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1. 05 

Februar

y 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. 

2. 05 

Februar

y 2022 

Selamat dari 

Perbudakan 

di Malaysia 

5 Positive Radar 

Cirebon 

Ridwan Ismail . Selamat dari Perbudakan di 

Malaysia. Ibu Yati setidaknya kini bisa 

sedikit bernapas lega setelah 

dijemput langsung oleh pihak 

Kedutaan Besar Republik Indonesia 

Kuala Lumpur dari rumah majikan 

temp at dia bekerja selama ini," ujar 

Ketua DPLN SBMI Malaysia, Ridwan 

Ismail ketika dihubungi di Kuala 

Lumpur, Kamis (3/2). Kasus ibu Yati 

Karyati mendapat perhatian serius 

dari SBMI Malaysia setelah organisasi 

ini mendapat laporan dari temannya 

sesama Pembantu Rumah Tangga 

(PRT) yang menjadi tetangganya, 

seorang Pekerja. Salah seorang 

tersebut kemudian menghubungi 

salah satu pengurus dari DPLN SBMI 

Malaysia yang kemudian 

mengkordinasikan kasus ini kepada 

jajaran pengurus DPLN SBMI 

Malaysia," katanya. 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-05/HARIAN_BANGSA1/Pelaku%20UMKM%20dan%20Karyawan%20Wajib%20Terdaftar%20BPJS%20Tk%20=1=5=2.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-05/HARIAN_BANGSA1/Pelaku%20UMKM%20dan%20Karyawan%20Wajib%20Terdaftar%20BPJS%20Tk%20=1=5=2.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-05/HARIAN_BANGSA1/Pelaku%20UMKM%20dan%20Karyawan%20Wajib%20Terdaftar%20BPJS%20Tk%20=1=5=2.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-05/HARIAN_BANGSA1/Pelaku%20UMKM%20dan%20Karyawan%20Wajib%20Terdaftar%20BPJS%20Tk%20=1=5=2.jpg
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http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-05/HARIAN_BANGSA1/Pelaku%20UMKM%20dan%20Karyawan%20Wajib%20Terdaftar%20BPJS%20Tk%20=1=5=2.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-05/RADAR_CIREBON1/Selamat%20dari%20Perbudakan%20di%20Malaysia=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-05/RADAR_CIREBON1/Selamat%20dari%20Perbudakan%20di%20Malaysia=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-05/RADAR_CIREBON1/Selamat%20dari%20Perbudakan%20di%20Malaysia=1=5=1.jpg
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3. 05 

Februar

y 2022 

KBRI 

Evaluasi PRT 

Delapan 

Tahun 

Tanpa Gaji 

dari 

Malaysia 

1 Neutral Galamedi

a 

Ridwan Ismail . KBRI Evakuasi PRTDelapan 

TahunTanpa Gaji dariMalaysia. 

Kedutaan Besar Republik Indonesia 

(KBRI) Kuala Lumpur bekerja- sama 

dengan Serikat Buruh Migran 

Indonesia (SBMI), berhasil menge- 

vakuasi Pembantu RumahTangga 

(PRT) asal Lengkong, Bojongsoang, 

Kabupaten Bandung, Yati Kaiyati, 

yang delapan tahun tidak digaji dari 

rumah majikannya di Shah Alam. Ibu 

Yati setidaknya kini bisa sedi- 

kitbernafas lega, setelah dijemput 

langsung oleh pihak Kedutaan Besar 

Republik Indonesia Kuala Lumpur dari 

rumah majikan tempat dia be- keija 

selama ini, ujar Ketua DPLN SBMI 

Malaysia, Ridwan Ismail ke- tika 

dihubungi di Kuala Lumpur, Kamis 

(3/2). 

4. 05 

Februar

y 2022 

Pencuri 

Bersenjata 

Diduga 

Gunakan 

Senpi 

7 Negative Radar 

Bandung 

Yana Mulyana . -7092950-17379952757805. 

2953385571502929255113633251ST. 

TODONG : Tangkapan layar rekaman 

CCTV yang memperlihatkan 

seseorang menodongkan diduga 

senjata api ke beberapa warga viral di 

media sosial. 1ST. 

5. 05 

Februar

y 2022 

Bulan Ini, 

BPJamsoste

k 

Laksanakan 

Jaminan 

Kehilangan 

Pekerjaan 

8 Negative Investor 

Daily 

Anggoro Eko 

Cahyo 

. Bulan Ini, BPJamsostek Laksanakan 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan. 

JAKARTA- Jaminan sosial 

ketenagakerjaan (jamsostek) yang 

merupakan jaring pengaman sosial, 

didesain untuk menghindari 

kemungkinan pekerja terkena risiko 

sosial ekonomi, salah satunya risiko 

pemutusan hubungan kerja (PHK), 

terlebih di masa pandemi. Terhitung 

1 Februari 2022, klaim manfaat 

program Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan (JKP) dapat diajukan sesuai 

ketentuan Undang-Undang (UU) No. 

11/2020 tentang Cipta Kerja. 

Berdasarkan keterangan tertulis pada 

Kamis (3/2), Badan Penyelenggara 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-05/GALAMEDIA1/KBRI%20Evaluasi%20PRT%20Delapan%20Tahun%20Tanpa%20Gaji%20dari%20Malaysia=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-05/GALAMEDIA1/KBRI%20Evaluasi%20PRT%20Delapan%20Tahun%20Tanpa%20Gaji%20dari%20Malaysia=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-05/GALAMEDIA1/KBRI%20Evaluasi%20PRT%20Delapan%20Tahun%20Tanpa%20Gaji%20dari%20Malaysia=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-05/GALAMEDIA1/KBRI%20Evaluasi%20PRT%20Delapan%20Tahun%20Tanpa%20Gaji%20dari%20Malaysia=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-05/GALAMEDIA1/KBRI%20Evaluasi%20PRT%20Delapan%20Tahun%20Tanpa%20Gaji%20dari%20Malaysia=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-05/GALAMEDIA1/KBRI%20Evaluasi%20PRT%20Delapan%20Tahun%20Tanpa%20Gaji%20dari%20Malaysia=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-05/GALAMEDIA1/KBRI%20Evaluasi%20PRT%20Delapan%20Tahun%20Tanpa%20Gaji%20dari%20Malaysia=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-05/GALAMEDIA1/KBRI%20Evaluasi%20PRT%20Delapan%20Tahun%20Tanpa%20Gaji%20dari%20Malaysia=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-05/GALAMEDIA1/KBRI%20Evaluasi%20PRT%20Delapan%20Tahun%20Tanpa%20Gaji%20dari%20Malaysia=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-05/GALAMEDIA1/KBRI%20Evaluasi%20PRT%20Delapan%20Tahun%20Tanpa%20Gaji%20dari%20Malaysia=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-05/GALAMEDIA1/KBRI%20Evaluasi%20PRT%20Delapan%20Tahun%20Tanpa%20Gaji%20dari%20Malaysia=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-05/GALAMEDIA1/KBRI%20Evaluasi%20PRT%20Delapan%20Tahun%20Tanpa%20Gaji%20dari%20Malaysia=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-05/GALAMEDIA1/KBRI%20Evaluasi%20PRT%20Delapan%20Tahun%20Tanpa%20Gaji%20dari%20Malaysia=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-05/GALAMEDIA1/KBRI%20Evaluasi%20PRT%20Delapan%20Tahun%20Tanpa%20Gaji%20dari%20Malaysia=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-05/RADAR_BANDUNG1/Pencuri%20Bersenjata%20Diduga%20Gunakan%20Senpi=1=7=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-05/RADAR_BANDUNG1/Pencuri%20Bersenjata%20Diduga%20Gunakan%20Senpi=1=7=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-05/RADAR_BANDUNG1/Pencuri%20Bersenjata%20Diduga%20Gunakan%20Senpi=1=7=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-05/RADAR_BANDUNG1/Pencuri%20Bersenjata%20Diduga%20Gunakan%20Senpi=1=7=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-05/RADAR_BANDUNG1/Pencuri%20Bersenjata%20Diduga%20Gunakan%20Senpi=1=7=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-05/INVESTOR_DAILY1/Bulan%20Ini,%20BPJamsostek%20Laksanakan%20Jaminan%20Kehilangan%20Pekerjaan=1=8=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-05/INVESTOR_DAILY1/Bulan%20Ini,%20BPJamsostek%20Laksanakan%20Jaminan%20Kehilangan%20Pekerjaan=1=8=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-05/INVESTOR_DAILY1/Bulan%20Ini,%20BPJamsostek%20Laksanakan%20Jaminan%20Kehilangan%20Pekerjaan=1=8=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-05/INVESTOR_DAILY1/Bulan%20Ini,%20BPJamsostek%20Laksanakan%20Jaminan%20Kehilangan%20Pekerjaan=1=8=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-05/INVESTOR_DAILY1/Bulan%20Ini,%20BPJamsostek%20Laksanakan%20Jaminan%20Kehilangan%20Pekerjaan=1=8=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-05/INVESTOR_DAILY1/Bulan%20Ini,%20BPJamsostek%20Laksanakan%20Jaminan%20Kehilangan%20Pekerjaan=1=8=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-05/INVESTOR_DAILY1/Bulan%20Ini,%20BPJamsostek%20Laksanakan%20Jaminan%20Kehilangan%20Pekerjaan=1=8=1.jpg


 

4 

 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

(BPJamsostek) ditunjuk untuk 

melaksanakan program JKP, dan 

menyatakan siap menerima 

pengajuan klaim dari pekerja di 

seluruh Indonesia. 

6. 05 

Februar

y 2022 

Waspada 

Peningkatan 

Kasus Covid-

19 

5 Negative Merapi  Waspada Peningkatan Kasus Covid-

19. Bupati Temanggung AI Khadziq 

mengatakan Temanggung dalam 

keadaan kewaspadaan menyebarnya 

Covid-19 varian omicron karena di 

Indonesia sudah merebak dan sudah 

resmi rnasuk di Jawa Tengah.. "Satgas 

Covid-19 akan terus lakukan 

karnpanyekempanya pada 

rnasyarakat agar terhindar dari. 

Covid-19," kata dia.. 

7. 06 

Februar

y 2022 

BPJamsoste

k Layani 

Klaim JKP 

10 Neutral Kedaulata

n Rakyat 

Agus 

Widianto,Anggo

ro Eko Cahyo 

BPJamsostek Layani Klaim JKP. Sesuai 

ketentuan Undang Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Keija, 

BPJamsostek Ketenagakerjaan 

menjadi badan penyelenggara yang 

ditunjuk untuk melak- sanakan 

program JKP, jelas Agus Widiyanto. 

Direktur Utama BPJamsostek, 

Anggoro Eko Cahyo dalam rilias- nya 

juga menyatakan pihaknya telah 

mempersiapkan infrastruk- tur dan 

internalisasi regulasi ter- kait JKP. 

8. 07 

Februar

y 2022 

Puluhan 

Perusahaan 

Gaji 

Karyawan di 

Bawah UMK 

4 Neutral Radar 

Jogja 

Dirgo 

Yuswo,Akif 

Fatwal Amin 

Puluhan Perusahaan Gaji Karyawan di 

Bawah UMK. Konfederasi Serikat 

Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) 

Kebumen mencatat, ada puluhan 

perusahaan di Kebumen yang belum 

memenuhi kewajiban memberikan 

besaran gaji se- suai UMK yang telah 

ditetapkan. Center000. Sudah 

Dilaporkan, tapi Tak Direspon. 

9. 07 

Februar

y 2022 

Putusan MK 

Tak Redam 

Optimisme 

Dunia Usaha 

1 Negative Kompas  Putusan MK Tak Redam Optimisme 

Dunia Usaha. Widodo pada 2 

November 2020, UU Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja hams 

berhadapan dengan putusan MK. 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-05/MERAPI1/Waspada%20Peningkatan%20Kasus%20Covid-19%20=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-05/MERAPI1/Waspada%20Peningkatan%20Kasus%20Covid-19%20=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-05/MERAPI1/Waspada%20Peningkatan%20Kasus%20Covid-19%20=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-05/MERAPI1/Waspada%20Peningkatan%20Kasus%20Covid-19%20=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-06/KEDAULATAN_RAKYAT1/BPJamsostek%20Layani%20Klaim%20JKP%20=1=10=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-06/KEDAULATAN_RAKYAT1/BPJamsostek%20Layani%20Klaim%20JKP%20=1=10=1.jpg
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http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/RADAR_JOGJA1/Puluhan%20Perusahaan%20Gaji%20Karyawan%20di%20Bawah%20UMK%20=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/RADAR_JOGJA1/Puluhan%20Perusahaan%20Gaji%20Karyawan%20di%20Bawah%20UMK%20=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/RADAR_JOGJA1/Puluhan%20Perusahaan%20Gaji%20Karyawan%20di%20Bawah%20UMK%20=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/RADAR_JOGJA1/Puluhan%20Perusahaan%20Gaji%20Karyawan%20di%20Bawah%20UMK%20=1=4=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/KOMPAS1/Putusan%20MK%20Tak%20Redam%20Optimisme%20Dunia%20Usaha=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/KOMPAS1/Putusan%20MK%20Tak%20Redam%20Optimisme%20Dunia%20Usaha=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/KOMPAS1/Putusan%20MK%20Tak%20Redam%20Optimisme%20Dunia%20Usaha=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/KOMPAS1/Putusan%20MK%20Tak%20Redam%20Optimisme%20Dunia%20Usaha=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/KOMPAS1/Putusan%20MK%20Tak%20Redam%20Optimisme%20Dunia%20Usaha=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/KOMPAS1/Putusan%20MK%20Tak%20Redam%20Optimisme%20Dunia%20Usaha=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/KOMPAS1/Putusan%20MK%20Tak%20Redam%20Optimisme%20Dunia%20Usaha=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/KOMPAS1/Putusan%20MK%20Tak%20Redam%20Optimisme%20Dunia%20Usaha=2=1=1.jpg
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Setelah setahun diterapkan, pptusan 

MK nomor 91/PUU-XVIII/2020 ter- 

tanggal 25 November 2021 

menegaskan bahwa UU Cipta Kerja 

cacat formal. MK juga menyatakan 

UU Cipta Kerja inkonstitusional 

bersyarat. 

10

. 

07 

Februar

y 2022 

Penganggur

an Capai 40 

Ribu Orang 

3 Negative Radar 

Semarang 

Cicik Sulastri 343408080010000Pengangguran 

Capai 40 Ribu Orang. -

11430821690KENDAL, Radar 

Semarang- Sebanyak 40 ribu warga di 

Kabupaten Kendal masih meng- 

anggur. 00KENDAL, Radar Semarang- 

Sebanyak 40 ribu warga di Kabupaten 

Kendal masih meng- anggur. Namun 

saat ini baru terdapat kebutuhan 

tersebut dengan me- 1.240 

karyawan. 

11

. 

07 

Februar

y 2022 

Partai Buruh 

Gelar Demo 

Di 10 Kota 

Industri 

Nasional 

3 Negative Rakyat 

Merdeka 

Said Iqbal Partai Buruh Gelar Demo Di 10 Kota 

Industri Nasional. . Kawal RUU 

Ciptaker. BILa tak ada aral melintang, 

Partai Buruh hari ini kembali turun ke 

jalan. Partai yang iden- tik dengan 

warna orange ini akan 

berdemonstrasi di depan Gedung 

DPR RI, demi mengaw- al Rancangan 

u ndang-u ndang Cipta Kerja agar 

segera dikelu- arkan dari Prolegnas. 

12

. 

07 

Februar

y 2022 

Indonesia 

says no 

labor deal 

reached 

with 

Malaysia 

2 Positive The 

Jakarta 

Post 

Judha Nugraha . Indonesia says no labor deal 

reached with Malaysia. The 

government said that no deal has 

been reached with Malaysia on a five-

year negotiation to renew an 

agreement on Indonesian domestic 

workers, despite continued signals 

from Kuala Lumpur that the two 

neighbors are close to finalizing the 

deal. Indonesia and Malaysia had a 

bilateral agreement on the placement 

and protection of Indonesian 

domestic workers since 2006, which 

was renewed once in 2011 but 

expired in 2016. Frequent cases of 

Indonesian workers being abused in 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/RADAR_SEMARANG1/Pengangguran%20Capai%2040%20Ribu%20Orang=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/RADAR_SEMARANG1/Pengangguran%20Capai%2040%20Ribu%20Orang=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/RADAR_SEMARANG1/Pengangguran%20Capai%2040%20Ribu%20Orang=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/RAKYAT_MERDEKA1/Partai%20Buruh%20Gelar%20Demo%20Di%2010%20Kota%20Industri%20Nasional=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/RAKYAT_MERDEKA1/Partai%20Buruh%20Gelar%20Demo%20Di%2010%20Kota%20Industri%20Nasional=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/RAKYAT_MERDEKA1/Partai%20Buruh%20Gelar%20Demo%20Di%2010%20Kota%20Industri%20Nasional=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/RAKYAT_MERDEKA1/Partai%20Buruh%20Gelar%20Demo%20Di%2010%20Kota%20Industri%20Nasional=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/RAKYAT_MERDEKA1/Partai%20Buruh%20Gelar%20Demo%20Di%2010%20Kota%20Industri%20Nasional=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/THE_JAKARTA_POST1/Indonesia%20says%20no%20labor%20deal%20reached%20with%20Malaysia=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/THE_JAKARTA_POST1/Indonesia%20says%20no%20labor%20deal%20reached%20with%20Malaysia=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/THE_JAKARTA_POST1/Indonesia%20says%20no%20labor%20deal%20reached%20with%20Malaysia=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/THE_JAKARTA_POST1/Indonesia%20says%20no%20labor%20deal%20reached%20with%20Malaysia=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/THE_JAKARTA_POST1/Indonesia%20says%20no%20labor%20deal%20reached%20with%20Malaysia=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/THE_JAKARTA_POST1/Indonesia%20says%20no%20labor%20deal%20reached%20with%20Malaysia=1=2=1.jpg
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Malaysia have resulted in diplomatic 

tensions and were one of the reasons 

why Indonesia passed the Migrant 

Worker Protection Law in 2017. 

13

. 

07 

Februar

y 2022 

Percepat 

Vaksinasi di 

Wilayah 

Bogor 

10 Positive Warta 

Kota 

Iman 

Imanuddin,Ade 

Munawaroh 

Yasin 

. Percepat Vaksinasi di Wilayah 

Bogor. Bogor, Warta Kota. Kapolres 

Bogor AKBP Iman Imanuddin 

meminta dukungan Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM) dan 

serikat pekerja di Kabupaten Bogor 

untuk percepatan vaksinasi Covid-19. 

Saat ini Polres Bogor bersama Satgas 

Covid-19 Kabupaten Bogor sedang 

melakukan vaksinasi booster dan 

vaksinasi anak usia 6-11 tahun di 

Kabupaten Bogor. 

14

. 

07 

Februar

y 2022 

Tak Ada 

Aduan UMK 

2022 

12 Neutral Tangeran

g Ekspres 

 Tak Ada Aduan UMK 2022. 

"Sepanjang 2022 ini tidak ada sih 

pengaduan. IJanuari 2022 telah 

berlaku keputusan gubernur 

yangmenyatakanbahwa UM K Serang 

senilaiRp4,215 juta," katanya kepada 

Tangerang Ekspres di ruang kerjanya 

beberapa hari lalu, Minggu (6/1). 

Dikatakan Iwan, pihaknya bakal 

memberikan teguran bagi 

perusahaan yang tidak membayar gaji 

karyawan sesuai UMK 2022. 

15

. 

07 

Februar

y 2022 

Desak UU 

Cipta Kerja 

Tak Dibahas 

Lagi 

5 Neutral Metro 

Riau 

Said Iqbal Kata Said Iqbal dalam jumpa persnya 

secara daring, Minggu (6/2), dikutip 

dari sin- donews.com. Desak UU Cipta 

Kerja Tak Dibahas. Tak hanya 

menuntut tolak Omnibus Latv Cipta 

Kerja, buruh juga akan meminta DPR 

untuk segera mengesahkan 

rancangan undang- undang tentang 

perlindungan pekerja rumah tangga 

(RUU PPRT), hingga membatalkan 

revisi Undang-undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang pembentukan 

peraturan perundang-undangan (UU 

PPP), (mrida). Bahwa proses 

pembentukan RUU Cipta Kerja itu 

inkonstitusional bersyarat dan cacat 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/WARTA_KOTA1/Percepat%20Vaksinasi%20di%20Wilayah%20Bogor=1=10=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/WARTA_KOTA1/Percepat%20Vaksinasi%20di%20Wilayah%20Bogor=1=10=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/WARTA_KOTA1/Percepat%20Vaksinasi%20di%20Wilayah%20Bogor=1=10=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/WARTA_KOTA1/Percepat%20Vaksinasi%20di%20Wilayah%20Bogor=1=10=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/TANGERANG_EKSPRES1/Tak%20Ada%20Aduan%20UMK%202022=1=12=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/TANGERANG_EKSPRES1/Tak%20Ada%20Aduan%20UMK%202022=1=12=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/TANGERANG_EKSPRES1/Tak%20Ada%20Aduan%20UMK%202022=1=12=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/METRO_RIAU1/Desak%20UU%20Cipta%20Kerja%20Tak%20Dibahas%20Lagi=1=5=1.JPG
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/METRO_RIAU1/Desak%20UU%20Cipta%20Kerja%20Tak%20Dibahas%20Lagi=1=5=1.JPG
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/METRO_RIAU1/Desak%20UU%20Cipta%20Kerja%20Tak%20Dibahas%20Lagi=1=5=1.JPG
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/METRO_RIAU1/Desak%20UU%20Cipta%20Kerja%20Tak%20Dibahas%20Lagi=1=5=1.JPG
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formil. Salah satu tuntutan utama 

dari aksi ini adalah memastikan 

Omnibus Law Cipta Keija yang sudah 

dimasukkan DPR ke dalam program 

legislasi nasional (Prolegnas) untuk 

tidak dibahas lagi bersama 

pemerintah. 

16

. 

07 

Februar

y 2022 

PMI 

Unprosedur

al Siapa Bisa 

Mencegah 

1 Positive Kabar 

Cirebon 

 . Keluarga Korban Calon TKW Ilegal 

Minta Pemerintah Basmi 

Perdagangan Manusia. PMI 

UnproseduralSiapa Bisa Mencegah?. 

309880190503098806614795Ist/KC. 

SALAH satu jenasah calon TKW ilegal 

dalam insiden terbaliknya kapal di 

perairan Malaysia saat tiba di rumah 

duka di Desa Sudimampir Lor, 

Kecamatan Balongan, Kabupaten 

Indramayu.*. 

17

. 

07 

Februar

y 2022 

DIsnakertra

ns Terus 

Inisiasi 

Demigratif 

di Sumbawa 

7 Neutral Suara Ntb Budi Prasetyo . Disnakertrans Terus Inisiasi 

Desmigratif di Sumbawa. Sumbawa 

Besar (Suara Nusa Tenggara Barat)-. 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Sumbawa terus 

menginisiasi pembentukan Desa 

Migran Produktif (Desmigratif)- Sep. 

Erti tahun ini, dua desa yang 

diusulkan ke Kementerian Tenaga 

Kerja (Kemenaker). Sebagaimana 

disampaikan Kepala Disnakertrans 

Sumbawa, Dr. Budi Prasetyo, pada 

tahun ini telah diusulkan ke 

Kemenaker dua desa yakni Desa Luar 

dan Desa Luk bisa menjadi 

desmigratif. Diketahui, pada tahun 

2021 lalu, terdapat 325 orang PMI 

asal Kabupaten Sumbawa yang 

berangkat keluar negeri untuk 

bekerja. 

18

. 

07 

Februar

y 2022 

Besok Partai 

Buruh Gelar 

AKsi di 

Depan DPR 

3 Negative Tribun 

Bali 

Said Iqbal Unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, 

besok Senin. Ada tiga tuntutan dalam 

aksi tersebut, di antaranya meminta 

DPR RI membatalkan pemben- tukan 

ulang Undang-undang Cipta Kerja, 

serta meminta pem- batalan Surat 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/KABAR_CIREBON1/PMI%20Unprosedural%20Siapa%20Bisa%20Mencegah=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/KABAR_CIREBON1/PMI%20Unprosedural%20Siapa%20Bisa%20Mencegah=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/KABAR_CIREBON1/PMI%20Unprosedural%20Siapa%20Bisa%20Mencegah=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/KABAR_CIREBON1/PMI%20Unprosedural%20Siapa%20Bisa%20Mencegah=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/KABAR_CIREBON1/PMI%20Unprosedural%20Siapa%20Bisa%20Mencegah=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/KABAR_CIREBON1/PMI%20Unprosedural%20Siapa%20Bisa%20Mencegah=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/KABAR_CIREBON1/PMI%20Unprosedural%20Siapa%20Bisa%20Mencegah=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/KABAR_CIREBON1/PMI%20Unprosedural%20Siapa%20Bisa%20Mencegah=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/SUARA_NTB1/DIsnakertrans%20Terus%20Inisiasi%20Demigratif%20di%20Sumbawa=1=7=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/SUARA_NTB1/DIsnakertrans%20Terus%20Inisiasi%20Demigratif%20di%20Sumbawa=1=7=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/SUARA_NTB1/DIsnakertrans%20Terus%20Inisiasi%20Demigratif%20di%20Sumbawa=1=7=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/SUARA_NTB1/DIsnakertrans%20Terus%20Inisiasi%20Demigratif%20di%20Sumbawa=1=7=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/SUARA_NTB1/DIsnakertrans%20Terus%20Inisiasi%20Demigratif%20di%20Sumbawa=1=7=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/TRIBUN_BALI1/Besok%20Partai%20Buruh%20Gelar%20AKsi%20di%20Depan%20DPR%20RI%20Ini%20Tuntutannya=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/TRIBUN_BALI1/Besok%20Partai%20Buruh%20Gelar%20AKsi%20di%20Depan%20DPR%20RI%20Ini%20Tuntutannya=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/TRIBUN_BALI1/Besok%20Partai%20Buruh%20Gelar%20AKsi%20di%20Depan%20DPR%20RI%20Ini%20Tuntutannya=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/TRIBUN_BALI1/Besok%20Partai%20Buruh%20Gelar%20AKsi%20di%20Depan%20DPR%20RI%20Ini%20Tuntutannya=1=3=1.jpg
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RI Ini 

Tuntutannya 

Keputusan (SK) Gubernur se-

Indonesia yang me- netapkan Upah 

Minimum 2022 berdasarkan UU Cipta 

Kerja dan PP Pengupahan Nomor 

36/2021. Rencananya, Partai Buruh 

akan memulai aksinya pada pukul 

09.00 WIB hingga se- lesai dengan 

titik kumpul di depan Gedung DPR RI. 

. Besok Partai Buruh Gelar Aksidi 

Depan DPR Rl, Ini Tuntutannya. 

19

. 

07 

Februar

y 2022 

Jangan 

Sampai 

Ponpes 

Tidak Tahu 

Kegunaanny

a 

3 Neutral Karawang 

Ekspres 

Bekasi 

Jejen Sayuti Jangan Sampai Ponpes Tidak Tahu 

Kegimaannya. . AL-

MUJAMIL/KARAWANG BEKASI 

EKSPRES. ADIKARYA: Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Jawa Barat, Jejen Sayuti 

menyosialisasikan Peraturan Daerah 

(Perda) Provinsi Jawa Barat, tahun 

2021. Di antaranya PerdaTentang 

Penyelenggaraan Pesantren. 

20

. 

07 

Februar

y 2022 

Partai Buruh 

Siapkan 3 

Tuntutan 

2 Negative Harian 

Jogja 

Said Iqbal Partai Buruh Siapkan 3 Tuntutan. 

RENCANA DEMONSTRASI. 

JAKARTAPartai Buruh bersama 

Federasi Serikat Pekerja Metal 

Indonesia (FSPMI) akan menggelar 

aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR 

RI, Senin (7/2). Ada tiga tuntutan 

dalam aksi tersebut, di antaranya 

meminta DPR RI membatalkan 

pembentukan ulang Undang-undang 

Cipta Kerja, serta meminta 

pembatalan Surat Keputusan (SK) 

Gubernur se-Indonesia yang 

menetapkan Upah Minimum 2022 

berdasarkan UU Cipta Kerja dan PP 

No. 36/2021 tentang Pengupahan. 

21

. 

07 

Februar

y 2022 

Pihak 

Perusahaan 

Buka Suara 

Soal Dugaan 

PHK Sepihak 

2 Neutral Cianjur 

Ekspres 

 . Pihak Perusahaan Buka Suara. Soal 

Dugaan PHK Sepihak. 

491045571755122447053914775WA

WAN SUTIAWAN. WAWAN 

SUTIAWAN. 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/TRIBUN_BALI1/Besok%20Partai%20Buruh%20Gelar%20AKsi%20di%20Depan%20DPR%20RI%20Ini%20Tuntutannya=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/TRIBUN_BALI1/Besok%20Partai%20Buruh%20Gelar%20AKsi%20di%20Depan%20DPR%20RI%20Ini%20Tuntutannya=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/KARAWANG_EKSPRES_BEKASI1/Jangan%20Sampai%20Ponpes%20Tidak%20Tahu%20Kegunaannya=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/KARAWANG_EKSPRES_BEKASI1/Jangan%20Sampai%20Ponpes%20Tidak%20Tahu%20Kegunaannya=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/KARAWANG_EKSPRES_BEKASI1/Jangan%20Sampai%20Ponpes%20Tidak%20Tahu%20Kegunaannya=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/KARAWANG_EKSPRES_BEKASI1/Jangan%20Sampai%20Ponpes%20Tidak%20Tahu%20Kegunaannya=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/KARAWANG_EKSPRES_BEKASI1/Jangan%20Sampai%20Ponpes%20Tidak%20Tahu%20Kegunaannya=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/KARAWANG_EKSPRES_BEKASI1/Jangan%20Sampai%20Ponpes%20Tidak%20Tahu%20Kegunaannya=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/HARIAN_JOGJA1/Partai%20Buruh%20Siapkan%203%20Tuntutan=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/HARIAN_JOGJA1/Partai%20Buruh%20Siapkan%203%20Tuntutan=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/HARIAN_JOGJA1/Partai%20Buruh%20Siapkan%203%20Tuntutan=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/CIANJUR_EKSPRES1/Pihak%20Perusahaan%20Buka%20Suara%20Soal%20Dugaan%20PHK%20Sepihak=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/CIANJUR_EKSPRES1/Pihak%20Perusahaan%20Buka%20Suara%20Soal%20Dugaan%20PHK%20Sepihak=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/CIANJUR_EKSPRES1/Pihak%20Perusahaan%20Buka%20Suara%20Soal%20Dugaan%20PHK%20Sepihak=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/CIANJUR_EKSPRES1/Pihak%20Perusahaan%20Buka%20Suara%20Soal%20Dugaan%20PHK%20Sepihak=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/CIANJUR_EKSPRES1/Pihak%20Perusahaan%20Buka%20Suara%20Soal%20Dugaan%20PHK%20Sepihak=1=2=1.jpg
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22

. 

07 

Februar

y 2022 

BPJamsoste

k 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. 

23

. 

07 

Februar

y 2022 

Kemenaker 

Perpanjang 

Kerjasama 

dengan 

Unusa 

12 Positive Duta 

Masyarak

at 

Achmad 

Jazidie,Ida 

Fauziyah 

Kemenaker Perpanjang Kerjasama 

dengan Unusa. SURABAYA- 

Kementerian Tenaga Kerja 

(Kemenaker) RI melakukan kerjasama 

(perpanjangan) dengan Universitas 

Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa), 

Sabtu (5/2/2022). Penandatanganan 

kerjasama dilakukan Sekretaris 

Jenderal Kemenaker, Anwar Sanusi 

dengan Rektor Unusa, Prof Dr Ir 

Achmad Jazidie, MEng. Karenanya, 

Menaker menga- presiasi virtual job 

fair (VJF) yang digelar Unusa sejak 5 

Februari hingga 5 Maret 2022 ini. 

24

. 

07 

Februar

y 2022 

Pemkab 

Malang 

Siaga 

Kepulangan 

PMI 

4 Positive Memo-x Hm 

Sanusi,Yoyok 

Wardoyo 

Pemkab Malang Siaga Kepulangan 

PMI. PMI: Kepulangan PMI asal 

Kabupaten Malang beberapa waktu 

lalu (memo x/bob). Malang, Memo X. 

Institute of Tropical Disease (ITD) 

Universitas Airlangga (Unair) 

Surabaya merilis, per 28 Januari 2022 

di Jawa Timur ditemukan. Lima dari 

82 kasus Covid-19 varian Omicron 

terdapat di Kabupaten Malang. 
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http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/PASUNDAN_EKSPRES1/BPJamsostek%20Siap%20Berikan%20Manfaat%20Layanan%20Program%20JKP=1=7=1.jpg
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http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/DUTA_MASYARAKAT1/Kemenaker%20Perpanjang%20Kerjasama%20dengan%20Unusa%20=1=12=4.jpg
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Title Pelaku UMKM dan Karyawan Wajib Terdaftar BPJS Tk 

Media Harian Bangsa Reporter  

Date 05 February 2022 Tone Neutral 

Page 5 PR Value  

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

05/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. 
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Title Selamat dari Perbudakan di Malaysia 

Media Radar Cirebon Reporter  

Date 05 February 2022 Tone Positive 

Page 5 PR Value  

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

05/RADAR_CIREBON1/Selamat%20dari%20Perbudakan%20di%20Malaysia=1=5=1.jpg 

Summary . Selamat dari Perbudakan di Malaysia. Ibu Yati setidaknya kini bisa sedikit bernapas lega 

setelah dijemput langsung oleh pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur dari 

rumah majikan temp at dia bekerja selama ini," ujar Ketua DPLN SBMI Malaysia, Ridwan Ismail 

ketika dihubungi di Kuala Lumpur, Kamis (3/2). Kasus ibu Yati Karyati mendapat perhatian 

serius dari SBMI Malaysia setelah organisasi ini mendapat laporan dari temannya sesama 

Pembantu Rumah Tangga (PRT) yang menjadi tetangganya, seorang Pekerja. Salah seorang 

tersebut kemudian menghubungi salah satu pengurus dari DPLN SBMI Malaysia yang kemudian 

mengkordinasikan kasus ini kepada jajaran pengurus DPLN SBMI Malaysia," katanya. 
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Title KBRI Evaluasi PRT Delapan Tahun Tanpa Gaji dari Malaysia 

Media Galamedia Reporter  

Date 05 February 2022 Tone Neutral 

Page 1 PR Value  

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

05/GALAMEDIA1/KBRI%20Evaluasi%20PRT%20Delapan%20Tahun%20Tanpa%20Gaji%20dari%

20Malaysia=1=1=1.jpg 

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

05/GALAMEDIA1/KBRI%20Evaluasi%20PRT%20Delapan%20Tahun%20Tanpa%20Gaji%20dari%

20Malaysia=2=1=1.jpg 

Summa

ry 

. KBRI Evakuasi PRTDelapan TahunTanpa Gaji dariMalaysia. Kedutaan Besar Republik Indonesia 

(KBRI) Kuala Lumpur bekerja- sama dengan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), berhasil 

menge- vakuasi Pembantu RumahTangga (PRT) asal Lengkong, Bojongsoang, Kabupaten 

Bandung, Yati Kaiyati, yang delapan tahun tidak digaji dari rumah majikannya di Shah Alam. Ibu 

Yati setidaknya kini bisa sedi- kitbernafas lega, setelah dijemput langsung oleh pihak Kedutaan 

Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur dari rumah majikan tempat dia be- keija selama ini, ujar 

Ketua DPLN SBMI Malaysia, Ridwan Ismail ke- tika dihubungi di Kuala Lumpur, Kamis (3/2). Kasus 

ibu Yati Kaiyati 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. 
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Title Pencuri Bersenjata Diduga Gunakan Senpi 

Media Radar Bandung Reporter  

Date 05 February 2022 Tone Negative 

Page 7 PR Value  

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

05/RADAR_BANDUNG1/Pencuri%20Bersenjata%20Diduga%20Gunakan%20Senpi=1=7=1.jpg 

Summary . -7092950-17379952757805. 2953385571502929255113633251ST. TODONG : Tangkapan 

layar rekaman CCTV yang memperlihatkan seseorang menodongkan diduga senjata api ke 

beberapa warga viral di media sosial. 1ST. 
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Title Bulan Ini, BPJamsostek Laksanakan Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

Media Investor Daily Reporter  

Date 05 February 2022 Tone Negative 

Page 8 PR Value  

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

05/INVESTOR_DAILY1/Bulan%20Ini,%20BPJamsostek%20Laksanakan%20Jaminan%20Kehilanga

n%20Pekerjaan=1=8=1.jpg 

Summ

ary 

. Bulan Ini, BPJamsostek Laksanakan Jaminan Kehilangan Pekerjaan. JAKARTA- Jaminan sosial 

ketenagakerjaan (jamsostek) yang merupakan jaring pengaman sosial, didesain untuk 

menghindari kemungkinan pekerja terkena risiko sosial ekonomi, salah satunya risiko pemutusan 

hubungan kerja (PHK), terlebih di masa pandemi. Terhitung 1 Februari 2022, klaim manfaat 

program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dapat diajukan sesuai ketentuan Undang-Undang 

(UU) No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan keterangan tertulis pada Kamis (3/2), Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) ditunjuk untuk melaksanakan 

program JKP, dan menyatakan siap menerima pengajuan klaim dari pekerja di seluruh Indonesia. 
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Title Waspada Peningkatan Kasus Covid-19 

Media Merapi Reporter  

Date 05 February 2022 Tone Negative 

Page 5 PR Value  

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

05/MERAPI1/Waspada%20Peningkatan%20Kasus%20Covid-19%20=1=5=1.jpg 

Summary Waspada Peningkatan Kasus Covid-19. Bupati Temanggung AI Khadziq mengatakan 

Temanggung dalam keadaan kewaspadaan menyebarnya Covid-19 varian omicron karena di 

Indonesia sudah merebak dan sudah resmi rnasuk di Jawa Tengah.. "Satgas Covid-19 akan terus 

lakukan karnpanyekempanya pada rnasyarakat agar terhindar dari. Covid-19," kata dia.. 
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Title BPJamsostek Layani Klaim JKP 

Media Kedaulatan Rakyat Reporter  

Date 06 February 2022 Tone Neutral 

Page 10 PR Value  

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

06/KEDAULATAN_RAKYAT1/BPJamsostek%20Layani%20Klaim%20JKP%20=1=10=1.jpg 

Summary BPJamsostek Layani Klaim JKP. Sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Keija, BPJamsostek Ketenagakerjaan menjadi badan penyelenggara yang 

ditunjuk untuk melak- sanakan program JKP, jelas Agus Widiyanto. Direktur Utama 

BPJamsostek, Anggoro Eko Cahyo dalam rilias- nya juga menyatakan pihaknya telah 

mempersiapkan infrastruk- tur dan internalisasi regulasi ter- kait JKP. - BPJamsostek Cabang 

Purwokerto, bersama jajarannya di Banyumas, Purbalingga dan Banjarnegara mulai awal 

Februari 2022 melayani klaim manfaat program Jaminan Kehilangan Pekeijaan (JKP) un- tuk 

pekeija yang kena Pemutusan Hubungan Keija (PHK). 
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Title Puluhan Perusahaan Gaji Karyawan di Bawah UMK 

Media Radar Jogja Reporter  

Date 07 February 2022 Tone Neutral 

Page 4 PR Value  

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

07/RADAR_JOGJA1/Puluhan%20Perusahaan%20Gaji%20Karyawan%20di%20Bawah%20UMK%

20=1=4=1.jpg 

Summa

ry 

Puluhan Perusahaan Gaji Karyawan di Bawah UMK. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh 

Indonesia (KSPSI) Kebumen mencatat, ada puluhan perusahaan di Kebumen yang belum 

memenuhi kewajiban memberikan besaran gaji se- suai UMK yang telah ditetapkan. Center000. 

Sudah Dilaporkan, tapi Tak Direspon. 
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Title Putusan MK Tak Redam Optimisme Dunia Usaha 

Media Kompas Reporter  

Date 07 February 2022 Tone Negative 

Page 1 PR Value  

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

07/KOMPAS1/Putusan%20MK%20Tak%20Redam%20Optimisme%20Dunia%20Usaha=1=1=1.j

pg 

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

07/KOMPAS1/Putusan%20MK%20Tak%20Redam%20Optimisme%20Dunia%20Usaha=2=1=1.j

pg 

Summar

y 

Putusan MK Tak Redam Optimisme Dunia Usaha. Widodo pada 2 November 2020, UU Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hams berhadapan dengan putusan MK. Setelah setahun 

diterapkan, pptusan MK nomor 91/PUU-XVIII/2020 ter- tanggal 25 November 2021 

menegaskan bahwa UU Cipta Kerja cacat formal. MK juga menyatakan UU Cipta Kerja 

inkonstitusional bersyarat. 
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Title Pengangguran Capai 40 Ribu Orang 

Media Radar Semarang Reporter  

Date 07 February 2022 Tone Negative 

Page 3 PR Value  

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

07/RADAR_SEMARANG1/Pengangguran%20Capai%2040%20Ribu%20Orang=1=3=1.jpg 

Summary 343408080010000Pengangguran Capai 40 Ribu Orang. -11430821690KENDAL, Radar 

Semarang- Sebanyak 40 ribu warga di Kabupaten Kendal masih meng- anggur. 00KENDAL, 

Radar Semarang- Sebanyak 40 ribu warga di Kabupaten Kendal masih meng- anggur. Namun 

saat ini baru terdapat kebutuhan tersebut dengan me- 1.240 karyawan. 
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Title Partai Buruh Gelar Demo Di 10 Kota Industri Nasional 

Media Rakyat Merdeka Reporter  

Date 07 February 2022 Tone Negative 

Page 3 PR Value  

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

07/RAKYAT_MERDEKA1/Partai%20Buruh%20Gelar%20Demo%20Di%2010%20Kota%20Industri

%20Nasional=1=3=1.jpg 

Summa

ry 

Partai Buruh Gelar Demo Di 10 Kota Industri Nasional. . Kawal RUU Ciptaker. BILa tak ada aral 

melintang, Partai Buruh hari ini kembali turun ke jalan. Partai yang iden- tik dengan warna orange 

ini akan berdemonstrasi di depan Gedung DPR RI, demi mengaw- al Rancangan u ndang-u ndang 

Cipta Kerja agar segera dikelu- arkan dari Prolegnas. 
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Title Indonesia says no labor deal reached with Malaysia 

Media The Jakarta Post Reporter  

Date 07 February 2022 Tone Positive 

Page 2 PR Value  

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

07/THE_JAKARTA_POST1/Indonesia%20says%20no%20labor%20deal%20reached%20with%20

Malaysia=1=2=1.jpg 

Summa

ry 

. Indonesia says no labor deal reached with Malaysia. The government said that no deal has been 

reached with Malaysia on a five-year negotiation to renew an agreement on Indonesian 

domestic workers, despite continued signals from Kuala Lumpur that the two neighbors are close 

to finalizing the deal. Indonesia and Malaysia had a bilateral agreement on the placement and 

protection of Indonesian domestic workers since 2006, which was renewed once in 2011 but 

expired in 2016. Frequent cases of Indonesian workers being abused in Malaysia have resulted 

in diplomatic tensions and were one of the reasons why Indonesia passed the Migrant Worker 

Protection Law in 2017. 
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Title Percepat Vaksinasi di Wilayah Bogor 

Media Warta Kota Reporter  

Date 07 February 2022 Tone Positive 

Page 10 PR Value  

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

07/WARTA_KOTA1/Percepat%20Vaksinasi%20di%20Wilayah%20Bogor=1=10=1.jpg 

Summary . Percepat Vaksinasi di Wilayah Bogor. Bogor, Warta Kota. Kapolres Bogor AKBP Iman 

Imanuddin meminta dukungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan serikat pekerja di 

Kabupaten Bogor untuk percepatan vaksinasi Covid-19. Saat ini Polres Bogor bersama Satgas 

Covid-19 Kabupaten Bogor sedang melakukan vaksinasi booster dan vaksinasi anak usia 6-11 

tahun di Kabupaten Bogor. 
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Title Tak Ada Aduan UMK 2022 

Media Tangerang Ekspres Reporter  

Date 07 February 2022 Tone Neutral 

Page 12 PR Value  

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

07/TANGERANG_EKSPRES1/Tak%20Ada%20Aduan%20UMK%202022=1=12=1.jpg 

Summary Tak Ada Aduan UMK 2022. "Sepanjang 2022 ini tidak ada sih pengaduan. IJanuari 2022 telah 

berlaku keputusan gubernur yangmenyatakanbahwa UM K Serang senilaiRp4,215 juta," 

katanya kepada Tangerang Ekspres di ruang kerjanya beberapa hari lalu, Minggu (6/1). 

Dikatakan Iwan, pihaknya bakal memberikan teguran bagi perusahaan yang tidak membayar 

gaji karyawan sesuai UMK 2022. 
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Title Desak UU Cipta Kerja Tak Dibahas Lagi 

Media Metro Riau Reporter  

Date 07 February 2022 Tone Neutral 

Page 5 PR Value  

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

07/METRO_RIAU1/Desak%20UU%20Cipta%20Kerja%20Tak%20Dibahas%20Lagi=1=5=1.JPG 

Summary Kata Said Iqbal dalam jumpa persnya secara daring, Minggu (6/2), dikutip dari sin- donews.com. 

Desak UU Cipta Kerja Tak Dibahas. Tak hanya menuntut tolak Omnibus Latv Cipta Kerja, buruh 

juga akan meminta DPR untuk segera mengesahkan rancangan undang- undang tentang 

perlindungan pekerja rumah tangga (RUU PPRT), hingga membatalkan revisi Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (UU PPP), 

(mrida). Bahwa proses pembentukan RUU Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat dan cacat 

formil. Salah satu tuntutan utama dari aksi ini adalah memastikan Omnibus Law Cipta Keija 

yang sudah dimasukkan DPR ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) untuk tidak 

dibahas lagi bersama pemerintah. 
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Title PMI Unprosedural Siapa Bisa Mencegah 

Media Kabar Cirebon Reporter  

Date 07 February 2022 Tone Positive 

Page 1 PR Value  

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

07/KABAR_CIREBON1/PMI%20Unprosedural%20Siapa%20Bisa%20Mencegah=1=1=1.jpg 

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

07/KABAR_CIREBON1/PMI%20Unprosedural%20Siapa%20Bisa%20Mencegah=2=1=1.jpg 

Summary . Keluarga Korban Calon TKW Ilegal Minta Pemerintah Basmi Perdagangan Manusia. PMI 

UnproseduralSiapa Bisa Mencegah?. 309880190503098806614795Ist/KC. SALAH satu jenasah 

calon TKW ilegal dalam insiden terbaliknya kapal di perairan Malaysia saat tiba di rumah duka 

di Desa Sudimampir Lor, Kecamatan Balongan, Kabupaten Indramayu.*. 
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Title DIsnakertrans Terus Inisiasi Demigratif di Sumbawa 

Media Suara Ntb Reporter  

Date 07 February 2022 Tone Neutral 

Page 7 PR Value  

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

07/SUARA_NTB1/DIsnakertrans%20Terus%20Inisiasi%20Demigratif%20di%20Sumbawa=1=7=

1.jpg 

Summar

y 

. Disnakertrans Terus Inisiasi Desmigratif di Sumbawa. Sumbawa Besar (Suara Nusa Tenggara 

Barat)-. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa terus menginisiasi 

pembentukan Desa Migran Produktif (Desmigratif)- Sep. Erti tahun ini, dua desa yang diusulkan 

ke Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker). Sebagaimana disampaikan Kepala Disnakertrans 

Sumbawa, Dr. Budi Prasetyo, pada tahun ini telah diusulkan ke Kemenaker dua desa yakni Desa 

Luar dan Desa Luk bisa menjadi desmigratif. Diketahui, pada tahun 2021 lalu, terdapat 325 

orang PMI asal Kabupaten Sumbawa yang berangkat keluar negeri untuk bekerja. 
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Title Besok Partai Buruh Gelar AKsi di Depan DPR RI Ini Tuntutannya 

Media Tribun Bali Reporter  

Date 07 February 2022 Tone Negative 

Page 3 PR Value  

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

07/TRIBUN_BALI1/Besok%20Partai%20Buruh%20Gelar%20AKsi%20di%20Depan%20DPR%20RI

%20Ini%20Tuntutannya=1=3=1.jpg 

Summ

ary 

Unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, besok Senin. Ada tiga tuntutan dalam aksi tersebut, di 

antaranya meminta DPR RI membatalkan pemben- tukan ulang Undang-undang Cipta Kerja, serta 

meminta pem- batalan Surat Keputusan (SK) Gubernur se-Indonesia yang me- netapkan Upah 

Minimum 2022 berdasarkan UU Cipta Kerja dan PP Pengupahan Nomor 36/2021. Rencananya, 

Partai Buruh akan memulai aksinya pada pukul 09.00 WIB hingga se- lesai dengan titik kumpul di 

depan Gedung DPR RI. . Besok Partai Buruh Gelar Aksidi Depan DPR Rl, Ini Tuntutannya. 
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Title Jangan Sampai Ponpes Tidak Tahu Kegunaannya 

Media Karawang Ekspres Bekasi Reporter  

Date 07 February 2022 Tone Neutral 

Page 3 PR Value  

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

07/KARAWANG_EKSPRES_BEKASI1/Jangan%20Sampai%20Ponpes%20Tidak%20Tahu%20Kegun

aannya=1=3=1.jpg 

Summa

ry 

Jangan Sampai Ponpes Tidak Tahu Kegimaannya. . AL-MUJAMIL/KARAWANG BEKASI EKSPRES. 

ADIKARYA: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Jejen Sayuti menyosialisasikan 

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat, tahun 2021. Di antaranya PerdaTentang 

Penyelenggaraan Pesantren. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/KARAWANG_EKSPRES_BEKASI1/Jangan%20Sampai%20Ponpes%20Tidak%20Tahu%20Kegunaannya=1=3=1.jpg
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Title Partai Buruh Siapkan 3 Tuntutan 

Media Harian Jogja Reporter  

Date 07 February 2022 Tone Negative 

Page 2 PR Value  

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

07/HARIAN_JOGJA1/Partai%20Buruh%20Siapkan%203%20Tuntutan=1=2=1.jpg 

Summary Partai Buruh Siapkan 3 Tuntutan. RENCANA DEMONSTRASI. JAKARTAPartai Buruh bersama 

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) akan menggelar aksi unjuk rasa di depan 

Gedung DPR RI, Senin (7/2). Ada tiga tuntutan dalam aksi tersebut, di antaranya meminta DPR 

RI membatalkan pembentukan ulang Undang-undang Cipta Kerja, serta meminta pembatalan 

Surat Keputusan (SK) Gubernur se-Indonesia yang menetapkan Upah Minimum 2022 

berdasarkan UU Cipta Kerja dan PP No. 36/2021 tentang Pengupahan. 
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33 

 

Title Pihak Perusahaan Buka Suara Soal Dugaan PHK Sepihak 

Media Cianjur Ekspres Reporter  

Date 07 February 2022 Tone Neutral 

Page 2 PR Value  

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

07/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. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/CIANJUR_EKSPRES1/Pihak%20Perusahaan%20Buka%20Suara%20Soal%20Dugaan%20PHK%20Sepihak=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/CIANJUR_EKSPRES1/Pihak%20Perusahaan%20Buka%20Suara%20Soal%20Dugaan%20PHK%20Sepihak=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/CIANJUR_EKSPRES1/Pihak%20Perusahaan%20Buka%20Suara%20Soal%20Dugaan%20PHK%20Sepihak=1=2=1.jpg


 

34 

 

Title BPJamsostek Siap Berikan Manfaat Layanan Program JKP 

Media Pasundan Ekspres Reporter  

Date 07 February 2022 Tone Positive 

Page 7 PR Value  

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

07/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. 
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Title Kemenaker Perpanjang Kerjasama dengan Unusa 

Media Duta Masyarakat Reporter  

Date 07 February 2022 Tone Positive 

Page 12 PR Value  

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

07/DUTA_MASYARAKAT1/Kemenaker%20Perpanjang%20Kerjasama%20dengan%20Unusa%20

=1=12=4.jpg 

Summar

y 

Kemenaker Perpanjang Kerjasama dengan Unusa. SURABAYA- Kementerian Tenaga Kerja 

(Kemenaker) RI melakukan kerjasama (perpanjangan) dengan Universitas Nahdlatul Ulama 

Surabaya (Unusa), Sabtu (5/2/2022). Penandatanganan kerjasama dilakukan Sekretaris Jenderal 

Kemenaker, Anwar Sanusi dengan Rektor Unusa, Prof Dr Ir Achmad Jazidie, MEng. Karenanya, 

Menaker menga- presiasi virtual job fair (VJF) yang digelar Unusa sejak 5 Februari hingga 5 Maret 

2022 ini. 
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Title Pemkab Malang Siaga Kepulangan PMI 

Media Memo-x Reporter  

Date 07 February 2022 Tone Positive 

Page 4 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-07/MEMO-

X1/Pemkab%20Malang%20Siaga%20Kepulangan%20PMI%20=1=4=7.jpg 

Summary Pemkab Malang Siaga Kepulangan PMI. PMI: Kepulangan PMI asal Kabupaten Malang 

beberapa waktu lalu (memo x/bob). Malang, Memo X. Institute of Tropical Disease (ITD) 

Universitas Airlangga (Unair) Surabaya merilis, per 28 Januari 2022 di Jawa Timur ditemukan. 

Lima dari 82 kasus Covid-19 varian Omicron terdapat di Kabupaten Malang. 
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Summary 

 

Media News Positive Neutral Negative 

196 309 111 119 79 
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Table Of Contents : 04 February 2022 - 07 February 2022 
 

No Date News Title Tone Media Influencers Summary 

1. 04 

Febru

ary 

2022 

Anwar Sanusi 

Sebut Pandemi 

Covid-19 Percepat 

Penerapan 

Transformasi 

Digital - Dobrak 

Neutr

al 

Dobrak.co Anwar Sanusi Sekretaris Jenderal (Sekjen) 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker), Anwar Sanusi 

menyatakan bahwa imbas 

dari pandemi Covid-19 

mengharuskan penerapan 

transformasi digital dilakukan 

secepat mungkin dalam 

berbagai aspek kehidupan, 

termasuk dalam proses 

bekerja, berorganisasi, dan 

mencari akses ilmu 

pengetahuan. Apalagi, kata 

Sekjen Anwar, tantangan 

kerja ke depan akan semakin 

berat, sehingga siapa pun 

harus senantiasa 

meningkatkan pengetahuan 

serta kompetensi di bidang 

masing-masing. "Tingkatkan 

kreativitas dan ciptakan 

inovasi dalam menjawab 

tantangan zaman," ucap 

Sekjen Anwar saat 

memberikan sambutan pada 

acara Bimbingan Teknis 

tentang Pemahaman Jabatan 

Fungsional Analis Kerja Sama 

pada Rabu (2/2/2022) di 

Malang. Menurut Sekjen 

Anwar, kegiatan Bimtek ini 

merupakan kesempatan yang 

sangat baik dalam menjawab 

beberapa permasalahan yang 

dihadapi dalam jabatan 

fungsional khususnya Analis 

Kerja Sama. 

2. 04 

Febru

Mengharukan, 

KBRI Kuala 

Lumpur-SBMI 

Positi

ve 

Infopublik.id Ridwan Ismail Kedutaan Besar Republik 

Indonesia (KBRI) Kuala 

Lumpur bekerja sama dengan 

http://www.dobrak.co/news/pr-932599396/anwar-sanusi-sebut-pandemi-covid-19-percepat-penerapan-transformasi-digital
http://www.dobrak.co/news/pr-932599396/anwar-sanusi-sebut-pandemi-covid-19-percepat-penerapan-transformasi-digital
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http://www.dobrak.co/news/pr-932599396/anwar-sanusi-sebut-pandemi-covid-19-percepat-penerapan-transformasi-digital
http://www.dobrak.co/news/pr-932599396/anwar-sanusi-sebut-pandemi-covid-19-percepat-penerapan-transformasi-digital
http://www.dobrak.co/news/pr-932599396/anwar-sanusi-sebut-pandemi-covid-19-percepat-penerapan-transformasi-digital
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/603333/mengharukan-kbri-kuala-lumpur-sbmi-jemput-prt-delapan-tahun-tanpa-gaji-di-malaysia
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/603333/mengharukan-kbri-kuala-lumpur-sbmi-jemput-prt-delapan-tahun-tanpa-gaji-di-malaysia
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/603333/mengharukan-kbri-kuala-lumpur-sbmi-jemput-prt-delapan-tahun-tanpa-gaji-di-malaysia
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ary 

2022 

Jemput PRT 

Delapan Tahun 

Tanpa Gaji di 

Malaysia 

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, Malaysia. Hal itu 

disampaikan Ketua DPLN 

SBMI Malaysia, Ridwan Ismail, 

melalui keterangan 

tertulisnya, Kamis (3/2/2022). 

Kasus ibu Yati Karyati 

mendapat perhatian serius 

dari SBMI Malaysia setelah 

organisasi itu mendapat 

laporan dari temannya 

sesama PRT yang menjadi 

tetangganya, seorang Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) asal 

Provinsi Jawa Timur. "Salah 

seorang tersebut kemudian 

menghubungi salah satu 

pengurus dari DPLN SBMI 

Malaysia yang kemudian 

mengkordinasikan kasus ini 

kepada jajaran pengurus 

DPLN SBMI Malaysia," 

katanya. 

3. 04 

Febru

ary 

2022 

Buruh PT.DSI-Siak 

minta 

perlindungan pada 

gubernur Riau Drs. 

H. Syamsuar, M.Si 

Terkait kinerja 

Distransnaker 

pengawasan 

propinsi. 

Negat

ive 

Benua News  SIAK-RIAU, Benua news. Com 

: Diduga pihak pengawasan 

propinsi Riau tidak bekerja 

sesuai harapan pemerintah 

dan masyarakat atas laporan 

yang telah di terima dan telah 

di proses sesuai keadaan di 

lapangan atas laporan 

pengaduan pihak pekerja 

Buruh PT.DSI ( Duta Swakaria 

Indah) yang sekian lama pihak 

pengawasan riau ulur waktu 

seribu alasan yang di 

sampaikan oleh ZAMHIR 

sebagai mediator yang telah 

http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/603333/mengharukan-kbri-kuala-lumpur-sbmi-jemput-prt-delapan-tahun-tanpa-gaji-di-malaysia
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/603333/mengharukan-kbri-kuala-lumpur-sbmi-jemput-prt-delapan-tahun-tanpa-gaji-di-malaysia
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/603333/mengharukan-kbri-kuala-lumpur-sbmi-jemput-prt-delapan-tahun-tanpa-gaji-di-malaysia
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/603333/mengharukan-kbri-kuala-lumpur-sbmi-jemput-prt-delapan-tahun-tanpa-gaji-di-malaysia
http://benuanews.com/buruh-pt-dsi-siak-minta-perlindungan-pada-gubernur-riau-drs-h-syamsuar-m-si-terkait-kinerja-distransnaker-pengawasan-propinsi
http://benuanews.com/buruh-pt-dsi-siak-minta-perlindungan-pada-gubernur-riau-drs-h-syamsuar-m-si-terkait-kinerja-distransnaker-pengawasan-propinsi
http://benuanews.com/buruh-pt-dsi-siak-minta-perlindungan-pada-gubernur-riau-drs-h-syamsuar-m-si-terkait-kinerja-distransnaker-pengawasan-propinsi
http://benuanews.com/buruh-pt-dsi-siak-minta-perlindungan-pada-gubernur-riau-drs-h-syamsuar-m-si-terkait-kinerja-distransnaker-pengawasan-propinsi
http://benuanews.com/buruh-pt-dsi-siak-minta-perlindungan-pada-gubernur-riau-drs-h-syamsuar-m-si-terkait-kinerja-distransnaker-pengawasan-propinsi
http://benuanews.com/buruh-pt-dsi-siak-minta-perlindungan-pada-gubernur-riau-drs-h-syamsuar-m-si-terkait-kinerja-distransnaker-pengawasan-propinsi
http://benuanews.com/buruh-pt-dsi-siak-minta-perlindungan-pada-gubernur-riau-drs-h-syamsuar-m-si-terkait-kinerja-distransnaker-pengawasan-propinsi
http://benuanews.com/buruh-pt-dsi-siak-minta-perlindungan-pada-gubernur-riau-drs-h-syamsuar-m-si-terkait-kinerja-distransnaker-pengawasan-propinsi
http://benuanews.com/buruh-pt-dsi-siak-minta-perlindungan-pada-gubernur-riau-drs-h-syamsuar-m-si-terkait-kinerja-distransnaker-pengawasan-propinsi
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turun langsung ke lapangan. 

"Ketua LSM penjara 

kabupaten Siak-Riau Optonika 

zega menyampaikan kepada 

awak media Selasa 

05/02/2022 kita merasa 

kecewa atas kinerja pihak 

pengawasan propisi RIAU 

yang mana laporan pihak 

pekerja telah di terima pada 

Agustus 2021 Hingga kini 

perkembangan kasus tidak 

ada perdamaian kedua belah 

pihak,Pak ZAMHIR yang di 

tunjuk pihak pengawasan 

yang turun langsung ke 

lapangan dan Sesuai laporan 

yang telah di terima jika 

memang mediasi tidak ada 

kesempatan kita minta sama 

pihak pengawasan keluarkan 

surat anjuran menuju ke 

PPHI- Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan 

Industrial. Tegasnya "Kasus 

hak normatif dari tahun 2011 

hingga kini belum 

terselesaikan dari BPJS 

kesehatan, BPJS 

ketenagakerjaan, THR, Tidak 

ada, tempat tinggal dan upah 

jauh dari UMK (upah 

minimum kabupaten) Sesuai 

yang di utarakan salah satu 

pekerja pernah 2(Dua) orang 

anak tenggelam di Parit 

tempat mereka mandi hingga 

kini tak ada tindakan tegas 

dari pemerintah lewat 

Distransnaker pengawasan 

propinsi Riau. 

4. 04 

Febru

Loker BUMN Kimia 

Farma Buka 

Banyak Formasi, 

Neutr

al 

Jawa Post National 

Network 

 Loker BUMN di bidang 

kesehatan tersebut mematok 

persyaratan secara umum, 

yaitu:. PT Kimia Farma 

http://www.jpnn.com/news/loker-bumn-kimia-farma-buka-banyak-formasi-cek-syaratnya-di-sini
http://www.jpnn.com/news/loker-bumn-kimia-farma-buka-banyak-formasi-cek-syaratnya-di-sini
http://www.jpnn.com/news/loker-bumn-kimia-farma-buka-banyak-formasi-cek-syaratnya-di-sini
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ary 

2022 

Cek Syaratnya di 

Sini 

Diagnostika membuka 

kesempatan bagi pencari 

kerja untuk lima formasi. 

Dilansir dari akun Instagram 

resmi Kemnaker lima posisi 

tersebut, yaitu Ahli Teknologi 

Laboratorium Medis (ATLM), 

Perawat, Marketing, Front 

Office, dan Radiografer. 1. 

ATLM. 

5. 04 

Febru

ary 

2022 

BPJAMSOSTEK 

Berikan Manfaat 

Program Jaminan 

Kehilangan 

Pekerjaan 

Negat

ive 

Tribun News 

Lampung 

 Ia menyebutkan bahwa 

Program Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan ini menjadikan 

seluruh program jaminan 

sosial ketenagakerjaan 

menjadi perlindungan yang 

paripurna. 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), Jaminan Kematian 

(JKM), Jaminan Pensiun (JP) 

dan ditambah Jaminan 

http://www.jpnn.com/news/loker-bumn-kimia-farma-buka-banyak-formasi-cek-syaratnya-di-sini
http://www.jpnn.com/news/loker-bumn-kimia-farma-buka-banyak-formasi-cek-syaratnya-di-sini
http://lampung.tribunnews.com/2022/02/04/bpjamsostek-berikan-manfaat-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://lampung.tribunnews.com/2022/02/04/bpjamsostek-berikan-manfaat-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://lampung.tribunnews.com/2022/02/04/bpjamsostek-berikan-manfaat-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://lampung.tribunnews.com/2022/02/04/bpjamsostek-berikan-manfaat-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://lampung.tribunnews.com/2022/02/04/bpjamsostek-berikan-manfaat-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan
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Kesehatan (JKN) yang dikelola 

oleh BPJS Kesehatan. 

6. 04 

Febru

ary 

2022 

ITD Unair Surabaya 

Temukan 108 

Omicron, Pemkab 

Malang Aktifkan 

Satgas Tingkat 

Desa 

Negat

ive 

Malang Voice Hm Sanusi Institute of Tropical Disease 

(ITD) Universitas Airlangga 

(Unair) Surabaya merilis, per 

28 Januari 2022 di Jawa Timur 

ditemukan 108 kasus Covid-

19 varian Omicron, dengan 

lonjakan terakhir sebanyak 82 

kasus. Dari 82 kasus Covid-19 

varian Omicron terbaru 

tersebut, ditemukan dalam 

sampel yang berasal dari 

pasien di 13 kabupaten/kota 

di Jawa Timur, yakni 31 di 

antaranya berasal dari Kota 

Surabaya. Sedangkan, 22 

kasus Covid-19 varian 

Omicron dari Kota Malang, 

dan sisanya tersebar, di 

antaranya, di Sidoarjo (5), 

Gresik (5), Kabupaten Madiun 

(5), Kabupaten Malang (5), 

dan Kabupaten Pasuruan (4). 

Dari total 108 orang yang 

sudah terkonfirmasi positif 

varian Omicron, sebanyak 

47,2 persen telah dinyatakan 

sembuh atau selesai 

menjalani isolasi. 

7. 04 

Febru

ary 

2022 

Ketahui 

Kemampuan yang 

Berguna dan 

Dibutuhkan di 

Dunia Kerja, 

Termasuk 

Mempunyai 

Mental Kuat 

Positi

ve 

Portal Jember  Terdapat beragam profesi 

yang ada di dunia kerja ini 

seperti dokter, pedagang, 

pengusaha, karyawan kantor, 

guru, dan lain sebagainya. 

Berikut informasi mengenai 

kemampuan yang berguna 

dan dibutuhkan dalam dunia 

kerja dimana salah satunya 

adalah mempunyai mental 

kuat. Terkadang terdapat 

sebagian orang yang bingung 

pada saat akan terjun ke 

dunia kerja. Apa saja 

http://malangvoice.com/itd-unair-surabaya-temukan-108-omicron-pemkab-malang-aktifkan-satgas-tingkat-desa
http://malangvoice.com/itd-unair-surabaya-temukan-108-omicron-pemkab-malang-aktifkan-satgas-tingkat-desa
http://malangvoice.com/itd-unair-surabaya-temukan-108-omicron-pemkab-malang-aktifkan-satgas-tingkat-desa
http://malangvoice.com/itd-unair-surabaya-temukan-108-omicron-pemkab-malang-aktifkan-satgas-tingkat-desa
http://malangvoice.com/itd-unair-surabaya-temukan-108-omicron-pemkab-malang-aktifkan-satgas-tingkat-desa
http://malangvoice.com/itd-unair-surabaya-temukan-108-omicron-pemkab-malang-aktifkan-satgas-tingkat-desa
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163644357/ketahui-kemampuan-yang-berguna-dan-dibutuhkan-di-dunia-kerja-termasuk-mempunyai-mental-kuat
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163644357/ketahui-kemampuan-yang-berguna-dan-dibutuhkan-di-dunia-kerja-termasuk-mempunyai-mental-kuat
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163644357/ketahui-kemampuan-yang-berguna-dan-dibutuhkan-di-dunia-kerja-termasuk-mempunyai-mental-kuat
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163644357/ketahui-kemampuan-yang-berguna-dan-dibutuhkan-di-dunia-kerja-termasuk-mempunyai-mental-kuat
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163644357/ketahui-kemampuan-yang-berguna-dan-dibutuhkan-di-dunia-kerja-termasuk-mempunyai-mental-kuat
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163644357/ketahui-kemampuan-yang-berguna-dan-dibutuhkan-di-dunia-kerja-termasuk-mempunyai-mental-kuat
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163644357/ketahui-kemampuan-yang-berguna-dan-dibutuhkan-di-dunia-kerja-termasuk-mempunyai-mental-kuat
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163644357/ketahui-kemampuan-yang-berguna-dan-dibutuhkan-di-dunia-kerja-termasuk-mempunyai-mental-kuat
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kemampuan yang diperlukan 

dalam dunia kerja?. 

8. 04 

Febru

ary 

2022 

20 Calon Pekerja 

Migran Indonesia 

Diduga Ilegal 

Diamankan di 

Datuk Bandar 

Tanjungbalai, Lihat 

Nama-namanya. 

Negat

ive 

Teritorial24  20 orang diduga calon Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) ilegal 

yang ingin mencari pekerjaan 

di luar negeri (Malaysia) 

diamankan Polres 

Tanjungbalai, di rumah sewa 

milik Almarhum HZ di Jalan 

Mahoni, Lingkungan X, 

Kelurahan Sijambi, Kecamatan 

Datuk Bandar, Kota 

Tanjungbalai, Rabu, 

(2/2/2022). Dari 20 orang 

yang diamankan Polres 

Tanjungbalai terdiri dari 7 

orang perempuan dewasa 

dan 13 orang laki laki dewasa 

dari berbagai daerah. 

Kapolres Tanjungbalai saat 

dikonfirmasi mengatakan, 20 

Calon Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) diamankan 

berawal dari informasi 

masyarakat melalui Kanit Intel 

Polsek Datuk Bandar, Aiptu 

Defri Mora Pane yang 

dilaporkannya kepada 

Kapolsek Datuk Bandar, AKP R 

Sinaga SH kemudian 

diteruskan ke Sat Reskrim 

Polres Tanjungbalai langsung 

ditindak lanjuti dengan 

melakukan penyelidikan. 

Dikatakannya, dari hasil 

penyelidikan yang 

dilaksanakan oleh Kasat 

Reskrim Polres Tanjungbalai 

AKP Eri Prasetiyo SH 

didampingi Kanit Idik 1, Ipda 

M Reza Fahrurrozy STrK 

beserta anggota, dan Kanit 

Intel Polsek Datuk Bandar 

berhasil mengamankan 20 

orang Calon Pekerja Migran 

http://teritorial24.com/20-calon-pekerja-migran-indonesia-diduga-ilegal-diamankan-di-datuk-bandar-tanjungbalai
http://teritorial24.com/20-calon-pekerja-migran-indonesia-diduga-ilegal-diamankan-di-datuk-bandar-tanjungbalai
http://teritorial24.com/20-calon-pekerja-migran-indonesia-diduga-ilegal-diamankan-di-datuk-bandar-tanjungbalai
http://teritorial24.com/20-calon-pekerja-migran-indonesia-diduga-ilegal-diamankan-di-datuk-bandar-tanjungbalai
http://teritorial24.com/20-calon-pekerja-migran-indonesia-diduga-ilegal-diamankan-di-datuk-bandar-tanjungbalai
http://teritorial24.com/20-calon-pekerja-migran-indonesia-diduga-ilegal-diamankan-di-datuk-bandar-tanjungbalai
http://teritorial24.com/20-calon-pekerja-migran-indonesia-diduga-ilegal-diamankan-di-datuk-bandar-tanjungbalai
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Indonesia (PMI) dari dalam 

rumah sewa milik Almarhum 

HZ, di Jalan Mahoni 

Lingkungan X, Kelurahan 

Sijambi, Kecamatan Datuk 

Bandar, Kota Tanjungbalai. 

9. 04 

Febru

ary 

2022 

Remitansi ke Nusa 

Tenggara Barat 

Rp1,02 Triliun 

Sepanjang 2021 

Neutr

al 

Bisnis Bali  Transfer uang dari Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) asal 

Nusa Tenggara Barat di luar 

negeri atau remitansi 

sepanjang 2021 mencapai 

Rp1,02 triliun. Data dari 

Badan Pusat Statistik (BPS) 

Nusa Tenggara Barat 

mencatat remitansi yang 

masuk mayoritas melalui PT. 

Pos Indonesia dengan nilai 

Rp745,86 miliar, kemudian 

melalui Bank Indonesia 

dengan jumlah Rp276,44 

miliar. Kepala BPS Nusa 

Tenggara Barat Wahyudin 

menjelaskan remitansi yang 

masuk dari Bank Indonesia 

mayoritas mengalir ke kota 

Mataram sejumlah 42,45 

persen, kemudian kabupaten 

Sumbawa 32,45 persen, Bima 

20,32 persen Lombok Timur 

2,9 persen, Lombok Tengah 

1,46 persen, dan Dompu 0,29 

persen. "Remitansi mengalir 

ke 10 kabupaten kota di Nusa 

Tenggara Barat," kata 

Wahyudin. 

10

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Masih Ada Waktu! 

BUMN Nindya 

Karya Buka 

Lowongan Kerja 

Neutr

al 

Sindo News  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, yaitu 

staf legal litigasi (contract 

based), senior staf civil 

http://bali.bisnis.com/read/20220204/538/1496620/remitansi-ke-ntb-rp102-triliun-sepanjang-2021
http://bali.bisnis.com/read/20220204/538/1496620/remitansi-ke-ntb-rp102-triliun-sepanjang-2021
http://bali.bisnis.com/read/20220204/538/1496620/remitansi-ke-ntb-rp102-triliun-sepanjang-2021
http://bali.bisnis.com/read/20220204/538/1496620/remitansi-ke-ntb-rp102-triliun-sepanjang-2021
http://ekbis.sindonews.com/read/676335/34/masih-ada-waktu-bumn-nindya-karya-buka-lowongan-kerja-1643943767
http://ekbis.sindonews.com/read/676335/34/masih-ada-waktu-bumn-nindya-karya-buka-lowongan-kerja-1643943767
http://ekbis.sindonews.com/read/676335/34/masih-ada-waktu-bumn-nindya-karya-buka-lowongan-kerja-1643943767
http://ekbis.sindonews.com/read/676335/34/masih-ada-waktu-bumn-nindya-karya-buka-lowongan-kerja-1643943767
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engineer divisi EPC (contract 

based), dan senior staf 

process engineer divisi EPC 

(contract based). "Untukmu 

Rekanaker! PT Nindya Karya 

(Persero) membuka 

kesempatan bagimu untuk 

mengisi formasi yang 

tersedia," tulis akun 

Instagram Kementerian 

Ketenagakerjaan, dikutip 

Jumat (4/2/2022). 

11

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Tertunggak BPJS, 

Komisi II DPRD 

Banjar Akan 

Lakukan RDP 

Dengan PD 

Baramarta - Habar 

Kalimantan 

Neutr

al 

Habar Kalimantan Saidan Pahmi Martapura- Anggota Komisi II 

Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) Kabupaten 

Banjar menyoroti perihal 

Perusahaan Daerah (PD) 

Baramarta yang diketahui 

melakukan penunggakan 

pembayaran BPJS 

Ketenagakerjaan terhadap 

kurang lebih 40 karyawannya 

sejak 2020 lalu. "Mudah-

mudahan Komisi II bisa 

menjadwalkan RDP dengan 

pihak PD Baramarta 

sehubungan dengan adanya 

persoalan yang terjadi di 

internal PD Baramarta," 

ujarnya pada Senin. Saidan 

meyakinkan bahwa 

pemanggilan PD Baramarta 

untuk melakukan RPD dengan 

Komisi II penting guna 

menggali lebih dalam 

penyebabnya serta 

mencarikan solusi yang dapat 

diberikan guna menyelesaikan 

masalah tersebut. Kata 

Saidan, Komisi II sudah 

hampir 6 bulan tidak pernah 

melakukan RDP dengan PD 

Baramarta. 

http://www.habarkalimantan.com/habar-provinsi-kalsel/habar-banjar/__trashed-3
http://www.habarkalimantan.com/habar-provinsi-kalsel/habar-banjar/__trashed-3
http://www.habarkalimantan.com/habar-provinsi-kalsel/habar-banjar/__trashed-3
http://www.habarkalimantan.com/habar-provinsi-kalsel/habar-banjar/__trashed-3
http://www.habarkalimantan.com/habar-provinsi-kalsel/habar-banjar/__trashed-3
http://www.habarkalimantan.com/habar-provinsi-kalsel/habar-banjar/__trashed-3
http://www.habarkalimantan.com/habar-provinsi-kalsel/habar-banjar/__trashed-3
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12

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Polres Tanjung 

Balai Amankan 20 

Calon PMI Ilegal 

yang akan 

Berangkat ke 

Malaysia 

Positi

ve 

Kompas  Polres Tanjung Balai 

mengamankan 20 calon 

pekerja migran Indonesia 

(PMI) di sebuah 

penampungan di rumah 

warga. Dalam keterangan 

tertulis yang diterima dari 

Humas Polres Tanjung Balai 

Iptu Ahmad Dahlan Panjaitan, 

disebutkan bahwa mereka 

diamankan pada Rabu 

(2/2/2022) siang. Petugas pun 

segera menindaklanjuti 

laporan tersebut dan 

didapatkan ada 20 calon PMI 

yang akan diberangkatkan ke 

Malaysia secara ilegal. "Ada 

20 orang yang kita amankan, 

dengan rincian 7 perempuan 

dewasa dan 13 laki-laki 

dewasa," kata Kapolres 

Tanjung Balai AKBP Triyadi, 

Jumat (4/2/2022). 

13

. 

04 

Febru

ary 

2022 

KBRI Malaysia 

Evakuasi PRT Asal 

Bandung dari 

Rumah Majikannya 

Neutr

al 

Republika Ridwan Ismail Kedutaan Besar Republik 

Indonesia (KBRI) Kuala 

Lumpur bekerja sama dengan 

Serikat Buruh Migran 

Indonesia (SBMI) berhasil 

mengevakuasi pembantu 

rumah tangga (PRT) asal 

Lengkong, Kecamatan 

Bojongsoang, Kabupaten 

Bandung, Jawa Barat, Yati 

Karyati, yang sudah delapan 

tahun tidak digaji oleh 

majikannya, dari di kawasan 

Shah Alam, Malaysia. "Ibu Yati 

setidaknya kini bisa sedikit 

bernapas 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, 

http://medan.kompas.com/read/2022/02/04/103405378/polres-tanjung-balai-amankan-20-calon-pmi-ilegal-yang-akan-berangkat-ke
http://medan.kompas.com/read/2022/02/04/103405378/polres-tanjung-balai-amankan-20-calon-pmi-ilegal-yang-akan-berangkat-ke
http://medan.kompas.com/read/2022/02/04/103405378/polres-tanjung-balai-amankan-20-calon-pmi-ilegal-yang-akan-berangkat-ke
http://medan.kompas.com/read/2022/02/04/103405378/polres-tanjung-balai-amankan-20-calon-pmi-ilegal-yang-akan-berangkat-ke
http://medan.kompas.com/read/2022/02/04/103405378/polres-tanjung-balai-amankan-20-calon-pmi-ilegal-yang-akan-berangkat-ke
http://medan.kompas.com/read/2022/02/04/103405378/polres-tanjung-balai-amankan-20-calon-pmi-ilegal-yang-akan-berangkat-ke
http://republika.co.id/berita/r6rgse484/kbri-malaysia-evakuasi-prt-asal-bandung-dari-rumah-majikannya
http://republika.co.id/berita/r6rgse484/kbri-malaysia-evakuasi-prt-asal-bandung-dari-rumah-majikannya
http://republika.co.id/berita/r6rgse484/kbri-malaysia-evakuasi-prt-asal-bandung-dari-rumah-majikannya
http://republika.co.id/berita/r6rgse484/kbri-malaysia-evakuasi-prt-asal-bandung-dari-rumah-majikannya
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Ridwan Ismail ketika 

dihubungi di Kuala Lumpur, 

Kamis (3/2/2022). Kasus Yati 

Karyati mendapat perhatian 

serius dari SBMI Malaysia 

setelah organisasi tersebut 

mendapat laporan dari 

temannya sesama PRT yang 

menjadi tetangganya, seorang 

pekerja migran Indonesia 

(PMI) asal Provinsi Jawa 

Timur. "Setelah mendapatkan 

kabar itu, keluarga Ibu Yati 

yang selama ini mencari 

keadaan ibu mereka lantas 

menghubungi salah seorang 

kenalannya di Bandung guna 

mendapatkan bantuan perihal 

Ibu Yati tersebut," kata 

Ridwan. 

14

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Calon PMI Ilegal 

Diamankan Polres 

Tanjungbalai dari 

Rumah Sewa HZ 

Sebanyak 20 Orang 

- Berita Nasional 

Indonesia 

Positi

ve 

Berita Nasional  Dari hasil penyelidikan yang 

dilaksanakan oleh Kasat 

Reskrim Polres Tanjungbalai 

AKP Eri Prasetiyo, SH yang 

didampingi Kanit Idik 1 Ipda 

M Reza Fahrurrozy, S.Tr. K 

beserta anggota dan Kanit 

Intel Polsek Datuk Bandar 

berhasil mengamankan 20 

orang calon Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) dari dalam 

rumah sewa milik HZ Pada 

yang ada pada Jalan Mahoni 

dan selanjutnya dibawa ke 

Polres Tanjungbalai guna 

dilakukan proses. 

BeritaNasional.ID-

TANJUNGBALAI SUMUT Calon 

Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) berkisar 20 (Dua Puluh) 

orang yang akan 

diberangkatkan secara ilegal 

ke Malaysia berhasil 

diamankan Polres 

Tanjungbalai pada Rabu 

http://beritanasional.id/calon-pmi-ilegal-diamankan-polres-tanjungbalai-dari-rumah-sewa-hz-sebanyak-20-orang
http://beritanasional.id/calon-pmi-ilegal-diamankan-polres-tanjungbalai-dari-rumah-sewa-hz-sebanyak-20-orang
http://beritanasional.id/calon-pmi-ilegal-diamankan-polres-tanjungbalai-dari-rumah-sewa-hz-sebanyak-20-orang
http://beritanasional.id/calon-pmi-ilegal-diamankan-polres-tanjungbalai-dari-rumah-sewa-hz-sebanyak-20-orang
http://beritanasional.id/calon-pmi-ilegal-diamankan-polres-tanjungbalai-dari-rumah-sewa-hz-sebanyak-20-orang
http://beritanasional.id/calon-pmi-ilegal-diamankan-polres-tanjungbalai-dari-rumah-sewa-hz-sebanyak-20-orang
http://beritanasional.id/calon-pmi-ilegal-diamankan-polres-tanjungbalai-dari-rumah-sewa-hz-sebanyak-20-orang
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2/2/22 sekitar pukul 11.30 

Wib. Dalam penyampaiannya 

Kapolres Tanjungbalai AKBP 

Triyadi menyatakan bahwa 

Calon Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) tersebut 

berhasil diamankan berawal 

dari imformasi masyarakat 

melalui Kanit Intel Polsek 

Datuk Bandar Aiptu Defri 

Mora Pane yang 

dilaporkannya kepada 

Kapolsek Datuk Bandar AKP R 

Sinaga SH kemudian 

diteruskan ke Sat Reskrim 

Polres Tanjungbalai. Dan oleh 

Personil Polres Tanjungbalai, 

langsung menindak lanjuti 

informasi tersebut dengan 

melakukan penyelidikan, kata 

Kapolres Tanjungbalai 

tersebut. 

15

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Kurangi Angka 

PMI, Disnakertrans 

Sumbawa Usulkan 

Dua Desa Jadi 

Desmigratif 

Neutr

al 

Lombokpost Budi Prasetyo Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) 

Sumbawa mengusulkan dua 

Desa Migran Produktif 

(Desmigratif) ke Kementerian 

Ketenagakerjaan. Akhir tahun 

lalu, pihaknya mengusulkan 

ke Kementerian 

Ketenagakerjaan dua desa 

yakni Desa Luar dan Desa Luk 

agar menjadi desmigratif. Dua 

desa itu sebelumnya sudah 

diverifikasi tim Kementerian. 

Tujuannya untuk mengurangi 

pemberangkatan Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) ke 

luar negeri. 

16

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Jangan Salah, 

Pelecehan Seksual 

Bisa Terjadi Tanpa 

Disadari 

Negat

ive 

Cnbc Indonesia  Mengutip Pedoman 

Pencegahan Pelecehan 

Seksual di Tempat Kerja yang 

diterbitkan ILO dan 

Kementerian Tenaga Kerja, 

http://lombokpost.jawapos.com/sumbawa/04/02/2022/kurangi-angka-pmi-disnakertrans-sumbawa-usulkan-dua-desa-jadi-desmigratif
http://lombokpost.jawapos.com/sumbawa/04/02/2022/kurangi-angka-pmi-disnakertrans-sumbawa-usulkan-dua-desa-jadi-desmigratif
http://lombokpost.jawapos.com/sumbawa/04/02/2022/kurangi-angka-pmi-disnakertrans-sumbawa-usulkan-dua-desa-jadi-desmigratif
http://lombokpost.jawapos.com/sumbawa/04/02/2022/kurangi-angka-pmi-disnakertrans-sumbawa-usulkan-dua-desa-jadi-desmigratif
http://lombokpost.jawapos.com/sumbawa/04/02/2022/kurangi-angka-pmi-disnakertrans-sumbawa-usulkan-dua-desa-jadi-desmigratif
http://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220204093410-33-312811/jangan-salah-pelecehan-seksual-bisa-terjadi-tanpa-disadari
http://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220204093410-33-312811/jangan-salah-pelecehan-seksual-bisa-terjadi-tanpa-disadari
http://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220204093410-33-312811/jangan-salah-pelecehan-seksual-bisa-terjadi-tanpa-disadari
http://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220204093410-33-312811/jangan-salah-pelecehan-seksual-bisa-terjadi-tanpa-disadari
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berikut adalah macam-

macam bentuk pelecehan 

seksual yang perlu Anda 

ketahui:. Pelecehan seksual di 

tempat kerja dapat menimpa 

siapa saja dan di mana saja. 1. 

Pelecehan fisik. 2. Pelecehan 

lisan. 

17

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Kasus Covid-19 

Melonjak, 5.588 

Pasien Dirawat di 

Wisma Atlet 

Negat

ive 

Bisnis Indonesia  Pasien terkonfirmasi Covid-19 

yang menjalani rawat inap di 

RSDC Wisma Atlet Kemayoran 

pada hari ini, Jumat 

(4/2/2022), bertambah 191 

orang, sehingga total 5.588 

orang. Jumlah pepatriasi 

pekerja migran Indonesia 

(PMI), pelaku perjalanan 

dinas luar negeri dan Pelajar 

yang menjalani karantina di 

RSDC Wisma Atlet 

Pademangan mencapai 87 

orang atau berkurang 12 

orang. Jumlah pasien Covid-

19 sejak tanggal 21 

September 2022 hingga 4 

Februari 2022 di RSDC Pasar 

Rumput adalah 48.397 orang. 

Dengan penambahan itu, 

maka jumlah pasien Covid-19 

terhitung sejak tanggal 23 

Maret 2020 hingga hari ini 

adalah 143. 218 orang. 

18

. 

04 

Febru

ary 

2022 

BPJAMSOSTEK Siap 

Berikan Layanan 

Manfaat Program 

JKP 

Positi

ve 

Kalimantan Post Tito 

Hartono,Anggor

o 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://kabar24.bisnis.com/read/20220204/15/1496626/kasus-covid-19-melonjak-5588-orang-pasien-dirawat-di-wisma-atlet
http://kabar24.bisnis.com/read/20220204/15/1496626/kasus-covid-19-melonjak-5588-orang-pasien-dirawat-di-wisma-atlet
http://kabar24.bisnis.com/read/20220204/15/1496626/kasus-covid-19-melonjak-5588-orang-pasien-dirawat-di-wisma-atlet
http://kabar24.bisnis.com/read/20220204/15/1496626/kasus-covid-19-melonjak-5588-orang-pasien-dirawat-di-wisma-atlet
http://kalimantanpost.com/2022/02/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp-2
http://kalimantanpost.com/2022/02/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp-2
http://kalimantanpost.com/2022/02/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp-2
http://kalimantanpost.com/2022/02/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp-2
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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. 

Sementara itu, 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 

Banjarmasin. 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. 

19

. 

04 

Febru

ary 

2022 

7 Wanita dan 13 

Laki-Laki di Dalam 

Rumah, Weh, 

Weh, Weh 

Neutr

al 

Jawa Post National 

Network 

 "Perinciannya tujuh 

perempuan dan 13 laki-laki," 

kata AKBP Triyadi, Jumat 

(4/2). Sebanyak 20 orang 

diamankan dari sebuah 

rumah milik HZ di Jalan 

Mahoni, Kelurahan Sijambi, 

Kecamatan Datuk Bandar, 

Kota Tanjung Balai, Sumatra 

http://www.jpnn.com/news/7-wanita-dan-13-laki-laki-di-dalam-rumah-weh-weh-weh
http://www.jpnn.com/news/7-wanita-dan-13-laki-laki-di-dalam-rumah-weh-weh-weh
http://www.jpnn.com/news/7-wanita-dan-13-laki-laki-di-dalam-rumah-weh-weh-weh
http://www.jpnn.com/news/7-wanita-dan-13-laki-laki-di-dalam-rumah-weh-weh-weh
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Utara, Rabu (2/2). Mereka 

yang diamankan merupakan 

calon pekerja migran 

Indonesia (PMI) yang akan 

diberangkatkan secara ilegal 

ke Malaysia. Kapolres Tanjung 

Balai AKBP Triyadi 

mengatakan calon PMI ilegal 

itu diamankan sekitar pukul 

11.30 di rumah milik HZ. 

20

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Seperti Budak 

Tanpa Gaji di 

Malaysia Selama 8 

Tahun, Yati Karyati 

Kini Selamat dan 

Bersama Dubes RI 

di Kuala Lumpur 

Positi

ve 

Radar Banyumas 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. 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. DPLN SBMI Malaysia 

kemudian bergerak cepat 

mencari cara untuk 

menyelamatkan Yati Karyati 

termasuk menghubungi 

langsung pihak majikannya 

namun tidak memperoleh 

kerjasama yang baik dari 

pihak majikan. Karena itu 

Ketua DPLN SBMI Malaysia 

mengadukan langsung kasus 

ini kepada Dubes RI untuk 

Malaysia Hermono yang 

kemudian merespon sangat 

cepat aduan tersebut lantas 

http://radarbanyumas.co.id/seperti-budak-tanpa-gaji-di-malaysia-selama-8-tahun-yati-karyati-kini-selamat-dan-bersama-dubes-ri-di-kuala-lumpur
http://radarbanyumas.co.id/seperti-budak-tanpa-gaji-di-malaysia-selama-8-tahun-yati-karyati-kini-selamat-dan-bersama-dubes-ri-di-kuala-lumpur
http://radarbanyumas.co.id/seperti-budak-tanpa-gaji-di-malaysia-selama-8-tahun-yati-karyati-kini-selamat-dan-bersama-dubes-ri-di-kuala-lumpur
http://radarbanyumas.co.id/seperti-budak-tanpa-gaji-di-malaysia-selama-8-tahun-yati-karyati-kini-selamat-dan-bersama-dubes-ri-di-kuala-lumpur
http://radarbanyumas.co.id/seperti-budak-tanpa-gaji-di-malaysia-selama-8-tahun-yati-karyati-kini-selamat-dan-bersama-dubes-ri-di-kuala-lumpur
http://radarbanyumas.co.id/seperti-budak-tanpa-gaji-di-malaysia-selama-8-tahun-yati-karyati-kini-selamat-dan-bersama-dubes-ri-di-kuala-lumpur
http://radarbanyumas.co.id/seperti-budak-tanpa-gaji-di-malaysia-selama-8-tahun-yati-karyati-kini-selamat-dan-bersama-dubes-ri-di-kuala-lumpur
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bergerak menjemput dan 

mengevakuasi Ibu Yati ke 

KBRI guna diuruskan 

kepulangan serta 

mendapatkan haknya selama 

bekerja di Malaysia. 

21

. 

04 

Febru

ary 

2022 

BP Jamsostek Siap 

Berikan Layanan 

Manfaat Program 

Jaminan 

Kehilangan 

Pekerjaan 

Negat

ive 

Kontan 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. Manfaat uang tunai 

ini diberikan oleh BP 

Jamsostek kepada peserta jika 

ketentuan yang diberikan 

telah dipenuhi peserta. BPJS 

Ketenagakerjaan atau 

BPJamsostek menjadi badan 

penyelenggara yang ditunjuk 

untuk melaksanakan program 

JKP ini, dipastikan telah siap 

menerima pengajuan klaim 

http://nasional.kontan.co.id/news/bp-jamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://nasional.kontan.co.id/news/bp-jamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://nasional.kontan.co.id/news/bp-jamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://nasional.kontan.co.id/news/bp-jamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://nasional.kontan.co.id/news/bp-jamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://nasional.kontan.co.id/news/bp-jamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan
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dari pekerja di seluruh 

Indonesia. 

22

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Polisi Amankan 20 

Calon PMI yang 

Bakal 

Diberangkatkan ke 

Malaysia Secara 

Ilegal 

Positi

ve 

Suara.com  Mereka bakal diberangkat ke 

Malaysia secara ilegal. 

Petugas menindak lanjuti 

Informasi tersebut dan 

mengamankan 20 orang PMI 

yang akan diberangkatkan ke 

Malaysia secara ilegal. Polisi 

mengamankan 20 orang calon 

pekerja migran Indonesia 

(PMI) di salah satu rumah 

sewa milik warga di Tanjung 

Balai, Sumatera Utara. 

Mereka berasal dari berbagai 

wilayah, seperti Sumatera 

Utara, Jawa dan Nusa 

Tenggara Timur. 

23

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Mengharukan, PRT 

Delapan Tahun 

Tanpa Digaji, Ini 

Terjadi di Malaysia 

Positi

ve 

Sumsel Terkini Ridwan Ismail KEDUTAAN Besar Republik 

Indonesia (KBRI) Kuala 

Lumpur bekerja sama 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, Malaysia dan ini 

sangat mengharukan. Hal itu 

disampaikan Ketua DPLN 

SBMI Malaysia, Ridwan Ismail, 

melalui keterangan 

tertulisnya, Kamis (3/2/2022). 

Kasus ibu Yati Karyati 

mendapat perhatian serius 

dari SBMI Malaysia setelah 

organisasi itu mendapat 

laporan dari temannya 

sesama PRT yang menjadi 

tetangganya, seorang Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) asal 

Provinsi Jawa Timur. "Salah 

http://sumut.suara.com/read/2022/02/04/115008/polisi-amankan-20-calon-pmi-yang-bakal-diberangkatkan-ke-malaysia-secara-ilegal
http://sumut.suara.com/read/2022/02/04/115008/polisi-amankan-20-calon-pmi-yang-bakal-diberangkatkan-ke-malaysia-secara-ilegal
http://sumut.suara.com/read/2022/02/04/115008/polisi-amankan-20-calon-pmi-yang-bakal-diberangkatkan-ke-malaysia-secara-ilegal
http://sumut.suara.com/read/2022/02/04/115008/polisi-amankan-20-calon-pmi-yang-bakal-diberangkatkan-ke-malaysia-secara-ilegal
http://sumut.suara.com/read/2022/02/04/115008/polisi-amankan-20-calon-pmi-yang-bakal-diberangkatkan-ke-malaysia-secara-ilegal
http://sumut.suara.com/read/2022/02/04/115008/polisi-amankan-20-calon-pmi-yang-bakal-diberangkatkan-ke-malaysia-secara-ilegal
http://sumselterkini.co.id/sosial/mengharukan-prt-delapan-tahun-tanpa-digaji-ini-terjadi-di-malaysia
http://sumselterkini.co.id/sosial/mengharukan-prt-delapan-tahun-tanpa-digaji-ini-terjadi-di-malaysia
http://sumselterkini.co.id/sosial/mengharukan-prt-delapan-tahun-tanpa-digaji-ini-terjadi-di-malaysia
http://sumselterkini.co.id/sosial/mengharukan-prt-delapan-tahun-tanpa-digaji-ini-terjadi-di-malaysia
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seorang tersebut kemudian 

menghubungi salah satu 

pengurus dari DPLN SBMI 

Malaysia yang kemudian 

mengkordinasikan kasus ini 

kepada jajaran pengurus 

DPLN SBMI Malaysia," 

katanya. 

24
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ary 

2022 

Yasonna: 

Pemerintah Patuhi 

Putusan MK 

Tentang UU Cipta 

Kerja Demi 

Kepastian Hukum 

Positi

ve 

Lidik.id Yasonna 

Hamonangan 

Laoly 

UU Cipta Kerja telah 

mengalami pengujian formil 

di MK, dan pada 25 

November 2021 MK 

menjatuhkan putusan perkara 

Pengujian Formil UU Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja terhadap Undang 

Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 

1945 melalui Putusan Nomor 

91/PUU-XVIII/2020. "Tindak 

lanjut Putusan MK Nomor 

91/PUU-XVIII/2020 tersebut 

perlu segera dilakukan oleh 

Pemerintah untuk menjamin 

adanya kepastian hukum bagi 

pelaksanaan investasi baik 

domestik maupun asing yang 

telah berkomitmen untuk 

melakukan investasi setelah 

terbitnya UU Cipta Kerja 

Nomor 11 Tahun 2020. 

Yasonna juga mengungkan, 

ada tiga poin dalam Putusan 

MK atas UU Cipta Kerja yang 

perlu ditindaklanjuti 

Pemerintah, yaitu: yang 

pertama, pembentuk UU 

diperintahkan untuk 

mengakomodir metode 

omnibus law dalam 

perubahan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-

undangan sebagaimana telah 

http://lidik.id/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://lidik.id/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://lidik.id/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://lidik.id/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://lidik.id/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://lidik.id/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
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diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 

2019 (UU Pembentukan 

Peraturan Perundang- 

undangan);. Kedua, secara 

prosedural pembentukan UU 

Cipta Kerja harus diperbaiki 

dalam waktu dua tahun sejak 

Putusan MK diucapkan;. 

25
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Daftar BPJS 

Ketenagakerjaan, 

Mitra Gojek Bisa 

Dapat Motor dan 

Barang Elektronik 

Neutr

al 

Viva Sumsel  Gojek, super app terdepan di 

Asia Tenggara ini terus 

berkomitmen untuk 

memberikan dampak sosial 

bagi ekosistemnya, terutama 

mitra-mitra driver. Selama 

menjalankan order dan 

bekerja, seluruh mitra driver 

maupun pelanggan Gojek, 

terlindungi oleh oleh asuransi 

yang diberikan oleh Gojek 

secara mandiri,. Namun 

demikian, Gojek tetap 

mendorong para mitranya 

untuk mengikuti asuransi BPJS 

Ketenagakerjaan seperti 

dianjurkan oleh pemerintah, 

sebagai bagian dari Program 

Swadaya Gojek. Dengan 

menjadi anggota BPJS 

Ketenagakerjaan maka setiap 

mitra driver akan mendapat 

jaminan perlindungan 

tambahan apabila mengalami 

risiko kecelakaan kerja dan 

kematian. 

26
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04 

Febru

ary 
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Pengawasan 

Terhadap Awak 

Kapal Perikanan 

Domestik Dinilai 

Kurang 

Negat

ive 

Media Indonesia  Aturan terbaru tentang tata 

kelola awak kapal perikanan 

dalam negeri tertuang dalam 

Peraturan Menteri Kelautan 

Nomor 33 Tahun 2021 

tentang Log Book 

Penangkapan Ikan, 

Pemantauan di Atas Kapal 

Penangkap Ikan dan Kapal 

http://vivasumsel.com/2022/02/04/daftar-bpjs-ketenagakerjaan-mitra-gojek-bisa-dapat-motor-dan-barang-elektronik
http://vivasumsel.com/2022/02/04/daftar-bpjs-ketenagakerjaan-mitra-gojek-bisa-dapat-motor-dan-barang-elektronik
http://vivasumsel.com/2022/02/04/daftar-bpjs-ketenagakerjaan-mitra-gojek-bisa-dapat-motor-dan-barang-elektronik
http://vivasumsel.com/2022/02/04/daftar-bpjs-ketenagakerjaan-mitra-gojek-bisa-dapat-motor-dan-barang-elektronik
http://vivasumsel.com/2022/02/04/daftar-bpjs-ketenagakerjaan-mitra-gojek-bisa-dapat-motor-dan-barang-elektronik
http://mediaindonesia.com/ekonomi/469235/pengawasan-terhadap-awak-kapal-perikanan-domestik-dinilai-kurang
http://mediaindonesia.com/ekonomi/469235/pengawasan-terhadap-awak-kapal-perikanan-domestik-dinilai-kurang
http://mediaindonesia.com/ekonomi/469235/pengawasan-terhadap-awak-kapal-perikanan-domestik-dinilai-kurang
http://mediaindonesia.com/ekonomi/469235/pengawasan-terhadap-awak-kapal-perikanan-domestik-dinilai-kurang
http://mediaindonesia.com/ekonomi/469235/pengawasan-terhadap-awak-kapal-perikanan-domestik-dinilai-kurang
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Pengangkut Ikan, Inspeksi, 

Pengujian, dan Penandaan 

Kapal Perikanan, serta Tata 

Kelola Pengawakan Kapal 

Perikanan merupakan aturan 

terbaru yang mengatur tata 

kelola awak kapal perikanan 

dalam negeri. Pelabuhan 

Perikanan Samudera Nizam 

Zahman Jakarta merupakan 

pelabuhan asal kapal ikan 

yang sering kali terjadi 

masalah ABK. Adapun lokasi 

kejadian pelanggaran ABK 

adalah di daerah fishing 

ground laut Arafura atau 

Wilayah Pengelolaan 

Perikanan 718. Atas 

banyaknya pelanggaran 

ketenagakerjaan yang 

menimpa para awak kapal 

perikanan, dirinya 

mengusulkan agar 

Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, Kementerian 

Tenaga Kerja dan Dinas 

Tenaga Kerja Provinsi DKI 

Jakarta perlu membuat gugus 

tugas dan membuat aturan 

atau panduan inspeksi awak 

kapal perikanan. 

27
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Polisi Amankan 20 

Calon PMI di 

Tanjung Balai yang 

akan 

Diberangkatkan 

Secara Ilegal ke 

Malaysia 

Positi

ve 

Fokus Medan  Polisi mengamankan 20 orang 

calon Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) yang akan 

diberangkatkan secara ilegal 

ke Malaysia. "Kita 

mendatakan identitas calon 

PMI, melakukan pemeriksaan 

(BAP) terhadap 20 calon PMI, 

melakukan penyitaan 

terhadap barang bukti, dan 

menyerahkan calon PMI 

kepada pihak BP2MI (Badan 

Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia) Medan," tukasnya. 

http://www.fokusmedan.com/2022/02/04/polisi-amankan-20-calon-pmi-di-tanjung-balai-yang-akan-diberangkatkan-secara-ilegal-ke-malaysia
http://www.fokusmedan.com/2022/02/04/polisi-amankan-20-calon-pmi-di-tanjung-balai-yang-akan-diberangkatkan-secara-ilegal-ke-malaysia
http://www.fokusmedan.com/2022/02/04/polisi-amankan-20-calon-pmi-di-tanjung-balai-yang-akan-diberangkatkan-secara-ilegal-ke-malaysia
http://www.fokusmedan.com/2022/02/04/polisi-amankan-20-calon-pmi-di-tanjung-balai-yang-akan-diberangkatkan-secara-ilegal-ke-malaysia
http://www.fokusmedan.com/2022/02/04/polisi-amankan-20-calon-pmi-di-tanjung-balai-yang-akan-diberangkatkan-secara-ilegal-ke-malaysia
http://www.fokusmedan.com/2022/02/04/polisi-amankan-20-calon-pmi-di-tanjung-balai-yang-akan-diberangkatkan-secara-ilegal-ke-malaysia
http://www.fokusmedan.com/2022/02/04/polisi-amankan-20-calon-pmi-di-tanjung-balai-yang-akan-diberangkatkan-secara-ilegal-ke-malaysia
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"Dimana PMI tersebut 

diamankan di rumah sewa 

milik HZ di Jalan mahoni 

lingkungan X, Kecamatan 

Datui Bandar Kota Tanjung 

Balai," ujar Kapolres Tanjung 

Balai AKBP Triyadi, Jumat 

(4/2/2022). Ia mengatakan 20 

PMI berasal dari berbagai 

daerah yakni 5 orang dari 

Kota Medan, 3 dari 

Simalungun, 1 dari Sukabumi, 

1 dari Kerinci, 3 dari 

Batubara,1 dari Nusa 

Tenggara Timur, 3 dari 

Simalungun, 1 dari Tebing 

Tinggi, 1 dari Malaka dan 1 

dari Jember. 

28

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Sah, Pembentukan 

UU Ciptaker 

Bertentangan 

Dengan UUD'45 

Negat

ive 

Inapos Yasonna 

Hamonangan 

Laoly 

Yasonna menuturkan, ada 

tiga poin dalam Putusan MK 

atas UU Cipta Kerja yang 

perlu ditindaklanjuti 

Pemerintah, yaitu pembentuk 

UU diperintahkan untuk 

mengakomodir metode 

omnibus law dalam 

perubahan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-

undangan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 

2019 (UU Pembentukan 

Peraturan Perundang- 

undangan); secara prosedural 

pembentukan UU Cipta Kerja 

harus diperbaiki dalam waktu 

dua tahun sejak Putusan MK 

diucapkan; dan Pemerintah 

harus menangguhkan segala 

kebijakan/tindakan strategis 

yang didasarkan pada UU 

Cipta Kerja. "Tindak lanjut 

Putusan MK Nomor 91/PUU-

http://inapos.com/sah-pembentukan-uu-ciptaker-bertentangan-dengan-uud45
http://inapos.com/sah-pembentukan-uu-ciptaker-bertentangan-dengan-uud45
http://inapos.com/sah-pembentukan-uu-ciptaker-bertentangan-dengan-uud45
http://inapos.com/sah-pembentukan-uu-ciptaker-bertentangan-dengan-uud45
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XVIII/2020 tersebut perlu 

segera dilakukan oleh 

Pemerintah untuk menjamin 

adanya kepastian hukum bagi 

pelaksanaan investasi baik 

domestik maupun asing yang 

telah berkomitmen untuk 

melakukan investasi setelah 

terbitnya UU Cipta Kerja 

Nomor 11 Tahun 2020. UU 

Cipta Kerja telah mengalami 

pengujian formil di MK, dan 

pada 25 November 2021 MK 

menjatuhkan putusan perkara 

Pengujian Formil UU Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja terhadap Undang 

Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 

1945 melalui Putusan Nomor 

91/PUU-XVIII/2020. Dalam 

amar putusan dinyatakan 

bahwa pembentukan UU 

tentang Cipta Kerja 

bertentangan dengan UUD 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum 

mengikat secara bersyarat 

sepanjang tidak dimaknai 

"tidak dilakukan perbaikan 

dalam waktu 2 (dua) tahun 

sejak putusan ini diucapkan", 

kemudian Mahkamah 

Konstitusi juga 

memerintahkan kepada 

pembentuk undang-undang 

(Presiden dan DPR) untuk 

melakukan perbaikan dalam 

jangka waktu paling lama 2 

(dua) tahun sejak putusan ini 

diucapkan dan apabila dalam 

tenggang waktu tersebut 

tidak dilakukan perbaikan 

maka Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta 
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Kerja menjadi inkonstitusional 

secara permanen. 

29

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Mencekam! 

Antrean Pasien 

Covid-19 Mengular 

di Rusun Pasar 

Rumput 

Negat

ive 

Sindo News  Menurut tentara tersebut, 

penanggung jawab dari rusun 

Pasar Rumput dikembalikan 

kepada Pangdam Jayakarta. 

Diketahui, Rusun Pasar 

Rumput dijadikan tempat 

karantina untuk WNI yang 

melakukan perjalanan 

Internasional dan para 

pekerja migran. Suasana 

tempat karantina pelaku 

perjalanan luar negeri (PPLN) 

atau pasien yang terindikasi 

positif Covid-19 di Rumah 

Susun (Rusun) Pasar Rumput, 

Jakarta Selatan terpantau 

ramai antrean warga. Tampak 

membludaknya pasien 

mengantri di depan pintu 

masuk menunggu antrean 

yang panjang mengular 

hingga pintu gerbang rusun. 

30

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Korban PHK Bisa 

Dapat Gaji dari 

Program JKP BPJS 

Ketenagakerjaan 

Neutr

al 

Tribun News 

Belitung 

 Peserta BPJS Ketenagakerjaan 

per Februari ini sudah bisa 

mengajukan klaim manfaat 

program jaminan kehilangan 

pekerjaan (JKP). Menurut 

Bagian Keuangan dan 

Teknologi Informasi BPJS 

Ketenagakerjaan Belitung, 

Martin Cipto Hutajulu dapat 

diklaim ketika mengalami 

putus hubungan kerja (PHK). 

Peserta mendapat manfaat 

klaim uang tunai sebesar 45 

persen dari upah yang 

dilaporkan untuk tiga bulan 

pertama, dengan maksimal 

upah Rp5 juta. Kemudian 

bulan berikutnya mendapat 

25 persen dari upah. 

http://metro.sindonews.com/read/676455/170/mencekam-antrean-pasien-covid-19-mengular-di-rusun-pasar-rumput-1643950964
http://metro.sindonews.com/read/676455/170/mencekam-antrean-pasien-covid-19-mengular-di-rusun-pasar-rumput-1643950964
http://metro.sindonews.com/read/676455/170/mencekam-antrean-pasien-covid-19-mengular-di-rusun-pasar-rumput-1643950964
http://metro.sindonews.com/read/676455/170/mencekam-antrean-pasien-covid-19-mengular-di-rusun-pasar-rumput-1643950964
http://metro.sindonews.com/read/676455/170/mencekam-antrean-pasien-covid-19-mengular-di-rusun-pasar-rumput-1643950964
http://belitung.tribunnews.com/2022/02/04/korban-phk-bisa-dapat-gaji-dari-program-jkp-bpjs-ketenagakerjaan
http://belitung.tribunnews.com/2022/02/04/korban-phk-bisa-dapat-gaji-dari-program-jkp-bpjs-ketenagakerjaan
http://belitung.tribunnews.com/2022/02/04/korban-phk-bisa-dapat-gaji-dari-program-jkp-bpjs-ketenagakerjaan
http://belitung.tribunnews.com/2022/02/04/korban-phk-bisa-dapat-gaji-dari-program-jkp-bpjs-ketenagakerjaan
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31

. 

04 

Febru

ary 

2022 

<b>Yasonna : 

Pemerintah Patuhi 

Putusan MK 

Tentang UU Cipta 

Kerja Demi 

Kepastian 

Hukum</b> 

Positi

ve 

Medianasional.id Yasonna 

Hamonangan 

Laoly 

"Tindak lanjut Putusan MK 

Nomor 91/PUU-XVIII/2020 

tersebut perlu segera 

dilakukan oleh Pemerintah 

untuk menjamin adanya 

kepastian hukum bagi 

pelaksanaan investasi baik 

domestik maupun asing yang 

telah berkomitmen untuk 

melakukan investasi setelah 

terbitnya UU Cipta Kerja 

Nomor 11 Tahun 2020. UU 

Cipta Kerja telah mengalami 

pengujian formil di MK, dan 

pada 25 November 2021 MK 

menjatuhkan putusan perkara 

Pengujian Formil UU Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja terhadap Undang 

Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 

1945 melalui Putusan Nomor 

91/PUU-XVIII/2020. Yasonna 

menuturkan, ada tiga poin 

dalam Putusan MK atas UU 

Cipta Kerja yang perlu 

ditindaklanjuti Pemerintah, 

yaitu pembentuk UU 

diperintahkan untuk 

mengakomodir metode 

omnibus law dalam 

perubahan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-

undangan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 

2019 (UU Pembentukan 

Peraturan Perundang- 

undangan); secara prosedural 

pembentukan UU Cipta Kerja 

harus diperbaiki dalam waktu 

dua tahun sejak Putusan MK 

diucapkan; dan Pemerintah 

harus menangguhkan segala 

http://www.medianasional.id/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://www.medianasional.id/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://www.medianasional.id/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://www.medianasional.id/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://www.medianasional.id/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://www.medianasional.id/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://www.medianasional.id/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
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kebijakan/tindakan strategis 

yang didasarkan pada UU 

Cipta Kerja. "Sebagai negara 

demokrasi yang berdasarkan 

hukum, Pemerintah 

menghormati dan segera 

melaksanakan Putusan MK 

Nomor 91/PUU-XVIII/2020," 

ujar Yasonna, dalam orasi 

ilmiah bertema "Urgensi 

Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja Pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi" 

tersebut. 

32

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Yasonna: 

Pemerintah Patuhi 

Putusan MK 

Tentang UU Cipta 

Kerja Demi 

Kepastian Hukum 

Positi

ve 

Tribun News Yasonna 

Hamonangan 

Laoly 

"Tindak lanjut Putusan MK 

Nomor 91/PUU-XVIII/2020 

tersebut perlu segera 

dilakukan oleh Pemerintah 

untuk menjamin adanya 

kepastian hukum bagi 

pelaksanaan investasi baik 

domestik maupun asing yang 

telah berkomitmen untuk 

melakukan investasi setelah 

terbitnya UU Cipta Kerja 

Nomor 11 Tahun 2020. UU 

Cipta Kerja telah mengalami 

pengujian formil di MK, dan 

pada 25 November 2021 MK 

menjatuhkan putusan perkara 

Pengujian Formil UU Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja terhadap Undang 

Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 

1945 melalui Putusan Nomor 

91/PUU-XVIII/2020. Yasonna 

menuturkan, ada tiga poin 

dalam Putusan MK atas UU 

Cipta Kerja yang perlu 

ditindaklanjuti Pemerintah, 

yaitu pembentuk UU 

diperintahkan untuk 

mengakomodir metode 

http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/04/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/04/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/04/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/04/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/04/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/04/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
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omnibus law dalam 

perubahan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-

undangan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 

2019 (UU Pembentukan 

Peraturan Perundang- 

undangan); secara prosedural 

pembentukan UU Cipta Kerja 

harus diperbaiki dalam waktu 

dua tahun sejak Putusan MK 

diucapkan; dan Pemerintah 

harus menangguhkan segala 

kebijakan/tindakan strategis 

yang didasarkan pada UU 

Cipta Kerja. "Sebagai negara 

demokrasi yang berdasarkan 

hukum, Pemerintah 

menghormati dan segera 

melaksanakan Putusan MK 

Nomor 91/PUU-XVIII/2020," 

ujar Yasonna, dalam orasi 

ilmiah bertema "Urgensi 

Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja Pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi" 

tersebut. 

33

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Purna Pekerja 

Migran Sukses 

Usaha Selada 

Hidroponik 

Positi

ve 

Kompas Tv  Selada yang ditanam jenis 

bohemia, yang biasanya 

digunakan untuk campuran 

lalapan, kebab, humberger, 

pizza dan hotdog. Seorang 

purna pekerja migran 

Indonesia di Kabupaten 

Jember Jawa Timur sukses 

bercocok tanam sayuran di 

halaman rumahnya yang 

sempit dengan sistem 

hidroponik. Dengan usahanya 

tersebut, ia tak perlu lagi 

meninggalkan keluarganya 

http://www.kompas.tv/article/258201/purna-pekerja-migran-sukses-usaha-selada-hidroponik
http://www.kompas.tv/article/258201/purna-pekerja-migran-sukses-usaha-selada-hidroponik
http://www.kompas.tv/article/258201/purna-pekerja-migran-sukses-usaha-selada-hidroponik
http://www.kompas.tv/article/258201/purna-pekerja-migran-sukses-usaha-selada-hidroponik
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untuk bekerja ke luar negeri. 

Sugiyati, warga Dusun Gawok, 

Desa Dukuhdempok, 

Kecamatan Wuluhan, 

Kabupaten Jember kini sibuk 

bercocok tanam sayuran jenis 

selada dengan sistem 

hidroponik. 

34

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Kadin: Satu Data 

Jawa Timur 

mudahkan investor 

lakukan pemetaan 

Positi

ve 

Mercury Fm Emil Elestianto 

Dardak,Hudiyon

o 

Ketua Umum Kamar Dagang 

dan Industri (Kadin) Jawa 

Timur, Adik Dwi Putranto 

mengapresiasi, bahwa 

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 dalam satu 

pintu. 

35
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04 

Febru

ary 

2022 

Pemerintah Patuhi 

Putusan MK 

Tentang UU Cipta 

Positi

ve 

Analisa Daily Yasonna 

Hamonangan 

Laoly 

"Tindak lanjut Putusan MK 

Nomor 91/PUU-XVIII/2020 

tersebut perlu segera 

dilakukan oleh Pemerintah 

http://mercuryfm.id/04/30202
http://mercuryfm.id/04/30202
http://mercuryfm.id/04/30202
http://mercuryfm.id/04/30202
http://analisadaily.com/berita/baca/2022/02/04/1027355/pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://analisadaily.com/berita/baca/2022/02/04/1027355/pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://analisadaily.com/berita/baca/2022/02/04/1027355/pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
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Kerja Demi 

Kepastian Hukum 

untuk menjamin adanya 

kepastian hukum bagi 

pelaksanaan investasi baik 

domestik maupun asing yang 

telah berkomitmen untuk 

melakukan investasi setelah 

terbitnya UU Cipta Kerja 

Nomor 11 Tahun 2020. UU 

Cipta Kerja telah mengalami 

pengujian formil di MK, dan 

pada 25 November 2021 MK 

menjatuhkan putusan perkara 

Pengujian Formil UU Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja terhadap Undang 

Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 

1945 melalui Putusan Nomor 

91/PUU-XVIII/2020. Yasonna 

menuturkan, ada 3 poin 

dalam Putusan MK atas UU 

Cipta Kerja yang perlu 

ditindaklanjuti Pemerintah, 

yaitu pembentuk UU 

diperintahkan untuk 

mengakomodir metode 

omnibus law dalam 

perubahan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-

undangan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 

2019 (UU Pembentukan 

Peraturan Perundang- 

undangan); secara prosedural 

pembentukan UU Cipta Kerja 

harus diperbaiki dalam waktu 

dua tahun sejak Putusan MK 

diucapkan; dan Pemerintah 

harus menangguhkan segala 

kebijakan/tindakan strategis 

yang didasarkan pada UU 

Cipta Kerja. "Sebagai negara 

demokrasi yang berdasarkan 

http://analisadaily.com/berita/baca/2022/02/04/1027355/pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://analisadaily.com/berita/baca/2022/02/04/1027355/pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
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hukum, Pemerintah 

menghormati dan segera 

melaksanakan Putusan MK 

Nomor 91/PUU-XVIII/2020," 

ujar Yasonna, dalam orasi 

ilmiah bertema "Urgensi 

Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja Pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi" 

tersebut. 

36

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Antrean Karantina 

Covid-19 di Rusun 

Pasar Rumput 

Membeludak 

Negat

ive 

Okezone  Menurut tentara tersebut, 

penanggung jawab dari rusun 

Pasar Rumput dikembalikan 

kepada Pangdam Jaya. 

Diketahui, Rusun Pasar 

Rumput dijadikan tempat 

karantina untuk WNI yang 

melakukan perjalanan 

Internasional dan para 

pekerja migran. Lokasi 

karantina pelaku perjalanan 

luar negeri (PPLN) di Rumah 

Susun (Rusun) Pasar Rumput, 

Jakarta terpantau ramai. 

Bahkan, antreannya mengular 

di depan pintu masuk rusun. 

37

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Yasonna: 

Pemerintah Patuhi 

Putusan MK 

Tentang UU Cipta 

Kerja Demi 

Kepastian Hukum 

Positi

ve 

Nawacita.co Yasonna 

Hamonangan 

Laoly 

"Tindak lanjut Putusan MK 

Nomor 91/PUU-XVIII/2020 

tersebut perlu segera 

dilakukan oleh Pemerintah 

untuk menjamin adanya 

kepastian hukum bagi 

pelaksanaan investasi baik 

domestik maupun asing yang 

telah berkomitmen untuk 

melakukan investasi setelah 

terbitnya UU Cipta Kerja 

Nomor 11 Tahun 2020. UU 

Cipta Kerja telah mengalami 

pengujian formil di MK, dan 

pada 25 November 2021 MK 

menjatuhkan putusan perkara 

Pengujian Formil UU Nomor 

http://nasional.okezone.com/read/2022/02/04/337/2542324/antrean-karantina-covid-19-di-rusun-pasar-rumput-membeludak
http://nasional.okezone.com/read/2022/02/04/337/2542324/antrean-karantina-covid-19-di-rusun-pasar-rumput-membeludak
http://nasional.okezone.com/read/2022/02/04/337/2542324/antrean-karantina-covid-19-di-rusun-pasar-rumput-membeludak
http://nasional.okezone.com/read/2022/02/04/337/2542324/antrean-karantina-covid-19-di-rusun-pasar-rumput-membeludak
http://nawacita.co/index.php/2022/02/04/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://nawacita.co/index.php/2022/02/04/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://nawacita.co/index.php/2022/02/04/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://nawacita.co/index.php/2022/02/04/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://nawacita.co/index.php/2022/02/04/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://nawacita.co/index.php/2022/02/04/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
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11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja terhadap Undang 

Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 

1945 melalui Putusan Nomor 

91/PUU-XVIII/2020. Yasonna 

menuturkan, ada tiga poin 

dalam Putusan MK atas UU 

Cipta Kerja yang perlu 

ditindaklanjuti Pemerintah, 

yaitu pembentuk UU 

diperintahkan untuk 

mengakomodir metode 

omnibus law dalam 

perubahan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-

undangan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 

2019 (UU Pembentukan 

Peraturan Perundang- 

undangan); secara prosedural 

pembentukan UU Cipta Kerja 

harus diperbaiki dalam waktu 

dua tahun sejak Putusan MK 

diucapkan; dan Pemerintah 

harus menangguhkan segala 

kebijakan/tindakan strategis 

yang didasarkan pada UU 

Cipta Kerja. "Sebagai negara 

demokrasi yang berdasarkan 

hukum, Pemerintah 

menghormati dan segera 

melaksanakan Putusan MK 

Nomor 91/PUU-XVIII/2020," 

ujar Yasonna, dalam orasi 

ilmiah bertema "Urgensi 

Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja Pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi" 

tersebut. 
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38

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Pemkab Tebo 

Sebarkan Surat 

Edaran Standar 

UMP 

Neutr

al 

Portal Tebo  Pemerintah Kabupaten Tebo 

melalui Dinas Perindustrian 

Perdagangan dan Tenaga 

Kerja (Disperindagnaker) 

Kabupaten Tebo 

mengeluarkan surat edaran 

Bupati Tebo Nomor : 

560/110/Disperindagnaker/2

022. Surat Edaran tersebut 

telah disebarkan kepada 

semua perusahaan yang 

berada di wilayah Kabupaten 

Tebo. Ini dibenarkan oleh 

Kepala Dinas Perindagnaker 

Tebo melalui Kepala Bidang 

Naker Kabupaten Tebo, Ali 

Bato, S.Ag, M.Pd, Jum'at 

(04/02/22). Selain itu kata dia, 

sebagai upaya pemerintah 

dalam meningkatkan 

kesejahteraan taraf hidup 

pekerja/buruh beserta 

keluarganya, "maka dari itu 

kita menginventarisasi serta 

mengevaluasi upah yang 

diberikan oleh perusahaan 

kepada karyawannya di 

Kabupaten Tebo, apakah 

sudah sesuai standar Pergub 

atau tidak," kata Ali Bato. 

39

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Yasonna: 

Pemerintah Patuhi 

Putusan MK 

Tentang UU Cipta 

Kerja Demi 

Kepastian Hukum 

Positi

ve 

Waspada Yasonna 

Hamonangan 

Laoly 

"Tindak lanjut putusan MK 

Nomor 91/XVIII/2020 

tersebut perlu segera 

dilakukan oleh pemerintah 

untuk menjamin adanya 

kepastian hukum bagi 

pelaksanaan investasi, baik 

domestik maupun asing yang 

telah berkomitmen untuk 

melakukan investasi setelah 

terbitnya UU Cipta Kerja 

Nomor 11 Tahun 2020. UU 

Cipta Kerja telah mengalami 

pengujian formil di MK, dan 

pada 25 November 2021 MK 

http://www.portaltebo.id/2022/02/pemkab-tebo-sebarkan-surat-edaran.html
http://www.portaltebo.id/2022/02/pemkab-tebo-sebarkan-surat-edaran.html
http://www.portaltebo.id/2022/02/pemkab-tebo-sebarkan-surat-edaran.html
http://www.portaltebo.id/2022/02/pemkab-tebo-sebarkan-surat-edaran.html
http://waspada.co.id/2022/02/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://waspada.co.id/2022/02/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://waspada.co.id/2022/02/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://waspada.co.id/2022/02/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://waspada.co.id/2022/02/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://waspada.co.id/2022/02/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
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menjatuhkan putusan perkara 

Pengujian Formil UU nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja terhadap Undang 

Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 

1945 melalui Putusan Nomor 

91/XVIII/2020. Yasonna 

menuturkan, ada tiga poin 

dalam Putusan MK atas UU 

Cipta Kerja yang perlu 

ditindaklanjuti Pemerintah, 

yaitu pembentuk UU 

diperintahkan untuk 

mengakomodir metode 

omnibus law dalam 

perubahan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-

undangan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 

2019 (UU Pembentukan 

Peraturan Perundang- 

undangan), secara prosedural 

pembentukan UU Cipta Kerja 

harus diperbaiki dalam waktu 

dua tahun sejak putusan MK 

diucapkan dan pemerintah 

harus menangguhkan segala 

kebijakan/tindakan strategi 

yang didasarkan pada UU 

Cipta Kerja. "Sebagai negara 

demokrasi yang berdasarkan 

hukum, Pemerintah 

menghormati dan segera 

melaksanakan Putusan MK 

Nomor 91/XVIII/2020," ujar 

Yasonna, dalam orasi ilmiah 

bertema 'Urgensi Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja 

Pasca Putusan Mahkamah 

Konstitusi' tersebut. 
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40

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Pemerintah Patuhi 

Putusan MK 

Tentang UU Cipta 

Kerja Demi 

Kepastian Hukum 

Positi

ve 

Tribun News Yasonna 

Hamonangan 

Laoly 

Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia (Menkumham) 

Yasonna H Laoly menegaskan 

bahwa pemerintah dan DPR 

RI menghormati, mematuhi, 

serta akan melaksanakan 

putusan Mahkamah 

Konstitusi (MK) atas Undang-

Undang Cipta Kerja dengan 

sebaik-baiknya. "Tindak lanjut 

Putusan MK Nomor 91/PUU-

XVIII/2020 tersebut perlu 

segera dilakukan oleh 

Pemerintah untuk menjamin 

adanya kepastian hukum bagi 

pelaksanaan investasi baik 

domestik maupun asing yang 

telah berkomitmen untuk 

melakukan investasi setelah 

terbitnya UU Cipta Kerja 

Nomor 11 Tahun 2020. UU 

Cipta Kerja telah mengalami 

pengujian formil di MK, dan 

pada 25 November 2021 MK 

menjatuhkan putusan perkara 

Pengujian Formil UU Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja terhadap Undang-

Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 

1945 melalui Putusan Nomor 

91/PUU-XVIII/2020. Yasonna 

menuturkan, ada tiga poin 

dalam putusan MK atas UU 

Cipta Kerja yang perlu 

ditindaklanjuti pemerintah, 

yaitu pembentuk UU 

diperintahkan untuk 

mengakomodir metode 

omnibus law dalam 

perubahan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-

undangan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-

http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/04/pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/04/pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/04/pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/04/pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/04/pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum


 

70 

 

Undang Nomor 15 Tahun 

2019 (UU Pembentukan 

Peraturan Perundang- 

undangan); secara prosedural 

pembentukan UU Cipta Kerja 

harus diperbaiki dalam waktu 

dua tahun sejak putusan MK 

diucapkan; dan pemerintah 

harus menangguhkan segala 

kebijakan/tindakan strategis 

yang didasarkan pada UU 

Cipta Kerja. 

41

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Yasonna : 

Pemerintah Patuhi 

Putusan MK 

Tentang UU Cipta 

Kerja 

Positi

ve 

Sriwijaya Media Yasonna 

Hamonangan 

Laoly 

Jakarta, Sriwijaya Media- 

Pemerintah dan DPR RI 

menghormati, mematuhi, 

serta akan melaksanakan 

putusan Mahkamah 

Konstitusi (MK) atas Undang-

Undang (UU) Cipta Kerja 

dengan sebaik-baiknya. 

"Tindak lanjut putusan MK 

Nomor 91/PUU-XVIII/2020 

tersebut perlu segera 

dilakukan oleh pemerintah 

untuk menjamin adanya 

kepastian hukum bagi 

pelaksanaan investasi baik 

domestik maupun asing yang 

telah berkomitmen untuk 

melakukan investasi setelah 

terbitnya UU Cipta Kerja No 

11/2020. Menurut dia, UU 

Cipta Kerja telah mengalami 

pengujian formil di MK, dan 

pada 25 November 2021 MK 

menjatuhkan putusan perkara 

Pengujian Formil UU No 

11/2020 tentang Cipta Kerja 

terhadap Undang Undang 

Dasar (UUD) Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 melalui 

putusan Nomor 91/PUU-

XVIII/2020. Kemudian MK 

juga memerintahkan kepada 

pembentuk undang-undang 

http://sriwijayamedia.com/2022/02/04/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja
http://sriwijayamedia.com/2022/02/04/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja
http://sriwijayamedia.com/2022/02/04/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja
http://sriwijayamedia.com/2022/02/04/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja
http://sriwijayamedia.com/2022/02/04/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja
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(Presiden dan DPR) untuk 

melakukan perbaikan dalam 

jangka waktu paling lama 2 

(dua) tahun sejak putusan ini 

diucapkan dan apabila dalam 

tenggang waktu tersebut 

tidak dilakukan perbaikan, 

maka UU No 11/2020 tentang 

Cipta Kerja menjadi 

inkonstitusional secara 

permanen. 

42

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Demi Kepastian 

Hukum, 

Menkumham RI: 

Pemerintah Patuhi 

Putusan MK 

Terkait UU Cipta 

Kerja 

Positi

ve 

Times Indonesia Yasonna 

Hamonangan 

Laoly 

Pemenuhan hak atas 

pekerjaan dan penghidupan 

yang layak pada prinsipnya, 

merupakan salah satu aspek 

penting dalam pembangunan 

nasional yang dilaksanakan 

dalam rangka pembangunan 

manusia Indonesia 

seutuhnya," demikian 

Menkumham RI Yasonna H 

Laoly soal putusan MK 

terhadap UU Cipta Kerja. 

Menkumham RI Yasonna H. 

Laoly dalam orasi ilmiah 

memperingati Dies Natalis ke-

68 Fakultas Hukum 

Universitas Sumatera Utara 

menegaskan, pemerintah dan 

DPR RI menghormati, 

mematuhi, serta akan 

melaksanakan Putusan 

Mahkamah Konstitusi atas UU 

Cipta Kerja dengan sebaik-

baiknya. "Tindak lanjut 

Putusan MK Nomor 91/PUU-

XVIII/2020 tersebut perlu 

segera dilakukan oleh 

Pemerintah untuk menjamin 

adanya kepastian hukum bagi 

pelaksanaan investasi baik 

domestik maupun asing yang 

telah berkomitmen untuk 

melakukan investasi setelah 

terbitnya UU Cipta Kerja 

http://www.timesindonesia.co.id/read/news/395005/demi-kepastian-hukum-menkumham-ri-pemerintah-patuhi-putusan-mk-terkait-uu-cipta-kerja
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/395005/demi-kepastian-hukum-menkumham-ri-pemerintah-patuhi-putusan-mk-terkait-uu-cipta-kerja
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/395005/demi-kepastian-hukum-menkumham-ri-pemerintah-patuhi-putusan-mk-terkait-uu-cipta-kerja
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/395005/demi-kepastian-hukum-menkumham-ri-pemerintah-patuhi-putusan-mk-terkait-uu-cipta-kerja
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/395005/demi-kepastian-hukum-menkumham-ri-pemerintah-patuhi-putusan-mk-terkait-uu-cipta-kerja
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/395005/demi-kepastian-hukum-menkumham-ri-pemerintah-patuhi-putusan-mk-terkait-uu-cipta-kerja
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/395005/demi-kepastian-hukum-menkumham-ri-pemerintah-patuhi-putusan-mk-terkait-uu-cipta-kerja
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Nomor 11 Tahun 2020. UU 

Cipta Kerja telah mengalami 

pengujian formil di MK, dan 

pada 25 November 2021 MK 

menjatuhkan putusan perkara 

Pengujian Formil UU Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja terhadap Undang 

Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 

1945 melalui Putusan Nomor 

91/PUU-XVIII/2020. 

43

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Yasonna: 

Pemerintah Patuhi 

Putusan MK 

Tentang UU Cipta 

Kerja Demi 

Kepastian Hukum 

Positi

ve 

Jitunews Yasonna 

Hamonangan 

Laoly 

"Tindak lanjut Putusan MK 

Nomor 91/PUU-XVIII/2020 

tersebut perlu segera 

dilakukan oleh Pemerintah 

untuk menjamin adanya 

kepastian hukum bagi 

pelaksanaan investasi baik 

domestik maupun asing yang 

telah berkomitmen untuk 

melakukan investasi setelah 

terbitnya UU Cipta Kerja 

Nomor 11 Tahun 2020. UU 

Cipta Kerja telah mengalami 

pengujian formil di MK, dan 

pada 25 November 2021 MK 

menjatuhkan putusan perkara 

Pengujian Formil UU Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja terhadap Undang 

Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 

1945 melalui Putusan Nomor 

91/PUU-XVIII/2020. Yasonna 

menuturkan, ada tiga poin 

dalam Putusan MK atas UU 

Cipta Kerja yang perlu 

ditindaklanjuti Pemerintah, 

yaitu pembentuk UU 

diperintahkan untuk 

mengakomodir metode 

omnibus law dalam 

perubahan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 

http://www.jitunews.com/read/145317/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://www.jitunews.com/read/145317/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://www.jitunews.com/read/145317/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://www.jitunews.com/read/145317/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://www.jitunews.com/read/145317/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://www.jitunews.com/read/145317/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
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tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-

undangan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 

2019 (UU Pembentukan 

Peraturan Perundang- 

undangan); secara prosedural 

pembentukan UU Cipta Kerja 

harus diperbaiki dalam waktu 

dua tahun sejak Putusan MK 

diucapkan; dan Pemerintah 

harus menangguhkan segala 

kebijakan/tindakan strategis 

yang didasarkan pada UU 

Cipta Kerja. "Sebagai negara 

demokrasi yang berdasarkan 

hukum, Pemerintah 

menghormati dan segera 

melaksanakan Putusan MK 

Nomor 91/PUU-XVIII/2020," 

ujar Yasonna, dalam orasi 

ilmiah bertema "Urgensi 

Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja Pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi" 

tersebut. 

44

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Golkar Nusa 

Tenggara Timur 

Dekati Milenial 

dan Perempuan, 

Sosok Calon 

Gubernur Dinanti 

Publik 

Neutr

al 

Kompas.id Ahmad Atang Partai Golkar di Nusa 

Tenggara Timur berusaha 

mendekati kelompok milenial 

dan perempuan sebagai 

bagian dari konsolidasi politik 

menuju Pemilu 2024. Di sisi 

lain, Golkar diingatkan untuk 

mengusung kadernya sendiri 

menjadi calon gubernur Nusa 

Tenggara Timur. Ketua Dewan 

Pimpinan Daerah I Partai 

Golkar Nusa Tenggara Timur 

Emanuel Melkiades Lakalena 

bersama sejumlah pengurus 

partai hadir dalam acara 

tersebut. Menurut dia, Golkar 

Nusa Tenggara Timur telah 

http://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/02/04/golkar-ntt-dekati-milenial-dan-perempuan-calon-gubernur-dinanti-publik
http://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/02/04/golkar-ntt-dekati-milenial-dan-perempuan-calon-gubernur-dinanti-publik
http://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/02/04/golkar-ntt-dekati-milenial-dan-perempuan-calon-gubernur-dinanti-publik
http://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/02/04/golkar-ntt-dekati-milenial-dan-perempuan-calon-gubernur-dinanti-publik
http://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/02/04/golkar-ntt-dekati-milenial-dan-perempuan-calon-gubernur-dinanti-publik
http://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/02/04/golkar-ntt-dekati-milenial-dan-perempuan-calon-gubernur-dinanti-publik
http://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/02/04/golkar-ntt-dekati-milenial-dan-perempuan-calon-gubernur-dinanti-publik
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memberi banyak ruang bagi 

perempuan dan kelompok 

milenial dalam kontestasi 

politik. 

45

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Satu Data Jawa 

Timur Mudahkan 

Investor Ambil 

Keputusan Bisnis 

Positi

ve 

Investor Daily Emil Elestianto 

Dardak,Dwi 

Putranto 

SURABAYA, Investor.id-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, Jumat (4/2). Dengan 

adanya dashboard Satu Data 

Jawa Timur, pengusaha bisa 

mengakses big data tersebut 

di satu pintu. 

46

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Yasonna: 

Pemerintah dan 

DPR Patuhi 

Putusan MK atas 

UU Cipta Kerja 

Positi

ve 

Media Indonesia Yasonna 

Hamonangan 

Laoly 

MENTERI Hukum dan HAM 

(Menkumham) Yasonna H 

Laoly menegaskan 

pemerintah dan DPR 

menghormati, mematuhi dan 

akan melaksanakan Putusan 

Mahkamah Konstitusi atas 

Undang-Undang Cipta Kerja 

dengan sebaik-baiknya. 

Tindak lanjut Putusan MK 

Nomor 91/PUU-XVIII/2020 

tersebut perlu segera 

http://investor.id/business/281281/satu-data-jatim-mudahkan-investor-ambil-keputusan-bisnis
http://investor.id/business/281281/satu-data-jatim-mudahkan-investor-ambil-keputusan-bisnis
http://investor.id/business/281281/satu-data-jatim-mudahkan-investor-ambil-keputusan-bisnis
http://investor.id/business/281281/satu-data-jatim-mudahkan-investor-ambil-keputusan-bisnis
http://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/469276/yasonna-pemerintah-dan-dpr-patuhi-putusan-mk-atas-uu-cipta-kerja
http://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/469276/yasonna-pemerintah-dan-dpr-patuhi-putusan-mk-atas-uu-cipta-kerja
http://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/469276/yasonna-pemerintah-dan-dpr-patuhi-putusan-mk-atas-uu-cipta-kerja
http://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/469276/yasonna-pemerintah-dan-dpr-patuhi-putusan-mk-atas-uu-cipta-kerja
http://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/469276/yasonna-pemerintah-dan-dpr-patuhi-putusan-mk-atas-uu-cipta-kerja
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dilakukan oleh pemerintah 

untuk menjamin adanya 

kepastian hukum bagi 

pelaksanaan investasi baik 

domestik maupun asing yang 

telah berkomitmen untuk 

melakukan investasi setelah 

terbitnya UU Cipta Kerja 

Nomor 11 Tahun 2020. UU 

Cipta Kerja telah mengalami 

pengujian formil di MK dan 

pada 25 November 2021 MK 

menjatuhkan putusan perkara 

Pengujian Formil UU Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja terhadap Undang 

Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 

1945 melalui Putusan Nomor 

91/PUU-XVIII/2020. 

"Mahkamah Konstitusi juga 

memerintahkan kepada 

pembentuk undang-undang 

(Presiden dan DPR) untuk 

melakukan perbaikan dalam 

jangka waktu paling lama 2 

(dua) tahun sejak putusan ini 

diucapkan. 

47

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Manajemen dan 

SP-BUN PTPN III 

Laksanakan 

Penandatanganan 

PKB Periode Tahun 

2022-2023 - 

Deteksi 

Neutr

al 

Deteksi.co Seger 

Budiarjo,Baharu

ddin Siagian 

DETEKSI.co-Medan, PT 

Perkebunan Nusantara III 

(Persero) bersama dengan 

PTPN II dan PTPN IV 

melaksanakan 

Penandatanganan Perjanjian 

Bersama (PKB) Tahun 2022-

2023. Hadir dalam acara 

tersebut Direktur SDM PTPN 

III (Persero) Seger Budiarjo, 

Direktur Pelaksana Ahmad 

Haslan Saragih, Ketua Umum 

Federasi SP-BUN yang diwakili 

Mahdian Triwahyudi, serta 

seluruh Direksi, SEVP dan 

Pengurus Serikat Pekerja 

PTPN II, PTPN IV dan PTPN III 

http://deteksi.co/manajemen-dan-sp-bun-ptpn-iii-laksanakan-penandatanganan-pkb-periode-tahun-2022-2023
http://deteksi.co/manajemen-dan-sp-bun-ptpn-iii-laksanakan-penandatanganan-pkb-periode-tahun-2022-2023
http://deteksi.co/manajemen-dan-sp-bun-ptpn-iii-laksanakan-penandatanganan-pkb-periode-tahun-2022-2023
http://deteksi.co/manajemen-dan-sp-bun-ptpn-iii-laksanakan-penandatanganan-pkb-periode-tahun-2022-2023
http://deteksi.co/manajemen-dan-sp-bun-ptpn-iii-laksanakan-penandatanganan-pkb-periode-tahun-2022-2023
http://deteksi.co/manajemen-dan-sp-bun-ptpn-iii-laksanakan-penandatanganan-pkb-periode-tahun-2022-2023
http://deteksi.co/manajemen-dan-sp-bun-ptpn-iii-laksanakan-penandatanganan-pkb-periode-tahun-2022-2023
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(Persero). Ketua Umum SP-

BUN PTPN IV M. Iskandar 

mewakili SP-BUN PTPN III 

(Persero) dan PTPN II 

mengawali kata sambutan 

dalam acara tersebut 

menyampaikan bahwa 

Penandatanganan 

Kesepakatan Perjanjian Kerja 

Bersama ini merupakan hasil 

akhir dari Perundingan 

Perjanjian Kerja Bersama yang 

dilakukan SP-BUN dengan 

masing-masing mitra pada 

Desember 2021 yang lalu. 

Dinamika yang berlangsung 

selama perundingan 

merupakan proses yang wajar 

dalam menuju kesepahaman 

dalam kesepakatan, untuk 

menghasilkan kerangka acuan 

hubungan industrial yang 

diharapkan memenuhi 

kepastian aturan, 

tanggungjawab dan hak 

masing-masing pihak yang 

akhirnya meningkatkan 

motivasi kerja seluruh insan 

perkebunan PTPN II, PTPN IV 

dan PTPN III (Persero). 

48

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Festival Digital 

Inklusif untuk 

Pemuda, 

Perempuan, 

Penyandang 

Disabilitas 

Sulawesi Selatan 

Neutr

al 

Media Indonesia Owen Jenkins Program itu bertujuan 

memberdayakan 200 

pemuda, perempuan, dan 

penyandang disabilitas di tiga 

wilayah berbeda di Provinsi 

Sulawesi Selatan yakni Kota 

Makassar, Kabupaten Gowa, 

dan Kabupaten Maros. Acara 

akan dibuka langsung oleh 

Duta Besar Inggris untuk 

Indonesia dan Timor Leste, 

Owen Jenkins, dan dihadiri 

oleh Direktur Jenderal 

Pembinaan Penempatan 

Tenaga Kerja dan Perluasan 

http://mediaindonesia.com/nusantara/469290/festival-digital-inklusif-untuk-pemuda-perempuan-penyandang-disabilitas-sulsel
http://mediaindonesia.com/nusantara/469290/festival-digital-inklusif-untuk-pemuda-perempuan-penyandang-disabilitas-sulsel
http://mediaindonesia.com/nusantara/469290/festival-digital-inklusif-untuk-pemuda-perempuan-penyandang-disabilitas-sulsel
http://mediaindonesia.com/nusantara/469290/festival-digital-inklusif-untuk-pemuda-perempuan-penyandang-disabilitas-sulsel
http://mediaindonesia.com/nusantara/469290/festival-digital-inklusif-untuk-pemuda-perempuan-penyandang-disabilitas-sulsel
http://mediaindonesia.com/nusantara/469290/festival-digital-inklusif-untuk-pemuda-perempuan-penyandang-disabilitas-sulsel
http://mediaindonesia.com/nusantara/469290/festival-digital-inklusif-untuk-pemuda-perempuan-penyandang-disabilitas-sulsel
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Kesempatan Kerja dari 

Kementerian Ketenagakerjaan 

Suhartono, perwakilan dari 

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi 

Selatan Nurbaya, Ketua 

Komisi Disabilitas Nasional 

Dante Rigmalia, dan pendiri 

BerdayaBareng. Provinsi 

Sulawesi Selatan menjadi 

salah satu provinsi dengan 

jumlah penyandang disabilitas 

tertinggi di Indonesia. Com 

Nicky Clara mengatakan 

program ini bertujuan 

memberdayakan pemuda, 

perempuan, dan penyandang 

disabilitas yang akan 

dilaksanakan di tiga wilayah 

berbeda di Provinsi Sulawesi 

Selatan yakni Kota Makassar, 

Kabupaten Gowa, dan 

Kabupaten Maros. 

49

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Daftar BPJS 

Ketenagakerjaan, 

Mitra Gojek di 

Palembang Bawa 

Pulang Motor & 

Elektronik Jutaan 

Rupiah 

Neutr

al 

Tribun News 

Palembang 

 Disampaikan oleh Kepala 

Cabang BPJS Ketenagakerjaan 

Cabang Palembang Ibkar 

Saloma menyampaikan 

bahwa melindungi diri dengan 

BPJS Ketenagakerjaan sangat 

penting untuk memberikan 

rasa aman dalam 

menjalankan pekerjaan. 

Caranya, tinggal mengirimkan 

bukti pendaftaran ke 

bit.ly/bpjstkgojekplm. 

Program Swadaya dan hadiah 

saat melakukan pendaftaran 

BPJS Ketenagakerjaan ini 

terbuka bagi seluruh mitra 

Gojek di kota Palembang. 

Namun demikian, Gojek tetap 

mendorong para mitranya 

untuk mengikuti asuransi BPJS 

Ketenagakerjaan seperti 

dianjurkan oleh pemerintah, 

sebagai bagian dari Program 

http://palembang.tribunnews.com/2022/02/04/daftar-bpjs-ketenagakerjaan-mitra-gojek-di-palembang-bawa-pulang-motor-elektronik-jutaan-rupiah
http://palembang.tribunnews.com/2022/02/04/daftar-bpjs-ketenagakerjaan-mitra-gojek-di-palembang-bawa-pulang-motor-elektronik-jutaan-rupiah
http://palembang.tribunnews.com/2022/02/04/daftar-bpjs-ketenagakerjaan-mitra-gojek-di-palembang-bawa-pulang-motor-elektronik-jutaan-rupiah
http://palembang.tribunnews.com/2022/02/04/daftar-bpjs-ketenagakerjaan-mitra-gojek-di-palembang-bawa-pulang-motor-elektronik-jutaan-rupiah
http://palembang.tribunnews.com/2022/02/04/daftar-bpjs-ketenagakerjaan-mitra-gojek-di-palembang-bawa-pulang-motor-elektronik-jutaan-rupiah
http://palembang.tribunnews.com/2022/02/04/daftar-bpjs-ketenagakerjaan-mitra-gojek-di-palembang-bawa-pulang-motor-elektronik-jutaan-rupiah
http://palembang.tribunnews.com/2022/02/04/daftar-bpjs-ketenagakerjaan-mitra-gojek-di-palembang-bawa-pulang-motor-elektronik-jutaan-rupiah


 

78 

 

Swadaya Gojek. Daftar segera 

diri anda dalam kepesertaan 

BPJS Ketenagakerjaan. 

50

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Yasonna: 

Pemerintah Patuhi 

MK Tentang UU 

Cipta Kerja Demi 

Kepastian Hukum 

Positi

ve 

Rmco.id Yasonna 

Hamonangan 

Laoly 

Menteri Hukum dan HAM 

(Menkumham) Yasonna H 

Laoly menegaskan, 

Pemerintah dan DPR 

menghormati, mematuhi, 

serta akan melaksanakan 

Putusan Mahkamah 

Konstitusi (MK) atas Undang-

Undang (UU) Cipta Kerja 

dengan sebaik-baiknya. UU 

Cipta Kerja telah mengalami 

pengujian formil di MK. Pada 

25 November 2021, MK 

menjatuhkan putusan perkara 

Pengujian Formil UU Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja terhadap UUD 1945 

melalui Putusan Nomor 

91/PUU-XVIII/2020. "Tindak 

lanjut Putusan MK Nomor 

91/PUU-XVIII/2020 tersebut 

perlu segera dilakukan oleh 

Pemerintah untuk menjamin 

adanya kepastian hukum bagi 

pelaksanaan investasi, baik 

domestik maupun asing, yang 

telah berkomitmen untuk 

melakukan investasi setelah 

terbitnya UU Cipta Kerja 

Nomor 11 Tahun 2020. 

51

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Tiba di Ponorogo, 

7 PMI dari Brunei 

Jalani Isolasi 3 Hari 

Neutr

al 

Berita Jatim  "Tadi kami menjemput 7 PMI 

yang sebelumnya bekerja di 

Brunei Darussalam. Usai 

dijemput oleh Disnaker 

Ponorogo, 7 PMI ini tidak 

serta merta langsung kembali 

ke rumahnya masing-masing. 

Sampai bumi reyog, para PMI 

ini harus kembali menjalani 

isolasi selama 3 hari di tempat 

isolasi terpadu (isoter) di 

http://rm.id/baca-berita/government-action/111066/yasonna-pemerintah-patuhi-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://rm.id/baca-berita/government-action/111066/yasonna-pemerintah-patuhi-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://rm.id/baca-berita/government-action/111066/yasonna-pemerintah-patuhi-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://rm.id/baca-berita/government-action/111066/yasonna-pemerintah-patuhi-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://rm.id/baca-berita/government-action/111066/yasonna-pemerintah-patuhi-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://beritajatim.com/pendidikan-kesehatan/tiba-di-ponorogo-7-pmi-dari-brunei-jalani-isolasi-3-hari
http://beritajatim.com/pendidikan-kesehatan/tiba-di-ponorogo-7-pmi-dari-brunei-jalani-isolasi-3-hari
http://beritajatim.com/pendidikan-kesehatan/tiba-di-ponorogo-7-pmi-dari-brunei-jalani-isolasi-3-hari
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Jalan Trunojoyo Kelurahan 

Tambakbayan Ponorogo. 

Mereka harus menjalani 

isolasi di isoter selama 3 hari," 

katanya. 

52

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Menkumham: 

Pemerintah Patuhi 

Putusan MK 

Tentang UU Cipta 

Kerja Demi 

Kepastian Hukum 

Positi

ve 

Medcom.id Yasonna 

Hamonangan 

Laoly 

"Tindak lanjut Putusan MK 

Nomor 91/PUU-XVIII/2020 

tersebut perlu segera 

dilakukan oleh Pemerintah 

untuk menjamin adanya 

kepastian hukum bagi 

pelaksanaan investasi baik 

domestik maupun asing yang 

telah berkomitmen untuk 

melakukan investasi setelah 

terbitnya UU Cipta Kerja 

Nomor 11 Tahun 2020. UU 

Cipta Kerja telah mengalami 

pengujian formil di MK, dan 

pada 25 November 2021 MK 

menjatuhkan putusan perkara 

Pengujian Formil UU Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja terhadap Undang 

Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 

1945 melalui Putusan Nomor 

91/PUU-XVIII/2020. MK juga 

memerintahkan kepada 

pembentuk undang-undang 

(Presiden dan DPR) untuk 

melakukan perbaikan dalam 

jangka waktu paling lama dua 

tahun sejak putusan ini 

diucapkan dan apabila dalam 

tenggang waktu tersebut 

tidak dilakukan perbaikan 

maka Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja menjadi inkonstitusional 

secara permanen. Yasonna 

menuturkan, ada tiga poin 

dalam Putusan MK atas UU 

Cipta Kerja yang perlu 

ditindaklanjuti Pemerintah, 

http://www.medcom.id/nasional/daerah/ybDXzAvb-menkumham-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://www.medcom.id/nasional/daerah/ybDXzAvb-menkumham-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://www.medcom.id/nasional/daerah/ybDXzAvb-menkumham-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://www.medcom.id/nasional/daerah/ybDXzAvb-menkumham-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://www.medcom.id/nasional/daerah/ybDXzAvb-menkumham-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://www.medcom.id/nasional/daerah/ybDXzAvb-menkumham-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
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yaitu pembentuk UU 

diperintahkan untuk 

mengakomodir metode 

omnibus law dalam 

perubahan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-

undangan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 

2019 (UU Pembentukan 

Peraturan Perundang- 

undangan); secara prosedural 

pembentukan UU Cipta Kerja 

harus diperbaiki dalam waktu 

dua tahun sejak Putusan MK 

diucapkan; dan Pemerintah 

harus menangguhkan segala 

kebijakan/tindakan strategis 

yang didasarkan pada UU 

Cipta Kerja. 

53

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Meninggal, 

Anggota Koperasi 

Disantuni Rp 42 

Juta 

Negat

ive 

Nusabali  Dia pun berhak atas santunan 

kematian dari Bpjamsostek Rp 

42 juta. Ahli warisnya berhak 

memperoleh santunan 

jaminan kematian Rp 42 juta. 

Salah seorang anggota 

Koperasi Serba Usaha Agung 

Mandiri Sukawati di Desa / 

Kecamatan Sukawati, Gianyar, 

Ni Ketut Roni Astini, 

meninggal dunia, Rabu (2/2). 

Per bulan, Ni Ketut Roni 

membayar iuran melalui 

koperasi Rp 16.800. 

54
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04 

Febru

ary 

2022 

Ketua DPD Minta 

Mekanisme 

Pengiriman 

Pekerja Migran 

Lebih Diperketat 

Neutr

al 

Okezone La Nyalla 

Mahmud 

Mattalitti 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla 

Mahmud Mattalitti, berharap 

pemerintah memperketat 

mekanisme pengiriman 

pekerja migran ke luar negeri. 

Oleh karena itu, saya 

meminta pemerintah melalui 

KBRI bersama Serikat Buruh 

http://www.nusabali.com/berita/111674/meninggal-anggota-koperasi-disantuni-rp-42-juta
http://www.nusabali.com/berita/111674/meninggal-anggota-koperasi-disantuni-rp-42-juta
http://www.nusabali.com/berita/111674/meninggal-anggota-koperasi-disantuni-rp-42-juta
http://www.nusabali.com/berita/111674/meninggal-anggota-koperasi-disantuni-rp-42-juta
http://nasional.okezone.com/read/2022/02/04/337/2542429/ketua-dpd-minta-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-lebih-diperketat
http://nasional.okezone.com/read/2022/02/04/337/2542429/ketua-dpd-minta-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-lebih-diperketat
http://nasional.okezone.com/read/2022/02/04/337/2542429/ketua-dpd-minta-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-lebih-diperketat
http://nasional.okezone.com/read/2022/02/04/337/2542429/ketua-dpd-minta-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-lebih-diperketat
http://nasional.okezone.com/read/2022/02/04/337/2542429/ketua-dpd-minta-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-lebih-diperketat
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Migran Indonesia (SBMI) dan 

unsur lainnya untuk 

menggugat kejahatan berupa 

perbudakan," ujarnya. 

Menurutnya, kasus 

perbudakan yang kerap 

menimpa pekerja migran 

harus ditangani dengan 

serius. "Kita sudah berkali-kali 

mendengarkan kasus 

perbudakan yang menimpa 

pekerja migran Indonesia. 

55

. 

04 

Febru

ary 

2022 

LaNyalla : 

Mekanisme 

Pengiriman 

Pekerja Migran 

Harus Diperketat 

Neutr

al 

Media Indonesia 

Jaya 

La Nyalla 

Mahmud 

Mattalitti 

SURABAYA, Indonesia Jaya- 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla 

Mahmud Mattalitti, berharap 

pemerintah memperketat 

mekanisme pengiriman 

pekerja migran ke luar negeri. 

Menurut LaNyalla, kasus 

perbudakan yang kerap 

menimpa pekerja migran 

harus ditangani dengan 

serius. Oleh karena itu, 

mekanisme pengiriman 

pekerja migran harus 

diperketat," kata LaNyalla 

saat kunjungan kerja ke Jawa 

Timur, Jumat (4/2/2022). Hal 

tersebut disampaikan 

LaNyalla menanggapi nasib 

buruk yang menimpa seorang 

pekerja migran asal Jawa 

Barat yang bekerja di 

Malaysia, Yati Karyati. 

56
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04 

Febru

ary 

2022 

Jangan Berangkat 

Ilegal! BP2MI Nusa 

Tenggara Barat: 

Kasus Kapal Karam 

Harus Jadi 

Pelajaran 

Neutr

al 

Lombokpost  Badan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia (BP2MI) 

berharap masyarakat Nusa 

Tenggara Barat yang hendak 

bekerja ke luar negeri, 

menjadikan peristiwa kapal 

tenggelam di perairan 

Malaysia sebagai pelajaran. 

Ternyata kejadian kapal 

tenggelam Desember itu, 

http://mediaindonesiajaya.com/2022/02/04/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat
http://mediaindonesiajaya.com/2022/02/04/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat
http://mediaindonesiajaya.com/2022/02/04/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat
http://mediaindonesiajaya.com/2022/02/04/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat
http://mediaindonesiajaya.com/2022/02/04/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat
http://lombokpost.jawapos.com/ntb/04/02/2022/jangan-berangkat-ilegal-bp2mi-ntb-kasus-kapal-karam-harus-jadi-pelajaran
http://lombokpost.jawapos.com/ntb/04/02/2022/jangan-berangkat-ilegal-bp2mi-ntb-kasus-kapal-karam-harus-jadi-pelajaran
http://lombokpost.jawapos.com/ntb/04/02/2022/jangan-berangkat-ilegal-bp2mi-ntb-kasus-kapal-karam-harus-jadi-pelajaran
http://lombokpost.jawapos.com/ntb/04/02/2022/jangan-berangkat-ilegal-bp2mi-ntb-kasus-kapal-karam-harus-jadi-pelajaran
http://lombokpost.jawapos.com/ntb/04/02/2022/jangan-berangkat-ilegal-bp2mi-ntb-kasus-kapal-karam-harus-jadi-pelajaran
http://lombokpost.jawapos.com/ntb/04/02/2022/jangan-berangkat-ilegal-bp2mi-ntb-kasus-kapal-karam-harus-jadi-pelajaran
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tidak menjadikan masyarakat 

berpikir," kata Kepala UPT 

BP2MI Nusa Tenggara Barat 

Abri Danar Prabawa. Meski 

sudah ada dua peristiwa kapal 

tenggelam di perairan 

Malaysia, dengan jumlah 

korban CPMI dari Nusa 

Tenggara Barat yang tidak 

sedikit. Yakni, ada 79 CPMI 

asal Nusa Tenggara Barat, 

yang berhasil digagalkan 

keberangkatannya ke 

Malaysia melalui jalur tikus. 

57

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Sudah 2 Pekan di 

Kantor Polisi, 54 

PMI Ilegal Akhirnya 

Dipulangkan ke 

Daerah Asal 

Negat

ive 

Tvonenews  Sebelumnya, 54 PMI tersebut 

sempat bertahan di Mapolres 

Labuhanbatu. Usai didata, ke 

54 PMI yang terdiri dari 14 

orang wanita dan 40 laki-laki 

selanjutnya dipulangkan ke 

kampung halaman masing 

masing secara mandiri. 

Labuhanbatu, Sumatera 

Utara- Petugas dari BP2MI 

Sumatra Utara, Dinas Tenaga 

Kerja Labuhanbatu Utara dan 

Polres Labuhanbatu 

memulangkan sebanyak 54 

Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) yang gagal berangkat ke 

Malaysia melalui jalur tidak 

resmi. Sebelum dipulangkan 

ke daerah masing-masing, 

seluruh PMI menjalani 

pemeriksaan serta dimintai 

keterangan oleh petugas 

Badan Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia atau BP2MI 

Sumatra Utara di Mapolres 

Labuhanbatu. 

58

. 

04 

Febru

ary 

2022 

LaNyalla Sebut 

Mekanisme 

Pengiriman 

Neutr

al 

Sindo News La Nyalla 

Mahmud 

Mattalitti 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla 

Mahmud Mattalitti berharap, 

pemerintah memperketat 

mekanisme pengiriman 

http://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/26106-sudah-2-pekan-di-kantor-polisi-54-pmi-ilegal-akhirnya-dipulangkan-ke-daerah-asal
http://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/26106-sudah-2-pekan-di-kantor-polisi-54-pmi-ilegal-akhirnya-dipulangkan-ke-daerah-asal
http://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/26106-sudah-2-pekan-di-kantor-polisi-54-pmi-ilegal-akhirnya-dipulangkan-ke-daerah-asal
http://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/26106-sudah-2-pekan-di-kantor-polisi-54-pmi-ilegal-akhirnya-dipulangkan-ke-daerah-asal
http://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/26106-sudah-2-pekan-di-kantor-polisi-54-pmi-ilegal-akhirnya-dipulangkan-ke-daerah-asal
http://nasional.sindonews.com/read/676663/15/lanyalla-sebut-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat-1643965340
http://nasional.sindonews.com/read/676663/15/lanyalla-sebut-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat-1643965340
http://nasional.sindonews.com/read/676663/15/lanyalla-sebut-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat-1643965340
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Pekerja Migran 

Harus Diperketat 

pekerja migran ke luar negeri. 

Menurut LaNyalla, kasus 

perbudakan yang kerap 

menimpa pekerja migran 

harus ditangani dengan 

serius. Oleh karena itu, 

mekanisme pengiriman 

pekerja migran harus 

diperketat," kata LaNyalla 

saat kunjungan kerja ke Jawa 

Timur, Jumat (4/2/2022). Hal 

tersebut disampaikan 

LaNyalla menanggapi nasib 

buruk yang menimpa seorang 

pekerja migran asal Jawa 

Barat yang bekerja di 

Malaysia, Yati Karyati. 

59

. 

04 

Febru

ary 

2022 

BP Jamsostek Siap 

Beri Layanan 

Manfaat Program 

Jaminan 

Kehilangan 

Pekerjaan 

Negat

ive 

Berita Satu  Terhitung tanggal 1 Februari 

2022, klaim manfaat program 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

(JKP) dapat diajukan. BP 

Jamsostek atau BPJS 

Ketenagakerjaan menjadi 

badan penyelenggara yang 

ditunjuk untuk melaksanakan 

program JKP ini dan 

dipastikan telah siap 

menerima pengajuan klaim 

dari pekerja di seluruh 

Indonesia. Direktur Utama BP 

Jamsostek 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 BP 

Jamsostek siap mengemban 

tugas mulia ini demi 

kesejahteraan para pekerja di 

http://nasional.sindonews.com/read/676663/15/lanyalla-sebut-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat-1643965340
http://nasional.sindonews.com/read/676663/15/lanyalla-sebut-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat-1643965340
http://www.beritasatu.com/ekonomi/887099/bp-jamsostek-siap-beri-layanan-manfaat-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://www.beritasatu.com/ekonomi/887099/bp-jamsostek-siap-beri-layanan-manfaat-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://www.beritasatu.com/ekonomi/887099/bp-jamsostek-siap-beri-layanan-manfaat-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://www.beritasatu.com/ekonomi/887099/bp-jamsostek-siap-beri-layanan-manfaat-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://www.beritasatu.com/ekonomi/887099/bp-jamsostek-siap-beri-layanan-manfaat-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://www.beritasatu.com/ekonomi/887099/bp-jamsostek-siap-beri-layanan-manfaat-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan
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seluruh Indonesia," tegas 

Anggoro dalam keterangan 

resmi, Jumat (4/2/2022). 

60

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Pemberian 

Jaminan 

Keselamatan Kerja 

Pegawai Syara di 

Pinrang Berlanjut 

Positi

ve 

Sindo News Irwan Hamid Pemerintah Kabupaten 

Pinrang terus memberikan 

perhatian terhadap para 

pegawai syara atau 

penyelenggara keagamaan. 

Bupati Pinrang, Irwan Hamid 

mengatakan, tahun ini 

merupakan tahun kedua bagi 

1.900 pegawai syara di 

Pinrang menjadi peserta BPJS 

Ketenagakerjaan. Pegawai 

syara tersebut tersebar pada 

ratusan masjid di 12 

kecamatan yang ada di 

Pinrang,. "Sejak tahun lalu, 

kami dari Pemkab Pinrang 

telah menandatangani kerja 

sama dengan BPJS 

Ketenegakerjaan, untuk 

perlindungan seluruh pegawai 

syara," jelas Irwan baru-baru 

ini. 

61

. 

04 

Febru

ary 

2022 

LaNyalla: 

Mekanisme 

Pengiriman 

Pekerja Migran 

Harus Diperketat 

Neutr

al 

Tribun News La Nyalla 

Mahmud 

Mattalitti 

Oleh karena itu, saya 

meminta pemerintah melalui 

KBRI bersama Serikat Buruh 

Migran Indonesia (SBMI) dan 

unsur lainnya untuk 

menggugat kejahatan berupa 

perbudakan," ujarnya. Ketua 

DPD RI, AA LaNyalla Mahmud 

Mattalitti, berharap 

pemerintah memperketat 

mekanisme pengiriman 

pekerja migran ke luar negeri. 

Menurut LaNyalla, kasus 

perbudakan yang kerap 

menimpa pekerja migran 

harus ditangani dengan 

serius. "Kita sudah berkali-kali 

mendengarkan kasus 

http://makassar.sindonews.com/read/676673/713/pemberian-jaminan-keselamatan-kerja-pegawai-syara-di-pinrang-berlanjut-1643965331
http://makassar.sindonews.com/read/676673/713/pemberian-jaminan-keselamatan-kerja-pegawai-syara-di-pinrang-berlanjut-1643965331
http://makassar.sindonews.com/read/676673/713/pemberian-jaminan-keselamatan-kerja-pegawai-syara-di-pinrang-berlanjut-1643965331
http://makassar.sindonews.com/read/676673/713/pemberian-jaminan-keselamatan-kerja-pegawai-syara-di-pinrang-berlanjut-1643965331
http://makassar.sindonews.com/read/676673/713/pemberian-jaminan-keselamatan-kerja-pegawai-syara-di-pinrang-berlanjut-1643965331
http://www.tribunnews.com/dpd-ri/2022/02/04/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat
http://www.tribunnews.com/dpd-ri/2022/02/04/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat
http://www.tribunnews.com/dpd-ri/2022/02/04/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat
http://www.tribunnews.com/dpd-ri/2022/02/04/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat
http://www.tribunnews.com/dpd-ri/2022/02/04/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat
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perbudakan yang menimpa 

pekerja migran Indonesia. 

62

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Daftar BPJS 

Ketenagakerjaan, 

Mitra Gojek di 

Palembang Bisa 

Bawa Pulang 

Hadiah Sepeda 

Motor dan 

Elektronik Senilai 

Jutaan Rupiah 

Positi

ve 

Sumatera Ekspres  Disampaikan oleh Kepala 

Cabang BPJS Ketenagakerjaan 

Cabang Palembang, Ibkar 

Saloma menyampaikan 

bahwa melindungi diri dengan 

BPJS Ketenagakerjaan sangat 

penting untuk memberikan 

rasa aman dalam 

menjalankan pekerjaan. 

Caranya, tinggal mengirimkan 

bukti pendaftaran ke 

bit.ly/bpjstkgojekplm. 

Program Swadaya dan hadiah 

saat melakukan pendaftaran 

BPJS Ketenagakerjaan ini 

terbuka bagi seluruh mitra 

Gojek di kota Palembang. 

Namun demikian, Gojek tetap 

mendorong para mitranya 

untuk mengikuti asuransi BPJS 

Ketenagakerjaan seperti 

dianjurkan oleh pemerintah, 

sebagai bagian dari Program 

Swadaya Gojek. Dengan 

menjadi anggota BPJS 

Ketenagakerjaan maka setiap 

mitra driver akan mendapat 

jaminan perlindungan 

tambahan apabila mengalami 

risiko kecelakaan kerja dan 

kematian. 

63

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Cegah Kasus 

Perbudakan, 

LaNyalla: 

Pengiriman 

Pekerja Migran 

Harus Diperketat 

Neutr

al 

Haluan Riau Lanyalla 

Mahmud 

Mattalitti 

Oleh karena itu, saya 

meminta pemerintah melalui 

KBRI bersama Serikat Buruh 

Migran Indonesia (SBMI) dan 

unsur lainnya untuk 

menggugat kejahatan berupa 

perbudakan," ujarnya. "Kasus 

seperti ini seharusnya tidak 

berulang kali terjadi jika saja 

pemerintah Indonesia mau 

mengevaluasi dan selektif 

http://sumeks.co/daftar-bpjs-ketenagakerjaan-mitra-gojek-di-palembang-bisa-bawa-pulang-hadiah-sepeda-motor-dan-elektronik-senilai-jutaan-rupiah
http://sumeks.co/daftar-bpjs-ketenagakerjaan-mitra-gojek-di-palembang-bisa-bawa-pulang-hadiah-sepeda-motor-dan-elektronik-senilai-jutaan-rupiah
http://sumeks.co/daftar-bpjs-ketenagakerjaan-mitra-gojek-di-palembang-bisa-bawa-pulang-hadiah-sepeda-motor-dan-elektronik-senilai-jutaan-rupiah
http://sumeks.co/daftar-bpjs-ketenagakerjaan-mitra-gojek-di-palembang-bisa-bawa-pulang-hadiah-sepeda-motor-dan-elektronik-senilai-jutaan-rupiah
http://sumeks.co/daftar-bpjs-ketenagakerjaan-mitra-gojek-di-palembang-bisa-bawa-pulang-hadiah-sepeda-motor-dan-elektronik-senilai-jutaan-rupiah
http://sumeks.co/daftar-bpjs-ketenagakerjaan-mitra-gojek-di-palembang-bisa-bawa-pulang-hadiah-sepeda-motor-dan-elektronik-senilai-jutaan-rupiah
http://sumeks.co/daftar-bpjs-ketenagakerjaan-mitra-gojek-di-palembang-bisa-bawa-pulang-hadiah-sepeda-motor-dan-elektronik-senilai-jutaan-rupiah
http://sumeks.co/daftar-bpjs-ketenagakerjaan-mitra-gojek-di-palembang-bisa-bawa-pulang-hadiah-sepeda-motor-dan-elektronik-senilai-jutaan-rupiah
http://sumeks.co/daftar-bpjs-ketenagakerjaan-mitra-gojek-di-palembang-bisa-bawa-pulang-hadiah-sepeda-motor-dan-elektronik-senilai-jutaan-rupiah
http://www.riaumandiri.co/read/detail/97786/cegah-kasus-perbudakan-lanyalla-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat
http://www.riaumandiri.co/read/detail/97786/cegah-kasus-perbudakan-lanyalla-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat
http://www.riaumandiri.co/read/detail/97786/cegah-kasus-perbudakan-lanyalla-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat
http://www.riaumandiri.co/read/detail/97786/cegah-kasus-perbudakan-lanyalla-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat
http://www.riaumandiri.co/read/detail/97786/cegah-kasus-perbudakan-lanyalla-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat
http://www.riaumandiri.co/read/detail/97786/cegah-kasus-perbudakan-lanyalla-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat
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dalam hal pengiriman tenaga 

migran," katanya. Ketua DPD 

RI AA LaNyalla Mahmud 

Mattalitti meminta 

pemerintah memperketat 

mekanisme pengiriman 

pekerja migran ke luar negeri. 

Menurut LaNyalla, kasus 

perbudakan yang kerap 

menimpa pekerja migran 

harus ditangani dengan 

serius. 

64

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Padang Lawas 

Segera Miliki Balai 

Latihan Kerja 

Neutr

al 

Analisa Daily Ratna Dewi Pemerintah Kabupaten 

Padang Lawas (Palas) akan 

segera memiliki Balai Latihan 

Kerja (BLK) guna 

meminimalisir pengangguran 

dengan menciptakan 

lapangan kerja baru. Kepala 

Dinas Ketenagakerjaan 

Padang Lawas, Ratna Dewi, 

mengatakan tahun 2021 

pihaknya telah membeli lahan 

untuk lokasi pembangunan 

BLK seluas 2 hektare di Desa 

Pancaukan, Kecamatan 

Barumun. Ratna menjelaskan 

sejak Padang Lawas menjadi 

daerah otonomi baru hingga 

kini belum pernah memiliki 

BLK. Pusat latihan kerja ini 

diharapkan akan mampu 

membina dan melatih putra 

putri Padang Lawas," 

sebutnya. 

65

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Menkumham: 

Pemerintah Patuhi 

Putusan MK 

Tentang UU Cipta 

Kerja Demi 

Kepastian Hukum 

Positi

ve 

Suara Surabaya Yasonna 

Hamonangan 

Laoly 

"Tindak lanjut Putusan MK 

Nomor 91/PUU-XVIII/2020 

tersebut perlu segera 

dilakukan oleh Pemerintah 

untuk menjamin adanya 

kepastian hukum bagi 

pelaksanaan investasi baik 

domestik maupun asing yang 

telah berkomitmen untuk 

http://analisadaily.com/berita/baca/2022/02/04/1027366/padang-lawas-segera-miliki-balai-latihan-kerja
http://analisadaily.com/berita/baca/2022/02/04/1027366/padang-lawas-segera-miliki-balai-latihan-kerja
http://analisadaily.com/berita/baca/2022/02/04/1027366/padang-lawas-segera-miliki-balai-latihan-kerja
http://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/menkumham-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/menkumham-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/menkumham-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/menkumham-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/menkumham-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/menkumham-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
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melakukan investasi setelah 

terbitnya UU Cipta Kerja 

Nomor 11 Tahun 2020. 

Sekadar diketahui, UU Cipta 

Kerja telah mengalami 

pengujian formil di MK, dan 

pada 25 November 2021 MK 

menjatuhkan putusan perkara 

Pengujian Formil UU Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja terhadap Undang 

Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 

1945 melalui Putusan Nomor 

91/PUU-XVIII/2020. Yasonna 

menuturkan, ada tiga poin 

dalam Putusan MK atas UU 

Cipta Kerja yang perlu 

ditindaklanjuti Pemerintah, 

yaitu pembentuk UU 

diperintahkan untuk 

mengakomodir metode 

omnibus law dalam 

perubahan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-

undangan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 

2019 (UU Pembentukan 

Peraturan Perundang- 

undangan), secara prosedural 

pembentukan UU Cipta Kerja 

harus diperbaiki dalam waktu 

dua tahun sejak Putusan MK 

diucapkan, dan Pemerintah 

harus menangguhkan segala 

kebijakan/tindakan strategis 

yang didasarkan pada UU 

Cipta Kerja. "Sebagai negara 

demokrasi yang berdasarkan 

hukum, Pemerintah 

menghormati dan segera 

melaksanakan Putusan MK 



 

88 

 

Nomor 91/PUU-XVIII/2020," 

ujar Yasonna. 

66

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Sempena 

Launching Jaminan 

Kehilangan 

Pekerjaan (JKP) 

Negat

ive 

Purnama News  Tanjungpinang Bpjamsostek 

Cabang Tanjungpinang 

melakukan pertemuan 

dengan mediator Hubungan 

Industrial (HI) dan petugas 

pengantar kerja Disnaker 

Provinsi, Disnaker Kota 

Tanjungpinang dan Disnaker 

Kabupaten Bintan terkait 

langkah awal koordinasi 

teknis mengenai pelaksanaan 

program BPJAMSOSTEK yang 

terbaru yaitu JKP (Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan), 

Terhitung tanggal 1 Februari 

2022, klaim manfaat program 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

(JKP) dapat diajukan ke 

BPJAMSOSTEK. Sri Sudarmadi 

berharap dengan 

launchingnya program 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

dimasa pandemi ini menjadi 

angin segar bagi pekerja 

sektor swasta terkait 

kepastian atas resiko PHK 

yang marak terjadi. 

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 

http://www.purnamanews.com/sempena-launching-jaminan-kehilangan-pekerjaan-jkp
http://www.purnamanews.com/sempena-launching-jaminan-kehilangan-pekerjaan-jkp
http://www.purnamanews.com/sempena-launching-jaminan-kehilangan-pekerjaan-jkp
http://www.purnamanews.com/sempena-launching-jaminan-kehilangan-pekerjaan-jkp
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4 program BPJAMSOSTEK 

yaitu Jaminan Kecelakaan 

Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua 

(JHT), Jaminan Kematian 

(JKM), Jaminan Pensiun (JP) 

dan Program JKN PU BPJS 

Kesehatan. Hal ini sesuai 

dengan ketentuan yang 

tertera dalam Undang undang 

Nomor 11 tahun 2020 

tentang Cipta Kerja. 

67
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04 

Febru

ary 

2022 

Yasonna Pastikan 

Pemerintah Patuhi 

Putusan MK 

Tentang UU Cipta 

Kerja 

Positi

ve 

Jawa Pos Yasonna 

Hamonangan 

Laoly 

"Tindak lanjut Putusan MK 

Nomor 91/PUU-XVIII/2020 

tersebut perlu segera 

dilakukan oleh Pemerintah 

untuk menjamin adanya 

kepastian hukum bagi 

pelaksanaan investasi baik 

domestik maupun asing yang 

telah berkomitmen untuk 

melakukan investasi setelah 

terbitnya UU Cipta Kerja 

Nomor 11 Tahun 2020. 

Yasonna mengatakan, UU 

Cipta Kerja telah mengalami 

pengujian formil di MK, dan 

pada 25 November 2021 MK 

menjatuhkan putusan perkara 

Pengujian Formil UU Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja terhadap Undang 

Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 

1945 melalui Putusan Nomor 

91/PUU-XVIII/2020. MK juga 

memerintahkan kepada 

pembentuk undang-undang 

Presiden dan DPR untuk 

melakukan perbaikan dalam 

jangka waktu paling lama dua 

tahun sejak putusan ini 

diucapkan. Menurut Yasonna, 

ada tiga poin dalam putusan 

MK atas UU Cipta Kerja yang 

perlu ditindaklanjuti 

http://www.jawapos.com/nasional/04/02/2022/yasonna-pastikan-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja
http://www.jawapos.com/nasional/04/02/2022/yasonna-pastikan-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja
http://www.jawapos.com/nasional/04/02/2022/yasonna-pastikan-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja
http://www.jawapos.com/nasional/04/02/2022/yasonna-pastikan-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja
http://www.jawapos.com/nasional/04/02/2022/yasonna-pastikan-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja
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Pemerintah, yaitu pembentuk 

UU diperintahkan untuk 

mengakomodir metode 

omnibus law dalam 

perubahan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-

undangan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 

2019. 

68

. 

04 

Febru

ary 

2022 

BPJAMSOSTEK Siap 

Berikan Layanan 

Manfaat Program 

JKP 

Positi

ve 

Siberone.com Eko 

Yuyulianda,Angg

oro Eko Cahyo 

Direktur Utama 

BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko 

Cahyo menyebutkan, 

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 

http://siberone.com/news/detail/17765/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://siberone.com/news/detail/17765/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://siberone.com/news/detail/17765/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://siberone.com/news/detail/17765/bpjamsostek-siap-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. 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. 

69

. 

04 

Febru

ary 

2022 

LaNyalla: 

Mekanisme 

Pengiriman 

Pekerja Migran 

Harus Diperketat - 

Harian Haluan 

Neutr

al 

Haluan Lanyalla 

Mahmud 

Mattalitti 

"Kita sudah berkali-kali 

mendengarkan kasus 

perbudakan yang menimpa 

pekerja migran Indonesia. 

Oleh karena itu, saya 

meminta pemerintah melalui 

KBRI bersama Serikat Buruh 

Migran Indonesia (SBMI) dan 

unsur lainnya untuk 

menggugat kejahatan berupa 

perbudakan," ujarnya. Ketua 

DPD RI AA LaNyalla Mahmud 

Mattalitti meminta 

pemerintah memperketat 

mekanisme pengiriman 

pekerja migran ke luar negeri. 

Menurut LaNyalla, kasus 

perbudakan yang kerap 

menimpa pekerja migran 

harus ditangani dengan 

serius. 

70

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Masyarakat Ikut 

Sampaikan Aspirasi 

Pembangunan 

Batang 

Neutr

al 

Radar Pekalongan Nur Hadi,Wihaji Pemkab Batang menggelar 

Konsultasi Publik Rancangan 

Awal Rencana Pembangunan 

Daerah (RPD) 2023-2026 dan 

Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) Kabupaten 

Batang 2023, Kamis 

(3/2/2022), di pendopo 

http://www.harianhaluan.com/nasional/pr-102601781/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat
http://www.harianhaluan.com/nasional/pr-102601781/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat
http://www.harianhaluan.com/nasional/pr-102601781/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat
http://www.harianhaluan.com/nasional/pr-102601781/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat
http://www.harianhaluan.com/nasional/pr-102601781/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat
http://www.harianhaluan.com/nasional/pr-102601781/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat
http://radarpekalongan.co.id/150410/masyarakat-ikut-sampaikan-aspirasi-pembangunan-batang
http://radarpekalongan.co.id/150410/masyarakat-ikut-sampaikan-aspirasi-pembangunan-batang
http://radarpekalongan.co.id/150410/masyarakat-ikut-sampaikan-aspirasi-pembangunan-batang
http://radarpekalongan.co.id/150410/masyarakat-ikut-sampaikan-aspirasi-pembangunan-batang
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kabupaten. Pemkab Batang 

pun turut mengundang 

berbagai OPD, stakeholder 

dan kalangan masyarakat 

untuk menyampaikan 

aspirasi. Seperti perwakilan 

Serikat Pekerja Seluruh 

Indonesia (SPSI) Kabupaten 

Batang, Sucipto. Pihaknya 

berharap nantinya Pemkab 

Batang dapat lebih 

memperhatikan dan 

melindungi buruh. 

71

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Tekan 

Pengangguran, 

Disperinaker 

Siapkan Inovasi 

Positi

ve 

Radar Pekalongan Cicik Sulastri Data Badan Pusat Statistik 

(BPS) tahun 2021 mencatat 

angka pengangguran di 

Kabupaten Kendal mencapai 

40 ribu orang. Hal itu 

membuat Pemerintah 

Kabupaten Kendal melalui 

Dinas Perindustrian dan 

Tenaga Kerja (Disperinnaker) 

akan melakukan berbagai 

terobososan atau inovasi 

guna menekan angka 

penganguran yang cukup 

tinggi tersebut. Kepala 

Disperinnaker Kendal, Cicik 

Sulastri mengatakan, sesuai 

arahan Bupati Kendal, agar 

melakukan terobosan atau 

inovasi dan berkolaborasi 

atau bekerja sama dengan 

berbagai pihak terkait untuk 

mengatasi angka 

pengangguran ini. Upaya yang 

tengah dilakukan yaitu 

memfasilitasi para pencari 

kerja dengan pihak 

perusahaan di Kawasan 

Industri Kendal (KIK). 

72

. 

04 

Febru

Lindungi Tenaga 

Kerja, Pemkab 

Brebes Segera 

Positi

ve 

Pantura Post  Permasalahan tenaga kerja di 

Kabupaten Brebes, baik 

pekerja migran ataupun 

http://radarpekalongan.co.id/150412/tekan-pengangguran-disperinaker-siapkan-inovasi
http://radarpekalongan.co.id/150412/tekan-pengangguran-disperinaker-siapkan-inovasi
http://radarpekalongan.co.id/150412/tekan-pengangguran-disperinaker-siapkan-inovasi
http://radarpekalongan.co.id/150412/tekan-pengangguran-disperinaker-siapkan-inovasi
http://panturapost.com/lindungi-tenaga-kerja-pemkab-brebes-segera-bentuk-satgas-perlindungan-pekerja-migran-dan-urban
http://panturapost.com/lindungi-tenaga-kerja-pemkab-brebes-segera-bentuk-satgas-perlindungan-pekerja-migran-dan-urban
http://panturapost.com/lindungi-tenaga-kerja-pemkab-brebes-segera-bentuk-satgas-perlindungan-pekerja-migran-dan-urban


 

93 

 

ary 

2022 

Bentuk Satgas 

Perlindungan 

Pekerja Migran 

dan Urban 

pekerja urban menjadi 

prioritas penanganan Pemkab 

Brebes untuk perlindungan 

kepada para pekerja tersebut. 

Pemkab Brebes akan 

membentuk Satgas 

Perlindungan 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. Selain itu, 

lanjut dia, pihak perusahaan 

yang akan memberangkatkan 

para pekerja ini juga harus 

mendapatkan surat 

rekomendasi dari 

Dinperinaker Brebes untuk 

kejelasan kontrak kerja. 

73

. 

04 

Febru

ary 

2022 

LaNyalla: 

Mekanisme 

Pengiriman 

Pekerja Migran 

Harus Diperketat 

Neutr

al 

Mj News La Nyalla 

Mahmud 

Mattalitti 

Oleh karena itu, saya 

meminta pemerintah melalui 

KBRI bersama Serikat Buruh 

Migran Indonesia (SBMI) dan 

unsur lainnya untuk 

menggugat kejahatan berupa 

perbudakan," ujarnya. - Ketua 

DPD RI, AA LaNyalla Mahmud 

Mattalitti, berharap 

pemerintah memperketat 

mekanisme pengiriman 

pekerja migran ke luar negeri. 

Menurut LaNyalla, kasus 

perbudakan yang kerap 

menimpa pekerja migran 

harus ditangani dengan 

serius. "Kita sudah berkali-kali 

mendengarkan kasus 

http://panturapost.com/lindungi-tenaga-kerja-pemkab-brebes-segera-bentuk-satgas-perlindungan-pekerja-migran-dan-urban
http://panturapost.com/lindungi-tenaga-kerja-pemkab-brebes-segera-bentuk-satgas-perlindungan-pekerja-migran-dan-urban
http://panturapost.com/lindungi-tenaga-kerja-pemkab-brebes-segera-bentuk-satgas-perlindungan-pekerja-migran-dan-urban
http://panturapost.com/lindungi-tenaga-kerja-pemkab-brebes-segera-bentuk-satgas-perlindungan-pekerja-migran-dan-urban
http://www.mjnews.id/2022/02/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat.html
http://www.mjnews.id/2022/02/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat.html
http://www.mjnews.id/2022/02/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat.html
http://www.mjnews.id/2022/02/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat.html
http://www.mjnews.id/2022/02/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat.html
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perbudakan yang menimpa 

pekerja migran Indonesia. 

74

. 

04 

Febru

ary 

2022 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

Luncurkan JKP 

Neutr

al 

Jateng Pos Hasan Fahmi Pemerintah pusat melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan 

mengeluarkan program 

terbaru yakni Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan BPJS 

Ketenagakerjaan merupakan 

program jaminan sosial untuk 

para pekerja atau buruh yang 

terkena pemutusan hubungan 

kerja. Hasan Fahmi Kepala 

BPJS Ketenagakerjaan Cabang 

Surakarta, menjelaskan 

program tambahan Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan 

tersebut mulai 1 Februari 

2022 peserta BPJAMSOSTEK 

bisa melakukan klaim JKP. 

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 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," kata Hasan 

Fahmi Kepala BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang 

Surakarta, Kamis. 

75

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Antisipasi 

Perbudakan, Ketua 

DPD RI Minta 

Pemerintah 

Positi

ve 

Times Indonesia La Nyalla 

Mahmud 

Mattalitti 

Ketua DPD RI AA LaNyalla 

Mahmud Mattalitti meminta 

pemerintah memperketat 

mekanisme pengiriman 

http://jatengpos.co.id/bpjs-ketenagakerjaan-luncurkan-jkp/rita
http://jatengpos.co.id/bpjs-ketenagakerjaan-luncurkan-jkp/rita
http://jatengpos.co.id/bpjs-ketenagakerjaan-luncurkan-jkp/rita
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/395046/antisipasi-perbudakan-ketua-dpd-ri-minta-pemerintah-perketat-pengiriman-pmi
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/395046/antisipasi-perbudakan-ketua-dpd-ri-minta-pemerintah-perketat-pengiriman-pmi
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/395046/antisipasi-perbudakan-ketua-dpd-ri-minta-pemerintah-perketat-pengiriman-pmi
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/395046/antisipasi-perbudakan-ketua-dpd-ri-minta-pemerintah-perketat-pengiriman-pmi
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Perketat 

Pengiriman PMI 

pekerja migran Indonesia 

(PMI) ke luar negeri untuk 

menghindari kasus 

perbudakan yang bisa 

menimpa pekerja asal tanah 

air. "Kasus seperti ini 

seharusnya tidak berulang kali 

terjadi jika saja pemerintah 

Indonesia mau mengevaluasi 

dan selektif dalam hal 

pengiriman tenaga migran," 

tegas LaNyalla, Ketua DPD RI. 

"Kita sudah berkali-kali 

mendengarkan kasus 

perbudakan yang menimpa 

pekerja migran Indonesia. 

Kondisinya bahkan sering 

membuat kita miris. 

76

. 

04 

Febru

ary 

2022 

LaNyalla: 

Mekanisme 

Pengiriman 

Pekerja Migran 

Harus Diperketat 

Neutr

al 

Kempalan La Nyalla 

Mahmud 

Mattalitti 

Oleh karena itu, saya 

meminta pemerintah melalui 

KBRI bersama Serikat Buruh 

Migran Indonesia (SBMI) dan 

unsur lainnya untuk 

menggugat kejahatan berupa 

perbudakan," ujarnya. 

SURABAYA-KEMPALAN: Ketua 

DPD RI, AA LaNyalla Mahmud 

Mattalitti, berharap 

pemerintah memperketat 

mekanisme pengiriman 

pekerja migran ke luar negeri. 

Menurut LaNyalla, kasus 

perbudakan yang kerap 

menimpa pekerja migran 

harus ditangani dengan 

serius. "Kita sudah berkali-kali 

mendengarkan kasus 

perbudakan yang menimpa 

pekerja migran Indonesia. 

77

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Lowongan Kerja 

Bali, East Bali 

Cashews Buka 

Loker untuk Posisi 

Warehouse Staff 

Neutr

al 

Tribun Bali  Dikutip dari situs Job Street 

saat ini East Bali Cashews 

tengah membuka lowongan 

kerja (loker). Adapun posisi 

yang dibutuhkan, yaitu 

http://www.timesindonesia.co.id/read/news/395046/antisipasi-perbudakan-ketua-dpd-ri-minta-pemerintah-perketat-pengiriman-pmi
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/395046/antisipasi-perbudakan-ketua-dpd-ri-minta-pemerintah-perketat-pengiriman-pmi
http://kempalan.com/2022/02/04/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat
http://kempalan.com/2022/02/04/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat
http://kempalan.com/2022/02/04/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat
http://kempalan.com/2022/02/04/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat
http://kempalan.com/2022/02/04/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat
http://bali.tribunnews.com/2022/02/04/lowongan-kerja-bali-east-bali-cashews-buka-loker-untuk-posisi-warehouse-staff
http://bali.tribunnews.com/2022/02/04/lowongan-kerja-bali-east-bali-cashews-buka-loker-untuk-posisi-warehouse-staff
http://bali.tribunnews.com/2022/02/04/lowongan-kerja-bali-east-bali-cashews-buka-loker-untuk-posisi-warehouse-staff
http://bali.tribunnews.com/2022/02/04/lowongan-kerja-bali-east-bali-cashews-buka-loker-untuk-posisi-warehouse-staff
http://bali.tribunnews.com/2022/02/04/lowongan-kerja-bali-east-bali-cashews-buka-loker-untuk-posisi-warehouse-staff
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Warehouse Staff. Kualifikasi:. 

- Pendidikan minimum 

SMA/SMK/D3 semua jurusan. 

78

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Polres Tanjung 

Balai Berhasil 

Amankan 20 orang 

Calon PMI Ilegal ke 

Malaysia 

Positi

ve 

Detak Banten  Hasil Penyelidikan yang 

dilaksanakan oleh Kasat 

Reskrim Polres Tanjung Balai 

AKP Eri Prasetiyo, SH di 

dampingi Kanit Idik 1 Ipda M 

Reza Fahrurrozy, S.Tr.K 

beserta anggota dan Kanit 

Intel Polsek Datuk Bandar 

berhasil mengamankan 20 

orang Calon Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) dari dalam 

rumah sewa milik HZ di Jln 

Mahoni Lingk X Kelurahan 

Sijambi Kecamatan Datuk 

Bandar Kota Tanjung Balai 

yang kemudian ke-20 orang 

PMI tersebut dibawa ke 

Polres Tanjung Balai guna 

dilakukan Proses. "Atas 

pengamanan terhadap ke-20 

orang Calon Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) tersebut 

telah di lakukan Proses 

berupa : Membuat Laporan 

Polisi (LP) dan lengkapi 

Mindik, Mendatakan identitas 

calon PMI, Melakukan 

pemeriksaan (BAP) terhadap 

20 calon PMI, Melakukan 

penyitaan terhadap Barang 

Bukti, Menyerahkan calon 

PMI kepada pihak BP2MI 

Medan," pungkas Triyadi. 

Kapolres Tanjung Balai AKBP 

Triyadi, Jumat (4/2/2022) 

mengatakan bahwa Calon 

Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) tersebut diatas 

diamankan. Informasi 

tersebut dari masyarakat 

melalui Kanit Intel Polsek 

Datuk Bandar Aiptu Defri 

http://www.detakbanten.com/today/polres-tanjung-balai-berhasil-amankan-20-orang-calon-pmi-ilegal-ke-malaysia
http://www.detakbanten.com/today/polres-tanjung-balai-berhasil-amankan-20-orang-calon-pmi-ilegal-ke-malaysia
http://www.detakbanten.com/today/polres-tanjung-balai-berhasil-amankan-20-orang-calon-pmi-ilegal-ke-malaysia
http://www.detakbanten.com/today/polres-tanjung-balai-berhasil-amankan-20-orang-calon-pmi-ilegal-ke-malaysia
http://www.detakbanten.com/today/polres-tanjung-balai-berhasil-amankan-20-orang-calon-pmi-ilegal-ke-malaysia
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Mora Pane yang 

dilaporkannya kepada 

Kapolsek Datuk Bandar AKP R 

Sinaga SH kemudian di 

teruskan ke Sat Reskrim 

Polres Tanjung Balai. 

79

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Pekerja yang Kena 

PHK Kini Bisa Klaim 

Program JKP di 

BPJAMSOSTEK - 

www.barometer.c

o.id 

Neutr

al 

Barometer.co.id Anggoro Eko 

Cahyo 

Barometer.co.id-Jakarta. 

Mulai tanggal 1 Februari 

2022, BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) siap 

menerima pengajuan klaim 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

(JKP) dari pekerja di seluruh 

Indonesia. Hal ini sesuai 

dengan ketentuan yang 

tertera dalam Undang undang 

Nomor 11 tahun 2020 

tentang Cipta Kerja. 

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. 

80

. 

04 

Febru

BPJS 

Ketenagakerjaan 

Neutr

al 

Media Konsumen  Perkenalkan saya Sandi 

Masdiyono, peserta Penerima 

http://barometer.co.id/2022/02/04/pekerja-yang-kena-phk-kini-bisa-klaim-program-jkp-di-bpjamsostek
http://barometer.co.id/2022/02/04/pekerja-yang-kena-phk-kini-bisa-klaim-program-jkp-di-bpjamsostek
http://barometer.co.id/2022/02/04/pekerja-yang-kena-phk-kini-bisa-klaim-program-jkp-di-bpjamsostek
http://barometer.co.id/2022/02/04/pekerja-yang-kena-phk-kini-bisa-klaim-program-jkp-di-bpjamsostek
http://barometer.co.id/2022/02/04/pekerja-yang-kena-phk-kini-bisa-klaim-program-jkp-di-bpjamsostek
http://barometer.co.id/2022/02/04/pekerja-yang-kena-phk-kini-bisa-klaim-program-jkp-di-bpjamsostek
http://mediakonsumen.com/2022/02/04/surat-pembaca/bpjs-ketenagakerjaan-tidak-memproses-pencairan-jht
http://mediakonsumen.com/2022/02/04/surat-pembaca/bpjs-ketenagakerjaan-tidak-memproses-pencairan-jht
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ary 

2022 

Tidak Memproses 

Pencairan JHT 

Upah (PU) yang terdaftar di 

BPJSTK dengan nomor: 

19020715892. Saya 

melakukan proses klaim 

dengan melampirkan 

dokumen yang dibutuhkan 

pada portal Lapak Asik BPJSTK 

dan mendapatkan jadwal 

wawancara pada Kamis, 3 

Februari 2022 pada pukul 

09:00- 10:00. Namun sejak 

saya menerima email 

konfirmasi secara tertulis dari 

noreply@bpjsketenagakerjaa

n.go.id, saya tidak 

mendapatkan feedback atau 

konfirmasi lanjutan dari 

petugas BPJSTK. Mohon 

bantuan dan kerjasamanya, 

BPJS TK! 

81

. 

04 

Febru

ary 

2022 

LaNyalla: 

Mekanisme 

Pengiriman 

Pekerja Migran 

Harus Diperketat 

Neutr

al 

Aman Makmur La Nyalla 

Mahmud 

Mattalitti 

Oleh karena itu, saya 

meminta pemerintah melalui 

KBRI bersama Serikat Buruh 

Migran Indonesia (SBMI) dan 

unsur lainnya untuk 

menggugat kejahatan berupa 

perbudakan," ujarnya. JAWA 

TIMUR, AmanMakmur. Com-

Ketua DPD RI, AA LaNyalla 

Mahmud Mattalitti, berharap 

pemerintah memperketat 

mekanisme pengiriman 

pekerja migran ke luar negeri. 

Menurut LaNyalla, kasus 

perbudakan yang kerap 

menimpa pekerja migran 

harus ditangani dengan 

serius. 

82
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04 

Febru

ary 

2022 

Yasonna: 

Pemerintah Patuhi 

Putusan MK 

Tentang UU Cipta 

Kerja Demi 

Kepastian Hukum 

Positi

ve 

Berita Lima Yasonna 

Hamonangan 

Laoly 

"Tindak lanjut Putusan MK 

Nomor 91/PUU-XVIII/2020 

tersebut perlu segera 

dilakukan oleh Pemerintah 

untuk menjamin adanya 

kepastian hukum bagi 

http://mediakonsumen.com/2022/02/04/surat-pembaca/bpjs-ketenagakerjaan-tidak-memproses-pencairan-jht
http://mediakonsumen.com/2022/02/04/surat-pembaca/bpjs-ketenagakerjaan-tidak-memproses-pencairan-jht
http://www.amanmakmur.com/2022/02/04/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat
http://www.amanmakmur.com/2022/02/04/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat
http://www.amanmakmur.com/2022/02/04/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat
http://www.amanmakmur.com/2022/02/04/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat
http://www.amanmakmur.com/2022/02/04/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat
http://beritalima.com/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://beritalima.com/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://beritalima.com/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://beritalima.com/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://beritalima.com/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
http://beritalima.com/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum
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pelaksanaan investasi baik 

domestik maupun asing yang 

telah berkomitmen untuk 

melakukan investasi setelah 

terbitnya UU Cipta Kerja 

Nomor 11 Tahun 2020. UU 

Cipta Kerja telah mengalami 

pengujian formil di MK, dan 

pada 25 November 2021 MK 

menjatuhkan putusan perkara 

Pengujian Formil UU Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja terhadap Undang 

Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 

1945 melalui Putusan Nomor 

91/PUU-XVIII/2020. Yasonna 

menuturkan, ada tiga poin 

dalam Putusan MK atas UU 

Cipta Kerja yang perlu 

ditindaklanjuti Pemerintah, 

yaitu pembentuk UU 

diperintahkan untuk 

mengakomodir metode 

omnibus law dalam 

perubahan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-

undangan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 

2019 (UU Pembentukan 

Peraturan Perundang- 

undangan); secara prosedural 

pembentukan UU Cipta Kerja 

harus diperbaiki dalam waktu 

dua tahun sejak Putusan MK 

diucapkan; dan Pemerintah 

harus menangguhkan segala 

kebijakan/tindakan strategis 

yang didasarkan pada UU 

Cipta Kerja. "Sebagai negara 

demokrasi yang berdasarkan 

hukum, Pemerintah 

menghormati dan segera 
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melaksanakan Putusan MK 

Nomor 91/PUU-XVIII/2020," 

ujar Yasonna, dalam orasi 

ilmiah bertema "Urgensi 

Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja Pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi" 

tersebut. 
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04 

Febru

ary 

2022 

BPJamsostek Siap 

Berikan Layanan 

Manfaat Program 

JKP 

Positi

ve 

Waspada Anggoro Eko 

Cahyo,Panji 

Wibisana 

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. 

http://waspada.co.id/2022/02/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://waspada.co.id/2022/02/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://waspada.co.id/2022/02/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://waspada.co.id/2022/02/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
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Direktur Utama BPJamsostek, 

Anggoro Eko Cahyo 

menuturkan 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. 

84
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04 

Febru

ary 

2022 

Komisi ll DPRD 

Wajo Terima 

Aspirasi dari FPE 

KSBSI 

Positi

ve 

Rakyatku.com Sudirman Meru Komisi ll Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) 

Kabupaten Wajo menerima 

aspirasi DPC Federasi 

Pertambangan dan Energi 

Konfederasi Serikat Buruh 

Seluruh Indonesia (FPE KSBSI) 

Kabupaten Wajo, Kamis 

(03/02/2022). Ketua DPC FPE 

KSBSI Wajo, Kadir Nongko 

mengatakan pihaknya ingin 

mempertanyakan 

kesepakatan antara pihak 

Serikat pekerja dan pihak 

manajemen perusahaan PT. 

Energi Sengkang. Hadir 

sebagai penerima Aspirasi 

diterima Ketua Komisi II, H. 

Sudirman Meru, Perwakilan 

PT. Energi Sengkang, Dinas 

Tenagakerja Kabupaten Wajo 

dan sekretariat DPRD 

Kabupaten Wajo. Dimana 

pernah disepakati merekrut 

dokter perusahaan secara 

kontrak permanen pada bulan 

September 2019 dan Safety 

Officer. 

85

. 

04 

Febru

Pemerintah Jokowi 

Wis Gagal 

Negat

ive 

Kabarxxi  Besar banget utang 

Pemerintahan Presiden 

Jokowi sekarang, bisakah cari 

http://rakyatku.com/read/209353/komisi-ll-dprd-wajo-terima-aspirasi-dari-fpe-ksbsi
http://rakyatku.com/read/209353/komisi-ll-dprd-wajo-terima-aspirasi-dari-fpe-ksbsi
http://rakyatku.com/read/209353/komisi-ll-dprd-wajo-terima-aspirasi-dari-fpe-ksbsi
http://rakyatku.com/read/209353/komisi-ll-dprd-wajo-terima-aspirasi-dari-fpe-ksbsi
http://kabarxxi.com/pemerintah-jokowi-wis-gagal-anggaran
http://kabarxxi.com/pemerintah-jokowi-wis-gagal-anggaran
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ary 
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Anggaran - 

Kabarxxi 

uang buat bayar? Utang 

dalam negeri pemerintah 

Jokowi Rp. 3860 triliun. 

Selanjutnya utang luar negeri 

pemerintah Jokowi Rp. 2920 

triliun. Jadi total utang 

pemerintah Jokowi ini 

sekarang Rp. 
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04 

Febru

ary 

2022 

Jangan Terkecoh, 

Inilah 13 P3MI 

Disnakertrans OKI 

Positi

ve 

Palpos.id  Saat dikonfirmasi, Kepala 

Disnakertrans OKI, Sudiyanto 

Djakfar, melalui Kepala 

Bidang Penta Kerja, Tarmizi 

SSos mengatakan. Lebih 

lanjut, menurut Tarmizi, 

masyarakat bisa mendatangi 

Disnakertrans OKI terlebih 

dahulu, untuk 

direkomendasikan pihak 

mereka. - Supaya masyarakat 

jangan terkecoh dengan 

penyalur Migran ilegal. Dinas 

Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) 

OKI telah bekerja sama secara 

resmi. 

87
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04 

Febru

ary 

2022 

Sosialisasi Program 

Dan Manfaat BPJS 

Ketenagakerjaan 

Bagi Pekerja Sektor 

Perhubungan Laut 

Positi

ve 

Barito Post Tito Hartono Menindaklanjuti Instruksi 

Presiden No 2 Tahun 2021, 

tentang Optimalisasi 

pelaksanaan Program 

Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan, 

BPJAMSOSTEK Banjarmasin 

melakukan Sosialisasi 

program dan manfaat BPJS 

Ketenagakerjaan bagi pekerja 

sektor Perhubungan Laut, di 

Hotel Rattan in Banjarmasin, 

Rabu (2/2/2022). Kegiatan ini 

bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan dan 

pemahaman tentang program 

BPJS Ketenagakerjaan dan 

coverage share di wilayah 

kerja sektor kelautan, serta 

http://kabarxxi.com/pemerintah-jokowi-wis-gagal-anggaran
http://kabarxxi.com/pemerintah-jokowi-wis-gagal-anggaran
http://palpos.sumeks.co/2022/02/04/jangan-terkecoh-inilah-13-p3mi-disnakertrans-oki
http://palpos.sumeks.co/2022/02/04/jangan-terkecoh-inilah-13-p3mi-disnakertrans-oki
http://palpos.sumeks.co/2022/02/04/jangan-terkecoh-inilah-13-p3mi-disnakertrans-oki
http://www.baritopost.co.id/sosialisasi-program-dan-manfaat-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-pekerja-sektor-perhubungan-laut
http://www.baritopost.co.id/sosialisasi-program-dan-manfaat-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-pekerja-sektor-perhubungan-laut
http://www.baritopost.co.id/sosialisasi-program-dan-manfaat-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-pekerja-sektor-perhubungan-laut
http://www.baritopost.co.id/sosialisasi-program-dan-manfaat-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-pekerja-sektor-perhubungan-laut
http://www.baritopost.co.id/sosialisasi-program-dan-manfaat-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-pekerja-sektor-perhubungan-laut
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melakukan perluasan, 

penahapan kepesertaan 

kepada perusahaan sektor 

Perhubungan Laut. Dari 130 

Undangan yang hadir, baru 

ada sekitar 20% yang 

terdaftar di BPJS 

Ketenagakerjaan, sisanya 

akan ditindak lanjuti dengan 

surat PWBD dari 

BPJamsostek, yang mana dari 

104 perusahaan yang akan 

disurati berpotensi 

mempunyai tenaga kerja 200 

sampai dengan 300 pekerja. 

Dikatakan Tito Hartono, 

dengan dilakukan sosialisasi 

ini, pihaknya berharap dapat 

memberikan pengetahuan 

dan pemahaman tentang 

program BPJS 

Ketenagakerjaan dan 

coverage share di wilayah 

kerja sektor kelautan. 

88
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ary 
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Lewat Program 

JKP, BPJAMSOSTEK 

Siap Berikan 

Layanan Manfaat 

Positi

ve 

Sukabumi Update 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. 

BPJAMSOSTEK, begitu sapaan 

akrab BPJS Ketenagakerjaan, 

menjadi badan penyelenggara 

yang ditunjuk untuk 

melaksanakan program JKP, 

http://sukabumiupdate.com/posts/95024/lewat-program-jkp-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat
http://sukabumiupdate.com/posts/95024/lewat-program-jkp-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat
http://sukabumiupdate.com/posts/95024/lewat-program-jkp-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat
http://sukabumiupdate.com/posts/95024/lewat-program-jkp-bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat
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dipastikan telah siap 

menerima pengajuan klaim 

dari pekerja di seluruh 

Indonesia. Program tersebut 

adalah 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. 
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04 
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ary 
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LaNyalla: Kasus 

Perbudakan Kerap 

Menimpa Pekerja 

Migran Harus 

Ditangani Serius 

Positi

ve 

Otonomi News La Nyalla 

Mahmud 

Mattalitti 

Oleh karena itu, saya 

meminta pemerintah melalui 

KBRI bersama Serikat Buruh 

Migran Indonesia (SBMI) dan 

unsur lainnya untuk 

menggugat kejahatan berupa 

perbudakan," ujarnya. "Kasus 

seperti ini seharusnya tidak 

berulang kali terjadi jika saja 

pemerintah Indonesia mau 

mengevaluasi dan selektif 

dalam hal pengiriman tenaga 

migran," katanya. - Ketua DPD 

RI, AA LaNyalla Mahmud 

Mattalitti, berharap 

pemerintah memperketat 

mekanisme pengiriman 

pekerja migran ke luar negeri. 

Menurut LaNyalla, kasus 

perbudakan yang kerap 

menimpa pekerja migran 

harus ditangani dengan 

serius. 

90

. 

04 

Febru

LaNyalla minta 

pemerintah 

perketat 

Neutr

al 

Antara La Nyalla 

Mahmud 

Mattalitti 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla 

Mahmud Mattalitti meminta 

kepada pemerintah 

http://otonominews.co.id/read/23809/LaNyalla-Kasus-Perbudakan-Kerap-Menimpa-Pekerja-Migran-Harus-Ditangani-Serius
http://otonominews.co.id/read/23809/LaNyalla-Kasus-Perbudakan-Kerap-Menimpa-Pekerja-Migran-Harus-Ditangani-Serius
http://otonominews.co.id/read/23809/LaNyalla-Kasus-Perbudakan-Kerap-Menimpa-Pekerja-Migran-Harus-Ditangani-Serius
http://otonominews.co.id/read/23809/LaNyalla-Kasus-Perbudakan-Kerap-Menimpa-Pekerja-Migran-Harus-Ditangani-Serius
http://otonominews.co.id/read/23809/LaNyalla-Kasus-Perbudakan-Kerap-Menimpa-Pekerja-Migran-Harus-Ditangani-Serius
http://www.antaranews.com/berita/2684685/lanyalla-minta-pemerintah-perketat-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran
http://www.antaranews.com/berita/2684685/lanyalla-minta-pemerintah-perketat-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran
http://www.antaranews.com/berita/2684685/lanyalla-minta-pemerintah-perketat-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran
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ary 
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mekanisme 

pengiriman 

pekerja migran 

memperketat mekanisme 

pengiriman pekerja migran ke 

luar negeri, sebab kasus 

perbudakan kerap menimpa 

pekerja migran, dan harus 

ditangani dengan serius. Oleh 

karena itu, mekanisme 

pengiriman pekerja migran 

harus diperketat," kata 

LaNyalla saat kunjungan kerja 

ke Jawa Timur, Jumat. 

Senator asal Jawa Timur itu 

juga meminta pemerintah 

lebih selektif dalam 

pengiriman pekerja migran, 

termasuk selektif dengan 

majikan yang akan 

mempekerjakan migran 

Indonesia. LaNyalla yang 

menanggapi nasib buruk 

menimpa seorang pekerja 

migran asal Jawa Barat yang 

bekerja di Malaysia, Yati 

Karyati mengaku prihatin, 

sebab tidak mendapatkan 

gaji, dan dilarang 

menghubungi keluarga di 

kampung, selama 8 tahun 

bekerja di ShahAlam. 
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04 
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ary 

2022 

LaNyalla minta 

pemerintah 

perketat 

mekanisme 

pengiriman 

pekerja migran 

Neutr

al 

Antara Sulteng La Nyalla 

Mahmud 

Mattalitti 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla 

Mahmud Mattalitti meminta 

kepada pemerintah 

memperketat mekanisme 

pengiriman pekerja migran ke 

luar negeri, sebab kasus 

perbudakan kerap menimpa 

pekerja migran, dan harus 

ditangani dengan serius. Oleh 

karena itu, mekanisme 

pengiriman pekerja migran 

harus diperketat," kata 

LaNyalla saat kunjungan kerja 

ke Jawa Timur, Jumat. 

Senator asal Jawa Timur itu 

juga meminta pemerintah 

http://www.antaranews.com/berita/2684685/lanyalla-minta-pemerintah-perketat-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran
http://www.antaranews.com/berita/2684685/lanyalla-minta-pemerintah-perketat-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran
http://www.antaranews.com/berita/2684685/lanyalla-minta-pemerintah-perketat-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2684685/lanyalla-minta-pemerintah-perketat-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2684685/lanyalla-minta-pemerintah-perketat-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2684685/lanyalla-minta-pemerintah-perketat-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2684685/lanyalla-minta-pemerintah-perketat-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2684685/lanyalla-minta-pemerintah-perketat-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2684685/lanyalla-minta-pemerintah-perketat-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran
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lebih selektif dalam 

pengiriman pekerja migran, 

termasuk selektif dengan 

majikan yang akan 

mempekerjakan migran 

Indonesia. LaNyalla yang 

menanggapi nasib buruk 

menimpa seorang pekerja 

migran asal Jawa Barat yang 

bekerja di Malaysia, Yati 

Karyati mengaku prihatin, 

sebab tidak mendapatkan 

gaji, dan dilarang 

menghubungi keluarga di 

kampung, selama 8 tahun 

bekerja di ShahAlam. 
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Bersama ILO 

Indonesia, 

Menaker Bahas 

Tiga Isu Terkait 

Pelindungan PMI 

Negat

ive 

Suara.com Michiko 

Miyamoto,Ida 

Fauziyah 

Kementerian Ketenagakerjaan 

bersama dengan ILO 

Indonesia dan Jaringan Buruh 

Migran membahas tiga isu 

terkait pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia (PMI). 

Ketiga Isu yang dibahas 

tersebut di antaranya yakni, 

rencana launching panduan 

teknis 'Tripartite Plus' tentang 

Pelindungan Pekerja Migran 

yang Responsif Gender, 

Standar Operasional 

Procedure (SOP) 

Penyelenggara Layanan PMI, 

serta panduan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia 

pada Masa Adaptasi 

Kebiasaan Baru (New 

Normal). Terkait ketiga isu 

yang dibahas, Menaker Ida 

mengatakan bahwa yang 

pertama yakni rencana 

launching Panduan Teknis 

Tripartite Plus, menurutnya 

rencana launching ini perlu 

untuk melihat kembali 

moment yang tepat, Menaker 

mengusulkan launching nanti 

http://www.suara.com/bisnis/2022/02/04/195609/bersama-ilo-indonesia-menaker-bahas-tiga-isu-terkait-pelindungan-pmi
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/04/195609/bersama-ilo-indonesia-menaker-bahas-tiga-isu-terkait-pelindungan-pmi
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/04/195609/bersama-ilo-indonesia-menaker-bahas-tiga-isu-terkait-pelindungan-pmi
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/04/195609/bersama-ilo-indonesia-menaker-bahas-tiga-isu-terkait-pelindungan-pmi
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/04/195609/bersama-ilo-indonesia-menaker-bahas-tiga-isu-terkait-pelindungan-pmi
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bisa menyesuaikan pada hari 

International Women Day. 

Terakhir, Pembahasan ketiga, 

terkait panduan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia 

pada Masa Adaptasi 

Kebiasaan Baru (New 

Normal), Menaker 

menuturkan, bahwa pihaknya 

telah membuat panduan ini 

sebelumnya yang telah diatur 

melalui KEPDIRJEN 

BINAPENTA, dan telah 

diimplementasikan untuk 

negara penempatan Taiwan 

dan Korea Selatan. 

93

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Kampus ITS Jajaki 

Kerja Sama dengan 

PPSDM Migas 

Positi

ve 

Suara Banyuurip Wijayanto Hal itu terbukti dengan 

adanya kunjungan penjajakan 

kerja sama dengan Institut 

Teknologi Sepuluh November 

(ITS) yang diterima secara 

langsung oleh Subkoordinator 

Kerja Sama dan 

Pengembangan, Natalia 

Maharani dan timnya di 

Ruang Rapat Patra 1 Gedung 

PPSDM Migas pada Rabu 

(2/2/2022). Pada diskusi 

tersebut, Subkoordinator 

Kerja Sama dan 

Pengembangan PPSDM 

Migas, Natalia Maharani 

menjelaskan contoh kerja 

sama PPSDM Migas dengan 

Universitas lain. Salah satu 

dosen dari Departemen 

Teknik Instrumentasi Fakultas 

Vokasi ITS, Totok menjelaskan 

mengenai tujuan kunjungan 

ini untuk mendapatkan 

informasi mengenai PPSDM 

Migas. "Sebagai contoh dari 

universitas Trisakti dan 

Bhayangkara dari Teknik 

Perminyakan juga telah 

http://www.suarabanyuurip.com/kabar/baca/kampus-its-jajaki-kerja-sama-dengan-ppsdm-migas
http://www.suarabanyuurip.com/kabar/baca/kampus-its-jajaki-kerja-sama-dengan-ppsdm-migas
http://www.suarabanyuurip.com/kabar/baca/kampus-its-jajaki-kerja-sama-dengan-ppsdm-migas
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bekerja sama dengan kami 

jadi sistemnya mereka 

melakukan PKL di tempat 

kami dengan diikuti pelatihan 

dengan sebelumnya kami 

(antara PPSDM Migas dengan 

Trisakti dan Ubhara) 

melakukan analisis gap 

kompetensi sehingga dari 

pelatihan tersebut dapat 

dijadikan pendamping 

kompetensi mata kuliah. 

94

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Polres Tanjung 

Balai Amankan 20 

PMI Ilegal ke 

Malaysia 

Positi

ve 

Sumut 24  Polres Tanjung Balai Polda 

Sumatra Utara bersama 

Polsek Datuk Bandar 

mengamankan 20 orang 

diduga calon Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) yang ingin 

bekerja di luar negri 

(Malaysia). Ke 20 orang PMI 

ini diamankan pada hari, Rabu 

tanggal 2 Februari 2022 

sekitar pukul 11.30 Wib 

tepatnya di rumah sewa milik 

HZ di Jln mahoni lingkungan X 

Kel. Sijambi Kec. Dtk Bandar 

Kota Tanjung Balai. Adapun 

ke 20 orang PMI yang 

diamankan masing masing 7 

Perempuan Dewasa dan 13 

Laki-laki Dewasa sebagai 

berikut :. 1. Anggreini saputra, 

pr (Medan). 

95

. 

04 

Febru

ary 

2022 

LaNyalla minta 

pemerintah 

perketat 

mekanisme 

pengiriman 

pekerja migran 

Neutr

al 

Antara Riau La Nyalla 

Mahmud 

Mattalitti 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla 

Mahmud Mattalitti meminta 

kepada pemerintah 

memperketat mekanisme 

pengiriman pekerja migran ke 

luar negeri, sebab kasus 

perbudakan kerap menimpa 

pekerja migran, dan harus 

ditangani dengan serius. Oleh 

karena itu, mekanisme 

pengiriman pekerja migran 

http://www.sumut24.co/polres-tanjung-balai-amankan-20-pmi-ilegal-ke-malaysia
http://www.sumut24.co/polres-tanjung-balai-amankan-20-pmi-ilegal-ke-malaysia
http://www.sumut24.co/polres-tanjung-balai-amankan-20-pmi-ilegal-ke-malaysia
http://www.sumut24.co/polres-tanjung-balai-amankan-20-pmi-ilegal-ke-malaysia
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2684685/lanyalla-minta-pemerintah-perketat-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2684685/lanyalla-minta-pemerintah-perketat-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2684685/lanyalla-minta-pemerintah-perketat-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2684685/lanyalla-minta-pemerintah-perketat-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2684685/lanyalla-minta-pemerintah-perketat-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2684685/lanyalla-minta-pemerintah-perketat-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran
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harus diperketat," kata 

LaNyalla saat kunjungan kerja 

ke Jawa Timur, Jumat. 

Senator asal Jawa Timur itu 

juga meminta pemerintah 

lebih selektif dalam 

pengiriman pekerja migran, 

termasuk selektif dengan 

majikan yang akan 

mempekerjakan migran 

Indonesia. LaNyalla yang 

menanggapi nasib buruk 

menimpa seorang pekerja 

migran asal Jawa Barat yang 

bekerja di Malaysia, Yati 

Karyati mengaku prihatin, 

sebab tidak mendapatkan 

gaji, dan dilarang 

menghubungi keluarga di 

kampung, selama 8 tahun 

bekerja di ShahAlam. 

96

. 

04 

Febru

ary 

2022 

LaNyalla minta 

pemerintah 

perketat 

mekanisme 

pengiriman 

pekerja migran 

Neutr

al 

Antara Papua La Nyalla 

Mahmud 

Mattalitti 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla 

Mahmud Mattalitti meminta 

kepada pemerintah 

memperketat mekanisme 

pengiriman pekerja migran ke 

luar negeri, sebab kasus 

perbudakan kerap menimpa 

pekerja migran, dan harus 

ditangani dengan serius. Oleh 

karena itu, mekanisme 

pengiriman pekerja migran 

harus diperketat," kata 

LaNyalla saat kunjungan kerja 

ke Jawa Timur, Jumat. 

Senator asal Jawa Timur itu 

juga meminta pemerintah 

lebih selektif dalam 

pengiriman pekerja migran, 

termasuk selektif dengan 

majikan yang akan 

mempekerjakan migran 

Indonesia. LaNyalla yang 

menanggapi nasib buruk 

menimpa seorang pekerja 

http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2684685/lanyalla-minta-pemerintah-perketat-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2684685/lanyalla-minta-pemerintah-perketat-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2684685/lanyalla-minta-pemerintah-perketat-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2684685/lanyalla-minta-pemerintah-perketat-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2684685/lanyalla-minta-pemerintah-perketat-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2684685/lanyalla-minta-pemerintah-perketat-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran
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migran asal Jawa Barat yang 

bekerja di Malaysia, Yati 

Karyati mengaku prihatin, 

sebab tidak mendapatkan 

gaji, dan dilarang 

menghubungi keluarga di 

kampung, selama 8 tahun 

bekerja di ShahAlam. 

97

. 

04 

Febru

ary 

2022 

Program JKP 

BPJAMSOSTEK 

Diyakini Bakal 

Tekan Angka 

Pengangguran 

Positi

ve 

Sindo News Anggoro Eko 

Cahyo 

Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 37 

Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program 

JKP, peserta eksisting 

BPJAMSOSTEK pada kategori 

pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam 

program JKP sesuai 

ketentuan. Kepala Kantor 

Cabang BPJAMSOSTEK Jakarta 

Cilandak Puspitaningsih 

mengatakan, melalui program 

JKP para pekerja yang terkena 

PHK dapat kembali bekerja 

untuk perekonomian 

keluarganya. BPJAMSOSTEK 

menjadi badan penyelenggara 

yang ditunjuk untuk 

melaksanakan program JKP 

ini, dipastikan telah siap 

menerima pengajuan klaim 

dari pekerja di seluruh 

Indonesia. Sebelumnya, 

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 

http://ekbis.sindonews.com/read/676885/178/program-jkp-bpjamsostek-diyakini-bakal-tekan-angka-pengangguran-1643976160
http://ekbis.sindonews.com/read/676885/178/program-jkp-bpjamsostek-diyakini-bakal-tekan-angka-pengangguran-1643976160
http://ekbis.sindonews.com/read/676885/178/program-jkp-bpjamsostek-diyakini-bakal-tekan-angka-pengangguran-1643976160
http://ekbis.sindonews.com/read/676885/178/program-jkp-bpjamsostek-diyakini-bakal-tekan-angka-pengangguran-1643976160
http://ekbis.sindonews.com/read/676885/178/program-jkp-bpjamsostek-diyakini-bakal-tekan-angka-pengangguran-1643976160
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kehilangan pekerjaan dan bisa 

bekerja kembali. 

98

. 

04 

Febru

ary 

2022 

BPJAMSOSTEK Siap 

Berikan Layanan 

Manfaat Program 

JKP 

Positi

ve 

Indotimur 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 dalam keterangannya 

menyatakan, ketentuan ini 

sudah 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. 

Manfaat uang tunai ini 

diberikan oleh BPJAMSOSTEK 

kepada peserta jika ketentuan 

yang diberikan telah dipenuhi 

peserta. Sekarang juga 

BPJAMSOSTEK 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 

http://indotimur.com/nusantara/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://indotimur.com/nusantara/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://indotimur.com/nusantara/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://indotimur.com/nusantara/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
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pekerjaan dan bisa bekerja 

kembali. 

99

. 

04 

Febru

ary 

2022 

BPJAMSOSTEK Siap 

Berikan Layanan 

Manfaat Program 

JKP 

Positi

ve 

Radar Kediri 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://radarkediri.jawapos.com/show-case/04/02/2022/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://radarkediri.jawapos.com/show-case/04/02/2022/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://radarkediri.jawapos.com/show-case/04/02/2022/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://radarkediri.jawapos.com/show-case/04/02/2022/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. 

10

0. 

04 

Febru

ary 

2022 

BPJAMSOSTEK Siap 

Berikan Layanan 

Manfaat Program 

JKP 

Positi

ve 

Sapos.co.id Anggoro Eko 

Cahyo 

Erdasarkan 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. Irektur Utama 

http://sapos.co.id/2022/02/04/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://sapos.co.id/2022/02/04/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://sapos.co.id/2022/02/04/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://sapos.co.id/2022/02/04/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
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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

1. 

04 

Febru

ary 

2022 

Catat! Per 1 

Februari 2022, 

BPJAMSOSTEK 

Berikan Layanan 

Manfaat Program 

JKP 

Positi

ve 

Radar Sukabumi Anggoro Eko 

Cahyo 

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 seperti saat ini, 

risiko PHK bisa menimpa 

pekerja di Indonesia. 

10

2. 

04 

Febru

ary 

2022 

Bersama ILO, 

Menaker Ida Bahas 

Tiga Isu 

Perlindungan PMI 

Positi

ve 

Jurnas Michiko 

Miyamoto,Ida 

Fauziyah 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah, bersama dengan 

ILO Indonesia dan Jaringan 

Buruh Migran membahas tiga 

isu terkait pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia 

(PMI). Dalam pengantarnya, 

Menaker Ida menyambut 

positif atas inisiasi kajian yang 

telah dibahas secara bersama 

baik dari Kemnaker, ILO, 

maupun Jaringan Buruh 

Migran (JBM). Terkait ketiga 

http://radarsukabumi.com/ekonomi/bp-jamsostek-sukabumi/catat-per-1-februari-2022-bpjamsostek-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://radarsukabumi.com/ekonomi/bp-jamsostek-sukabumi/catat-per-1-februari-2022-bpjamsostek-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://radarsukabumi.com/ekonomi/bp-jamsostek-sukabumi/catat-per-1-februari-2022-bpjamsostek-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://radarsukabumi.com/ekonomi/bp-jamsostek-sukabumi/catat-per-1-februari-2022-bpjamsostek-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://radarsukabumi.com/ekonomi/bp-jamsostek-sukabumi/catat-per-1-februari-2022-bpjamsostek-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://radarsukabumi.com/ekonomi/bp-jamsostek-sukabumi/catat-per-1-februari-2022-bpjamsostek-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://www.jurnas.com/artikel/110713/Bersama-ILO-Menaker-Ida-Bahas-Tiga-Isu-Perlindungan-PMI
http://www.jurnas.com/artikel/110713/Bersama-ILO-Menaker-Ida-Bahas-Tiga-Isu-Perlindungan-PMI
http://www.jurnas.com/artikel/110713/Bersama-ILO-Menaker-Ida-Bahas-Tiga-Isu-Perlindungan-PMI
http://www.jurnas.com/artikel/110713/Bersama-ILO-Menaker-Ida-Bahas-Tiga-Isu-Perlindungan-PMI
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isu yang dibahas, Menaker Ida 

mengatakan bahwa yang 

pertama yakni rencana 

launching Panduan Teknis 

Tripartite Plus, menurutnya 

rencana launching ini perlu 

untuk melihat kembali 

moment yang tepat, Menaker 

mengusulkan launching nanti 

bisa menyesuaikan pada hari 

International Women Day. 

Ketiga Isu yang dibahas 

tersebut di antaranya yakni, 

rencana launching panduan 

teknis `Tripartite Plus` 

tentang Pelindungan Pekerja 

Migran yang Responsif 

Gender, Standar Operasional 

Procedure (SOP) 

Penyelenggara Layanan PMI, 

serta panduan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia 

pada Masa Adaptasi 

Kebiasaan Baru (New 

Normal). 

10

3. 

04 

Febru

ary 

2022 

Ini Daftar Nama 

Camat dan Lurah 

di Manado yang 

Baru Dilantik 

Positi

ve 

Tribun News 

Manado 

Richard Sualang Untuk kesekian kalinya, 

Pemkot Manado melakukan 

cuci gudang pejabat. Wawali 

Manado Richard Sualang 

berpesan pada pejabat baru 

agar tidak berbulan madu dan 

segera menyesuaikan dengan 

tugas masing masing. Kota 

Manado adalah Ibukota 

Provinsi Sulawesi Utara, 

Indonesia, dan merupakan 

kota terbesar kedua di Pulau 

Sulawesi. Kota Manado 

berbatasan dengan 

Kabupaten Minahasa dan 

Minahasa Utara. 

10

4. 

04 

Febru

Kapolres Bogor 

Gelar Silaturahmi 

Bersama Serikat 

Positi

ve 

Lensa Jabar Iman Imanuddin Kapolres Bogor jalin 

silahturahmi dengan para 

ketua serikat buruh 

http://manado.tribunnews.com/2022/02/04/ini-daftar-nama-camat-dan-lurah-di-manado-yang-baru-dilantik
http://manado.tribunnews.com/2022/02/04/ini-daftar-nama-camat-dan-lurah-di-manado-yang-baru-dilantik
http://manado.tribunnews.com/2022/02/04/ini-daftar-nama-camat-dan-lurah-di-manado-yang-baru-dilantik
http://manado.tribunnews.com/2022/02/04/ini-daftar-nama-camat-dan-lurah-di-manado-yang-baru-dilantik
http://lensajabar.com/kapolres-bogor-gelar-silahturahmi-bersama-serikat-kerja-kabupaten-bogor
http://lensajabar.com/kapolres-bogor-gelar-silahturahmi-bersama-serikat-kerja-kabupaten-bogor
http://lensajabar.com/kapolres-bogor-gelar-silahturahmi-bersama-serikat-kerja-kabupaten-bogor
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ary 
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Kerja Kabupaten 

Bogor 

kabupaten Bogor di Aula 

Sanika Satyawada Polres 

Bogor, Kamis (03/02/2022). 

Kapolres Bogor AKBP Dr Iman 

Imanuddin S.H, S.I.K, M.H 

dalam sambutannya 

menyampaikan terimakasih 

atas kehadiran rekan-rekan 

buruh Kabupaten Bogor ini. 

Sementara, perwakilan buruh 

Kabupaten Bogor DPC PPMI 

DK Arief pun berterima kasih 

atas undangan silahturahmi 

yang di berikan Kapolres 

Bogor. "Kegiatan silahturahmi 

ini sendiri merupakan sebagai 

saran kita bersama rekan 

buruh untuk saling bertukar 

pikiran berupa saran atau 

masukan untuk menciptakan 

situasi Kamtibmas yang aman 

dan kondusif di wilayah 

kabupaten Bogor," jelas 

Kapolres. 

10

5. 

04 

Febru

ary 

2022 

LaNyalla: 

Mekanisme 

Pengiriman 

Pekerja Migran 

Harus Diperketat 

Neutr

al 

Liputan.co.id La Nyalla 

Mahmud 

Mattalitti 

Oleh karena itu, saya 

meminta pemerintah melalui 

KBRI bersama Serikat Buruh 

Migran Indonesia (SBMI) dan 

unsur lainnya untuk 

menggugat kejahatan berupa 

perbudakan," ujarnya. Ketua 

DPD RI, AA LaNyalla Mahmud 

Mattalitti, berharap 

pemerintah memperketat 

mekanisme pengiriman 

pekerja migran ke luar negeri. 

Menurut LaNyalla, kasus 

perbudakan yang kerap 

menimpa pekerja migran 

harus ditangani dengan 

serius. "Kita sudah berkali-kali 

mendengarkan kasus 

perbudakan yang menimpa 

pekerja migran Indonesia. 

http://lensajabar.com/kapolres-bogor-gelar-silahturahmi-bersama-serikat-kerja-kabupaten-bogor
http://lensajabar.com/kapolres-bogor-gelar-silahturahmi-bersama-serikat-kerja-kabupaten-bogor
http://liputan.co.id/2022/02/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat
http://liputan.co.id/2022/02/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat
http://liputan.co.id/2022/02/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat
http://liputan.co.id/2022/02/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat
http://liputan.co.id/2022/02/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat
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6. 

04 

Febru

ary 

2022 

Gandeng 

BerdayaBareng, 

Inggris Gelar 

Festival Inklusif 

Digital 2022 

Neutr

al 

Rmco.id Owen Jenkins Kedutaan Besar Inggris 

Jakarta bersama 

BerdayaBareng menggelar 

Festival Inklusif Digital 2022 

guna meningkatkan kapasitas 

pemuda, perempuan, dan 

penyandang disabilitas di 

bidang keterampilan digital. 

Dalam keterangan resmi 

Kedubes Inggris, Festival 

Digital Inklusif 2022 

merupakan bagian dari 

program bernilai Rp 2 miliar 

didanai Pemerintah Inggris. 

"Inilah mengapa tahun lalu 

perdana menteri saya 

mengumumkan strategi 

nasional untuk masyarakat 

penyandang disabilitas, 

termasuk fokus pada area-

area seperti menyediakan 

akses lebih besar untuk 

pekerjaan dan membuat 

akses lebih besar untuk 

aktivitas sosial," ujar Dubes 

Owen Jenkins di Festival 

Digital Inklusif, Jumat (4/2). 

Acara itu digelar pada 4-5 

Februari 2022 di Makassar, 

Sulawesi Selatan, secara 

daring. 

10

7. 

04 

Febru

ary 

2022 

UU Cipta Kerja 

Demi Kepastian 

Hukum, Yasonna: 

Pemerintah Patuhi 

Putusan MK 

Positi

ve 

Gerbang Krakatau Yasonna 

Hamonangan 

Laoly 

"Tindak lanjut Putusan MK 

Nomor 91/PUU-XVIII/2020 

tersebut perlu segera 

dilakukan oleh Pemerintah 

untuk menjamin adanya 

kepastian hukum bagi 

pelaksanaan investasi baik 

domestik maupun asing yang 

telah berkomitmen untuk 

melakukan investasi setelah 

terbitnya UU Cipta Kerja 

Nomor 11 Tahun 2020. UU 

Cipta Kerja telah mengalami 

pengujian formil di MK, dan 

http://rm.id/baca-berita/internasional/111106/gandeng-berdayabareng-inggris-gelar-festival-inklusif-digital-2022
http://rm.id/baca-berita/internasional/111106/gandeng-berdayabareng-inggris-gelar-festival-inklusif-digital-2022
http://rm.id/baca-berita/internasional/111106/gandeng-berdayabareng-inggris-gelar-festival-inklusif-digital-2022
http://rm.id/baca-berita/internasional/111106/gandeng-berdayabareng-inggris-gelar-festival-inklusif-digital-2022
http://rm.id/baca-berita/internasional/111106/gandeng-berdayabareng-inggris-gelar-festival-inklusif-digital-2022
http://gerbangkrakatau.id/2022/02/04/uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum-yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk
http://gerbangkrakatau.id/2022/02/04/uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum-yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk
http://gerbangkrakatau.id/2022/02/04/uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum-yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk
http://gerbangkrakatau.id/2022/02/04/uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum-yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk
http://gerbangkrakatau.id/2022/02/04/uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum-yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk
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pada 25 November 2021 MK 

menjatuhkan putusan perkara 

Pengujian Formil UU Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja terhadap Undang 

Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 

1945 melalui Putusan Nomor 

91/PUU-XVIII/2020. Yasonna 

menuturkan, ada tiga poin 

dalam Putusan MK atas UU 

Cipta Kerja yang perlu 

ditindaklanjuti Pemerintah, 

yaitu pembentuk UU 

diperintahkan untuk 

mengakomodir metode 

omnibus law dalam 

perubahan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-

undangan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 

2019 (UU Pembentukan 

Peraturan Perundang- 

undangan); secara prosedural 

pembentukan UU Cipta Kerja 

harus diperbaiki dalam waktu 

dua tahun sejak Putusan MK 

diucapkan; dan Pemerintah 

harus menangguhkan segala 

kebijakan/tindakan strategis 

yang didasarkan pada UU 

Cipta Kerja. "Sebagai negara 

demokrasi yang berdasarkan 

hukum, Pemerintah 

menghormati dan segera 

melaksanakan Putusan MK 

Nomor 91/PUU-XVIII/2020," 

ujar Yasonna, dalam orasi 

ilmiah bertema "Urgensi 

Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja Pasca Putusan 
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Mahkamah Konstitusi" 

tersebut. 

10

8. 

04 

Febru

ary 

2022 

Info Loker ! 

Universitas 

Pertamina Buka 

Lowongan Dosen 

Tetap dan Tenaga 

Pendidikan 

Terbaru di Febuari 

2022 - Harian 

Sederhana 

Positi

ve 

Hariansederhana.co

m 

 Lowongan kerja terbaru ini di 

Universitas Pertamina untuk 

formasi dosen tetap doktoral 

dan tenaga pendidikan. Com 

dari akun Instagram 

@kemnaker Universitas 

Pertamina membuka 

kesempatan bagimu untuk 

mengisi formasi yang 

tersedia. 

Hariansederhana.com- Kabar 

terbaru lowongan kerja di 

Febuari 2022 bagi para tenaga 

pendidik. Kali ini info 

lowongan kerja terbaru dari 

Univeristas Pertamina 

membuka lowongan kerja 

baru. 

10

9. 

04 

Febru

ary 

2022 

LaNyalla: 

Mekanisme 

Pengiriman 

Pekerja Migran 

Harus Diperketat - 

Harnasnews.com 

Neutr

al 

Harnas News La Nyalla 

Mahmud 

Mattalitti 

"Kita sudah berkali-kali 

mendengarkan kasus 

perbudakan yang menimpa 

pekerja migran Indonesia. 

Oleh karena itu, saya 

meminta pemerintah melalui 

KBRI bersama Serikat Buruh 

Migran Indonesia (SBMI) dan 

unsur lainnya untuk 

menggugat kejahatan berupa 

perbudakan," ujarnya. Ketua 

DPD RI, AA LaNyalla Mahmud 

Mattalitti, berharap 

pemerintah memperketat 

mekanisme pengiriman 

pekerja migran ke luar negeri. 

Menurut LaNyalla, kasus 

perbudakan yang kerap 

menimpa pekerja migran 

harus ditangani dengan 

serius. 

http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012603137/info-loker-universitas-pertamina-buka-lowongan-dosen-tetap-dan-tenaga-pendidikan-terbaru-di-febuari-2022
http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012603137/info-loker-universitas-pertamina-buka-lowongan-dosen-tetap-dan-tenaga-pendidikan-terbaru-di-febuari-2022
http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012603137/info-loker-universitas-pertamina-buka-lowongan-dosen-tetap-dan-tenaga-pendidikan-terbaru-di-febuari-2022
http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012603137/info-loker-universitas-pertamina-buka-lowongan-dosen-tetap-dan-tenaga-pendidikan-terbaru-di-febuari-2022
http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012603137/info-loker-universitas-pertamina-buka-lowongan-dosen-tetap-dan-tenaga-pendidikan-terbaru-di-febuari-2022
http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012603137/info-loker-universitas-pertamina-buka-lowongan-dosen-tetap-dan-tenaga-pendidikan-terbaru-di-febuari-2022
http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012603137/info-loker-universitas-pertamina-buka-lowongan-dosen-tetap-dan-tenaga-pendidikan-terbaru-di-febuari-2022
http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012603137/info-loker-universitas-pertamina-buka-lowongan-dosen-tetap-dan-tenaga-pendidikan-terbaru-di-febuari-2022
http://www.hariansederhana.com/jendela-serba-serbi/pr-1012603137/info-loker-universitas-pertamina-buka-lowongan-dosen-tetap-dan-tenaga-pendidikan-terbaru-di-febuari-2022
http://www.harnasnews.com/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat.html
http://www.harnasnews.com/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat.html
http://www.harnasnews.com/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat.html
http://www.harnasnews.com/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat.html
http://www.harnasnews.com/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat.html
http://www.harnasnews.com/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat.html
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Minta BPJS 

Ketenagakerjaan 

Lindungi Pekerja 

Non Formal 

Positi

ve 

Suarasumselnews Eko 

Purnomo,Herm

an Deru 

GUBERNUR Sumatera Selatan 

(Sumatra Selatan) H Herman 

Deru mengharapkan pihak 

BPJS Ketenagakerjaan untuk 

tidak hannya memberikan 

perhatian pada pekerja 

formal semata, melainkan 

juga memberikan perhatian 

yang sama kepada para 

perkerja di sektor non formal 

lainnya. Mereka ini warga kita 

juga yang butuh perhatian 

yang sama dengan pekerja di 

sektor formal," tegas Herman 

Deru saat Deputi Direktur 

Wilayah BPJS 

Ketenagakerjaan Kantor 

Wilayah Sumbagsel, Eko 

Purnomo di ruang audiensi 

kantor Gubernur, Senin 

(31/1). Herman Deru juga 

berharap pada Deputi 

Direktur Wilayah BPJS 

Ketenagakerjaan Kantor 

Wilayah Sumbagsel, Eko 

Purnomo agar dapat turun 

langsung ke lapangan, 

melakukan sejumlah inovasi 

menjalin kerjasama dengan 

para kepala daerh 

Bupati/Walikota se Sumatra 

Selatan untuk menjelaskan 

terkait BPJS Ketenagakerjaan. 

"BPJS Ketenagakerjaan Kantor 

Wilayah Sumbagsel dapat 

harus melakukan inovasi 

dengan ide-ide brilian dalam 

mendukung kesukseskan 

program ketenagakerjaan di 

Sumatra Selatan," imbuhnya. 

11

1. 

04 

Febru

ary 

2022 

Ketua DPD 

LaNyalla Minta 

Mekanisme 

Pengiriman 

Neutr

al 

Padangkita.com La Nyalla 

Mahmud 

Mattalitti 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla 

Mahmud Mattalitti berharap 

pemerintah memperketat 

mekanisme pengiriman 

pekerja migran ke luar negeri. 

http://www.suarasumselnews.co.id/minta-bpjs-ketenagakerjaan-lindungi-pekerja-non-formal
http://www.suarasumselnews.co.id/minta-bpjs-ketenagakerjaan-lindungi-pekerja-non-formal
http://www.suarasumselnews.co.id/minta-bpjs-ketenagakerjaan-lindungi-pekerja-non-formal
http://www.suarasumselnews.co.id/minta-bpjs-ketenagakerjaan-lindungi-pekerja-non-formal
http://padangkita.com/ketua-dpd-lanyalla-minta-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-diperketat
http://padangkita.com/ketua-dpd-lanyalla-minta-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-diperketat
http://padangkita.com/ketua-dpd-lanyalla-minta-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-diperketat
http://padangkita.com/ketua-dpd-lanyalla-minta-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-diperketat
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Pekerja Migran 

Diperketat 

Oleh karena itu, mekanisme 

pengiriman pekerja migran 

harus diperketat," kata 

LaNyalla dalam keterangan 

tertulisnya saat kunjungan 

kerja ke Jawa Timur, Jumat 

(4/2/2022). Hal tersebut 

disampaikan LaNyalla 

menanggapi nasib buruk yang 

menimpa seorang pekerja 

migran asal Jawa Barat yang 

bekerja di Malaysia, Yati 

Karyati. Oleh karena itu, saya 

meminta pemerintah melalui 

KBRI bersama Serikat Buruh 

Migran Indonesia (SBMI) dan 

unsur lainnya untuk 

menggugat kejahatan berupa 

perbudakan,"ucapnya. 

11

2. 

04 

Febru

ary 

2022 

LaNyalla: 

Mekanisme 

pengiriman 

pekerja migran 

harus diperketat 

Neutr

al 

Kabar Bisnis La Nyalla 

Mahmud 

Mattalitti 

Oleh karena itu, mekanisme 

pengiriman pekerja migran 

harus diperketat," kata 

LaNyalla saat kunjungan kerja 

ke Jawa Timur, Jumat 

(4/2/2022). Ketua DPD RI, AA 

LaNyalla Mahmud Mattalitti, 

berharap pemerintah 

memperketat mekanisme 

pengiriman pekerja migran ke 

luar negeri. Menurut 

LaNyalla, kasus perbudakan 

yang kerap menimpa pekerja 

migran harus ditangani 

dengan serius. Senator asal 

Jawa Timur itu juga meminta 

pemerintah lebih selektif 

dalam pengiriman pekerja 

migran, termasuk selektif 

dengan majikan yang akan 

mempekerjakan migran 

Indonesia. 

11

3. 

04 

Febru

Puluhan Pekerja 

Mengaku Dipecat 

Sepihak, Pusri : 

Negat

ive 

Intens News Abdullah Diketahui sebelumnya, 

puluhan pekerja tergabung 

dalam Serikat Pekerja 

http://padangkita.com/ketua-dpd-lanyalla-minta-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-diperketat
http://padangkita.com/ketua-dpd-lanyalla-minta-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-diperketat
http://kabarbisnis.com/read/28111652/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat
http://kabarbisnis.com/read/28111652/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat
http://kabarbisnis.com/read/28111652/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat
http://kabarbisnis.com/read/28111652/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat
http://kabarbisnis.com/read/28111652/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat
http://intens.news/puluhan-pekerja-mengaku-dipecat-sepihak-pusri-tanggungjawab-penyedia-jasa
http://intens.news/puluhan-pekerja-mengaku-dipecat-sepihak-pusri-tanggungjawab-penyedia-jasa
http://intens.news/puluhan-pekerja-mengaku-dipecat-sepihak-pusri-tanggungjawab-penyedia-jasa
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ary 
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Tanggungjawab 

Penyedia Jasa 

Indonesia (SPSI) mengaku 

bekerja di NPK Pusri 

mengadukan nasibnya karena 

belum ada hak-hak mereka 

yang dipenuhi. Inten.news, 

Palembang- Berkaitan dengan 

adanya puluhan buruh 

pekerja yang mengaku 

dipecat di NPK PT Pusri 

sehingga mendatangi 

Disnaker Kota Palembang, PT 

Pusri membantah. Demikian 

dikatakan humas PT Pusri 

Suryono saat dikonfirmasi 

melalui telepon seluler, Jumat 

Menurutnya, dalam 

melaksanakan pekerjaan 

tersebut, PT Pusri tidak 

melakukan kontrak kepada 

perorangan melainkan 

memiliki hubungan hukum 

(kontrak) hanya dengan 

penyedia jasa tenaga kerja 

saja. 

11

4. 

04 

Febru

ary 

2022 

Kemnaker, ILO 

Indonesia dan 

Jaringan Buruh 

Migran Bahas Tiga 

Isu Terkait 

Pelindungan PMI 

Negat

ive 

Wartapembaruan.c

o.id 

Michiko 

Miyamoto,Ida 

Fauziyah 

Kemnaker, ILO Indonesia dan 

Jaringan Buruh Migran Bahas 

Tiga Isu Terkait Pelindungan 

PMI. Jakarta, 

Wartapembaruan.co.id- 

Pemerintah melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) bersama dengan 

ILO Indonesia dan Jaringan 

Buruh Migran (JBM) 

membahas tiga isu terkait 

pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI), yang digelar 

secara daring pada hari 

Jumat, (4/2). Ketiga Isu yang 

dibahas tersebut di 

antaranya, rencana launching 

panduan teknis 'Tripartite 

Plus' tentang Pelindungan 

Pekerja Migran yang 

Responsif Gender, Standar 

http://intens.news/puluhan-pekerja-mengaku-dipecat-sepihak-pusri-tanggungjawab-penyedia-jasa
http://intens.news/puluhan-pekerja-mengaku-dipecat-sepihak-pusri-tanggungjawab-penyedia-jasa
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/02/kemnaker-ilo-indonesia-dan-jaringan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/02/kemnaker-ilo-indonesia-dan-jaringan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/02/kemnaker-ilo-indonesia-dan-jaringan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/02/kemnaker-ilo-indonesia-dan-jaringan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/02/kemnaker-ilo-indonesia-dan-jaringan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/02/kemnaker-ilo-indonesia-dan-jaringan.html
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Operasional Procedure (SOP) 

Penyelenggara Layanan PMI, 

serta panduan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia 

pada Masa Adaptasi 

Kebiasaan Baru (New 

Normal). Sementara itu, 

Direktur ILO Indonesia dan 

Timor Leste, Michiko 

Miyamoto, menyampaikan 

apresiasinya terhadap 

Menteri Ketenagakerjaan atas 

kolaborasinya selama ini 

dalam membahas panduan 

secara teknis bagi 

pelindungan pekerja migran 

Indonesia, salah satunya yang 

saat ini sedang dikaji terkait 

kesetaraan gender. 

11

5. 

04 

Febru

ary 

2022 

Menaker Bersama 

ILO Indonesia 

Serta JBM Bahas 

Tiga Isu 

Pelindungan PMI 

Negat

ive 

Progresnews.info Michiko 

Miyamoto,Ida 

Fauziyah 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah, bersama dengan 

ILO Indonesia dan Jaringan 

Buruh Migran membahas tiga 

isu terkait pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia 

(PMI). Ketiga Isu yang dibahas 

tersebut di antaranya yakni, 

rencana launching panduan 

teknis 'Tripartite Plus' tentang 

Pelindungan Pekerja Migran 

yang Responsif Gender, 

Standar Operasional 

Procedure (SOP) 

Penyelenggara Layanan PMI, 

serta panduan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia 

pada Masa Adaptasi 

Kebiasaan Baru (New 

Normal). Dalam 

pengantarnya, Menaker Ida 

menyambut positif atas 

inisiasi kajian yang telah 

dibahas secara bersama baik 

dari Kemnaker, ILO, maupun 

Jaringan Buruh Migran (JBM). 

http://progresnews.info/2022/02/04/menaker-bersama-ilo-indonesia-serta-jbm-bahas-tiga-isu-pelindungan-pmi
http://progresnews.info/2022/02/04/menaker-bersama-ilo-indonesia-serta-jbm-bahas-tiga-isu-pelindungan-pmi
http://progresnews.info/2022/02/04/menaker-bersama-ilo-indonesia-serta-jbm-bahas-tiga-isu-pelindungan-pmi
http://progresnews.info/2022/02/04/menaker-bersama-ilo-indonesia-serta-jbm-bahas-tiga-isu-pelindungan-pmi
http://progresnews.info/2022/02/04/menaker-bersama-ilo-indonesia-serta-jbm-bahas-tiga-isu-pelindungan-pmi
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Terkait ketiga isu yang 

dibahas, Menaker Ida 

mengatakan bahwa yang 

pertama yakni rencana 

launching Panduan Teknis 

Tripartite Plus, menurutnya 

rencana launching ini perlu 

untuk melihat kembali 

moment yang tepat, Menaker 

mengusulkan launching nanti 

bisa menyesuaikan pada hari 

International Women Day. 

11

6. 

04 

Febru

ary 

2022 

Kemnaker, ILO 

Indonesia, dan 

JBM Bahas Tiga Isu 

Pelindungan PMI. 

Apa Saja? 

Neutr

al 

Jawa Post National 

Network 

Ida Fauziyah Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) bersama ILO 

Indonesia dan Jaringan Buruh 

Migran membahas tiga isu 

terkait pelindungan pekerja 

migran Indonesia (PMI). Tiga 

isu yang dibahas itu adalah 

rencana launching panduan 

teknis tripartite plus tentang 

pelindungan pekerja migran 

yang responsif gender, 

standard operating procedure 

(SOP), penyelenggara layanan 

PMI, serta panduan 

pelindungan pekerja migran 

Indonesia pada masa adaptasi 

kebiasaan baru. Dalam 

pengantarnya, Menaker Ida 

Fauziyah menyambut positif 

atas inisiasi kajian yang telah 

dibahas secara bersama baik 

dari Kemnaker, ILO, maupun 

Jaringan Buruh Migran (JBM). 

Terkait ketiga isu yang 

dibahas, Menaker Ida 

mengatakan bahwa yang 

pertama adalah rencana 

launching panduan teknis 

tripartite plus. 

11

7. 

04 

Febru

Ketua DPD RI: 

Mekanisme 

Pengiriman 

Neutr

al 

Sumsel Update La Nyalla 

Mahmud 

Mattalitti 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla 

Mahmud Mattalitti, berharap, 

pemerintah memperketat 

http://www.jpnn.com/news/kemnaker-ilo-indonesia-dan-jbm-bahas-tiga-isu-pelindungan-pmi-apa-saja
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-ilo-indonesia-dan-jbm-bahas-tiga-isu-pelindungan-pmi-apa-saja
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-ilo-indonesia-dan-jbm-bahas-tiga-isu-pelindungan-pmi-apa-saja
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-ilo-indonesia-dan-jbm-bahas-tiga-isu-pelindungan-pmi-apa-saja
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-ilo-indonesia-dan-jbm-bahas-tiga-isu-pelindungan-pmi-apa-saja
http://sumselupdate.com/ketua-dpd-ri-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat
http://sumselupdate.com/ketua-dpd-ri-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat
http://sumselupdate.com/ketua-dpd-ri-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat
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ary 

2022 

Pekerja Migran 

Harus Diperketat 

mekanisme pengiriman 

pekerja migran ke luar negeri. 

Menurut LaNyalla, kasus 

perbudakan yang kerap 

menimpa pekerja migran 

harus ditangani serius. "Kita 

sudah berkali-kali 

mendengarkan kasus 

perbudakan yang menimpa 

pekerja migran Indonesia. 

Kondisinya bahkan sering 

membuat kita miris. 

11

8. 

04 

Febru

ary 

2022 

Pekerja di PHK Tak 

Perlu Risau, 

BPJamsostek Siap 

Beri Jaminan 

Kehilangan 

Pekerjaan 

Negat

ive 

Tribun News 

Manado 

Anggoro Eko 

Cahyo 

Namun tidak perlu risau, 

terhitung tanggal 1 Februari 

2022, klaim manfaat program 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

(JKP) dapat diajukan. 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). 

11

9. 

04 

Febru

ary 

2022 

BPJAMSOSTEK Siap 

Berikan Layanan 

Manfaat Program 

JKP 

Positi

ve 

Tribun News Jambi Anggoro Eko 

Cahyo 

Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 37 

tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program 

JKP, peserta eksisting 

http://sumselupdate.com/ketua-dpd-ri-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat
http://sumselupdate.com/ketua-dpd-ri-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat
http://manado.tribunnews.com/2022/02/04/pekerja-di-phk-tak-perlu-risau-bpjamsostek-siap-beri-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://manado.tribunnews.com/2022/02/04/pekerja-di-phk-tak-perlu-risau-bpjamsostek-siap-beri-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://manado.tribunnews.com/2022/02/04/pekerja-di-phk-tak-perlu-risau-bpjamsostek-siap-beri-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://manado.tribunnews.com/2022/02/04/pekerja-di-phk-tak-perlu-risau-bpjamsostek-siap-beri-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://manado.tribunnews.com/2022/02/04/pekerja-di-phk-tak-perlu-risau-bpjamsostek-siap-beri-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://manado.tribunnews.com/2022/02/04/pekerja-di-phk-tak-perlu-risau-bpjamsostek-siap-beri-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://jambi.tribunnews.com/2022/02/04/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://jambi.tribunnews.com/2022/02/04/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://jambi.tribunnews.com/2022/02/04/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://jambi.tribunnews.com/2022/02/04/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
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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. Di Jambi 

sendiri, Program JKP sudah 

digaungkan BPJAMSOSTEK 

Jambi. 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. 

12

0. 

04 

Febru

ary 

2022 

Jamin Kepastian 

Investasi, 

Pemerintah akan 

Patuhi Putusan MK 

soal UU Cipta Kerja 

Positi

ve 

Gonews.co Yasonna 

Hamonangan 

Laoly 

Pemerintah dan DPR RI 

memastikan akan 

menghormati, mematuhi, 

serta melaksanakan Putusan 

Mahkamah Konstitusi (MK) 

atas Undang-Undang Cipta 

Kerja dengan sebaik-baiknya. 

"Tindak lanjut Putusan MK 

Nomor 91/PUU-XVIII/2020 

tersebut perlu segera 

http://www.gonews.co/berita/baca/2022/02/04/jamin-kepastian-investasi-pemerintah-akan-patuhi-putusan-mk-soal-uu-cipta-kerja
http://www.gonews.co/berita/baca/2022/02/04/jamin-kepastian-investasi-pemerintah-akan-patuhi-putusan-mk-soal-uu-cipta-kerja
http://www.gonews.co/berita/baca/2022/02/04/jamin-kepastian-investasi-pemerintah-akan-patuhi-putusan-mk-soal-uu-cipta-kerja
http://www.gonews.co/berita/baca/2022/02/04/jamin-kepastian-investasi-pemerintah-akan-patuhi-putusan-mk-soal-uu-cipta-kerja
http://www.gonews.co/berita/baca/2022/02/04/jamin-kepastian-investasi-pemerintah-akan-patuhi-putusan-mk-soal-uu-cipta-kerja
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dilakukan oleh pemerintah 

untuk menjamin adanya 

kepastian hukum bagi 

pelaksanaan investasi baik 

domestik maupun asing yang 

telah berkomitmen untuk 

melakukan investasi setelah 

terbitnya UU Cipta Kerja 

Nomor 11 Tahun 2020. UU 

Cipta Kerja telah mengalami 

pengujian formil di MK dan 

pada 25 November 2021 MK 

menjatuhkan putusan perkara 

Pengujian Formil UU Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja terhadap Undang 

Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 

1945 melalui Putusan Nomor 

91/PUU-XVIII/2020. Yasonna 

menuturkan, ada tiga poin 

dalam Putusan MK atas UU 

Cipta Kerja yang perlu 

ditindaklanjuti Pemerintah, 

yaitu pembentuk UU 

diperintahkan untuk 

mengakomodir metode 

omnibus law dalam 

perubahan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-

undangan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 

2019 (UU Pembentukan 

Peraturan Perundang- 

undangan); secara prosedural 

pembentukan UU Cipta Kerja 

harus diperbaiki dalam waktu 

dua tahun sejak Putusan MK 

diucapkan; dan Pemerintah 

harus menangguhkan segala 

kebijakan/tindakan strategis 
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yang didasarkan pada UU 

Cipta Kerja. 

12

1. 

04 

Febru

ary 

2022 

Kapolres Bogor 

Gelar Silahturahmi 

Bersama Serikat 

Kerja Kabupaten 

Bogor 

Neutr

al 

Jabar Online Iman Imanuddin Kapolres Bogor jalin 

silahturahmi dengan para 

ketua serikat buruh 

kabupaten Bogor di Aula 

Sanika Satyawada Polres 

Bogor, Pada Kamis 

(03/02/22). Kapolres Bogor 

AKBP Dr Iman Imanuddin, S.H, 

S.I.K, M.H dalam 

sambutannya mengatakan 

terimakasih atas kehadiran 

rekan-rekan buruh Kabupaten 

Bogor ini. Arief pun berterima 

kasih atas undangan 

silahturahmi yang di berikan 

bapak Kapolres Bogor, 

semoga silahturahmi ini 

sebagi langkah awal kita 

untuk terus menjalin kerja 

sama dalam menciptakan 

kabupaten yang kondusif, 

ungkapnya. Kegiatan 

silahturahmi ini sendiri 

merupakan sebagi saran kita 

bersama rekan buruh untuk 

saling bertukar pikiran berupa 

saran atau masukan untuk 

menciptakan situasi 

Kamtibmas yang aman dan 

kondusif di wilayah 

kabupaten Bogor. 

12

2. 

04 

Febru

ary 

2022 

Menaker dan ILO 

Indonesia Bahas 

Tiga Isu 

Pelindungan PMI 

Negat

ive 

Tempo.co Michiko 

Miyamoto,Ida 

Fauziyah 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah, bersama dengan 

ILO Indonesia dan Jaringan 

Buruh Migran membahas tiga 

isu terkait pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) secara daring, Jumat, 4 

Februari 2022. Direktur ILO 

Indonesia dan Timor Leste, 

Michiko Miyamoto, 

menyampaikan apresiasi 

http://jabaronline.com/kapolres-bogor-gelar-silahturahmi-bersama-serikat-kerja-kabupaten-bogor
http://jabaronline.com/kapolres-bogor-gelar-silahturahmi-bersama-serikat-kerja-kabupaten-bogor
http://jabaronline.com/kapolres-bogor-gelar-silahturahmi-bersama-serikat-kerja-kabupaten-bogor
http://jabaronline.com/kapolres-bogor-gelar-silahturahmi-bersama-serikat-kerja-kabupaten-bogor
http://jabaronline.com/kapolres-bogor-gelar-silahturahmi-bersama-serikat-kerja-kabupaten-bogor
http://www.tempo.co/read/1557523/menaker-dan-ilo-indonesia-bahas-tiga-isu-pelindungan-pmi
http://www.tempo.co/read/1557523/menaker-dan-ilo-indonesia-bahas-tiga-isu-pelindungan-pmi
http://www.tempo.co/read/1557523/menaker-dan-ilo-indonesia-bahas-tiga-isu-pelindungan-pmi
http://www.tempo.co/read/1557523/menaker-dan-ilo-indonesia-bahas-tiga-isu-pelindungan-pmi
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kepada Menaker atas 

kolaborasi yang telah terjalin 

dalam membahas panduan 

teknis pelindungan pekerja 

migran Indonesia, salah 

satunya yang saat ini sedang 

dikaji terkait kesetaraan 

gender. Ketiga Isu yang 

dibahas yakni rencana 

peluncuran panduan teknis 

Tripartite Plus tentang 

Pelindungan Pekerja Migran 

yang Responsif Gender, 

Standar Operasional 

Procedure (SOP) 

Penyelenggara Layanan PMI, 

serta panduan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia 

pada Masa Adaptasi 

Kebiasaan Baru (New 

Normal). Menaker Ida 

menyambut positif inisiasi 

kajian yang telah dibahas 

secara bersama baik dari 

Kemnaker, ILO, maupun 

Jaringan Buruh Migran (JBM). 

12

3. 

04 

Febru

ary 

2022 

Exco PB DKI 

Jakarta Gelar 

Konsolidasi 

Ideologi 

Positi

ve 

Sriwijaya Media Said Iqbal,Riden 

Hatam Aziz 

Jakarta, Sriwijaya Media- 

Executive Commite (Exco) 

Partai Buruh (PB) 

Kabupaten/Kota se Provinsi 

DKI Jakarta, menggelar 

konsolidasi ideologi, 

bertempat di Pulogadung 

Trade Center (PTC) Jalan 

Bekasi Raya, Km 21, 

Pulogadung, Jakarta Timur 

(Jaktim) dengan mengambil 

tema We Are The Working 

Class, Jumat (4/2/2022) siang. 

Acara dihadiri Presiden PB 

Said Iqbal, Ketua Exco PB 

Provinsi DKI Jakarta Winarso, 

Ketum Konfederasi Peraturan 

Buruh Indonesia (KPBI) 

periode 2022-2026 

http://sriwijayamedia.com/2022/02/04/exco-pb-dki-jakarta-gelar-konsolidasi-ideologi
http://sriwijayamedia.com/2022/02/04/exco-pb-dki-jakarta-gelar-konsolidasi-ideologi
http://sriwijayamedia.com/2022/02/04/exco-pb-dki-jakarta-gelar-konsolidasi-ideologi
http://sriwijayamedia.com/2022/02/04/exco-pb-dki-jakarta-gelar-konsolidasi-ideologi
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Ilhamsyah, Sekjen PB Ferri 

Nuzarli, Indri selaku Wakil 

Sekjen, Riden Hatam Azis 

selaku Ketua Mahkamah 

Partai, Luthano Budyanto 

selaku Bendum PB, Didi 

Supriyadi selaku Dewan Pakar 

PB/Kabid Guru Honorer, Said 

Salahudin selaku Ketua 

Pemenangan Pemilu 2024 

dan acara tersebut diikuti 300 

kader dari Exco kecamatan se 

DKI Jakarta dan Kabupaten 

Kepulauan Seribu Ketua Exco 

PB Provinsi DKI Jakarta 

Winarso dalam orasi 

politiknya mengatakan 

diketahui bahwa 6 dari 10 

anggota dewan adalah 

pengusaha. Artinya produk 

yang dikeluarkan tidak ada 

produk yang pro buruh. 

"Sehingga yang membuat 

buruh apatis terhadap dewan, 

karena buruh masih merasa 

idealis dan masih merasa 

dilindungi. 

12

4. 

04 

Febru

ary 

2022 

BPJAMSOSTEK Siap 

Berikan Layanan 

Manfaat Program 

JKP 

Positi

ve 

Sumatera Ekspres Eko 

Purnomo,Anggo

ro 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 

http://sumeks.co/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://sumeks.co/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://sumeks.co/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://sumeks.co/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
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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. 

12

5. 

04 

Febru

ary 

2022 

Kemnaker 

Bersama ILO Bahas 

Tiga Isu Terkait 

Pelindungan PMI 

Negat

ive 

Infopublik.id Michiko 

Miyamoto,Ida 

Fauziyah 

Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker), Ida Fauziyah, 

bersama dengan ILO 

Indonesia dan Jaringan Buruh 

Migran, membahas tiga isu 

terkait pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia (PMI). 

Ketiga Isu yang dibahas 

tersebut di antaranya yakni, 

rencana launching panduan 

teknis 'Tripartite Plus' tentang 

Pelindungan Pekerja Migran 

yang Responsif Gender, 

http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/603565/kemnaker-bersama-ilo-bahas-tiga-isu-terkait-pelindungan-pmi
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/603565/kemnaker-bersama-ilo-bahas-tiga-isu-terkait-pelindungan-pmi
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/603565/kemnaker-bersama-ilo-bahas-tiga-isu-terkait-pelindungan-pmi
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/603565/kemnaker-bersama-ilo-bahas-tiga-isu-terkait-pelindungan-pmi


 

132 

 

Standar Operational 

Procedure (SOP) 

Penyelenggara Layanan PMI, 

serta panduan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia 

pada Masa Adaptasi 

Kebiasaan Baru (New 

Normal). Dalam 

pengantarnya, Menaker Ida 

menyambut positif atas 

inisiasi kajian yang telah 

dibahas secara bersama baik 

dari Kemnaker, ILO, maupun 

Jaringan Buruh Migran (JBM). 

Terkait ketiga isu yang 

dibahas, Menaker Ida 

mengatakan bahwa yang 

pertama yakni rencana 

launching Panduan Teknis 

Tripartite Plus, menurutnya 

rencana launching ini perlu 

untuk melihat kembali 

moment yang tepat, Menaker 

mengusulkan launching nanti 

bisa menyesuaikan pada hari 

International Women Day. 

12

6. 

04 

Febru

ary 

2022 

Dampak Pandemi, 

Percepat 

Penerapan 

Transformasi 

Digital - Berita KBB 

Negat

ive 

Beritakbb.com Anwar Sanusi BERITA KBB- Sekretaris 

Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi menyatakan bahwa 

imbas dari pandemi COVID-19 

mengharuskan penerapan 

transformasi digital dilakukan 

secepat mungkin dalam 

berbagai aspek kehidupan, 

termasuk dalam proses 

bekerja, berorganisasi, dan 

mencari akses ilmu 

pengetahuan. Apalagi, kata 

Sekjen Anwar, tantangan 

kerja ke depan akan semakin 

berat, sehingga siapa pun 

harus senantiasa 

meningkatkan pengetahuan 

serta kompetensi di bidang 

http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-963652446/dampak-pandemi-percepat-penerapan-transformasi-digital
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-963652446/dampak-pandemi-percepat-penerapan-transformasi-digital
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-963652446/dampak-pandemi-percepat-penerapan-transformasi-digital
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-963652446/dampak-pandemi-percepat-penerapan-transformasi-digital
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-963652446/dampak-pandemi-percepat-penerapan-transformasi-digital
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masing-masing "Tingkatkan 

kreativitas dan ciptakan 

inovasi dalam menjawab 

tantangan zaman," ucap 

Sekjen Anwar saat 

memberikan sambutan pada 

acara Bimbingan Teknis 

tentang Pemahaman Jabatan 

Fungsional Analis Kerja Sama 

pada Rabu (2/2/2022) di 

Malang. Pasalnya, lewat 

kegiatan ini, peserta dapat 

memperoleh ilmu dari para 

narasumber salah satunya 

tentang butir-butir kegiatan, 

tugas dan tanggung jawab 

Jabatan fungsional Analis 

Kerja Sama. 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. 
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7. 

04 

Febru

ary 

2022 

Kepulangan Ribuan 

PMI Asal 

Tulungagung yang 

Habis Kontrak 

Masih Terkendala 

Negat

ive 

Faktual News Agus Santoso Kepala Dinas Ketenagakerjaan 

dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Kabupaten 

Tulungagung, Agus Santoso 

mengatakan, kepulangan PMI 

asal Tulungagung tersebut 

harus sesuai dengan prosedur 

Pemprov Jawa Timur. Agus 

menambahkan, pada hari ini, 

jum'at (4/2) sekitar pukul 

16.00 WIB, ada sebanyak 31 

PMI yang telah dipulangkan 

ke Tulungagung. Lanjut Agus, 

31 PMI yang telah pulang ke 

Tulungagung berasal dari 

negara Brunei Darussalam. 

"PMI dari Tulungagung 

http://faktualnews.co/2022/02/04/kepulangan-ribuan-pmi-asal-tulungagung-yang-habis-kontrak-masih-terkendala/302865
http://faktualnews.co/2022/02/04/kepulangan-ribuan-pmi-asal-tulungagung-yang-habis-kontrak-masih-terkendala/302865
http://faktualnews.co/2022/02/04/kepulangan-ribuan-pmi-asal-tulungagung-yang-habis-kontrak-masih-terkendala/302865
http://faktualnews.co/2022/02/04/kepulangan-ribuan-pmi-asal-tulungagung-yang-habis-kontrak-masih-terkendala/302865
http://faktualnews.co/2022/02/04/kepulangan-ribuan-pmi-asal-tulungagung-yang-habis-kontrak-masih-terkendala/302865
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didominasi oleh PMI informal 

atau pekerja rumah tangga. 
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ary 
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Suro Abadi: 

Pengurus Harus 

Kompak dan Solid 

Positi

ve 

Klik Riau  Sementara itu, Rakerda 

dipimpin langsung Ketua PD 

FSPTD-KSPSI AGN Riau, Suro 

Abadi SE ME dan didampingi 

Sekretaris DPD KSPSI AGN 

Riau, Erick Suryadi 

R.Amd.AAIJ. Dari pandangan 

Suro Abadi, dirinya minta 

segala masukan ataupun 

pendapat tentang terkait 

progam kerja serta apa saja 

yang menjadi prioritas untuk 

kemajuan organisasi tersebut. 

Dikatakan Suro Abadi, secara 

database keanggotaan dari 

Federasi Serikat Pekerja 

Transport Daratan (FSPTD-

KSPSI AGN) Provinsi Riau 

tercatat sebanyak 12 ribu 

orang, yang berada tersebar 

di beberapa kabupaten/kota. 

Kemudian Suro Abadi juga 

menginginkan, adanya 

kerjasama serta kekompakan 

antara pengurus dan anggota 

mulai dari tingkat Provinsi, 

kabupaten/kota, hingga 

Pimpinan Unit Kerja (PUK), 

untuk sama-sama bersinergi 

dan berkomunikasi sesuai 

atauran yang berlaku. 

12
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04 

Febru

ary 

2022 

Kemnaker 

Bersama ILO Bahas 

Tiga Isu Terkait 

Pelindungan PMI - 

KORAN 

NUSANTARA 

Negat

ive 

Mediakorannusanta

ra.com 

Michiko 

Miyamoto,Ida 

Fauziyah 

Jakarta,mediakorannusantara

.com- Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker), 

Ida Fauziyah, bersama dengan 

ILO Indonesia dan Jaringan 

Buruh Migran, membahas tiga 

isu terkait pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia 

(PMI). Ketiga Isu yang dibahas 

tersebut di antaranya yakni, 

rencana launching panduan 

http://www.klikriau.com/read-30284--2022-02-04-suro-abadi-pengurus-harus-kompak-dan-solid.html
http://www.klikriau.com/read-30284--2022-02-04-suro-abadi-pengurus-harus-kompak-dan-solid.html
http://www.klikriau.com/read-30284--2022-02-04-suro-abadi-pengurus-harus-kompak-dan-solid.html
http://mediakorannusantara.com/kemnaker-bersama-ilo-bahas-tiga-isu-terkait-pelindungan-pmi
http://mediakorannusantara.com/kemnaker-bersama-ilo-bahas-tiga-isu-terkait-pelindungan-pmi
http://mediakorannusantara.com/kemnaker-bersama-ilo-bahas-tiga-isu-terkait-pelindungan-pmi
http://mediakorannusantara.com/kemnaker-bersama-ilo-bahas-tiga-isu-terkait-pelindungan-pmi
http://mediakorannusantara.com/kemnaker-bersama-ilo-bahas-tiga-isu-terkait-pelindungan-pmi
http://mediakorannusantara.com/kemnaker-bersama-ilo-bahas-tiga-isu-terkait-pelindungan-pmi
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teknis 'Tripartite Plus' tentang 

Pelindungan Pekerja Migran 

yang Responsif Gender, 

Standar Operational 

Procedure (SOP) 

Penyelenggara Layanan PMI, 

serta panduan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia 

pada Masa Adaptasi 

Kebiasaan Baru (New 

Normal). Dalam 

pengantarnya, Menaker Ida 

menyambut positif atas 

inisiasi kajian yang telah 

dibahas secara bersama baik 

dari Kemnaker, ILO, maupun 

Jaringan Buruh Migran (JBM). 

Terkait ketiga isu yang 

dibahas, Menaker Ida 

mengatakan bahwa yang 

pertama yakni rencana 

launching Panduan Teknis 

Tripartite Plus, menurutnya 

rencana launching ini perlu 

untuk melihat kembali 

moment yang tepat, Menaker 

mengusulkan launching nanti 

bisa menyesuaikan pada hari 

International Women Day. 

13

0. 

04 

Febru

ary 

2022 

ILO Indonesia - 

Menaker Bahas 

Tiga Isu Terkait 

Pelindungan PMI 

Negat

ive 

Berita Buana Michiko 

Miyamoto,Ida 

Fauziyah 

Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah bersama dengan ILO 

Indonesia dan Jaringan Buruh 

Migran (JBM) membahas tiga 

isu terkait pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia 

(PMI). Mengenai ketiga Isu 

yang dibahas tersebut di 

antaranya yakni rencana 

launching panduan teknis 

'Tripartite Plus' tentang 

Pelindungan Pekerja Migran 

yang Responsif Gender, 

Standar Operasional 

Procedure (SOP) 

Penyelenggara Layanan PMI, 

http://beritabuana.co/2022/02/04/ilo-indonesia-menaker-bahas-tiga-isu-terkait-pelindungan-pmi
http://beritabuana.co/2022/02/04/ilo-indonesia-menaker-bahas-tiga-isu-terkait-pelindungan-pmi
http://beritabuana.co/2022/02/04/ilo-indonesia-menaker-bahas-tiga-isu-terkait-pelindungan-pmi
http://beritabuana.co/2022/02/04/ilo-indonesia-menaker-bahas-tiga-isu-terkait-pelindungan-pmi
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serta panduan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia 

pada Masa Adaptasi 

Kebiasaan Baru (New 

Normal). Terkait ketiga isu 

tersebut, Ida mengatakan, 

yang pertama yakni rencana 

launching Panduan Teknis 

Tripartite Plus rencana 

launching ini perlu untuk 

melihat kembali moment 

yang tepat. Sementara itu, 

Direktur ILO Indonesia dan 

Timor Leste, Michiko 

Miyamoto, menyampaikan 

apresiasinya terhadap 

Menteri Ketenagakerjaan atas 

kolaborasinya selama ini 

dalam membahas panduan 

secara teknis bagi 

pelindungan pekerja migran 

Indonesia, salah satunya yang 

saat ini sedang dikaji terkait 

kesetaraan gender. 

13

1. 

04 

Febru

ary 

2022 

Menaker Bahas 

Tiga Isu Terkait 

Pelindungan 

Pekerja Migran 

Indonesia Bersama 

ILO 

Negat

ive 

Tribun News Michiko 

Miyamoto,Ida 

Fauziyah 

Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah bersama dengan ILO 

Indonesia dan Jaringan Buruh 

Migran membahas tiga isu 

terkait pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia (PMI). 

Ketiga isu yang dibahas 

tersebut di antaranya rencana 

launching panduan teknis 

'Tripartite Plus' tentang 

Pelindungan Pekerja Migran 

yang Responsif Gender, 

Standar Operasional 

Procedure (SOP) 

Penyelenggara Layanan PMI, 

serta panduan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia 

pada Masa Adaptasi 

Kebiasaan Baru (New 

Normal). Dalam 

pengantarnya, Menaker Ida 

http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/04/menaker-bahas-tiga-isu-terkait-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-bersama-ilo
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/04/menaker-bahas-tiga-isu-terkait-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-bersama-ilo
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/04/menaker-bahas-tiga-isu-terkait-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-bersama-ilo
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/04/menaker-bahas-tiga-isu-terkait-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-bersama-ilo
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/04/menaker-bahas-tiga-isu-terkait-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-bersama-ilo
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/04/menaker-bahas-tiga-isu-terkait-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-bersama-ilo
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menyambut positif inisiasi 

kajian yang telah dibahas 

secara bersama baik dari 

Kemnaker, ILO, maupun 

Jaringan Buruh Migran (JBM). 

Sementara itu, Direktur ILO 

Indonesia dan Timor Leste, 

Michiko Miyamoto, 

menyampaikan apresiasinya 

terhadap Menteri 

Ketenagakerjaan atas 

kolaborasinya selama ini 

dalam membahas panduan 

secara teknis bagi 

pelindungan pekerja migran 

Indonesia, salah satunya yang 

saat ini sedang dikaji terkait 

kesetaraan gender. 

13

2. 

04 

Febru

ary 

2022 

Menaker-ILO 

Rapat Bareng, 

Bahas 

Perlindungan PMI 

Responsif Gender 

Positi

ve 

Detik Michiko 

Miyamoto,Ida 

Fauziyah 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah, bersama dengan 

ILO (International Labour 

Organization) Indonesia dan 

Jaringan Buruh Migran 

menggelar pertemuan untuk 

membahas tiga isu terkait 

pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI), yakni 

rencana launching panduan 

teknis 'Tripartite Plus' tentang 

Pelindungan Pekerja Migran 

yang Responsif Gender, 

Standar Operasional 

Procedure (SOP) 

Penyelenggara Layanan PMI, 

serta panduan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia 

pada Masa Adaptasi 

Kebiasaan Baru (New 

Normal). Dalam pertemuan 

yang digelar secara daring 

pada hari ini, Ida menyambut 

baik inisiasi kajian yang telah 

dibahas secara bersama baik 

dari Kemnaker, ILO, maupun 

Jaringan Buruh Migran (JBM). 

http://news.detik.com/berita/d-5928795/menaker-ilo-rapat-bareng-bahas-perlindungan-pmi-responsif-gender
http://news.detik.com/berita/d-5928795/menaker-ilo-rapat-bareng-bahas-perlindungan-pmi-responsif-gender
http://news.detik.com/berita/d-5928795/menaker-ilo-rapat-bareng-bahas-perlindungan-pmi-responsif-gender
http://news.detik.com/berita/d-5928795/menaker-ilo-rapat-bareng-bahas-perlindungan-pmi-responsif-gender
http://news.detik.com/berita/d-5928795/menaker-ilo-rapat-bareng-bahas-perlindungan-pmi-responsif-gender


 

138 

 

Sementara itu, Direktur ILO 

Indonesia dan Timor Leste, 

Michiko Miyamoto, 

menyampaikan apresiasinya 

terhadap Kementerian 

Ketenagakerjaan atas 

kolaborasi yang terjalin, 

terutama dalam membahas 

panduan secara teknis bagi 

pelindungan bagi pekerja 

migran Indonesia. "Seluruh 

pemangku kepentingan ini 

perlu untuk menyelaraskan 

pemikiran bersama, terkait 

pentingnya memberikan 

pelindungan PMI yang 

berbasis pada kesetaraan 

gender, sesuai dengan 

amanat UU No. 18 Tahun 

2017," kata Ida dalam 

keterangan tertulis, Jumat 

(4/2/2022). 

13

3. 

04 

Febru

ary 

2022 

Pulang dari Brunei, 

7 PMI Asal 

Ponorogo Jalani 

Karantina 

Neutr

al 

Suara.com  "Tadi kami menjemput 7 PMI 

yang sebelumnya bekerja di 

Brunei Darussalam. Usai 

dijemput oleh Disnaker 

Ponorogo, 7 PMI ini tidak 

serta merta langsung kembali 

ke rumahnya masing-masing. 

Kamto menyebut bahwa 7 

PMI yang pulang kali ini 

merupakan gelombang 

pertama di tahun 2022. 

Sebanyak 7 pekerja migran 

Indonesia (PMI) asal 

Ponorogo menjalani isolasi 

atau karantina sepulang dari 

Brunei Darussalam. 

13

4. 

04 

Febru

ary 

2022 

BPJAMSOSTEK siap 

berikan layanan 

manfaat program 

JKP 

Positi

ve 

Antara Jambi Anggoro Eko 

Cahyo 

BPJAMSOSTEK, begitu sapaan 

akrab BPJS Ketenagakerjaan, 

menjadi badan penyelenggara 

yang ditunjuk untuk 

melaksanakan program JKP 

ini, dipastikan telah siap 

http://jatim.suara.com/read/2022/02/04/224640/pulang-dari-brunei-7-pmi-asal-ponorogo-jalani-karantina
http://jatim.suara.com/read/2022/02/04/224640/pulang-dari-brunei-7-pmi-asal-ponorogo-jalani-karantina
http://jatim.suara.com/read/2022/02/04/224640/pulang-dari-brunei-7-pmi-asal-ponorogo-jalani-karantina
http://jatim.suara.com/read/2022/02/04/224640/pulang-dari-brunei-7-pmi-asal-ponorogo-jalani-karantina
http://jambi.antaranews.com/berita/490193/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://jambi.antaranews.com/berita/490193/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://jambi.antaranews.com/berita/490193/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://jambi.antaranews.com/berita/490193/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
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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 

mempertahankan kehidupan 

yang layak bagi pekerja saat 

kehilangan pekerjaan dan bisa 

bekerja kembali. Sementara 

itu, Kepala Kantor Cabang 

BPJAMSOSTEK Jambi, 

Supriyatno mengatakan 

bahwa program tersebut 

merupakan program baru dan 

diharapkan memberikan 

manfaat bagi peserta. "Kita 

berharap semoga program ini 

bisa memberikan manfaat 

yang begitu besar bagi para 

peserta BPJAMSOSTEK," kata 

Supriyatno. 

13

5. 

04 

Febru

ary 

2022 

Kisah Sumbodo 

Alami Cacat 

Anatomis Karena 

Kecelakaan, Warga 

Kendal Ini 

Bersyukur Biaya 

Dicover BPJS 

Positi

ve 

Tribun News Jateng Teguh Wiyono Kejadian tak disangka-sangka 

dialami Sumbodo (56), warga 

Kecamatan Kaliwungu, 

Kabupaten Kendal. Akibat 

kecelakaan kerja yang terjadi 

pada 21 Oktober 2020 

tersebut, Sumbodo kemudian 

dibawa ke rumah sakit dan 

harus menjalani perawatan 

selama 5 hari. "Kalau biaya 

sendiri kan mahal," kata 

Sumbodo kepada 

Tribunjateng.com, Jumat 

(4/2/2022). Selain 

menanggung seluruh biaya 

pengobatan, Sumbodo juga 

mendapatkan santunan cacat 

dari BPJS Ketenagakerjaan 

http://jateng.tribunnews.com/2022/02/04/kisah-sumbodo-alami-cacat-anatomis-karena-kecelakaan-warga-kendal-ini-bersyukur-biaya-dicover-bpjs-
http://jateng.tribunnews.com/2022/02/04/kisah-sumbodo-alami-cacat-anatomis-karena-kecelakaan-warga-kendal-ini-bersyukur-biaya-dicover-bpjs-
http://jateng.tribunnews.com/2022/02/04/kisah-sumbodo-alami-cacat-anatomis-karena-kecelakaan-warga-kendal-ini-bersyukur-biaya-dicover-bpjs-
http://jateng.tribunnews.com/2022/02/04/kisah-sumbodo-alami-cacat-anatomis-karena-kecelakaan-warga-kendal-ini-bersyukur-biaya-dicover-bpjs-
http://jateng.tribunnews.com/2022/02/04/kisah-sumbodo-alami-cacat-anatomis-karena-kecelakaan-warga-kendal-ini-bersyukur-biaya-dicover-bpjs-
http://jateng.tribunnews.com/2022/02/04/kisah-sumbodo-alami-cacat-anatomis-karena-kecelakaan-warga-kendal-ini-bersyukur-biaya-dicover-bpjs-
http://jateng.tribunnews.com/2022/02/04/kisah-sumbodo-alami-cacat-anatomis-karena-kecelakaan-warga-kendal-ini-bersyukur-biaya-dicover-bpjs-
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sebesar Rp 48.961.458. 

Menurutnya, santunan 

tersebut akan digunakan 

untuk kebutuhan hidup 

sehari-hari. 

13
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05 
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ary 
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Kebijakan Populis! 

Anies Beda Sikap 

ke Pusat Soal UMP 

& PTM 

Negat

ive 

Gesuri.id Gilbert 

Simanjuntak,Ani

es Baswedan 

Anggota DPRD DKI Jakarta 

Gilbert Simanjuntak mengritik 

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. Ia 

mengatakan, Anies berani 

menentang kebijakan 

pemerintah pusat ketika 

merevisi kenaikan UMP dari 

0,8 persen menjadi 5,1 

persen. Contohnya UMP 

(diputuskan) naik biar 

bertentangan dengan pusat, 

menyerahkan kebijakan PTM 

(sepenuhnya) ke pusat," ujar 

Gilbert saat dihubungi melalui 

telepon, Kamis (3/2). 

Kebijakan PTM disebut sudah 

diatur dalam SKB 4 Menteri 

yang dikaitkan dengan level 

pemberlakuan pembatasan 

kegiatan masyarakat (PPKM) 

di Jakarta. 
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ary 

2022 

Ketua DPD RI 

Minta Mekanisme 

Pengiriman 

Pekerja Migran 

Diperketat 

Neutr

al 

Sindo News La Nyalla 

Mahmud 

Mattalitti 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla 

Mahmud Mattalitti, berharap 

pemerintah memperketat 

mekanisme pengiriman 

pekerja migran ke luar negeri. 

Kasus perbudakan yang kerap 

menimpa pekerja migran 

harus ditangani dengan 

serius. "Kita sudah berkali-kali 

mendengarkan kasus 

perbudakan yang menimpa 

http://www.gesuri.id/pemerintahan/kebijakan-populis-anies-beda-sikap-ke-pusat-soal-ump-amp-ptm-b2feKZ5Wl
http://www.gesuri.id/pemerintahan/kebijakan-populis-anies-beda-sikap-ke-pusat-soal-ump-amp-ptm-b2feKZ5Wl
http://www.gesuri.id/pemerintahan/kebijakan-populis-anies-beda-sikap-ke-pusat-soal-ump-amp-ptm-b2feKZ5Wl
http://www.gesuri.id/pemerintahan/kebijakan-populis-anies-beda-sikap-ke-pusat-soal-ump-amp-ptm-b2feKZ5Wl
http://daerah.sindonews.com/read/677113/704/ketua-dpd-ri-minta-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-diperketat-1643990551
http://daerah.sindonews.com/read/677113/704/ketua-dpd-ri-minta-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-diperketat-1643990551
http://daerah.sindonews.com/read/677113/704/ketua-dpd-ri-minta-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-diperketat-1643990551
http://daerah.sindonews.com/read/677113/704/ketua-dpd-ri-minta-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-diperketat-1643990551
http://daerah.sindonews.com/read/677113/704/ketua-dpd-ri-minta-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-diperketat-1643990551
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pekerja migran Indonesia. 

Kondisinya bahkan sering 

membuat kita miris. 

13

8. 

05 

Febru

ary 

2022 

Fakta-Fakta Nasib 

BLT Subsidi Gaji, 

Nomor 4 Pekerja 

Masih Bisa Dapat 

Rp3,5 Juta 

Neutr

al 

Okezone Ida Fauziyah Syarat Dapat Rp3,5 Juta. BLT 

subsidi gaji atau Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) tahun 

2022 belum ada kabar akan 

dicairkan atau tidak hingga 

bulan Februari. Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

memberi sinyal bahwa BLT 

subsidi gaji atau Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) 2022 tidak 

diteruskan bila pandemi 

berakhir. Menurut informasi 

yang beredar bahwa 

penyaluran BLT subsidi gaji 

2021 telah berakhir dan tidak 

dilanjutkan di 2022. 

13

9. 

05 

Febru

ary 

2022 

Soal Perbudakan 

yang Menimpa 

WNI Yati di 

Malaysia, LaNyalla 

Minta KBRI dan 

SBMI Menggugat 

Neutr

al 

Abadikini.com La Nyalla 

Mahmud 

Mattalitti 

Hal tersebut disampaikan 

LaNyalla menanggapi nasib 

buruk yang menimpa seorang 

pekerja migran asal Jawa 

Barat yang bekerja di 

Malaysia, Yati Karyati. Ia 

diketahui telah bekerja 

selama 8 tahun di Shah Alam, 

Malaysia. Ketua DPD RI, AA 

LaNyalla Mahmud Mattalitti, 

berharap pemerintah 

memperketat mekanisme 

pengiriman pekerja migran ke 

luar negeri. Menurut 

LaNyalla, kasus perbudakan 

yang kerap menimpa pekerja 

migran harus ditangani 

dengan serius. 

14

0. 

05 

Febru

ary 

2022 

Bersama ILO 

Indonesia, 

Menaker Ida Bahas 

Tiga Isu Terkait 

Pelindungan PMI - 

Dobrak 

Negat

ive 

Dobrak.co Michiko 

Miyamoto,Ida 

Fauziyah 

Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker), Ida Fauziyah, 

bersama dengan ILO 

Indonesia dan Jaringan Buruh 

Migran membahas tiga isu 

terkait pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia Ketiga Isu 

http://economy.okezone.com/read/2022/02/04/320/2542361/fakta-fakta-nasib-blt-subsidi-gaji-nomor-4-pekerja-masih-bisa-dapat-rp3-5-juta
http://economy.okezone.com/read/2022/02/04/320/2542361/fakta-fakta-nasib-blt-subsidi-gaji-nomor-4-pekerja-masih-bisa-dapat-rp3-5-juta
http://economy.okezone.com/read/2022/02/04/320/2542361/fakta-fakta-nasib-blt-subsidi-gaji-nomor-4-pekerja-masih-bisa-dapat-rp3-5-juta
http://economy.okezone.com/read/2022/02/04/320/2542361/fakta-fakta-nasib-blt-subsidi-gaji-nomor-4-pekerja-masih-bisa-dapat-rp3-5-juta
http://economy.okezone.com/read/2022/02/04/320/2542361/fakta-fakta-nasib-blt-subsidi-gaji-nomor-4-pekerja-masih-bisa-dapat-rp3-5-juta
http://www.abadikini.com/2022/02/05/soal-perbudakan-yang-menimpa-wni-yati-di-malaysia-lanyalla-minta-kbri-dan-sbmi-menggugat
http://www.abadikini.com/2022/02/05/soal-perbudakan-yang-menimpa-wni-yati-di-malaysia-lanyalla-minta-kbri-dan-sbmi-menggugat
http://www.abadikini.com/2022/02/05/soal-perbudakan-yang-menimpa-wni-yati-di-malaysia-lanyalla-minta-kbri-dan-sbmi-menggugat
http://www.abadikini.com/2022/02/05/soal-perbudakan-yang-menimpa-wni-yati-di-malaysia-lanyalla-minta-kbri-dan-sbmi-menggugat
http://www.abadikini.com/2022/02/05/soal-perbudakan-yang-menimpa-wni-yati-di-malaysia-lanyalla-minta-kbri-dan-sbmi-menggugat
http://www.abadikini.com/2022/02/05/soal-perbudakan-yang-menimpa-wni-yati-di-malaysia-lanyalla-minta-kbri-dan-sbmi-menggugat
http://www.dobrak.co/news/pr-932604156/bersama-ilo-indonesia-menaker-ida-bahas-tiga-isu-terkait-pelindungan-pmi
http://www.dobrak.co/news/pr-932604156/bersama-ilo-indonesia-menaker-ida-bahas-tiga-isu-terkait-pelindungan-pmi
http://www.dobrak.co/news/pr-932604156/bersama-ilo-indonesia-menaker-ida-bahas-tiga-isu-terkait-pelindungan-pmi
http://www.dobrak.co/news/pr-932604156/bersama-ilo-indonesia-menaker-ida-bahas-tiga-isu-terkait-pelindungan-pmi
http://www.dobrak.co/news/pr-932604156/bersama-ilo-indonesia-menaker-ida-bahas-tiga-isu-terkait-pelindungan-pmi
http://www.dobrak.co/news/pr-932604156/bersama-ilo-indonesia-menaker-ida-bahas-tiga-isu-terkait-pelindungan-pmi
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yang dibahas tersebut di 

antaranya yakni, rencana 

launching panduan teknis 

'Tripartite Plus' tentang 

Pelindungan Pekerja Migran 

yang Responsif Gender, 

Standar Operasional 

Procedure (SOP) 

Penyelenggara Layanan PMI, 

serta panduan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia 

pada Masa Adaptasi 

Kebiasaan Baru (New 

Normal). Dalam 

pengantarnya, Menaker Ida 

menyambut positif atas 

inisiasi kajian yang telah 

dibahas secara bersama baik 

dari Kemnaker, ILO, maupun 

Jaringan Buruh Migran (JBM). 

Terkait ketiga isu yang 

dibahas, Menaker Ida 

mengatakan bahwa yang 

pertama yakni rencana 

launching Panduan Teknis 

Tripartite Plus, menurutnya 

rencana launching ini perlu 

untuk melihat kembali 

moment yang tepat, Menaker 

mengusulkan launching nanti 

bisa menyesuaikan pada hari 

International Women Day. 

14

1. 

05 

Febru

ary 

2022 

Gojek Dorong 

Mitra Driver Daftar 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

Neutr

al 

Palembang Ekspres  Gojek, terus berkomitmen 

untuk memberikan dampak 

sosial bagi ekosistemnya, 

terutama mitra-mitra driver. 

Selama menjalankan order 

dan bekerja, seluruh mitra 

driver maupun pelanggan 

Gojek, terlindungi oleh oleh 

asuransi yang diberikan oleh 

Gojek secara mandiri, untuk 

meminimalisir berbagai risiko 

yang mungkin terjadi. Namun 

demikian, Gojek tetap 

http://palpres.sumeks.co/2022/02/05/gojek-dorong-mitra-driver-daftar-bpjs-ketenagakerjaan
http://palpres.sumeks.co/2022/02/05/gojek-dorong-mitra-driver-daftar-bpjs-ketenagakerjaan
http://palpres.sumeks.co/2022/02/05/gojek-dorong-mitra-driver-daftar-bpjs-ketenagakerjaan
http://palpres.sumeks.co/2022/02/05/gojek-dorong-mitra-driver-daftar-bpjs-ketenagakerjaan
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mendorong para mitranya 

untuk mengikuti asuransi BPJS 

Ketenagakerjaan seperti 

dianjurkan oleh pemerintah, 

sebagai bagian dari Program 

Swadaya Gojek. Dengan 

menjadi anggota BPJS 

Ketenagakerjaan, maka setiap 

mitra driver akan mendapat 

jaminan perlindungan 

tambahan apabila mengalami 

risiko kecelakaan kerja dan 

kematian. 

14

2. 

05 

Febru

ary 

2022 

Terhitung Mulai 1 

Februari 2022, 

BPJAMSOSTEK 

Layani Pengajuan 

Klaim Manfaat 

Program JKP 

Positi

ve 

Infopublik.id Anggoro Eko 

Cahyo 

Namun tidak perlu risau, 

terhitung tanggal 1 Februari 

2022, klaim manfaat program 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

(JKP) dapat diajukan. Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan 

(Jamsostek) 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. 

14

3. 

05 

Febru

ary 

2022 

Sertifikat Vaksin 

Internasional 

Penting untuk 

Perjalanan Luar 

Negeri 

Positi

ve 

Suara.com  Kantor Staf Presiden telah 

menginisiasi dan mengawal 

pembahasan hingga 

penerbitan sertifikat vaksin 

bagi Pelaku Perjalanan Luar 

Negeri (PLN) dan Pekerja 

Migran Indonesia (PMI). 

Sementara itu Ketua Umum 

Asosiasi Perusahaan 

Penempatan Tenaga Kerja 

Indonesia (Aspataki) Saiful 

Mahfud menyampaikan 

http://infopublik.id/kategori/nusantara/603647/terhitung-mulai-1-februari-2022-bpjamsostek-layani-pengajuan-klaim-manfaat-program-jkp
http://infopublik.id/kategori/nusantara/603647/terhitung-mulai-1-februari-2022-bpjamsostek-layani-pengajuan-klaim-manfaat-program-jkp
http://infopublik.id/kategori/nusantara/603647/terhitung-mulai-1-februari-2022-bpjamsostek-layani-pengajuan-klaim-manfaat-program-jkp
http://infopublik.id/kategori/nusantara/603647/terhitung-mulai-1-februari-2022-bpjamsostek-layani-pengajuan-klaim-manfaat-program-jkp
http://infopublik.id/kategori/nusantara/603647/terhitung-mulai-1-februari-2022-bpjamsostek-layani-pengajuan-klaim-manfaat-program-jkp
http://infopublik.id/kategori/nusantara/603647/terhitung-mulai-1-februari-2022-bpjamsostek-layani-pengajuan-klaim-manfaat-program-jkp
http://www.suara.com/news/2022/02/05/104419/sertifikat-vaksin-internasional-penting-untuk-perjalanan-luar-negeri
http://www.suara.com/news/2022/02/05/104419/sertifikat-vaksin-internasional-penting-untuk-perjalanan-luar-negeri
http://www.suara.com/news/2022/02/05/104419/sertifikat-vaksin-internasional-penting-untuk-perjalanan-luar-negeri
http://www.suara.com/news/2022/02/05/104419/sertifikat-vaksin-internasional-penting-untuk-perjalanan-luar-negeri
http://www.suara.com/news/2022/02/05/104419/sertifikat-vaksin-internasional-penting-untuk-perjalanan-luar-negeri
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apresiasi kepada pemerintah 

khususnya KSP dan Kemenkes 

atas keberhasilan peluncuran 

Sertifikat Vaksin yang dapat 

diakui secara internasional. 

Tenaga Ahli Utama Kantor 

Staf Presiden Fadjar Dwi 

mengatakan pembahasan 

sertifikat vaksin tersebut 

telah dilakukan pada Mei 

2021. "Pembahasan sertifikat 

vaksin Indonesia yang diakui 

dunia internasional atau 

sertifikat vaksin internasional 

dilakukan sejak Mei 2021," 

ujar Fadjar Dwi 

Wishnuwardhani, di Jakarta, 

Sabtu (5/2/2022). 

14

4. 

05 

Febru

ary 

2022 

BPJAMSOSTEK 

Sasar Tenaga Kerja 

Sektor Hubla 

Neutr

al 

Kalimantan Post Tito Hartono Sosialisasi ini untuk 

menindaklanjuti Inpres No 2 

Tahun 2021 tentang 

Optimalisasi pelaksanaan 

Program Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan dan Surat 

Edaran Dirjen Hubla No 12 

tentang Pelaksanaan 

Keikutsertaan Jamsostek 

terhadap Tenaga Kerja Sektor 

Perhubungan Laut. 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). "Sosialisasi ini 

tentu untuk melakukan 

perluasan serta penahapan 

kepesertaan kepada 

perusahaan sektor 

perhubungan laut, di wilayah 

kerja Kalimantan Selatan, 

http://kalimantanpost.com/2022/02/bpjamsostek-sasar-tenaga-kerja-sektor-hubla
http://kalimantanpost.com/2022/02/bpjamsostek-sasar-tenaga-kerja-sektor-hubla
http://kalimantanpost.com/2022/02/bpjamsostek-sasar-tenaga-kerja-sektor-hubla
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khususnya Wilayah Kerja 

BPJAMSOSTEK Banjarmasin 

Raya yang meliputi 

Banjarmasin, Kabupaten 

Banjar, Banjarbaru, Batola, 

Pelahaihari, Tapin, Rantau, 

bahkan sampai ke Tabalong," 

imbuhnya. Di antaranya 

diserahkan kepada ahli waris 

dari Syahrani, Tenaga Kerja 

Bongkar Muat (TKBM), 

santunan JKM sebesar Rp 

42.000.000. Selanjutnya, ahli 

waris Arifin Nor Rasyid dari 

Meratus Line, santunan JKM 

dan JHT sebesar Rp 

82.743.560, santunan JP Rp 

356.600/bulan, santunan 

beasiswa (2 anak) Rp 

145.500.000. Kemudian, ahli 

waris Nur Hidayat dari Rig 

Tenders Indonesia, menerima 

santunan JKM dan JHT Rp 

50.523.580, serta santunan JP 

Rp 523.010/bulan. "Kami 

berharap santunan ini dapat 

bermanfaat bagi ahli waris 

serta keluarga yang 

ditinggalkan, semoga dapat 

dipergunakan sesuai 

peruntukkannya," tuntas Tito. 

14

5. 

05 

Febru

ary 

2022 

Kabar Sertifikat 

Vaksin 

Internasional 

Penting untuk 

Perjalanan Luar 

Negeri 

Positi

ve 

Reverasite.com  Kantor Staf Presiden telah 

menginisiasi dan mengawal 

pembahasan hingga 

penerbitan sertifikat vaksin 

bagi Pelaku Perjalanan Luar 

Negeri (PLN) dan Pekerja 

Migran Indonesia (PMI). 

Sementara itu Ketua Umum 

Asosiasi Perusahaan 

Penempatan Tenaga Kerja 

Indonesia (Aspataki) Saiful 

Mahfud menyampaikan 

apresiasi kepada pemerintah 

khususnya KSP dan Kemenkes 

http://reverasite.com/kabar-sertifikat-vaksin-internasional-penting-untuk-perjalanan-luar-negeri
http://reverasite.com/kabar-sertifikat-vaksin-internasional-penting-untuk-perjalanan-luar-negeri
http://reverasite.com/kabar-sertifikat-vaksin-internasional-penting-untuk-perjalanan-luar-negeri
http://reverasite.com/kabar-sertifikat-vaksin-internasional-penting-untuk-perjalanan-luar-negeri
http://reverasite.com/kabar-sertifikat-vaksin-internasional-penting-untuk-perjalanan-luar-negeri
http://reverasite.com/kabar-sertifikat-vaksin-internasional-penting-untuk-perjalanan-luar-negeri
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atas keberhasilan peluncuran 

Sertifikat Vaksin yang dapat 

diakui secara internasional. 

"Saat itu pembahasan terkait 

tes PCR bagi CPMI yang akan 

berangkat melalui IJEPA, dan 

pengakuan vaksin dan tes PCR 

untuk Covid-19 yang diakui 

pemerintah Jepang," ucap 

dia. "Pertemuan tersebut 

merekomendasikan kepada 

Kemenkes dan Kemnaker 

untuk mengambil langkah 

dimana sertifikat vaksin 

Covid-19 Indonesia dapat 

mengikuti standar WHO, serta 

dapat dibaca dan diakui oleh 

negara lain," papar dia. 

14

6. 

05 

Febru

ary 

2022 

Pasien COVID-19 di 

Wisma Atlet 

Kemayoran 

mencapai 5.831 

orang 

Neutr

al 

Antara Sulteng Aris Mudian Jumlah pasien positif COVID-

19 yang dirawat di Rumah 

Sakit Darurat COVID-19 

(RSDC) Wisma Atlet 

Kemayoran, Jakarta, Sabtu, 

bertambah 237 orang 

sehingga menjadi 5.831 

orang, kata Kepala 

Penerangan Komando 

Gabungan Wilayah 

Pertahanan I Kolonel Marinir 

Aris Mudian. "Pasien rawat 

inap di RSDC Wisma Atlet 

Kemayoran Tower 4, 5, 6, dan 

7, per Sabtu, berjumlah 5.831 

orang, sementara jumlah 

pada Jumat (4/2) sebanyak 

5.594 orang," kata Aris ketika 

menerangkan perkembangan 

situasi di RSDC Wisma Atlet 

Kemayoran, Jakarta, Sabtu. 

Adapun rekapitulasi pasien 

COVID-19 yang memperoleh 

perawatan di Wisma Atlet 

Kemayoran terhitung mulai 

tanggal 23 Maret 2020 hingga 

5 Februari 2022 sebanyak 

http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2685533/pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-mencapai-5831-orang
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2685533/pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-mencapai-5831-orang
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2685533/pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-mencapai-5831-orang
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2685533/pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-mencapai-5831-orang
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2685533/pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-mencapai-5831-orang
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144. 214 orang. "Kemudian, di 

RSKI Pulau Galang, Batam, 

Kepulauan Riau, jumlah 

pasien rawat inap bertambah 

3 orang, setelah semula 

berjumlah 129 orang sehingga 

per Sabtu menjadi 132 

orang," tutur Aris. 

14

7. 

05 

Febru

ary 

2022 

Pasien COVID-19 di 

Wisma Atlet 

Kemayoran 

mencapai 5.831 

orang 

Neutr

al 

Antara Aris Mudian Jumlah pasien positif COVID-

19 yang dirawat di Rumah 

Sakit Darurat COVID-19 

(RSDC) Wisma Atlet 

Kemayoran, Jakarta, Sabtu, 

bertambah 237 orang 

sehingga menjadi 5.831 

orang, kata Kepala 

Penerangan Komando 

Gabungan Wilayah 

Pertahanan I Kolonel Marinir 

Aris Mudian. "Pasien rawat 

inap di RSDC Wisma Atlet 

Kemayoran Tower 4, 5, 6, dan 

7, per Sabtu, berjumlah 5.831 

orang, sementara jumlah 

pada Jumat (4/2) sebanyak 

5.594 orang," kata Aris ketika 

menerangkan perkembangan 

situasi di RSDC Wisma Atlet 

Kemayoran, Jakarta, Sabtu. 

Adapun rekapitulasi pasien 

COVID-19 yang memperoleh 

perawatan di Wisma Atlet 

Kemayoran terhitung mulai 

tanggal 23 Maret 2020 hingga 

5 Februari 2022 sebanyak 

144. 214 orang. "Kemudian, di 

RSKI Pulau Galang, Batam, 

Kepulauan Riau, jumlah 

pasien rawat inap bertambah 

3 orang, setelah semula 

berjumlah 129 orang sehingga 

per Sabtu menjadi 132 

orang," tutur Aris. 

http://www.antaranews.com/berita/2685533/pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-mencapai-5831-orang
http://www.antaranews.com/berita/2685533/pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-mencapai-5831-orang
http://www.antaranews.com/berita/2685533/pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-mencapai-5831-orang
http://www.antaranews.com/berita/2685533/pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-mencapai-5831-orang
http://www.antaranews.com/berita/2685533/pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-mencapai-5831-orang
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14

8. 

05 

Febru

ary 

2022 

Mitra Gojek 

Palembang Buruan 

Daftar BPJS 

Ketenagakerjaan, 

Ada Ratusan 

Doorprize! 

Neutr

al 

Trans Online Watch  Disampaikan oleh Kepala 

Cabang BPJS Ketenagakerjaan 

Cabang Palembang Ibkar 

Saloma menyampaikan 

bahwa melindungi diri dengan 

BPJS Ketenagakerjaan sangat 

penting untuk memberikan 

rasa aman dalam 

menjalankan pekerjaan. 

Caranya, tinggal mengirimkan 

bukti pendaftaran ke 

bit.ly/bpjstkgojekplm. 

Program Swadaya dan hadiah 

saat melakukan pendaftaran 

BPJS Ketenagakerjaan ini 

terbuka bagi seluruh mitra 

Gojek di kota Palembang. 

Namun demikian, Gojek tetap 

mendorong para mitranya 

untuk mengikuti asuransi BPJS 

Ketenagakerjaan seperti 

dianjurkan oleh pemerintah, 

sebagai bagian dari Program 

Swadaya Gojek. Dengan 

menjadi anggota BPJS 

Ketenagakerjaan maka setiap 

mitra driver akan mendapat 

jaminan perlindungan 

tambahan apabila mengalami 

risiko kecelakaan kerja dan 

kematian. 

14

9. 

05 

Febru

ary 

2022 

Pasien COVID-19 di 

Wisma Atlet 

Kemayoran 

mencapai 5.831 

orang 

Neutr

al 

Antara Papua Aris Mudian Jumlah pasien positif COVID-

19 yang dirawat di Rumah 

Sakit Darurat COVID-19 

(RSDC) Wisma Atlet 

Kemayoran, Jakarta, Sabtu, 

bertambah 237 orang 

sehingga menjadi 5.831 

orang, kata Kepala 

Penerangan Komando 

Gabungan Wilayah 

Pertahanan I Kolonel Marinir 

Aris Mudian. "Pasien rawat 

inap di RSDC Wisma Atlet 

Kemayoran Tower 4, 5, 6, dan 

http://www.transonlinewatch.com/mitra-gojek-palembang-buruan-daftar-bpjs-ketenagakerjaan-ada-ratusan-doorprize
http://www.transonlinewatch.com/mitra-gojek-palembang-buruan-daftar-bpjs-ketenagakerjaan-ada-ratusan-doorprize
http://www.transonlinewatch.com/mitra-gojek-palembang-buruan-daftar-bpjs-ketenagakerjaan-ada-ratusan-doorprize
http://www.transonlinewatch.com/mitra-gojek-palembang-buruan-daftar-bpjs-ketenagakerjaan-ada-ratusan-doorprize
http://www.transonlinewatch.com/mitra-gojek-palembang-buruan-daftar-bpjs-ketenagakerjaan-ada-ratusan-doorprize
http://www.transonlinewatch.com/mitra-gojek-palembang-buruan-daftar-bpjs-ketenagakerjaan-ada-ratusan-doorprize
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2685533/pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-mencapai-5831-orang
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2685533/pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-mencapai-5831-orang
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2685533/pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-mencapai-5831-orang
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2685533/pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-mencapai-5831-orang
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2685533/pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-mencapai-5831-orang
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7, per Sabtu, berjumlah 5.831 

orang, sementara jumlah 

pada Jumat (4/2) sebanyak 

5.594 orang," kata Aris ketika 

menerangkan perkembangan 

situasi di RSDC Wisma Atlet 

Kemayoran, Jakarta, Sabtu. 

Adapun rekapitulasi pasien 

COVID-19 yang memperoleh 

perawatan di Wisma Atlet 

Kemayoran terhitung mulai 

tanggal 23 Maret 2020 hingga 

5 Februari 2022 sebanyak 

144. 214 orang. "Kemudian, di 

RSKI Pulau Galang, Batam, 

Kepulauan Riau, jumlah 

pasien rawat inap bertambah 

3 orang, setelah semula 

berjumlah 129 orang sehingga 

per Sabtu menjadi 132 

orang," tutur Aris. 

15

0. 

05 

Febru

ary 

2022 

Pasien COVID-19 di 

Wisma Atlet 

Kemayoran 

mencapai 5.831 

orang 

Neutr

al 

Antara Riau Aris Mudian Jumlah pasien positif COVID-

19 yang dirawat di Rumah 

Sakit Darurat COVID-19 

(RSDC) Wisma Atlet 

Kemayoran, Jakarta, Sabtu, 

bertambah 237 orang 

sehingga menjadi 5.831 

orang, kata Kepala 

Penerangan Komando 

Gabungan Wilayah 

Pertahanan I Kolonel Marinir 

Aris Mudian. "Pasien rawat 

inap di RSDC Wisma Atlet 

Kemayoran Tower 4, 5, 6, dan 

7, per Sabtu, berjumlah 5.831 

orang, sementara jumlah 

pada Jumat (4/2) sebanyak 

5.594 orang," kata Aris ketika 

menerangkan perkembangan 

situasi di RSDC Wisma Atlet 

Kemayoran, Jakarta, Sabtu. 

Adapun rekapitulasi pasien 

COVID-19 yang memperoleh 

perawatan di Wisma Atlet 

http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2685533/pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-mencapai-5831-orang
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2685533/pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-mencapai-5831-orang
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2685533/pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-mencapai-5831-orang
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2685533/pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-mencapai-5831-orang
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2685533/pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-mencapai-5831-orang
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Kemayoran terhitung mulai 

tanggal 23 Maret 2020 hingga 

5 Februari 2022 sebanyak 

144. 214 orang. "Kemudian, di 

RSKI Pulau Galang, Batam, 

Kepulauan Riau, jumlah 

pasien rawat inap bertambah 

3 orang, setelah semula 

berjumlah 129 orang sehingga 

per Sabtu menjadi 132 

orang," tutur Aris. 

15

1. 

05 

Febru

ary 

2022 

Pasien COVID-19 di 

Wisma Atlet 

Kemayoran capai 

5.831 orang 

Neutr

al 

Antara Megapolitan Aris Mudian Jumlah pasien positif COVID-

19 yang dirawat di Rumah 

Sakit Darurat COVID-19 

(RSDC) Wisma Atlet 

Kemayoran, Jakarta, Sabtu, 

bertambah 237 orang 

sehingga menjadi 5.831 

orang, kata Kepala 

Penerangan Komando 

Gabungan Wilayah 

Pertahanan I Kolonel Marinir 

Aris Mudian. "Pasien rawat 

inap di RSDC Wisma Atlet 

Kemayoran Tower 4, 5, 6, dan 

7, per Sabtu, berjumlah 5.831 

orang, sementara jumlah 

pada Jumat (4/2) sebanyak 

5.594 orang," kata Aris ketika 

menerangkan perkembangan 

situasi di RSDC Wisma Atlet 

Kemayoran, Jakarta, Sabtu. 

Adapun rekapitulasi pasien 

COVID-19 yang memperoleh 

perawatan di Wisma Atlet 

Kemayoran terhitung mulai 

tanggal 23 Maret 2020 hingga 

5 Februari 2022 sebanyak 

144. 214 orang. "Kemudian, di 

RSKI Pulau Galang, Batam, 

Kepulauan Riau, jumlah 

pasien rawat inap bertambah 

3 orang, setelah semula 

berjumlah 129 orang sehingga 

http://megapolitan.antaranews.com/berita/175961/pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-capai-5831-orang
http://megapolitan.antaranews.com/berita/175961/pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-capai-5831-orang
http://megapolitan.antaranews.com/berita/175961/pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-capai-5831-orang
http://megapolitan.antaranews.com/berita/175961/pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-capai-5831-orang
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per Sabtu menjadi 132 

orang," tutur Aris. 

15

2. 

05 

Febru

ary 

2022 

Pasien COVID-19 di 

Wisma Atlet 

Kemayoran capai 

5.831 orang 

Neutr

al 

Antara Lampung Aris Mudian Jumlah pasien positif COVID-

19 yang dirawat di Rumah 

Sakit Darurat COVID-19 

(RSDC) Wisma Atlet 

Kemayoran, Jakarta, Sabtu, 

bertambah 237 orang 

sehingga menjadi 5.831 

orang, kata Kepala 

Penerangan Komando 

Gabungan Wilayah 

Pertahanan I Kolonel Marinir 

Aris Mudian. "Pasien rawat 

inap di RSDC Wisma Atlet 

Kemayoran Tower 4, 5, 6, dan 

7, per Sabtu, berjumlah 5.831 

orang, sementara jumlah 

pada Jumat (4/2) sebanyak 

5.594 orang," kata Aris ketika 

menerangkan perkembangan 

situasi di RSDC Wisma Atlet 

Kemayoran, Jakarta, Sabtu. 

Adapun rekapitulasi pasien 

COVID-19 yang memperoleh 

perawatan di Wisma Atlet 

Kemayoran terhitung mulai 

tanggal 23 Maret 2020 hingga 

5 Februari 2022 sebanyak 

144. 214 orang. "Kemudian, di 

RSKI Pulau Galang, Batam, 

Kepulauan Riau, jumlah 

pasien rawat inap bertambah 

3 orang, setelah semula 

berjumlah 129 orang sehingga 

per Sabtu menjadi 132 

orang," tutur Aris. 

15

3. 

05 

Febru

ary 

2022 

RSDC Wisma Atlet 

Rawat 5.831 

Pasien Covid-19 

Neutr

al 

Okezone Aris Mudian Jumlah pasien positif Covid-

19 yang dirawat di Rumah 

Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) 

Wisma Atlet Kemayoran, 

Jakarta, Sabtu (5/2/2022) 

bertambah 237 orang, 

sehingga menjadi 5.831 

http://lampung.antaranews.com/berita/590977/pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-capai-5831-orang
http://lampung.antaranews.com/berita/590977/pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-capai-5831-orang
http://lampung.antaranews.com/berita/590977/pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-capai-5831-orang
http://lampung.antaranews.com/berita/590977/pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-capai-5831-orang
http://nasional.okezone.com/read/2022/02/05/337/2542744/rsdc-wisma-atlet-rawat-5-831-pasien-covid-19
http://nasional.okezone.com/read/2022/02/05/337/2542744/rsdc-wisma-atlet-rawat-5-831-pasien-covid-19
http://nasional.okezone.com/read/2022/02/05/337/2542744/rsdc-wisma-atlet-rawat-5-831-pasien-covid-19
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orang. "Pasien rawat inap di 

RSDC Wisma Atlet Kemayoran 

Tower 4, 5, 6, dan 7, per 

Sabtu, berjumlah 5.831 orang, 

sementara jumlah pada Jumat 

(4/2) sebanyak 5.594 orang," 

kata Kepala Penerangan 

Komando Gabungan Wilayah 

Pertahanan I, Kolonel Marinir 

Aris Mudian. "Pasien rawat 

inap di RSDC Wisma Atlet 

Pademangan Tower 8, 9, dan 

10 per Sabtu berjumlah 27 

orang dengan rincian 13 pria 

dan 14 wanita," tutur dia. 

Adapun rekapitulasi pasien 

Covid-19 yang memperoleh 

perawatan di Wisma Atlet 

Kemayoran terhitung mulai 

tanggal 23 Maret 2020 hingga 

5 Februari 2022 sebanyak 

144. 214 orang. 

15

4. 

05 

Febru

ary 

2022 

BPJAMSOSTEK Siap 

Beri Layanan 

Manfaat Program 

JKP 

Positi

ve 

Radar Kudus  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. 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 

http://radarkudus.jawapos.com/ekonomi/05/02/2022/bpjamsostek-siap-beri-layanan-manfaat-program-jkp
http://radarkudus.jawapos.com/ekonomi/05/02/2022/bpjamsostek-siap-beri-layanan-manfaat-program-jkp
http://radarkudus.jawapos.com/ekonomi/05/02/2022/bpjamsostek-siap-beri-layanan-manfaat-program-jkp
http://radarkudus.jawapos.com/ekonomi/05/02/2022/bpjamsostek-siap-beri-layanan-manfaat-program-jkp
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program JKP ini, dipastikan 

telah siap menerima 

pengajuan klaim dari pekerja 

di seluruh Indonesia. 

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. 

15

5. 

05 

Febru

ary 

2022 

Wisma Atlet 

Kemayoran rawat 

5.831 pasien 

COVID-19 

Neutr

al 

Antara Bali Aris Mudian Jumlah pasien positif COVID-

19 yang dirawat di Rumah 

Sakit Darurat COVID-19 

(RSDC) Wisma Atlet 

Kemayoran, Jakarta, Sabtu, 

bertambah 237 orang 

sehingga menjadi 5.831 

orang, kata Kepala 

Penerangan Komando 

Gabungan Wilayah 

Pertahanan I Kolonel Marinir 

Aris Mudian. Adapun 

rekapitulasi pasien COVID-19 

yang memperoleh perawatan 

di Wisma Atlet Kemayoran 

terhitung mulai tanggal 23 

Maret 2020 hingga 5 Februari 

2022 sebanyak 144. 214 

orang. "Pasien rawat inap di 

RSDC Wisma Atlet Kemayoran 

Tower 4, 5, 6, dan 7, per 

Sabtu, berjumlah 5.831 orang, 

sementara jumlah pada Jumat 

(4/2) sebanyak 5.594 orang," 

kata Aris ketika menerangkan 

perkembangan situasi di RSDC 

Wisma Atlet Kemayoran, 

Jakarta, Sabtu. Aris 

menerangkan perkembangan 

jumlah pasien repatriasi atau 

pemulangan kembali pekerja 

migran Indonesia (PMI), 

http://bali.antaranews.com/berita/268005/wisma-atlet-kemayoran-rawat-5831-pasien-covid-19
http://bali.antaranews.com/berita/268005/wisma-atlet-kemayoran-rawat-5831-pasien-covid-19
http://bali.antaranews.com/berita/268005/wisma-atlet-kemayoran-rawat-5831-pasien-covid-19
http://bali.antaranews.com/berita/268005/wisma-atlet-kemayoran-rawat-5831-pasien-covid-19
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kepulangan pelaku dinas luar 

negeri, dan kepulangan 

pelajar dari luar negeri yang 

dirawat di RSDC Wisma Atlet 

Pademangan. 

15

6. 

05 

Febru

ary 

2022 

Pasien Covid-19 di 

RSD Wisma Atlet 

Kemayoran Capai 

5.831 Orang 

Neutr

al 

Tvonenews Aris Mudian Jumlah pasien positif Covid-

19 yang dirawat di Rumah 

Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) 

Wisma Atlet Kemayoran, 

Jakarta, Sabtu, bertambah 

237 orang sehingga menjadi 

5.831 orang, kata Kepala 

Penerangan Komando 

Gabungan Wilayah 

Pertahanan I Kolonel Marinir 

Aris Mudian. "Pasien rawat 

inap di RSDC Wisma Atlet 

Kemayoran Tower 4, 5, 6, dan 

7, per Sabtu, berjumlah 5.831 

orang, sementara jumlah 

pada Jumat (4/2) sebanyak 

5.594 orang," kata Aris ketika 

menerangkan perkembangan 

situasi di RSDC Wisma Atlet 

Kemayoran, Jakarta, Sabtu. 

Adapun rekapitulasi pasien 

Covid-19 yang memperoleh 

perawatan di Wisma Atlet 

Kemayoran terhitung mulai 

tanggal 23 Maret 2020 hingga 

5 Februari 2022 sebanyak 

144. 214 orang. "Kemudian, di 

RSKI Pulau Galang, Batam, 

Kepulauan Riau, jumlah 

pasien rawat inap bertambah 

3 orang, setelah semula 

berjumlah 129 orang sehingga 

per Sabtu menjadi 132 

orang," tutur Aris. 

15

7. 

05 

Febru

ary 

2022 

Tenaga Kerja Lokal 

Masih Minim 

Bekerja di KEK 

Mandalika, Ini 

Penyebabnya! 

Negat

ive 

Lombokpost  Dia menegaskan, lewat 

intervensi dari menaker 

kedepannya, maka tidak ada 

alasan apapun bagi tenaga 

kerja lokal tidak diterima di 

http://www.tvonenews.com/berita/nasional/26216-pasien-covid-19-di-rsd-wisma-atlet-kemayoran-capai-5831-orang
http://www.tvonenews.com/berita/nasional/26216-pasien-covid-19-di-rsd-wisma-atlet-kemayoran-capai-5831-orang
http://www.tvonenews.com/berita/nasional/26216-pasien-covid-19-di-rsd-wisma-atlet-kemayoran-capai-5831-orang
http://www.tvonenews.com/berita/nasional/26216-pasien-covid-19-di-rsd-wisma-atlet-kemayoran-capai-5831-orang
http://lombokpost.jawapos.com/praya/05/02/2022/tenaga-kerja-lokal-masih-minim-bekerja-di-kek-mandalika-ini-penyebabnya
http://lombokpost.jawapos.com/praya/05/02/2022/tenaga-kerja-lokal-masih-minim-bekerja-di-kek-mandalika-ini-penyebabnya
http://lombokpost.jawapos.com/praya/05/02/2022/tenaga-kerja-lokal-masih-minim-bekerja-di-kek-mandalika-ini-penyebabnya
http://lombokpost.jawapos.com/praya/05/02/2022/tenaga-kerja-lokal-masih-minim-bekerja-di-kek-mandalika-ini-penyebabnya
http://lombokpost.jawapos.com/praya/05/02/2022/tenaga-kerja-lokal-masih-minim-bekerja-di-kek-mandalika-ini-penyebabnya
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KEK Mandalika. "Salah 

satunya, di KEK Mandalika," 

tegasnya. Sertifikasi keahlian 

menjadi kendala tenaga kerja 

lokal asal Lombok Tengah 

tidak banyak diterima bekerja 

di Kawasan Ekonomi Khusus 

(KEK) Mandalika. Rata-rata 

mereka tidak memiliki 

dokumen itu. 

15

8. 

05 

Febru

ary 

2022 

Pasien COVID-19 

jalani rawat inap di 

Wisma Atlet 

mencapai 5.831 

orang 

Neutr

al 

Antara Sulsel Aris Mudian Jumlah pasien positif COVID-

19 yang dirawat di Rumah 

Sakit Darurat COVID-19 

(RSDC) Wisma Atlet 

Kemayoran, Jakarta, Sabtu, 

bertambah 237 orang 

sehingga menjadi 5.831 

orang, kata Kepala 

Penerangan Komando 

Gabungan Wilayah 

Pertahanan I Kolonel Marinir 

Aris Mudian. "Pasien rawat 

inap di RSDC Wisma Atlet 

Kemayoran Tower 4, 5, 6, dan 

7, per Sabtu, berjumlah 5.831 

orang, sementara jumlah 

pada Jumat (4/2) sebanyak 

5.594 orang," kata Aris ketika 

menerangkan perkembangan 

situasi di RSDC Wisma Atlet 

Kemayoran, Jakarta, Sabtu. 

Adapun rekapitulasi pasien 

COVID-19 yang memperoleh 

perawatan di Wisma Atlet 

Kemayoran terhitung mulai 

tanggal 23 Maret 2020 hingga 

5 Februari 2022 sebanyak 

144. 214 orang. "Kemudian, di 

RSKI Pulau Galang, Batam, 

Kepulauan Riau, jumlah 

pasien rawat inap bertambah 

3 orang, setelah semula 

berjumlah 129 orang sehingga 

http://makassar.antaranews.com/berita/352701/pasien-covid-19-jalani-rawat-inap-di-wisma-atlet-mencapai-5831-orang
http://makassar.antaranews.com/berita/352701/pasien-covid-19-jalani-rawat-inap-di-wisma-atlet-mencapai-5831-orang
http://makassar.antaranews.com/berita/352701/pasien-covid-19-jalani-rawat-inap-di-wisma-atlet-mencapai-5831-orang
http://makassar.antaranews.com/berita/352701/pasien-covid-19-jalani-rawat-inap-di-wisma-atlet-mencapai-5831-orang
http://makassar.antaranews.com/berita/352701/pasien-covid-19-jalani-rawat-inap-di-wisma-atlet-mencapai-5831-orang
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per Sabtu menjadi 132 

orang," tutur Aris. 

15

9. 

05 

Febru

ary 

2022 

Alert! Pasien 

Rawat Inap Wisma 

Atlet Hampir 6.000 

Orang 

Neutr

al 

Bisnis Indonesia  Jumlah pasien rawat inap di 

RSDC Wisma Atlet Kemayoran 

bertambah 237 orang per hari 

ini, Sabtu (5/2/2022), 

mendekati 6.000 orang, atau 

lebih detail 5.831 orang. 

Dengan demikian, jumlah 

pasien di Wisma Atlet 

Kemayoran terhitung 23 

Maret 2020 hingga 5 Februari 

2020 adalah 144. 214 orang. 

Kemudian, pasien rawat inap 

di RSKI Pulau Galang 

bertambah 3 orang sehingga 

totalnya kini 132 orang. 

Jumlah pasien yang dirawat di 

RSKI Pulau Galang sejak 

diresmikan pada adalah 

18.507 orang. 

16

0. 

05 

Febru

ary 

2022 

Pasien Covid 19 

RSDC Wisma Atlit 

Bertambah Jadi 

5.831 Orang 

Neutr

al 

Kompas Tv Aris Mudian KOMPAS.TV- Jumlah pasien 

positif Covid-19 yang dirawat 

di Rumah Sakit Darurat Covid-

19 (RSDC) Wisma Atlet 

Kemayoran, Jakarta, Sabtu 

(5/2/2022) bertambah 237 

orang sehingga menjadi 5.831 

orang. "Pasien rawat inap di 

RSDC Wisma Atlet Kemayoran 

Tower 4, 5, 6, dan 7, per 

Sabtu, berjumlah 5.831 orang, 

sementara jumlah pada Jumat 

(4/2) sebanyak 5.594 orang," 

kata Aris seperti dikutip 

Antara, Sabtu. Hal ini 

disampaikan Kepala 

Penerangan Komando 

Gabungan Wilayah 

Pertahanan (Kogabwilhan) I 

Kolonel Marinir Aris Mudian. 

Adapun rekapitulasi pasien 

Covid-19 yang memperoleh 

perawatan di Wisma Atlet 

http://kabar24.bisnis.com/read/20220205/15/1496952/alert-pasien-rawat-inap-wisma-atlet-hampir-6000-orang
http://kabar24.bisnis.com/read/20220205/15/1496952/alert-pasien-rawat-inap-wisma-atlet-hampir-6000-orang
http://kabar24.bisnis.com/read/20220205/15/1496952/alert-pasien-rawat-inap-wisma-atlet-hampir-6000-orang
http://kabar24.bisnis.com/read/20220205/15/1496952/alert-pasien-rawat-inap-wisma-atlet-hampir-6000-orang
http://www.kompas.tv/article/258534/pasien-covid-19-rsdc-wisma-atlit-bertambah-jadi-5-831-orang
http://www.kompas.tv/article/258534/pasien-covid-19-rsdc-wisma-atlit-bertambah-jadi-5-831-orang
http://www.kompas.tv/article/258534/pasien-covid-19-rsdc-wisma-atlit-bertambah-jadi-5-831-orang
http://www.kompas.tv/article/258534/pasien-covid-19-rsdc-wisma-atlit-bertambah-jadi-5-831-orang
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Kemayoran terhitung mulai 

tanggal 23 Maret 2020 hingga 

5 Februari 2022 sebanyak 

144. 214 orang. 

16

1. 

05 

Febru

ary 

2022 

Di-PHK, Ajukan 

Klaim ke BP 

Jamsostek 

Negat

ive 

Riau Post Eko 

Yuyulianda,Angg

oro Eko Cahyo 

MULAI 1 Februari, klaim 

manfaat program jaminan 

kehilangan pekerjaan (JKP) 

sudah dapat diajukan ke BP 

Jamsostek. "BP Jamsostek, 

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," ujar 

Direktur Utama BP Jamsostek 

Anggoro Eko Cahyo, Jumat 

(4/2). Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 37 

tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program 

JKP, peserta eksisting BP 

Jamsostek 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 BP Jamsostek 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 BP 

Jamsostek kepada peserta jika 

http://riaupos.jawapos.com/ekonomi-bisnis/05/02/2022/267080/diphk-ajukan-klaim-ke-bp-jamsostek.html
http://riaupos.jawapos.com/ekonomi-bisnis/05/02/2022/267080/diphk-ajukan-klaim-ke-bp-jamsostek.html
http://riaupos.jawapos.com/ekonomi-bisnis/05/02/2022/267080/diphk-ajukan-klaim-ke-bp-jamsostek.html
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ketentuan yang diberikan 

telah dipenuhi peserta. 

16

2. 

05 

Febru

ary 

2022 

Pasien RSD Wisma 

Atlet Kemayoran 

Tembus 5.831 

Orang 

Neutr

al 

Suara.com Aris Mudian "Pasien rawat inap di RSDC 

Wisma Atlet Kemayoran 

Tower 4, 5, 6, dan 7, per 

Sabtu, berjumlah 5.831 orang, 

sementara jumlah pada Jumat 

(4/2) sebanyak 5.594 orang," 

kata Aris ketika menerangkan 

perkembangan situasi di RSDC 

Wisma Atlet Kemayoran, 

Jakarta, Sabtu (5/2/2022) 

dikutip dari Antara. Kepala 

Penerangan Komando 

Gabungan Wilayah 

Pertahanan I Kolonel Marinir 

Aris Mudian mengatakan 

jumlah pasien di Rumah Sakit 

Darurat COVID-19 (RSDC) 

Wisma Atlet Kemayoran, 

Jakarta bertambah 237 orang 

pada Sabtu (5/2/2022). 

Hingga saat ini kata dia, total 

5.831 pasien COVID-19 yag 

dirawat di Wisma Atlet. 

Adapun rekapitulasi pasien 

COVID-19 yang memperoleh 

perawatan di Wisma Atlet 

Kemayoran terhitung mulai 

tanggal 23 Maret 2020 hingga 

5 Februari 2022 sebanyak 

144. 214 orang. 

16

3. 

05 

Febru

ary 

2022 

Terus Meningkat! 

Pasien Covid-19 di 

Wisma Atlet Capai 

5.831 orang 

Neutr

al 

Indo Zone Aris Mudian Jumlah pasien positif Covid-

19 yang dirawat di Rumah 

Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) 

Wisma Atlet Kemayoran, 

Jakarta, bertambah 237 orang 

sehingga menjadi 5.831 

orang, Sabtu (5/2/2022). Hal 

itu diungkapkan Kepala 

Penerangan Komando 

Gabungan Wilayah 

Pertahanan I Kolonel Marinir 

Aris Mudian saat 

http://bekaci.suara.com/read/2022/02/05/121613/pasien-rsd-wisma-atlet-kemayoran-tembus-5831-orang
http://bekaci.suara.com/read/2022/02/05/121613/pasien-rsd-wisma-atlet-kemayoran-tembus-5831-orang
http://bekaci.suara.com/read/2022/02/05/121613/pasien-rsd-wisma-atlet-kemayoran-tembus-5831-orang
http://bekaci.suara.com/read/2022/02/05/121613/pasien-rsd-wisma-atlet-kemayoran-tembus-5831-orang
http://www.indozone.id/news/jzsp8YX/terus-meningkat-pasien-covid-19-di-wisma-atlet-capai-5-831-orang
http://www.indozone.id/news/jzsp8YX/terus-meningkat-pasien-covid-19-di-wisma-atlet-capai-5-831-orang
http://www.indozone.id/news/jzsp8YX/terus-meningkat-pasien-covid-19-di-wisma-atlet-capai-5-831-orang
http://www.indozone.id/news/jzsp8YX/terus-meningkat-pasien-covid-19-di-wisma-atlet-capai-5-831-orang
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menerangkan perkembangan 

situasi di RSDC Wisma Atlet 

Kemayoran, Jakarta. Adapun 

rekapitulasi pasien Covid-19 

yang memperoleh perawatan 

di Wisma Atlet Kemayoran 

terhitung mulai tanggal 23 

Maret 2020 hingga 5 Februari 

2022 sebanyak 144. 214 

orang. Aris menerangkan 

perkembangan jumlah pasien 

repatriasi atau pemulangan 

kembali pekerja migran 

Indonesia (PMI), kepulangan 

pelaku dinas luar negeri, dan 

kepulangan pelajar dari luar 

negeri yang dirawat di RSDC 

Wisma Atlet Pademangan. 

16

4. 

05 

Febru

ary 

2022 

Jumlah Pasien 

Positif COVID-19 di 

Wisma Atlet 5.831 

Orang 

Positi

ve 

Aktual Aris Mudian 19 yang dirawat di Rumah 

Sakit Darurat COVID-19 

(RSDC) Wisma Atlet 

Kemayoran, Jakarta, Sabtu, 

bertambah 237 orang 

sehingga menjadi 5.831 

orang, kata Kepala 

Penerangan Komando 

Gabungan Wilayah 

Pertahanan I Kolonel Marinir 

Aris Mudian. "Pasien rawat 

inap di RSDC Wisma Atlet 

Kemayoran Tower 4, 5, 6, dan 

7, per Sabtu, berjumlah 5.831 

orang, sementara jumlah 

pada Jumat (4/2) sebanyak 

5.594 orang," kata Aris ketika 

menerangkan perkembangan 

situasi di RSDC Wisma Atlet 

Kemayoran, Jakarta, Sabtu 

(5/2). Adapun rekapitulasi 

pasien COVID-19 yang 

memperoleh perawatan di 

Wisma Atlet Kemayoran 

terhitung mulai tanggal 23 

Maret 2020 hingga 5 Februari 

2022 sebanyak 144. 214 

http://aktual.com/jumlah-pasien-positif-covid-19-di-wisma-atlet-5-831-orang
http://aktual.com/jumlah-pasien-positif-covid-19-di-wisma-atlet-5-831-orang
http://aktual.com/jumlah-pasien-positif-covid-19-di-wisma-atlet-5-831-orang
http://aktual.com/jumlah-pasien-positif-covid-19-di-wisma-atlet-5-831-orang
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orang. "Kemudian, di RSKI 

Pulau Galang, Batam, 

Kepulauan Riau, jumlah 

pasien rawat inap bertambah 

3 orang, setelah semula 

berjumlah 129 orang sehingga 

per Sabtu menjadi 132 

orang," tutur Aris. 

16

5. 

05 

Febru

ary 

2022 

Ketua LSM AMAK 

BABEL Angkat 

Bicara dengan 

Sikap Direktur 

SDM PT Timah Tbk 

Neutr

al 

Jejak Kasus  Ketua LSM AMAK BABEL Hadi 

Susilo Angkat Bicara 

menyampaikan 

keprihatinannya terhadap 

Persoalan Karyawan dan 

Outsourcing yang di lakukan 

PHK sepihak dari perusahaan 

BUMN di Babel ini. Saya Hadi 

Susilo Ketua LSM AMAK 

BABEL sangat prihatin dengan 

sikap Direktur SDM PT.Timah 

Tbk yang tidak ikut Hadir saat 

Audensi dengan Undangan 

Resmi dari Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Babel dirumah 

Rakyat. Saya Hadi Susilo ketua 

LSM AMAK BABEL untuk hal 

ini akan kita telusuri secara 

tuntas seperti apa sebenarnya 

cara kerja Dereksi 

PT.Timah.Tbk menjamin 

kesejahteraan karyawannya 

dan menjalankan PKB sesuai 

UU ketenagakerjaan melalui 

Direktorat SDMnya. Sekali lagi 

saya mengapresiasi Rapat 

Dengar Pendapat (RDP) yang 

dilakukan pihak Dewan 

Perwakilan Rakyat saya Hadi 

Susilo ketua LSM AMAK 

BABEL. 

16

6. 

05 

Febru

ary 

2022 

SPN Banten Desak 

Pemerintah Revisi 

Aturan tentang 

Pengupahan 

Negat

ive 

Banten News Intan Indria 

Dewi 

Dewan Pimpinan Daerah 

(DPD) Serikat Pekerja 

Nasional (SPN) Banten 

mendesak Presiden RI untuk 

segera merevisi Peraturan 

http://jejakkasus.info/ketua-lsm-amak-babel-angkat-bicara-dengan-sikap-direktur-sdm-pt-timah-tbk
http://jejakkasus.info/ketua-lsm-amak-babel-angkat-bicara-dengan-sikap-direktur-sdm-pt-timah-tbk
http://jejakkasus.info/ketua-lsm-amak-babel-angkat-bicara-dengan-sikap-direktur-sdm-pt-timah-tbk
http://jejakkasus.info/ketua-lsm-amak-babel-angkat-bicara-dengan-sikap-direktur-sdm-pt-timah-tbk
http://jejakkasus.info/ketua-lsm-amak-babel-angkat-bicara-dengan-sikap-direktur-sdm-pt-timah-tbk
http://www.bantennews.co.id/spn-banten-desak-pemerintah-revisi-aturan-tentang-pengupahan
http://www.bantennews.co.id/spn-banten-desak-pemerintah-revisi-aturan-tentang-pengupahan
http://www.bantennews.co.id/spn-banten-desak-pemerintah-revisi-aturan-tentang-pengupahan
http://www.bantennews.co.id/spn-banten-desak-pemerintah-revisi-aturan-tentang-pengupahan
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Pemerintah (PP) Nomor 36 

Tahun 2021 tentang 

pengupahan. Ketua DPD SPN 

Banten, Intan Indria Dewi 

menilai sudah sepatutnya 

pemerintah pusat untuk 

segera merevisi PP tersebut. 

Di sisi lain, lanjut Intan, 

pihaknya berharap kepada 

Gubernur Banten, untuk 

menggunakan hak 

diskresinya, sambil menunggu 

PP 36 tahun 2021 direvisi. Hal 

itu karena produk hukum 

yang menjadi acuan PP 

tersebut yakni Undang-

undang (UU) Omnibuslaw 

telah dinyatakan 

inkonstitusional bersyarat 

oleh Mahkamah Konstitusi 

(MK). 

16

7. 

05 

Febru

ary 

2022 

Bertambah 237, 

Pasien COVID-19 di 

Wisma Atlet Jadi 

5.831 Orang 

Neutr

al 

Idn Times Aris Mudian "Pasien rawat inap di RSDC 

Wisma Atlet Kemayoran 

Tower 4, 5, 6, dan 7, per 

Sabtu, berjumlah 5.831 orang, 

sementara jumlah pada Jumat 

(4/2/2022) sebanyak 5.594 

orang," kata Kepala 

Penerangan Komando 

Gabungan Wilayah 

Pertahanan I, Kolonel Marinir 

Aris Mudian, dalam 

keterangan tertulisnya. 

Jumlah pasien COVID-19 yang 

dirawat di Rumah Sakit 

Darurat COVID-19 (RSDC) 

Wisma Atlet Kemayoran, 

Jakarta, bertambah 237 orang 

dalam sehari. Sehingga, per 

Sabtu (5/2/2022), ada 5.831 

pasien COVID-19 yang dirawat 

di Wisma Atlet Kemayoran. 1. 

Sudah ada 144 ribu orang 

http://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/bertambah-237-pasien-covid-19-di-wisma-atlet-jadi-5831-orang
http://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/bertambah-237-pasien-covid-19-di-wisma-atlet-jadi-5831-orang
http://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/bertambah-237-pasien-covid-19-di-wisma-atlet-jadi-5831-orang
http://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/bertambah-237-pasien-covid-19-di-wisma-atlet-jadi-5831-orang
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dirawat di Wisma Atlet sejak 

awal pandemik. 

16

8. 

05 

Febru

ary 

2022 

Pulang ke 

Indonesia, Pekerja 

Migran Wajib 

Melakukan 2 Kali 

Karantina 

Neutr

al 

Metro Tv  Sejumlah Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) pulang dari 

Brunei Darussalam. Setibanya 

di kampung halaman 

Ponorogo, Jawa Timur pada 

Jumat (4/2/2022) mereka 

harus melakukan karantina 

lagi meskipun sebelumnya 

sudah melakukan karantina di 

Surabaya. Cara ini dilakukan 

sebagai bentuk upaya 

mencegah penyebaran Covid-

19. 

16

9. 

05 

Febru

ary 

2022 

BPJAMSOSTEK 

Sulawesi Utara: 

Manfaat 

kehilangan 

pekerjaan sudah 

bisa diklaim 

Negat

ive 

Antara  Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) Cabang 

Sulawesi Utara (Sulawesi 

Utara) siap memberikan 

layanan manfaat program 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

(JKP) di daerah tersebut, di 

mana sejak 1 Februari 2022 

klaim manfaatnya sudah 

dapat diajukan. Kepala 

BPJAMSOSTEK Sulawesi Utara 

Mientje Wattu, di Manado, 

Sabtu mengatakan jaminan 

sosial ketenagakerjaan 

merupakan jaring pengaman 

yang dirancang 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)," katanya. Terlebih, 

katanya, pada masa pandemi 

COVID-19 seperti saat ini, 

http://www.metrotvnews.com/play/bzGCpdog-pulang-ke-indonesia-pekerja-migran-wajib-melakukan-2-kali-karantina
http://www.metrotvnews.com/play/bzGCpdog-pulang-ke-indonesia-pekerja-migran-wajib-melakukan-2-kali-karantina
http://www.metrotvnews.com/play/bzGCpdog-pulang-ke-indonesia-pekerja-migran-wajib-melakukan-2-kali-karantina
http://www.metrotvnews.com/play/bzGCpdog-pulang-ke-indonesia-pekerja-migran-wajib-melakukan-2-kali-karantina
http://www.metrotvnews.com/play/bzGCpdog-pulang-ke-indonesia-pekerja-migran-wajib-melakukan-2-kali-karantina
http://www.antaranews.com/berita/2685681/bpjamsostek-sulut-manfaat-kehilangan-pekerjaan-sudah-bisa-diklaim
http://www.antaranews.com/berita/2685681/bpjamsostek-sulut-manfaat-kehilangan-pekerjaan-sudah-bisa-diklaim
http://www.antaranews.com/berita/2685681/bpjamsostek-sulut-manfaat-kehilangan-pekerjaan-sudah-bisa-diklaim
http://www.antaranews.com/berita/2685681/bpjamsostek-sulut-manfaat-kehilangan-pekerjaan-sudah-bisa-diklaim
http://www.antaranews.com/berita/2685681/bpjamsostek-sulut-manfaat-kehilangan-pekerjaan-sudah-bisa-diklaim
http://www.antaranews.com/berita/2685681/bpjamsostek-sulut-manfaat-kehilangan-pekerjaan-sudah-bisa-diklaim
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risiko PHK bisa menimpa 

pekerja di Indonesia. 

17

0. 

05 

Febru

ary 

2022 

BPJAMSOSTEK 

Sulawesi Utara: 

Manfaat 

kehilangan 

pekerjaan sudah 

bisa diklaim 

Negat

ive 

Antara Sulteng  Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) Cabang 

Sulawesi Utara (Sulawesi 

Utara) siap memberikan 

layanan manfaat program 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

(JKP) di daerah tersebut, di 

mana sejak 1 Februari 2022 

klaim manfaatnya sudah 

dapat diajukan. Kepala 

BPJAMSOSTEK Sulawesi Utara 

Mientje Wattu, di Manado, 

Sabtu mengatakan jaminan 

sosial ketenagakerjaan 

merupakan jaring pengaman 

yang dirancang 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)," katanya. Terlebih, 

katanya, pada masa pandemi 

COVID-19 seperti saat ini, 

risiko PHK bisa menimpa 

pekerja di Indonesia. 

17

1. 

05 

Febru

ary 

2022 

BPJAMSOSTEK 

Sulawesi Utara: 

Manfaat 

kehilangan 

pekerjaan sudah 

bisa diklaim 

Negat

ive 

Antara Papua  Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) Cabang 

Sulawesi Utara (Sulawesi 

Utara) siap memberikan 

layanan manfaat program 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

(JKP) di daerah tersebut, di 

mana sejak 1 Februari 2022 

klaim manfaatnya sudah 

dapat diajukan. Kepala 

http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2685681/bpjamsostek-sulut-manfaat-kehilangan-pekerjaan-sudah-bisa-diklaim
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2685681/bpjamsostek-sulut-manfaat-kehilangan-pekerjaan-sudah-bisa-diklaim
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2685681/bpjamsostek-sulut-manfaat-kehilangan-pekerjaan-sudah-bisa-diklaim
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2685681/bpjamsostek-sulut-manfaat-kehilangan-pekerjaan-sudah-bisa-diklaim
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2685681/bpjamsostek-sulut-manfaat-kehilangan-pekerjaan-sudah-bisa-diklaim
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2685681/bpjamsostek-sulut-manfaat-kehilangan-pekerjaan-sudah-bisa-diklaim
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2685681/bpjamsostek-sulut-manfaat-kehilangan-pekerjaan-sudah-bisa-diklaim
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2685681/bpjamsostek-sulut-manfaat-kehilangan-pekerjaan-sudah-bisa-diklaim
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2685681/bpjamsostek-sulut-manfaat-kehilangan-pekerjaan-sudah-bisa-diklaim
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2685681/bpjamsostek-sulut-manfaat-kehilangan-pekerjaan-sudah-bisa-diklaim
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2685681/bpjamsostek-sulut-manfaat-kehilangan-pekerjaan-sudah-bisa-diklaim
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2685681/bpjamsostek-sulut-manfaat-kehilangan-pekerjaan-sudah-bisa-diklaim
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BPJAMSOSTEK Sulawesi Utara 

Mientje Wattu, di Manado, 

Sabtu mengatakan jaminan 

sosial ketenagakerjaan 

merupakan jaring pengaman 

yang dirancang 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)," katanya. Terlebih, 

katanya, pada masa pandemi 

COVID-19 seperti saat ini, 

risiko PHK bisa menimpa 

pekerja di Indonesia. 

17

2. 

05 

Febru

ary 

2022 

BPJAMSOSTEK 

Sulawesi Utara: 

Manfaat 

kehilangan 

pekerjaan sudah 

bisa diklaim 

Negat

ive 

Antara Riau  Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) Cabang 

Sulawesi Utara (Sulawesi 

Utara) siap memberikan 

layanan manfaat program 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

(JKP) di daerah tersebut, di 

mana sejak 1 Februari 2022 

klaim manfaatnya sudah 

dapat diajukan. Kepala 

BPJAMSOSTEK Sulawesi Utara 

Mientje Wattu, di Manado, 

Sabtu mengatakan jaminan 

sosial ketenagakerjaan 

merupakan jaring pengaman 

yang dirancang 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)," katanya. Terlebih, 

katanya, pada masa pandemi 

http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2685681/bpjamsostek-sulut-manfaat-kehilangan-pekerjaan-sudah-bisa-diklaim
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2685681/bpjamsostek-sulut-manfaat-kehilangan-pekerjaan-sudah-bisa-diklaim
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2685681/bpjamsostek-sulut-manfaat-kehilangan-pekerjaan-sudah-bisa-diklaim
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2685681/bpjamsostek-sulut-manfaat-kehilangan-pekerjaan-sudah-bisa-diklaim
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2685681/bpjamsostek-sulut-manfaat-kehilangan-pekerjaan-sudah-bisa-diklaim
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2685681/bpjamsostek-sulut-manfaat-kehilangan-pekerjaan-sudah-bisa-diklaim
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COVID-19 seperti saat ini, 

risiko PHK bisa menimpa 

pekerja di Indonesia. 

17

3. 

05 

Febru

ary 

2022 

Info Lowongan 

Pekerjaan Februari 

2022: Citranet 

Buka Dua Loker 

Minimal D3-S1, 

Cek Posisi yang 

Ditawarkan 

Neutr

al 

Pikiran Rakyat 

Bekasi 

 Anda yang mencari pekerjaan 

pada Februari 2022 bisa 

mencoba melamar ke PT 

Jembatan Citra Nusantara 

(Citranet). Pada Februari 

2022, PT Jembatan Citra 

Nusantara (Citranet) 

membuka sejumlah lowongan 

kerja yang bisa Anda. Dikutip 

PikiranRakyat-Bekasi.com dari 

Instagram @kemnaker pada 

Sabtu, 5 Februari 2022, 

berikut kualifikasi dan 

deskripsi pekerjaan Account 

Executive dan Fiber Optic 

Technical Support yang 

dibuka PT Jembatan Citra 

Nusantara (Citranet). 

Deskripsi Pekerjaan Account 

Executive PT Jembatan Citra 

Nusantara (Citranet). 

17

4. 

05 

Febru

ary 

2022 

Pasien COVID-19 di 

Wisma Atlet 

Kemayoran 

mencapai 5.831 

orang 

Neutr

al 

Elshinta Aris Mudian Jumlah pasien positif COVID-

19 yang dirawat di Rumah 

Sakit Darurat COVID-19 

(RSDC) Wisma Atlet 

Kemayoran, Jakarta, Sabtu, 

bertambah 237 orang 

sehingga menjadi 5.831 

orang, kata Kepala 

Penerangan Komando 

Gabungan Wilayah 

Pertahanan I Kolonel Marinir 

Aris Mudian. "Pasien rawat 

inap di RSDC Wisma Atlet 

Kemayoran Tower 4, 5, 6, dan 

7, per Sabtu, berjumlah 5.831 

orang, sementara jumlah 

pada Jumat (4/2) sebanyak 

5.594 orang," kata Aris ketika 

menerangkan perkembangan 

situasi di RSDC Wisma Atlet 

http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-123656024/info-lowongan-pekerjaan-februari-2022-citranet-buka-dua-loker-minimal-d3-s1-cek-posisi-yang-ditawarkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-123656024/info-lowongan-pekerjaan-februari-2022-citranet-buka-dua-loker-minimal-d3-s1-cek-posisi-yang-ditawarkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-123656024/info-lowongan-pekerjaan-februari-2022-citranet-buka-dua-loker-minimal-d3-s1-cek-posisi-yang-ditawarkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-123656024/info-lowongan-pekerjaan-februari-2022-citranet-buka-dua-loker-minimal-d3-s1-cek-posisi-yang-ditawarkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-123656024/info-lowongan-pekerjaan-februari-2022-citranet-buka-dua-loker-minimal-d3-s1-cek-posisi-yang-ditawarkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-123656024/info-lowongan-pekerjaan-februari-2022-citranet-buka-dua-loker-minimal-d3-s1-cek-posisi-yang-ditawarkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-123656024/info-lowongan-pekerjaan-februari-2022-citranet-buka-dua-loker-minimal-d3-s1-cek-posisi-yang-ditawarkan
http://elshinta.com/news/258769/2022/02/05/pasien-covid19-di-wisma-atlet-kemayoran-mencapai-5831-orang
http://elshinta.com/news/258769/2022/02/05/pasien-covid19-di-wisma-atlet-kemayoran-mencapai-5831-orang
http://elshinta.com/news/258769/2022/02/05/pasien-covid19-di-wisma-atlet-kemayoran-mencapai-5831-orang
http://elshinta.com/news/258769/2022/02/05/pasien-covid19-di-wisma-atlet-kemayoran-mencapai-5831-orang
http://elshinta.com/news/258769/2022/02/05/pasien-covid19-di-wisma-atlet-kemayoran-mencapai-5831-orang
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Kemayoran, Jakarta, Sabtu. 

Adapun rekapitulasi pasien 

COVID-19 yang memperoleh 

perawatan di Wisma Atlet 

Kemayoran terhitung mulai 

tanggal 23 Maret 2020 hingga 

5 Februari 2022 sebanyak 

144. 214 orang. "Kemudian, di 

RSKI Pulau Galang, Batam, 

Kepulauan Riau, jumlah 

pasien rawat inap bertambah 

3 orang, setelah semula 

berjumlah 129 orang sehingga 

per Sabtu menjadi 132 

orang," tutur Aris. 

17

5. 

05 

Febru

ary 

2022 

Peduli Pandemi, 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

Luncurkan 

Program JKP 

Positi

ve 

Republik Merdeka 

Jateng 

Hasan Fahmi Pemerintah pusat melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan 

mengeluarkan program 

terbaru yakni jaminan 

kehilangan pekerjaan (JKP) 

BPJS Ketenagakerjaan 

merupakan program jaminan 

sosial untuk para pekerja atau 

buruh yang terkena PHK. 

Hasan Fahmi Kepala BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang 

Surakarta, menjelaskan 

program tambahan Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan 

tersebut mulai 1 Februari 

2022 peserta BPJAMSOSTEK 

bisa melakukan klaim JKP. 

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," ungkap Hasan 

Fahmi, Sabtu (5/2/2022). 

Pandemi mengakibatkan 

ekonomi mengalami 

keterpurukan dan tidak 

http://www.rmoljawatengah.id/peduli-pandemi-bpjs-ketenagakerjaan-luncurkan-program-jkp
http://www.rmoljawatengah.id/peduli-pandemi-bpjs-ketenagakerjaan-luncurkan-program-jkp
http://www.rmoljawatengah.id/peduli-pandemi-bpjs-ketenagakerjaan-luncurkan-program-jkp
http://www.rmoljawatengah.id/peduli-pandemi-bpjs-ketenagakerjaan-luncurkan-program-jkp
http://www.rmoljawatengah.id/peduli-pandemi-bpjs-ketenagakerjaan-luncurkan-program-jkp
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sedikit pelaku usaha gulung 

tikar, yang berimbas pada 

pemutusan hubungan kerja 

(PHK). 

17

6. 

05 

Febru

ary 

2022 

KSBSI Riau 

Laksanakan 

Agenda Rakerwil 

dan Konfercab di 

Pekanbaru 

Neutr

al 

Borgol News  Konfederasi Serikat Buruh 

Sejahtera Indonesia (KSBSI) 

Provinsi Riau Melaksanakan 

Agenda Rapat Kerja Wilayah 

(Rakerwil) dan Konferensi 

Cabang (Konfercab) acara 

tersebut di buka langsung 

oleh Mediator Hubungan 

Industrial Dinas Tenaga Kerja 

Provinsi Riau AM Pohan di 

Jalan Patimura Pekanbaru 

Jumat, (4/2/2022). Sekjen 

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) 

KSBSI Hendrik Hutagalung 

dalam sambutannya 

mengapresiasi Konfercap dan 

Rakerwil Provinsi Riau dan 

bisa merumuskan bagaimana 

program kerja ke depannya di 

Provinsi Riau sehingga apa 

yang dirumuskan bisa 

berdampak baik serta 

bermanfaat bagi anggota 

KSBSI Provinsi Riau. 

Sementara itu di tempat 

terpisah Korwil KSBI Provinsi 

Riau Kormaida Siboro,SH 

dalam wawancaranya dengan 

media mengatakan kegiatan 

Konfercab dan Rakerwil 

bertujuan untuk 

mengevaluasi kembali kinerja 

yang ada di Provinsi Riau dan 

yang ada tingkat Dpc-Dpc 

serta bagaimana cara 

mengembangkan Organisasi 

KSBSI kedepannya. Acara 

Tersebut Dihadiri Dinas 

Tenaga Kerjaan, BPJS 

Ketenagakerjaan Provinsi 

Riau, Sekretaris Jenderal 

http://borgolnews.com/ksbsi-riau-laksanakan-agenda-rakerwil-dan-konfercab-di-pekanbaru
http://borgolnews.com/ksbsi-riau-laksanakan-agenda-rakerwil-dan-konfercab-di-pekanbaru
http://borgolnews.com/ksbsi-riau-laksanakan-agenda-rakerwil-dan-konfercab-di-pekanbaru
http://borgolnews.com/ksbsi-riau-laksanakan-agenda-rakerwil-dan-konfercab-di-pekanbaru
http://borgolnews.com/ksbsi-riau-laksanakan-agenda-rakerwil-dan-konfercab-di-pekanbaru


 

168 

 

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) 

KSBSI dan Pengurus Cabang. 

17

7. 

05 

Febru

ary 

2022 

Info Loker: PT 

Jembatan Citra 

Nusantara Buka 

Lowongan Kerja 

Lulusan SMK, Ini 

Posisi yang 

Dibutuhkan 

Positi

ve 

Pikiran Rakyat 

Bekasi 

 PT Jembatan Citra Nusantara 

(citranet) membuka 

kesempatan lowongan kerja 

bagi pria dan wanita untuk 

mengisi formasi yang 

tersedia. Disebutkan PT 

Jembatan Citra Nusantara 

saat ini sedang membuka 

lowongan kerja untuk 

ditempatkan di Sukoharjo, 

Jawa Tengah. "PT Jembatan 

Citra Nusantara (citranet) 

membuka kesempatan 

bagimu untuk mengisi formasi 

yang tersedia. Melalui akun 

Instagram @kemnaker pada 

Sabtu, 5 Februari 2022, ada 

formasi untuk lowongan kerja 

terbaru tersebut. 

17

8. 

05 

Febru

ary 

2022 

Kapolres Bogor 

Gelar Silahturahmi 

Bersama Serikat 

Kerja Kabupaten 

Bogor 

Neutr

al 

Jabar Online Iman Imanuddin Kapolres Bogor jalin 

silahturahmi dengan para 

ketua serikat buruh 

kabupaten Bogor di Aula 

Sanika Satyawada Polres 

Bogor, Pada Kamis (03/02). 

Kapolres Bogor AKBP Dr Iman 

Imanuddin, S.H, S.I.K, M.H 

dalam sambutannya 

mengatakan terimakasih atas 

kehadiran rekan-rekan buruh 

Kabupaten Bogor ini. Arief 

pun berterima kasih atas 

undangan silahturahmi yang 

diberikan bapak Kapolres 

Bogor, semoga silahturahmi 

ini sebagi langkah awal kita 

untuk terus menjalin kerja 

sama dalam menciptakan 

kabupaten yang kondusif, 

ungkapnya. Kegiatan 

silahturahmi ini sendiri 

merupakan sebagi saran kita 

http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123656177/info-loker-pt-jembatan-citra-nusantara-buka-lowongan-kerja-lulusan-smk-ini-posisi-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123656177/info-loker-pt-jembatan-citra-nusantara-buka-lowongan-kerja-lulusan-smk-ini-posisi-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123656177/info-loker-pt-jembatan-citra-nusantara-buka-lowongan-kerja-lulusan-smk-ini-posisi-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123656177/info-loker-pt-jembatan-citra-nusantara-buka-lowongan-kerja-lulusan-smk-ini-posisi-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123656177/info-loker-pt-jembatan-citra-nusantara-buka-lowongan-kerja-lulusan-smk-ini-posisi-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123656177/info-loker-pt-jembatan-citra-nusantara-buka-lowongan-kerja-lulusan-smk-ini-posisi-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123656177/info-loker-pt-jembatan-citra-nusantara-buka-lowongan-kerja-lulusan-smk-ini-posisi-yang-dibutuhkan
http://jabaronline.com/kapolres-bogor-gelar-silahturahmi-bersama-serikat-kerja-kabupaten-bogor-2
http://jabaronline.com/kapolres-bogor-gelar-silahturahmi-bersama-serikat-kerja-kabupaten-bogor-2
http://jabaronline.com/kapolres-bogor-gelar-silahturahmi-bersama-serikat-kerja-kabupaten-bogor-2
http://jabaronline.com/kapolres-bogor-gelar-silahturahmi-bersama-serikat-kerja-kabupaten-bogor-2
http://jabaronline.com/kapolres-bogor-gelar-silahturahmi-bersama-serikat-kerja-kabupaten-bogor-2
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bersama rekan buruh untuk 

saling bertukar pikiran berupa 

saran atau masukan untuk 

menciptakan situasi 

Kamtibmas yang aman dan 

kondusif di wilayah 

kabupaten Bogor. 

17

9. 

05 

Febru

ary 

2022 

Tito Karnavian 

Kirim Tim ke Nusa 

Tenggara Timur 

soal Pembulatan 

Upah Minimum Rp 

1,97 Juta 

Neutr

al 

Tempo.co  Menteri Dalam Negeri 

mengirim tim ke Nusa 

Tenggara Timur atau Nusa 

Tenggara Timur. Sebab, Nusa 

Tenggara Timur menjadi satu 

dari lima provinsi yang 

menetapkan Upah Minimum 

Provinsi 2022 berbeda 

dengan formula Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 Tahun 

2021 tentang Pengupahan. 

Tim yang dipimpin Staf 

Khusus Mendagri Bidang 

Politik dan Media, Kastorius 

Sinaga itu menggelar rapat 

dengan Gubernur Victor 

Laiskodat, serikat pekerja, 

hingga Asosiasi Pengusaha 

Indonesia (Apindo) Nusa 

Tenggara Timur. Tim 

kementerian akhirnya menilai 

penetapan UMP Nusa 

Tenggara Timur ini telah 

sesuai dengan PP 36 karena 

pembulatan dilakukan di atas 

kesepakatan. 

18

0. 

05 

Febru

ary 

2022 

KSP: Pembahasan 

Sertifikat Vaksin 

Sudah Sejak Mei 

2021 

Neutr

al 

News Summed Up  "Pembahasan sertifikat vaksin 

Indonesia yang diakui dunia 

internasional atau sertifikat 

vaksin internasional dilakukan 

sejak Mei 2021," kata Fadjar, 

dikutip dari siaran pers KSP, 

Sabtu (5/2/2022). Fadjar 

memaparkan, pembahasan 

vaksin internasional berawal 

saat KSP memfasilitasi 

pertemuan Kementerian 

http://nasional.tempo.co/read/1557692/tito-karnavian-kirim-tim-ke-ntt-soal-pembulatan-upah-minimum-rp-197-juta
http://nasional.tempo.co/read/1557692/tito-karnavian-kirim-tim-ke-ntt-soal-pembulatan-upah-minimum-rp-197-juta
http://nasional.tempo.co/read/1557692/tito-karnavian-kirim-tim-ke-ntt-soal-pembulatan-upah-minimum-rp-197-juta
http://nasional.tempo.co/read/1557692/tito-karnavian-kirim-tim-ke-ntt-soal-pembulatan-upah-minimum-rp-197-juta
http://nasional.tempo.co/read/1557692/tito-karnavian-kirim-tim-ke-ntt-soal-pembulatan-upah-minimum-rp-197-juta
http://nasional.tempo.co/read/1557692/tito-karnavian-kirim-tim-ke-ntt-soal-pembulatan-upah-minimum-rp-197-juta
http://newssummedup.com/summary/KSP-Pembahasan-Sertifikat-Vaksin-Sudah-Sejak-Mei-2021-yovy1x
http://newssummedup.com/summary/KSP-Pembahasan-Sertifikat-Vaksin-Sudah-Sejak-Mei-2021-yovy1x
http://newssummedup.com/summary/KSP-Pembahasan-Sertifikat-Vaksin-Sudah-Sejak-Mei-2021-yovy1x
http://newssummedup.com/summary/KSP-Pembahasan-Sertifikat-Vaksin-Sudah-Sejak-Mei-2021-yovy1x
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Kesehatan, Kementerian 

Ketenagakerjaan, dan 

perwakilan Calon Pekerja 

Migran Indonesia (CPMI) pada 

awal Mei 2021. Sertifikat 

vaksin pada PeduliLindungi 

tak diakui dan tak dapat 

dibaca negara lain. Menurut 

Fadjar, keseriusan KSP dalam 

mendorong sertifikat vaksin 

Covid-19 internasional karena 

pengakuan sertifikat vaksin 

Covid-19 Indonesia ini sangat 

penting bagi seluruh WNI 

pelaku perjalanan luar negeri, 

baik sebagai pemerintah, 

pekerja migran, pebisnis, 

pelajar/mahasiswa, maupun 

tujuan wisata. 

18

1. 

05 

Febru

ary 

2022 

Tim Kemendagri 

Kunjungi Nusa 

Tenggara Timur 

untuk Bahas UMP 

Neutr

al 

Media Indonesia Victor Laiskodat Tim Kemendagri yang 

dipimpin Staf Khusus 

Mendagri Bidang Politik dan 

Media Kastorius Sinaga 

bersama pejabat SUPD IV 

Ditjen Bangda dan pejabat 

Kemankertrans datang ke 

Nusa Tenggara Timur pada 

Kamis-Sabtu (3-5/2). 

Disamping itu, Tim 

Kemendagri bersama tim 

Kemenakertrans juga 

melakukan rapat kordinasi 

dengan Disnaker Pemprov 

Nusa Tenggara Timur 

bersama Dewan Pengupahan 

Propinsi Nusa Tenggara Timur 

yang melibatkan serikat 

pekerja/buruh dan jajaran 

Apindo Prop Nusa Tenggara 

Timur. PENETEPAN Upah 

Minimum Provinsi (UMP) 

merupakan bagian dari 

program strategis nasional 

dan menjadi prioritas bagi 

Kementerian Dalam Negeri 

http://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/469466/tim-kemendagri-kunjungi-ntt-untuk-bahas-ump
http://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/469466/tim-kemendagri-kunjungi-ntt-untuk-bahas-ump
http://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/469466/tim-kemendagri-kunjungi-ntt-untuk-bahas-ump
http://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/469466/tim-kemendagri-kunjungi-ntt-untuk-bahas-ump
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(Kemendagri) untuk 

memantau setiap daerah agar 

pelaksanaannya sesuai 

dengan formula PP36/2021 

tentang Penetapan Upah 

Minimum. Salah satu provinsi 

yang perhitungan besaran 

upah minimumnya berbeda 

dengan PP tersebut yakni 

Nusa Tenggara Timur (Nusa 

Tenggara Timur). 

18

2. 

05 

Febru

ary 

2022 

Gratis! Dinas PUPR 

Kota Mojokerto 

Buka Pelatihan 

Tukang Bangunan 

Gedung, Kuota 

Terbatas, Cek 

Syaratnya 

Negat

ive 

Info Mojokerto  Dalam rangka 

mengembangkan 

kemampuan sumber daya 

manusia di sektor jasa 

konstruksi, Dinas Pekerjaan 

Umum dan Perumahan 

Rakyat (PUPR) Kota 

Mojokerto mengadakan 

Pelatihan dan Sertifikasi 

Tukang Bangunan Gedung. 

Melansir dari akun Instagram 

dpuprkotamojokerto, Sabtu 

(5/2), berikut persyaratannya 

:. 1. 3. Fotocopy KTP domisili 

kota Mojokerto. Pelatihan 

tersebut gratis dan kuota 

terbatas untuk 30 peserta. 

18

3. 

05 

Febru

ary 

2022 

Kemendagri 

turunkan tim ke 

Nusa Tenggara 

Timur dukung 

UMP program 

strategis nasional 

Positi

ve 

Antara Kastorius Sinaga Kementerian Dalam Negeri 

(Kemendagri) menurunkan 

tim ke Provinsi Nusa Tenggara 

Timur guna mendukung 

pelaksanaan Upah Minimum 

Provinsi (UMP) 2022 sebagai 

program strategis nasional. 

Tim Kemendagri yang 

dipimpin Staf Khusus 

Mendagri Bidang Politik dan 

Media Kastorius Sinaga 

bersama pejabat SUPD IV 

Ditjen Bangda dan pejabat 

Kemenakertrans turun ke 

Provinsi Nusa Tenggara Timur 

pada 3-5 Februari 2022. 

http://infomojokerto.jurnalisindonesia.id/read/59256/Gratis-Dinas-PUPR-Kota-Mojokerto-Buka-Pelatihan-Tukang-Bangunan-Gedung-Kuota-Terbatas-Cek-Syaratnya
http://infomojokerto.jurnalisindonesia.id/read/59256/Gratis-Dinas-PUPR-Kota-Mojokerto-Buka-Pelatihan-Tukang-Bangunan-Gedung-Kuota-Terbatas-Cek-Syaratnya
http://infomojokerto.jurnalisindonesia.id/read/59256/Gratis-Dinas-PUPR-Kota-Mojokerto-Buka-Pelatihan-Tukang-Bangunan-Gedung-Kuota-Terbatas-Cek-Syaratnya
http://infomojokerto.jurnalisindonesia.id/read/59256/Gratis-Dinas-PUPR-Kota-Mojokerto-Buka-Pelatihan-Tukang-Bangunan-Gedung-Kuota-Terbatas-Cek-Syaratnya
http://infomojokerto.jurnalisindonesia.id/read/59256/Gratis-Dinas-PUPR-Kota-Mojokerto-Buka-Pelatihan-Tukang-Bangunan-Gedung-Kuota-Terbatas-Cek-Syaratnya
http://infomojokerto.jurnalisindonesia.id/read/59256/Gratis-Dinas-PUPR-Kota-Mojokerto-Buka-Pelatihan-Tukang-Bangunan-Gedung-Kuota-Terbatas-Cek-Syaratnya
http://infomojokerto.jurnalisindonesia.id/read/59256/Gratis-Dinas-PUPR-Kota-Mojokerto-Buka-Pelatihan-Tukang-Bangunan-Gedung-Kuota-Terbatas-Cek-Syaratnya
http://www.antaranews.com/berita/2685829/kemendagri-turunkan-tim-ke-ntt-dukung-ump-program-strategis-nasional
http://www.antaranews.com/berita/2685829/kemendagri-turunkan-tim-ke-ntt-dukung-ump-program-strategis-nasional
http://www.antaranews.com/berita/2685829/kemendagri-turunkan-tim-ke-ntt-dukung-ump-program-strategis-nasional
http://www.antaranews.com/berita/2685829/kemendagri-turunkan-tim-ke-ntt-dukung-ump-program-strategis-nasional
http://www.antaranews.com/berita/2685829/kemendagri-turunkan-tim-ke-ntt-dukung-ump-program-strategis-nasional
http://www.antaranews.com/berita/2685829/kemendagri-turunkan-tim-ke-ntt-dukung-ump-program-strategis-nasional
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Disamping itu, Tim 

Kemendagri bersama Tim 

Kemenakertrans melakukan 

rapat kordinasi dengan 

Disnaker Provinsi Nusa 

Tenggara Timur bersama 

Dewan Pengupahan Provinsi 

Nusa Tenggara Timur yang 

melibatkan serikat 

pekerja/buruh dan jajaran 

Apindo Provinsi Nusa 

Tenggara Timur. Dalam kaitan 

itu, kata dia, pelaksanaan PP 

36/2021 tentang Penetapan 

Upah Minimum di daerah 

merupakan prioritas 

pembinaan Kemendagri 

terhadap pemda karena 

pelaksanaan PP 36/2021 

tentang Pengupahan telah 

menjadi bagian program 

strategis nasional. 

18

4. 

05 

Febru

ary 

2022 

Pasien COVID-19 di 

Wisma Atlet 

Kemayoran 

Mencapai 5.831 

Orang 

Neutr

al 

Voi Aris Mudian Jumlah pasien positif COVID-

19 yang dirawat di Rumah 

Sakit Darurat COVID-19 

(RSDC) Wisma Atlet 

Kemayoran, Jakarta, Sabtu, 

bertambah 237 orang 

sehingga menjadi 5.831 

orang, kata Kepala 

Penerangan Komando 

Gabungan Wilayah 

Pertahanan I Kolonel Marinir 

Aris Mudian. "Pasien rawat 

inap di RSDC Wisma Atlet 

Kemayoran Tower 4, 5, 6, dan 

7, per Sabtu, berjumlah 5.831 

orang, sementara jumlah 

pada Jumat (4/2) sebanyak 

5.594 orang," kata Aris ketika 

menerangkan perkembangan 

situasi di RSDC Wisma Atlet 

Kemayoran, Jakarta, Sabtu 5 

Februari. Adapun rekapitulasi 

pasien COVID-19 yang 

http://voi.id/berita/131572/pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-mencapai-5-831-orang
http://voi.id/berita/131572/pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-mencapai-5-831-orang
http://voi.id/berita/131572/pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-mencapai-5-831-orang
http://voi.id/berita/131572/pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-mencapai-5-831-orang
http://voi.id/berita/131572/pasien-covid-19-di-wisma-atlet-kemayoran-mencapai-5-831-orang
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memperoleh perawatan di 

Wisma Atlet Kemayoran 

terhitung mulai tanggal 23 

Maret 2020 hingga 5 Februari 

2022 sebanyak 144. 214 

orang. "Kemudian, di RSKI 

Pulau Galang, Batam, 

Kepulauan Riau, jumlah 

pasien rawat inap bertambah 

3 orang, setelah semula 

berjumlah 129 orang sehingga 

per Sabtu menjadi 132 

orang," tutur Aris. 

18

5. 

05 

Febru

ary 

2022 

Konstruksi 

Penyumbang 

Terbesar 

Kecelakaan Kerja 

di Indonesia - 

Konstruksi Media 

Negat

ive 

Konstruksi Media  KONSTRUKSI MEDIA- Sektor 

industri konstruksi masih 

menjadi penyumbang 

terbesar kasus kecelakaan 

kerja di Indonesia. Setiap 

tahunnya, sektor konstruksi 

menyumbang 32% dari total 

kasus kecelakaan kerja di 

Indonesia. Di posisi dua, 

sektor industri manufaktur 

menyumbang 31,6% kasus 

kecelakaan kerja di Indonesia. 

Demikian diungkap Ketua 

Komite Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja Lingkungan 

(K3L) Persatuan Insinyur 

Indonesia (PII) Dr (cand) Ir 

Desiderius Viby Indrayana, ST, 

MM, MT, IPU, ASEAN Eng 

pada webinar bertajuk 

Indonesian Safety & Quality 

Engineer Outlook 2022 yang 

diselenggarakan Komite K3L 

PII secara daring, Sabtu 

(5/2/2022), yang mengutip 

data dari Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

dan BPJamsostek. 

18

6. 

05 

Febru

Menaker Bersama 

Organisasi Buruh 

Negat

ive 

Sindo News Michiko 

Miyamoto,Ida 

Fauziyah 

Menaker Ida menyambut 

positif atas inisiasi kajian yang 

telah dibahas secara bersama 

http://konstruksimedia.com/konstruksi-penyumbang-terbesar-kecelakaan-kerja-di-indonesia
http://konstruksimedia.com/konstruksi-penyumbang-terbesar-kecelakaan-kerja-di-indonesia
http://konstruksimedia.com/konstruksi-penyumbang-terbesar-kecelakaan-kerja-di-indonesia
http://konstruksimedia.com/konstruksi-penyumbang-terbesar-kecelakaan-kerja-di-indonesia
http://konstruksimedia.com/konstruksi-penyumbang-terbesar-kecelakaan-kerja-di-indonesia
http://konstruksimedia.com/konstruksi-penyumbang-terbesar-kecelakaan-kerja-di-indonesia
http://ekbis.sindonews.com/read/677553/34/menaker-bersama-organisasi-buruh-bahas-3-isu-pelindungan-pmi-1644051764
http://ekbis.sindonews.com/read/677553/34/menaker-bersama-organisasi-buruh-bahas-3-isu-pelindungan-pmi-1644051764
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ary 

2022 

Bahas 3 Isu 

Pelindungan PMI 

baik dari Kemnaker, ILO, 

maupun Jaringan Buruh 

Migran (JBM). "Seluruh 

pemangku kepentingan ini 

perlu untuk menyelaraskan 

pemikiran bersama, terkait 

pentingnya memberikan 

pelindungan PMI yang 

berbasis pada kesetaraan 

gender, sesuai dengan 

amanat UU No. 18 Tahun 

2017," kata Menaker dalam 

keterangannya, Sabtu 

(5/2/2022). Terkait ketiga isu 

yang dibahas, Menaker Ida 

mengatakan bahwa yang 

pertama yakni rencana 

launching Panduan Teknis 

Tripartite Plus. Rencana 

launching ini perlu untuk 

melihat kembali moment 

yang tepat, Menaker pun 

mengusulkan launching nanti 

bisa menyesuaikan pada hari 

International Women Day. 

18

7. 

05 

Febru

ary 

2022 

Waspada! Pasien 

Rawat Inap Wisma 

Atlet Hampir 6.000 

Orang 

Negat

ive 

Harian Jogja  Jumlah pasien rawat inap di 

RSDC Wisma Atlet Kemayoran 

bertambah 237 orang per hari 

ini, Sabtu (5/2/2022), 

mendekati 6.000 orang, atau 

lebih detail 5.831 orang. 

Dengan demikian, jumlah 

pasien di Wisma Atlet 

Kemayoran terhitung 23 

Maret 2020 hingga 5 Februari 

2020 adalah 144. 214 orang. 

Kemudian, pasien rawat inap 

di RSKI Pulau Galang 

bertambah 3 orang sehingga 

totalnya kini 132 orang. 

Jumlah pasien yang dirawat di 

RSKI Pulau Galang sejak 

diresmikan pada adalah 

18.507 orang. 

http://ekbis.sindonews.com/read/677553/34/menaker-bersama-organisasi-buruh-bahas-3-isu-pelindungan-pmi-1644051764
http://ekbis.sindonews.com/read/677553/34/menaker-bersama-organisasi-buruh-bahas-3-isu-pelindungan-pmi-1644051764
http://news.harianjogja.com/read/2022/02/05/500/1094720/waspada-pasien-rawat-inap-wisma-atlet-hampir-6000-orang
http://news.harianjogja.com/read/2022/02/05/500/1094720/waspada-pasien-rawat-inap-wisma-atlet-hampir-6000-orang
http://news.harianjogja.com/read/2022/02/05/500/1094720/waspada-pasien-rawat-inap-wisma-atlet-hampir-6000-orang
http://news.harianjogja.com/read/2022/02/05/500/1094720/waspada-pasien-rawat-inap-wisma-atlet-hampir-6000-orang
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18

8. 

05 

Febru

ary 

2022 

Gelar Vaksinasi 

Booster, Direktur 

SDM BP 

JAMSOSTEK: Tetap 

Disiplin Prokes 

Positi

ve 

Jawa Post National 

Network 

Abdur Rahman Sementara itu, Direktur 

Umum dan SDM BP 

JAMSOSTEK Abdur Rahman 

Irsyadi dan Ketua Dewan 

Pengawas Muhammad Zuhri 

yang turut hadir 

berkesempatan mendapatkan 

suntikan pertama. Ribuan 

karyawan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan (BP 

JAMSOSTEK) Jakarta 

menerima vaksin dosis ketiga 

atau booster. "Ini upaya 

mencegah penyebaran Covid-

19 pada klaster perkantoran 

terutama varian baru omicron 

ini," kata Kepala Kantor 

Cabang BP JAMSOSTEK 

Jakarta Ceger Cep Nandi 

Yunandar dalam 

keterangannya, Jumat (4/2). 

Sebanyak 2.000 karyawan BP 

JAMSOSTEK di wilayah DKI 

Jakarta menerima vaksin 

booster yang diselenggarakan 

selama dua hari di Gedung 

Plaza BP JAMSOSTEK, Jakarta 

Selatan. 

18

9. 

05 

Febru

ary 

2022 

Mendagri Kirim 

Tim Khusus 

Tangani Upah 

Minimum Provinsi 

2022 di Nusa 

Tenggara Timur 

Positi

ve 

Bisnis Indonesia  Menteri Dalam Negeri 

(Mendagri) Tito Karnavian 

memutuskan untuk mengirim 

tim ke Nusa Tenggara Timur 

atau Nusa Tenggara Timur 

guna mengurus penetapan 

Upah Minimum Provinsi 2022 

di Nusa Tenggara Timur (Nusa 

Tenggara Timur). Nusa 

Tenggara Timur menjadi satu 

dari lima provinsi yang 

menetapkan Upah Minimum 

Provinsi 2022 berbeda 

dengan formula Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 Tahun 

2021 tentang Pengupahan. 

http://www.jpnn.com/news/gelar-vaksinasi-booster-direktur-sdm-bp-jamsostek-tetap-disiplin-prokes
http://www.jpnn.com/news/gelar-vaksinasi-booster-direktur-sdm-bp-jamsostek-tetap-disiplin-prokes
http://www.jpnn.com/news/gelar-vaksinasi-booster-direktur-sdm-bp-jamsostek-tetap-disiplin-prokes
http://www.jpnn.com/news/gelar-vaksinasi-booster-direktur-sdm-bp-jamsostek-tetap-disiplin-prokes
http://www.jpnn.com/news/gelar-vaksinasi-booster-direktur-sdm-bp-jamsostek-tetap-disiplin-prokes
http://kabar24.bisnis.com/read/20220205/15/1497021/mendagri-kirim-tim-khusus-tangani-upah-minimum-provinsi-2022-di-ntt
http://kabar24.bisnis.com/read/20220205/15/1497021/mendagri-kirim-tim-khusus-tangani-upah-minimum-provinsi-2022-di-ntt
http://kabar24.bisnis.com/read/20220205/15/1497021/mendagri-kirim-tim-khusus-tangani-upah-minimum-provinsi-2022-di-ntt
http://kabar24.bisnis.com/read/20220205/15/1497021/mendagri-kirim-tim-khusus-tangani-upah-minimum-provinsi-2022-di-ntt
http://kabar24.bisnis.com/read/20220205/15/1497021/mendagri-kirim-tim-khusus-tangani-upah-minimum-provinsi-2022-di-ntt
http://kabar24.bisnis.com/read/20220205/15/1497021/mendagri-kirim-tim-khusus-tangani-upah-minimum-provinsi-2022-di-ntt
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Tim yang dipimpin Staf 

Khusus Mendagri Bidang 

Politik dan Media, Kastorius 

Sinaga itu menggelar rapat 

dengan Gubernur Nusa 

Tenggara Timur Victor 

Laiskodat, serikat pekerja, 

hingga Asosiasi Pengusaha 

Indonesia (Apindo) Nusa 

Tenggara Timur. Di Nusa 

Tenggara Timur, pembulatan 

upah terjadi dari semula Rp 

1.965.874 menjadi Rp 

1.975.000. 

19

0. 

05 

Febru

ary 

2022 

Istirahat, Ini 3 

Tanda Tubuhmu 

Kelelahan Akibat 

Terlalu Banyak 

Bekerja 

Negat

ive 

Tribun News  Tanda lainnya perempuan 

karier harus berhenti bekerja 

adalah kondisi emosional. 3. 

Kondisi Mental. Sebagai 

perempuan karier, mungkin 

sebagian dari kamu pernah 

berada di situasi yang tidak 

mengenakkan hingga berpikir 

untuk berhenti kerja. Namun 

keputusan untuk berhenti 

bekerja dari kantor bukanlah 

perkara mudah bagi apalagi 

untuk perempuan. 

19

1. 

05 

Febru

ary 

2022 

Dukung UMP di 

Nusa Tenggara 

Timur, Kemendagri 

Kirim Tim 

Positi

ve 

Infopublik.id Kastorius Sinaga Kementerian Dalam Negeri 

(Kemendagri) menurunkan 

tim ke Provinsi Nusa Tenggara 

Timur (Nusa Tenggara Timur), 

guna mendukung 

pelaksanaan Upah Minimum 

Provinsi (UMP) 2022 sebagai 

program strategis nasional. 

Tim Kemendagri yang 

dipimpin Staf Khusus 

Mendagri Bidang Politik dan 

Media Kastorius Sinaga 

bersama pejabat Ditjen 

Bangda dan pejabat 

Kemenakertrans turun ke 

Provinsi Nusa Tenggara Timur 

pada 3-5 Februari 2022. 

http://www.tribunnews.com/parapuan/2022/02/05/istirahat-ini-3-tanda-tubuhmu-kelelahan-akibat-terlalu-banyak-bekerja
http://www.tribunnews.com/parapuan/2022/02/05/istirahat-ini-3-tanda-tubuhmu-kelelahan-akibat-terlalu-banyak-bekerja
http://www.tribunnews.com/parapuan/2022/02/05/istirahat-ini-3-tanda-tubuhmu-kelelahan-akibat-terlalu-banyak-bekerja
http://www.tribunnews.com/parapuan/2022/02/05/istirahat-ini-3-tanda-tubuhmu-kelelahan-akibat-terlalu-banyak-bekerja
http://www.tribunnews.com/parapuan/2022/02/05/istirahat-ini-3-tanda-tubuhmu-kelelahan-akibat-terlalu-banyak-bekerja
http://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/603692/dukung-ump-di-ntt-kemendagri-kirim-tim
http://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/603692/dukung-ump-di-ntt-kemendagri-kirim-tim
http://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/603692/dukung-ump-di-ntt-kemendagri-kirim-tim
http://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/603692/dukung-ump-di-ntt-kemendagri-kirim-tim
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Disamping itu, Tim 

Kemendagri bersama Tim 

Kemenakertrans melakukan 

rapat kordinasi dengan 

Disnaker Provinsi Nusa 

Tenggara Timur bersama 

Dewan Pengupahan Provinsi 

Nusa Tenggara Timur yang 

melibatkan serikat 

pekerja/buruh dan jajaran 

Apindo Provinsi Nusa 

Tenggara Timur. Dalam kaitan 

itu, kata Kastorius, 

pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah (PP) 36/2021 

tentang Penetapan Upah 

Minimum di daerah 

merupakan prioritas 

pembinaan Kemendagri 

terhadap pemda, karena 

pelaksanaan PP 36/2021 

tentang Pengupahan telah 

menjadi bagian program 

strategis nasional. 

19

2. 

05 

Febru

ary 

2022 

Ketua DPD RI 

Minta Pemerintah 

Perketat 

Mekanisme 

Pengiriman 

Pekerja Migran 

Neutr

al 

Indonews.id La Nyalla 

Mahmud 

Mattalitti 

Jakarta, INDONEWS.ID- Ketua 

DPD RI, AA LaNyalla Mahmud 

Mattalitti, berharap 

pemerintah memperketat 

mekanisme pengiriman 

pekerja migran ke luar negeri. 

Menurut LaNyalla, kasus 

perbudakan yang kerap 

menimpa pekerja migran 

harus ditangani dengan 

serius. "Kita sudah berkali-kali 

mendengarkan kasus 

perbudakan yang menimpa 

pekerja migran Indonesia. 

Kondisinya bahkan sering 

membuat kita miris. 

19

3. 

05 

Febru

ary 

2022 

Citranet Buka 

Lowongan Kerja, 

Tersedia 2 Posisi 

Positi

ve 

Tribun News 

Makassar 

 Informasi lowongan kerja 

terbaru hari ini, Sabtu 

(5/2/2022). Dimana lowongan 

kerja ini terbuka untuk 

http://indonews.id/artikel/323124/Ketua-DPD-RI-Minta-Pemerintah-Perketat-Mekanisme-Pengiriman-Pekerja-Migran
http://indonews.id/artikel/323124/Ketua-DPD-RI-Minta-Pemerintah-Perketat-Mekanisme-Pengiriman-Pekerja-Migran
http://indonews.id/artikel/323124/Ketua-DPD-RI-Minta-Pemerintah-Perketat-Mekanisme-Pengiriman-Pekerja-Migran
http://indonews.id/artikel/323124/Ketua-DPD-RI-Minta-Pemerintah-Perketat-Mekanisme-Pengiriman-Pekerja-Migran
http://indonews.id/artikel/323124/Ketua-DPD-RI-Minta-Pemerintah-Perketat-Mekanisme-Pengiriman-Pekerja-Migran
http://indonews.id/artikel/323124/Ketua-DPD-RI-Minta-Pemerintah-Perketat-Mekanisme-Pengiriman-Pekerja-Migran
http://makassar.tribunnews.com/2022/02/05/citranet-buka-lowongan-kerja-tersedia-2-posisi-untuk-tamatan-smk-cek-syarat
http://makassar.tribunnews.com/2022/02/05/citranet-buka-lowongan-kerja-tersedia-2-posisi-untuk-tamatan-smk-cek-syarat
http://makassar.tribunnews.com/2022/02/05/citranet-buka-lowongan-kerja-tersedia-2-posisi-untuk-tamatan-smk-cek-syarat
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untuk Tamatan 

SMK, Cek Syarat 

tamatan SMK hingga S1. 28 

tahun. 2. Account Executive. 

19

4. 

05 

Febru

ary 

2022 

Wattu Benarkan 

Ratusan Buruh 

Bongkar Muat 

Pelabuhan 

Manado Belum 

Terdaftar BPJS 

Neutr

al 

Manado Today Boby Daud Kepala BPJS Ketenagakerjaan 

Sulawesi Utara Mintje Wattu 

membenarkan bahwa ratusan 

buruh bongkar muat barang 

di Pelabuhan Manado belum 

didaftarkan BPJS oleh 

Koperasi TKBM. Ia menyebut, 

ada kurang lebih 300 buruh 

bongkar muat di Pelabuhan 

Manado yang akan 

melakukan registrasi 

pendaftaran BPJS 

Ketenagakerjaan. 

Berdasarkan penelusuran, 

dalam proses bongkar muat di 

Pelabuhan Manado setiap 

perusahaan diwajibkan untuk 

membayarkan biaya sekitar 

Rp81 ribu/ton untuk upah 

buruh, administrasi koperasi 

termasuk BPJS buruh. Hal itu 

dikatakan Wattu usai 

menghadiri rapat koordinasi 

dengan Dishub Sulawesi 

Utara, Disnaker Sulawesi 

Utara, Dinas Koperasi 

Sulawesi Utara, KSOP Kls III 

Manado dan Koperasi TKBM 

Manado terkait belum 

terdaftarnya ratusan buruh 

pelabuhan sebagai peserta 

BPJS Ketenagakerjaan. 

19

5. 

05 

Febru

ary 

2022 

Bahas 3 Isu 

Pelindungan PMI, 

Menaker Duduk 

Bareng dengan 

Organisasi Buruh 

Negat

ive 

Gonews.co Michiko 

Miyamoto,Ida 

Fauziyah 

Menaker Ida menyambut 

positif atas inisiasi kajian yang 

telah dibahas secara bersama 

baik dari Kemnaker, ILO, 

maupun Jaringan Buruh 

Migran (JBM). "Seluruh 

pemangku kepentingan ini 

perlu untuk menyelaraskan 

pemikiran bersama, terkait 

pentingnya memberikan 

http://makassar.tribunnews.com/2022/02/05/citranet-buka-lowongan-kerja-tersedia-2-posisi-untuk-tamatan-smk-cek-syarat
http://makassar.tribunnews.com/2022/02/05/citranet-buka-lowongan-kerja-tersedia-2-posisi-untuk-tamatan-smk-cek-syarat
http://www.manadotoday.co.id/berita-pilihan/wattu-benarkan-ratusan-buruh-bongkar-muat-pelabuhan-manado-belum-terdaftar-bpjs
http://www.manadotoday.co.id/berita-pilihan/wattu-benarkan-ratusan-buruh-bongkar-muat-pelabuhan-manado-belum-terdaftar-bpjs
http://www.manadotoday.co.id/berita-pilihan/wattu-benarkan-ratusan-buruh-bongkar-muat-pelabuhan-manado-belum-terdaftar-bpjs
http://www.manadotoday.co.id/berita-pilihan/wattu-benarkan-ratusan-buruh-bongkar-muat-pelabuhan-manado-belum-terdaftar-bpjs
http://www.manadotoday.co.id/berita-pilihan/wattu-benarkan-ratusan-buruh-bongkar-muat-pelabuhan-manado-belum-terdaftar-bpjs
http://www.manadotoday.co.id/berita-pilihan/wattu-benarkan-ratusan-buruh-bongkar-muat-pelabuhan-manado-belum-terdaftar-bpjs
http://www.gonews.co/berita/baca/2022/02/05/bahas-3-isu-pelindungan-pmi-menaker-duduk-bareng-dengan-organisasi-buruh
http://www.gonews.co/berita/baca/2022/02/05/bahas-3-isu-pelindungan-pmi-menaker-duduk-bareng-dengan-organisasi-buruh
http://www.gonews.co/berita/baca/2022/02/05/bahas-3-isu-pelindungan-pmi-menaker-duduk-bareng-dengan-organisasi-buruh
http://www.gonews.co/berita/baca/2022/02/05/bahas-3-isu-pelindungan-pmi-menaker-duduk-bareng-dengan-organisasi-buruh
http://www.gonews.co/berita/baca/2022/02/05/bahas-3-isu-pelindungan-pmi-menaker-duduk-bareng-dengan-organisasi-buruh
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pelindungan PMI yang 

berbasis pada kesetaraan 

gender, sesuai dengan 

amanat UU No. 18 Tahun 

2017," kata Menaker dalam 

keterangannya, Sabtu 

(5/2/2022). Terkait ketiga isu 

yang dibahas, Menaker Ida 

mengatakan bahwa yang 

pertama yakni rencana 

launching Panduan Teknis 

Tripartite Plus. Rencana 

launching ini perlu untuk 

melihat kembali moment 

yang tepat, Menaker pun 

mengusulkan launching nanti 

bisa menyesuaikan pada hari 

International Women Day. 

19

6. 

05 

Febru

ary 

2022 

UMP Program 

Strategis Nasional, 

Kemendagri 

Lakukan 

Pembinaan ke 

Nusa Tenggara 

Timur 

Positi

ve 

Jurnas Kastorius Sinaga Kementerian Dalam Negeri 

(Kemendagri) menurunkan 

tim ke Provinsi Nusa Tenggara 

Timur. Tim Kemendagri yang 

dipimpin Staf Khusus 

Mendagri Bidang Politik dan 

Media Kastorius Sinaga 

bersama pejabat SUPD IV 

Ditjen Bangda dan pejabat 

Kemenakertrans turun ke 

Provinsi Nusa Tenggara Timur 

pada 3-5 Februari 2022. 

Disamping itu, Tim 

Kemendagri bersama Tim 

Kemenakertrans melakukan 

rapat kordinasi dengan 

Disnaker Provinsi Nusa 

Tenggara Timur bersama 

Dewan Pengupahan Provinsi 

Nusa Tenggara Timur yang 

melibatkan serikat 

pekerja/buruh dan jajaran 

Apindo Provinsi Nusa 

Tenggara Timur. Pelaksanaan 

PP 36/2021 tentang 

Penetapan Upah Minimum di 

daerah merupakan prioritas 

http://www.jurnas.com/artikel/110753/UMP-Program-Strategis-Nasional-Kemendagri-Lakukan-Pembinaan-ke-NTT-
http://www.jurnas.com/artikel/110753/UMP-Program-Strategis-Nasional-Kemendagri-Lakukan-Pembinaan-ke-NTT-
http://www.jurnas.com/artikel/110753/UMP-Program-Strategis-Nasional-Kemendagri-Lakukan-Pembinaan-ke-NTT-
http://www.jurnas.com/artikel/110753/UMP-Program-Strategis-Nasional-Kemendagri-Lakukan-Pembinaan-ke-NTT-
http://www.jurnas.com/artikel/110753/UMP-Program-Strategis-Nasional-Kemendagri-Lakukan-Pembinaan-ke-NTT-
http://www.jurnas.com/artikel/110753/UMP-Program-Strategis-Nasional-Kemendagri-Lakukan-Pembinaan-ke-NTT-
http://www.jurnas.com/artikel/110753/UMP-Program-Strategis-Nasional-Kemendagri-Lakukan-Pembinaan-ke-NTT-
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pembinaan Kemendagri 

terhadap pemda, karena 

pelaksanaan PP 36/2021 

tentang Pengupahan telah 

menjadi bagian program 

strategis nasional. 

19

7. 

05 

Febru

ary 

2022 

BPJAMSOSTEK 

Suawesi Utara siap 

berikan layanan 

manfaat Program 

JKP 

Positi

ve 

Antara News 

Manado 

 Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) Cabang 

Sulawesi Utara (Sulawesi 

Utara) siap memberikan 

layanan manfaat program 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

(JKP) di daerah tersebut, di 

mana sejak 1 Februari 2022 

klaim manfaatnya sudah 

dapat diajukan. 

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 

empat program 

BPJAMSOSTEK yaitu Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK), 

Jaminan Hari Tua (JHT), 

http://manado.antaranews.com/berita/175801/bpjamsostek-suawesi-utara-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://manado.antaranews.com/berita/175801/bpjamsostek-suawesi-utara-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://manado.antaranews.com/berita/175801/bpjamsostek-suawesi-utara-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://manado.antaranews.com/berita/175801/bpjamsostek-suawesi-utara-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://manado.antaranews.com/berita/175801/bpjamsostek-suawesi-utara-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
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Jaminan Kematian (JKM), 

Jaminan Pensiun (JP) dan 

ditambah Jaminan Kesehatan 

(JKN) yang dikelola oleh BPJS 

Kesehatan. Kepala 

BPJAMSOSTEK Sulawesi Utara 

Mientje Wattu, di Manado, 

Sabtu mengatakan jaminan 

sosial ketenagakerjaan 

merupakan jaring pengaman 

yang dirancang untuk 

menghindari kemungkinan 

pekerja terkena risiko sosial 

ekonomi akibat aktivitas 

kerjanya. 

19

8. 

05 

Febru

ary 

2022 

Pelaku Usaha 

Garmen Ikuti 

Pelatihan 

Neutr

al 

Palembang Ekspres  Tenaga Instruktur Garmen 

misalnya, tetap setia 

membekali ilmu serta 

keterampilan membuat 

pakaian kepada para peserta 

pelatihan secara mandiri, 

yang berlangsung di ruang 

Pelatihan Garmen. - Pelaku 

usaha garmen ikuti pelatihan 

dari UPTD Balai Latihan Kerja 

(BLK) Kota Pagar Alam. 

Menurut Yulizar, para peserta 

pelatihan mandiri ini 

merupakan peserta Pelatihan 

Kerja Produktivitas Tenaga 

Kerja Kota Pagar Alam yang 

telah menyelesaikan 

pelatihan. Menurut Yulizar, 

setelah pembekalan ini paling 

tidak mereka mampu 

membuat produk sendiri, 

seperti di Kejuruan Garmen 

sesuai dengan 

kemampuannya. 

19

9. 

05 

Febru

ary 

2022 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

Nusa Tenggara 

Timur Serahkan 

Neutr

al 

Tribun News 

Kupang 

 Dalam kegiatan tersebut, 

Kepala Kantor Cabang BPJS 

Ketenagakerjaan Nusa 

Tenggara Timur, Christian 

Natanel Sianturi, mengatakan, 

http://palpres.sumeks.co/2022/02/05/pelaku-usaha-garmen-ikuti-pelatihan
http://palpres.sumeks.co/2022/02/05/pelaku-usaha-garmen-ikuti-pelatihan
http://palpres.sumeks.co/2022/02/05/pelaku-usaha-garmen-ikuti-pelatihan
http://kupang.tribunnews.com/2022/02/05/bpjs-ketenagakerjaan-ntt-serahkan-skk-kepada-kejari-kota-kupang
http://kupang.tribunnews.com/2022/02/05/bpjs-ketenagakerjaan-ntt-serahkan-skk-kepada-kejari-kota-kupang
http://kupang.tribunnews.com/2022/02/05/bpjs-ketenagakerjaan-ntt-serahkan-skk-kepada-kejari-kota-kupang
http://kupang.tribunnews.com/2022/02/05/bpjs-ketenagakerjaan-ntt-serahkan-skk-kepada-kejari-kota-kupang


 

182 

 

SKK kepada Kejari 

Kota Kupang 

"Kami menyerahkan SKK 

dengan harapan perusahaan 

tersebut bisa segera 

mambayarkan tunggakan 

iuran BPJS Ketenagakerjaan." 

Ia mengemukakan, khusus di 

wilayah kerja BPJS 

Ketenagakerjaan Nusa 

Tenggara Timur terdapat 

ratusan pemberi kerja atau 

perusahaan yang menunggak 

pembayaran iuran BPJS 

Ketenagakerjaan. Pada 

kesempatan yang sama, 

Kepala BPJS Ketenagakerjaan 

Kantor Cabang Nusa Tenggara 

Timur juga mengatakan, 

selama tahun tahun 2021 

BPJS Ketenagakerjaan Cabang 

Nusa Tenggara Timur sudah 

menyerahkan sebanyak 70 

SKK dan sudah diselesaikan 25 

SKK dengan nilai iuran yang 

dibayarkan sebesar Rp 205 

juta. Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan 

menyerahkan surat kuasa 

khusus (SKK) kepada 

Kejaksaan Negeri Kota 

Kupang ( Kejari Kota Kupang) 

menyusul masih banyaknya 

perusahaan yang sampai 

dengan saat ini masih 

menunggak iuran BPJS 

Ketenagakerjaan. 

20

0. 

05 

Febru

ary 

2022 

Gubri Terima 

Audiensi RAPP 

Guna Bahas Bulan 

K3 Provinsi Riau 

Neutr

al 

Infopublik.id Syamsuar Gubernur Riau (Gubri) 

Syamsuar, menerima audiensi 

dari PT Riau Andalan Pulp and 

Paper (RAPP), di kediaman, 

Sabtu (05/02/2022). Helat ini 

guna membahas bulan K3 

Provinsi Riau. Dalam audiensi 

tersebut, Ketua pelaksana 

Bulan K3 Provinsi Riau Irwan 

http://kupang.tribunnews.com/2022/02/05/bpjs-ketenagakerjaan-ntt-serahkan-skk-kepada-kejari-kota-kupang
http://kupang.tribunnews.com/2022/02/05/bpjs-ketenagakerjaan-ntt-serahkan-skk-kepada-kejari-kota-kupang
http://infopublik.id/kategori/nusantara/603723/gubri-terima-audiensi-rapp-guna-bahas-bulan-k3-provinsi-riau
http://infopublik.id/kategori/nusantara/603723/gubri-terima-audiensi-rapp-guna-bahas-bulan-k3-provinsi-riau
http://infopublik.id/kategori/nusantara/603723/gubri-terima-audiensi-rapp-guna-bahas-bulan-k3-provinsi-riau
http://infopublik.id/kategori/nusantara/603723/gubri-terima-audiensi-rapp-guna-bahas-bulan-k3-provinsi-riau
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Jumandri, menyebutkan 

bulan ini merupakan Bulan K3 

yang akan dilaksanakannya 

upacara peringatan Bulan K3 

Provinsi Riau. "Kita kan 

sekarang ini Bulan K3 dan 

rencananya akan ada apel 

Bulan K3 Provinsi Riau. 

20

1. 

05 

Febru

ary 

2022 

Upah Minimum 

Tidak Sesuai 

dengan Formula, 

Kemendagri 

Turunkan Tim Ke 

Propinsi Nusa 

Tenggara Timur 

Negat

ive 

Indonews.id Kastorius 

Sinaga,Victor 

Laiskodat 

Karena itu, Tim Kemendagri 

yang dipimpin Staf Khusus 

Mendagri Bidang Politik dan 

Media, Kastorius Sinaga 

bersama pejabat SUPD IV 

Ditjen Bangda dan pejabat 

Kemankertrans turun ke 

propinsi Nusa Tenggara Timur 

pada 3-5 Februrari 2022. 

Disamping itu Tim 

Kemendagri bersama tim 

Kemenakertrans juga 

melakukan rapat kordinasi 

dengan Disnaker Pemprov 

Nusa Tenggara Timur 

bersama Dewan Pengupahan 

Propinsi Nusa Tenggara Timur 

yang melinatkan serikat 

pekerja/buruh dan jajaran 

Apindo Prop Nusa Tenggara 

Timur. Dalam kaitan ini, 

pelaksanaan PP36/2021 

tentang Penetapan Upah 

Minimum di daerah 

merupakan prioritas 

pembinaan Kemendagri 

terhadap Pemda karena 

pelaksanaan PP36/2021 

tentang pengupahan telah 

menjadi bagian program 

strategis nasional. Sebagai 

korbinwas Pemda, 

Kemendagri melakukan 

pembinaan, fasilitasi, 

sosialisasi serta pengawasan 

penepatan UM Propinsi yang 

http://indonews.id/artikel/323126/Upah-Minimum-Tidak-Sesuai-dengan-Formula-Kemendagri-Turunkan-Tim-Ke-Propinsi-NTT
http://indonews.id/artikel/323126/Upah-Minimum-Tidak-Sesuai-dengan-Formula-Kemendagri-Turunkan-Tim-Ke-Propinsi-NTT
http://indonews.id/artikel/323126/Upah-Minimum-Tidak-Sesuai-dengan-Formula-Kemendagri-Turunkan-Tim-Ke-Propinsi-NTT
http://indonews.id/artikel/323126/Upah-Minimum-Tidak-Sesuai-dengan-Formula-Kemendagri-Turunkan-Tim-Ke-Propinsi-NTT
http://indonews.id/artikel/323126/Upah-Minimum-Tidak-Sesuai-dengan-Formula-Kemendagri-Turunkan-Tim-Ke-Propinsi-NTT
http://indonews.id/artikel/323126/Upah-Minimum-Tidak-Sesuai-dengan-Formula-Kemendagri-Turunkan-Tim-Ke-Propinsi-NTT
http://indonews.id/artikel/323126/Upah-Minimum-Tidak-Sesuai-dengan-Formula-Kemendagri-Turunkan-Tim-Ke-Propinsi-NTT
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secara juridis ditetapkan 

lewat SK Gubernur. 

20

2. 

05 

Febru

ary 

2022 

Ini 3 Tanda 

Tubuhmu 

Kelelahan Akibat 

Terlalu Banyak 

Bekerja, Maka 

Segera Istirahat 

Negat

ive 

Serambi Indonesia  Tanda lainnya perempuan 

karier harus berhenti bekerja 

adalah kondisi emosional. 3. 

Kondisi Mental. Namun 

keputusan untuk berhenti 

bekerja dari kantor bukan 

perkara mudah, apalagi bagi 

perempuan. Mungkin 

sebagian dari kamu pernah 

berada dalam situasi yang 

tidak mengenakkan hingga 

berpikir untuk berhenti kerja. 

20

3. 

05 

Febru

ary 

2022 

Juru Parkir 

Sampaikan Aspirasi 

pada Komisi III 

DPRK Banda Aceh 

Neutr

al 

Radar Aceh  Pertemuan tersebut 

berlangsung di lantai tiga 

Ruang Badan Anggaran DPRK 

Banda Aceh, turut didampingi 

Kabag Humas DPRK, Yusnardi, 

Jumat (4/2/2022). Ketua 

Komisi III Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPRK) Kota Banda 

Aceh, Teuku Arief Khalifah, 

menerima kunjungan 

perwakilan sejumlah juru 

parkir yang bekerja di area 

Kota Banda Aceh. Dalam 

kesempatan itu, para juru 

parkir menyampaikan 

berbagai aspirasi mereka 

kepada Ketua Komisi III. Salah 

satu di antaranya, Aulia 

Hanafiah, menyampaikan 

bahwa ini kali pertamanya 

para juru parkir bertemu 

dengan anggota dewan untuk 

bersilaturahmi, khususnya 

Komisi III DPRK. Di sisi lain, 

pihaknya juga mendukung 

penuh program parkir 

elektronik atau e-parkir di 

kawasan Kota Banda Aceh. 

http://aceh.tribunnews.com/2022/02/05/ini-3-tanda-tubuhmu-kelelahan-akibat-terlalu-banyak-bekerja-maka-segera-istirahat
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/05/ini-3-tanda-tubuhmu-kelelahan-akibat-terlalu-banyak-bekerja-maka-segera-istirahat
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/05/ini-3-tanda-tubuhmu-kelelahan-akibat-terlalu-banyak-bekerja-maka-segera-istirahat
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/05/ini-3-tanda-tubuhmu-kelelahan-akibat-terlalu-banyak-bekerja-maka-segera-istirahat
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/05/ini-3-tanda-tubuhmu-kelelahan-akibat-terlalu-banyak-bekerja-maka-segera-istirahat
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/05/ini-3-tanda-tubuhmu-kelelahan-akibat-terlalu-banyak-bekerja-maka-segera-istirahat
http://www.radaraceh.id/2022/02/juru-parkir-sampaikan-aspirasi-pada.html
http://www.radaraceh.id/2022/02/juru-parkir-sampaikan-aspirasi-pada.html
http://www.radaraceh.id/2022/02/juru-parkir-sampaikan-aspirasi-pada.html
http://www.radaraceh.id/2022/02/juru-parkir-sampaikan-aspirasi-pada.html
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20

4. 

05 

Febru

ary 

2022 

Diterkam Buaya, 

TKA Asal Tiongkok 

di Halmahera 

Dilarikan ke RSUD 

Labuha 

Negat

ive 

Oposisi Cerdas  Seorang tenaga kerja asing 

(TKA) asal Tiongkok (Cina) 

yang bekerja di PT. Wanatiara 

Persada Site Haul Sagu, Desa 

Kawasi, Kecamatan Obi, 

Halmahera Selatan, Maluku 

Utara diterkam buaya saat 

hendak mandi di kolam 

renang dekat pantai. Korban 

sempat mendapatkan 

perawatan medis usai 

dilarikan ke klinik perusahan 

pada pukul 10.39 Wit 

kemudian dirujuk ke RSUD 

Labuha menggunakan speed 

boat. "Kami hingga saat ini 

masih melakukan monitor 

atas peristiwa yang terjadi, 

laporan yang kami terima 

korban saat ini telah dirujuk 

ke RSUD Labuha untuk 

mendapatkan penanganan 

medis," pungkasnya. 

Informasi yang diterima 

wartawan, peristiwa ini 

terjadi pada Jumat (4/2). 

20

5. 

05 

Febru

ary 

2022 

Diterkam Buaya, 

TKA Asal Tiongkok 

di Halmahera 

Dilarikan ke RSUD 

Labuha 

Negat

ive 

Media Komando 

Bhayangkara 

 Seorang tenaga kerja asing 

(TKA) asal Tiongkok (Cina) 

yang bekerja di PT. Wanatiara 

Persada Site Haul Sagu, Desa 

Kawasi, Kecamatan Obi, 

Halmahera Selatan, Maluku 

Utara diterkam buaya saat 

hendak mandi di kolam 

renang dekat pantai. Korban 

sempat mendapatkan 

perawatan medis usai 

dilarikan ke klinik perusahan 

pada pukul 10.39 Wit 

kemudian dirujuk ke RSUD 

Labuha menggunakan speed 

boat. "Kami hingga saat ini 

masih melakukan monitor 

atas peristiwa yang terjadi, 

laporan yang kami terima 

http://www.oposisicerdas.com/2022/02/diterkam-buaya-tka-asal-tiongkok-di.html
http://www.oposisicerdas.com/2022/02/diterkam-buaya-tka-asal-tiongkok-di.html
http://www.oposisicerdas.com/2022/02/diterkam-buaya-tka-asal-tiongkok-di.html
http://www.oposisicerdas.com/2022/02/diterkam-buaya-tka-asal-tiongkok-di.html
http://www.oposisicerdas.com/2022/02/diterkam-buaya-tka-asal-tiongkok-di.html
http://www.komandobhayangkara.id/2022/02/diterkam-buaya-tka-asal-tiongkok-di.html
http://www.komandobhayangkara.id/2022/02/diterkam-buaya-tka-asal-tiongkok-di.html
http://www.komandobhayangkara.id/2022/02/diterkam-buaya-tka-asal-tiongkok-di.html
http://www.komandobhayangkara.id/2022/02/diterkam-buaya-tka-asal-tiongkok-di.html
http://www.komandobhayangkara.id/2022/02/diterkam-buaya-tka-asal-tiongkok-di.html
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korban saat ini telah dirujuk 

ke RSUD Labuha untuk 

mendapatkan penanganan 

medis," pungkasnya. [ 

kumparan ]. Foto: Seorang 

TKA asal Tiongkok saat 

terbaring di RSUD usai 

diterkam buaya. 

20

6. 

06 

Febru

ary 

2022 

Penetapan UMP 

2022 tidak boleh 

Menyimpang dari 

PP No 36 Tahun 

2021 

Positi

ve 

Jayakartanews.com Viktor Bungtilu 

Laiskodat,Kastor

ius Sinaga 

Kementerian Dalam Negeri 

menurunkan tim ke Provinsi 

Nusa Tenggara Timur (Nusa 

Tenggara Timur), untuk 

mendukung penetapan Upah 

Minimum Provinsi (UMP) 

2022 sesuai Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 36 

Tahun 2021 tentang 

Pengupahan. Nilai 

pembulatan ini relatif tidak 

signifikan dan tetap masih di 

bawah ambang batas UMP 

yang ditetapkan Menteri 

Ketenagakerjaan sesuai 

formula PP Nomor 36 Tahun 

2021. Formula baru 

penetapan UMP 2022 yang 

digariskan oleh PP Nomor 

36/2021, di mana 

perhitungan upah minimum 

dibahas dalam sidang Dewan 

Pengupahan dengan merujuk 

pada berbagai variabel 

termasuk indikator ekonomi, 

inflasi, dan batas atas dan 

bawah upah minimum 

provinsi harus ditaati sebagai 

pedoman penerbitan SK 

Gubernur tentang penetapan 

UMP," ujar Kastorius. Dia 

menekankan, apabila 

penetapan upah itu 

menyimpang dari formula PP 

Nomor 36 Tahun 2021, 

http://jayakartanews.com/penetapan-ump-2022-tidak-boleh-menyimpang-dari-pp-no-36-tahun-2021
http://jayakartanews.com/penetapan-ump-2022-tidak-boleh-menyimpang-dari-pp-no-36-tahun-2021
http://jayakartanews.com/penetapan-ump-2022-tidak-boleh-menyimpang-dari-pp-no-36-tahun-2021
http://jayakartanews.com/penetapan-ump-2022-tidak-boleh-menyimpang-dari-pp-no-36-tahun-2021
http://jayakartanews.com/penetapan-ump-2022-tidak-boleh-menyimpang-dari-pp-no-36-tahun-2021
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Mendagri dapat memberikan 

sanksi kepada gubernur. 

20

7. 

06 

Febru

ary 

2022 

Dukung 

Pelaksanaan UMP 

2022, Tito 

Karnavian 

Turunkan Tim ke 

Provinsi Nusa 

Tenggara Timur 

Positi

ve 

Voi Kastorius Sinaga Kementerian Dalam Negeri 

(Kemendagri) menurunkan 

tim ke Provinsi Nusa Tenggara 

Timur (Nusa Tenggara Timur) 

guna mendukung 

pelaksanaan Upah Minimum 

Provinsi (UMP) 2022 sebagai 

program strategis nasional. 

Karena itu, Kastorius 

mengatakan Mendagri Tito 

Karnavian memberi perhatian 

serius karena menjadi salah 

satu tolok ukur kesuksesan 

pelaksanaan UU Cipta tenaga 

kerja ke depan dan menjadi 

fondasi soliditas sistem 

penetapan UMP dengan 

formula baru sebagaimana 

ditegaskan di dalam PP 

36/2022. Provinsi Nusa 

Tenggara Timur termasuk 

salah satu daerah dari lima 

provinsi yang penetapan UMP 

2022 berbeda dengan 

formula PP 36/2021," 

ucapnya. Tim Kemendagri 

yang dipimpin Staf Khusus 

Mendagri Bidang Politik dan 

Media Kastorius Sinaga 

bersama pejabat SUPD IV 

Ditjen Bangda dan pejabat 

Kemenakertrans turun ke 

Provinsi Nusa Tenggara Timur 

pada 3-5 Februari 2022. 

20

8. 

06 

Febru

ary 

2022 

Dislutkan Terima 

Kunjungan BPJS 

Ketenagakerjaan 

Positi

ve 

Media Dayak  Kepala Seksi Pengembangan 

Sarana dan Prasarana Bidang 

Perikanan Tangkap dan 

bersama tim dari BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang 

Palangka Raya di ruang 

bidang perikanan tangkap 

Dislutkan Provinsi Kalimantan 

http://voi.id/berita/131671/dukung-pelaksanaan-ump-2022-tito-karnavian-turunkan-tim-ke-provinsi-ntt
http://voi.id/berita/131671/dukung-pelaksanaan-ump-2022-tito-karnavian-turunkan-tim-ke-provinsi-ntt
http://voi.id/berita/131671/dukung-pelaksanaan-ump-2022-tito-karnavian-turunkan-tim-ke-provinsi-ntt
http://voi.id/berita/131671/dukung-pelaksanaan-ump-2022-tito-karnavian-turunkan-tim-ke-provinsi-ntt
http://voi.id/berita/131671/dukung-pelaksanaan-ump-2022-tito-karnavian-turunkan-tim-ke-provinsi-ntt
http://voi.id/berita/131671/dukung-pelaksanaan-ump-2022-tito-karnavian-turunkan-tim-ke-provinsi-ntt
http://voi.id/berita/131671/dukung-pelaksanaan-ump-2022-tito-karnavian-turunkan-tim-ke-provinsi-ntt
http://mediadayak.id/dislutkan-terima-kunjungan-bpjs-ketenagakerjaan
http://mediadayak.id/dislutkan-terima-kunjungan-bpjs-ketenagakerjaan
http://mediadayak.id/dislutkan-terima-kunjungan-bpjs-ketenagakerjaan
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Tengah, Jumat (4/2/2022). 

Kepala Dinas Kelautan dan 

Perikanan (Dislutkan) Provinsi 

Kalimantan Tengah yang 

diwakili oleh Kepala Seksi 

Pengembangan Sarana dan 

Prasarana Bidang Perikanan 

Tangkap Heriyana menerima 

kunjungan BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang 

Palangka Raya di ruang 

bidang perikanan tangkap 

Dislutkan Provinsi Kalimantan 

Tengah, Jumat (4/2/2022). 

"Melalui pertemuan ini 

diharapkan nantinya 

Dislutkan Provinsi Kalimantan 

Tengah dapat bekerja sama 

dengan pihak BPJS 

Ketenagakerjaan untuk 

memberikan perlindungan 

bagi nelayan dan seluruh 

pelaku usaha perikanan 

Kalimantan Tengah," harap 

Dian Parta Wijaya. 

Kedatangan BPJS 

Ketenagakerjaan tersebut 

dalam rangka perkenalan 

produk jaminan sosial 

ketenagakerjaan bagi pekerja 

bukan penerima upah bidang 

kelautan dan perikanan. 

20

9. 

06 

Febru

ary 

2022 

Kastorius: 

Gubernur Wajib 

Tetapkan Upah 

Minimum Provinsi 

Setiap Tahun 

Neutr

al 

Otonomi News Viktor Bungtilu 

Laiskodat,Kastor

ius Sinaga 

Dalam kunjungannya, tim 

menggelar Rapat Koordinasi 

(Rakor) bersama Gubernur 

Nusa Tenggara Timur Viktor 

Laiskodat dan dihadiri oleh 

jajaran pejabat pemerintah 

daerah setempat. "Gubernur 

wajib menetapkan Upah 

Minimum Provinsi setiap 

tahun. Formula baru 

penetapan UMP 2022 yang 

digariskan oleh PP (Nomor) 

36/2021, di mana 

http://otonominews.co.id/read/23824/Kastorius-Gubernur-Wajib-Tetapkan-Upah-Minimum-Provinsi-Setiap-Tahun
http://otonominews.co.id/read/23824/Kastorius-Gubernur-Wajib-Tetapkan-Upah-Minimum-Provinsi-Setiap-Tahun
http://otonominews.co.id/read/23824/Kastorius-Gubernur-Wajib-Tetapkan-Upah-Minimum-Provinsi-Setiap-Tahun
http://otonominews.co.id/read/23824/Kastorius-Gubernur-Wajib-Tetapkan-Upah-Minimum-Provinsi-Setiap-Tahun
http://otonominews.co.id/read/23824/Kastorius-Gubernur-Wajib-Tetapkan-Upah-Minimum-Provinsi-Setiap-Tahun
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perhitungan upah minimum 

dibahas dalam sidang Dewan 

Pengupahan dengan merujuk 

pada berbagai variabel 

termasuk indikator ekonomi, 

inflasi, dan batas atas dan 

bawah upah minimum 

provinsi harus ditaati sebagai 

pedoman penerbitan SK 

Gubernur tentang penetapan 

UMP," ujar Kastorius. Dia 

menekankan, apabila 

penetapan upah itu 

menyimpang dari formula PP 

Nomor 36 Tahun 2021, 

Mendagri dapat memberikan 

sanksi kepada gubernur. 

21

0. 

06 

Febru

ary 

2022 

Setara Gaji UMR, 

Usaha Sampingan 

Budi Daya Lobster 

Air Tawar 

Positi

ve 

Tribun Jogja  Sisa itulah yang dimanfaatkan 

oleh Dicky untuk tempat budi 

daya lobster air tawar. Usaha 

budi daya lobster air tawar 

yang telah ditekuninya sejak 

2018 itu kini telah menemui 

titik terang setelah pada 2020 

itu dia sunggung-sungguh 

menekuninya. Kenapa 

demikian, sebab awal mula 

dia memulai budi daya 

tersebut hanya sebagai 

sampingan di sela-sela 

aktivitasnya bekerja di bidang 

konstruksi pemasangan besi 

baja. Dari situlah dia mulai 

bersungguh-sungguh dalam 

budi daya lobster. 

21

1. 

06 

Febru

ary 

2022 

Polres Tanjung 

Balai amankan 20 

orang Calon 

Pekerja Migran 

Indonesia (PMI), 

yang akan di 

berangkatkan 

secara ilegal ke 

Malaysia. 

Positi

ve 

Media Dunia News  Pada hari Rabu tanggal 2 

Februari 2022 sekitar pukul 

11.30 Wib telah 

mengamankan 20 orang di 

duga calon Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) yang ingin 

bekerja di luar negeri 

(Malaysia) dimana PMI 

tersebut di amankan di rumah 

http://jogja.tribunnews.com/2022/02/06/setara-gaji-umr-usaha-sampingan-budi-daya-lobster-air-tawar
http://jogja.tribunnews.com/2022/02/06/setara-gaji-umr-usaha-sampingan-budi-daya-lobster-air-tawar
http://jogja.tribunnews.com/2022/02/06/setara-gaji-umr-usaha-sampingan-budi-daya-lobster-air-tawar
http://jogja.tribunnews.com/2022/02/06/setara-gaji-umr-usaha-sampingan-budi-daya-lobster-air-tawar
http://www.mediadunianews.com/2022/02/polres-tanjung-balai-amankan-20-orang.html
http://www.mediadunianews.com/2022/02/polres-tanjung-balai-amankan-20-orang.html
http://www.mediadunianews.com/2022/02/polres-tanjung-balai-amankan-20-orang.html
http://www.mediadunianews.com/2022/02/polres-tanjung-balai-amankan-20-orang.html
http://www.mediadunianews.com/2022/02/polres-tanjung-balai-amankan-20-orang.html
http://www.mediadunianews.com/2022/02/polres-tanjung-balai-amankan-20-orang.html
http://www.mediadunianews.com/2022/02/polres-tanjung-balai-amankan-20-orang.html
http://www.mediadunianews.com/2022/02/polres-tanjung-balai-amankan-20-orang.html
http://www.mediadunianews.com/2022/02/polres-tanjung-balai-amankan-20-orang.html
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sewa milik HZ di Jln mahoni 

lingkungan X Kel. Sijambi Kec. 

Dtk Bandar Kota Tanjung Balai 

dengan rincian 7 Perempuan 

Dewasa dan 13 Laki-laki 

Dewasa sebagai berikut : 1. 

Hasil Penyelidikan yang di 

laksanakan oleh Kasat 

Reskrim Polres Tanjung Balai 

AKP Eri Prasetiyo, SH di 

dampingi Kanit Idik 1 Ipda M 

Reza Fahrurrozy, S.Tr.K 

beserta anggota dan Kanit 

Intel Polsek Datuk Bandar 

berhasil mengamankan 20 

orang Calon Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) dari dalam 

rumah sewa milik HZ di Jln 

Mahoni Lingk X Kelurahan 

Sijambi Kecamatan Datuk 

Bandar Kota Tanjung Balai 

yang kemudian ke-20 orang 

PMI tersebut dibawa ke 

Polres Tanjung Balai guna 

dilakukan Proses. Atas 

pengamanan terhadap ke-20 

orang Calon Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) tersebut 

telah di lakukan Proses 

berupa : Membuat Laporan 

Polisi (LP) dan lengkapi 

Mindik, Mendatakan identitas 

calon PMI, Melakukan 

pemeriksaan (BAP) terhadap 

20 calon PMI, Melakukan 

penyitaan terhadap Barang 

Bukti, Menyerahkan calon 

PMI kepada pihak BP2MI 

Medan, Terang Triyadi. Kata 

Kapolres Tanjung Balai, 

bahwa Calon Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) tersebut 

diatas di amankan, berawal 

dari iformasi masyarakat 

melalui Kanit Intel Polsek 

Datuk Bandar Aiptu Defri 
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Mora Pane yang di 

laporkannya kepada Kapolsek 

Datuk Bandar AKP R Sinaga SH 

kemudian di teruskan ke Sat 

Reskrim Polres Tanjung Balai. 

21

2. 

06 

Febru

ary 

2022 

BP Jamsostek 

Batanghari Telah 

Membantu Saya 

dengan Baik 

Positi

ve 

Media Konsumen  Terkait surat yang saya 

kirimkan "BPJS 

Ketenagakerjaan Tidak 

Memproses Pencairan JHT", 

masalah tersebut sudah 

diselesaikan dengan baik oleh 

BPJamsostek cabang 

Batanghari. Selain 

diselesaikan, KC Batanghari 

juga membantu dengan baik 

permasalahan yang saya 

miliki, mengenai beberapa 

data yang tidak lengkap. 

Artikel yang saya tuliskan 

sebelumnya tidak ditujukan 

untuk tim dari KC Batanghari 

langsung. Dengan hormat,. 

21

3. 

06 

Febru

ary 

2022 

Sertifikat Vaksin 

Internasional 

Positi

ve 

Cara Pandang  Sertifikat ini dapat digunakan 

oleh pelaku perjalanan luar 

negeri dan pekerja migran 

Indonesia. Kementerian 

Kesehatan menerbitkan 

sertifikat vaksin internasional 

yang disesuaikan dengan 

standar Badan Kesehatan 

Dunia (WHO). 

21

4. 

06 

Febru

ary 

2022 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

Kenalkan Produk 

Jaminan Sosial 

Positi

ve 

Borneonews  "Ada juga dalam BPJS 

Ketenagakerjaan, Program 

Jaminan Kecelakaan Kerja 

(JKK), merupakan 

perlindungan dari risiko 

kecelakaan kerja," sebut 

Kepala Bidang Kepesertaan 

BPJS Ketenagakerjaan 

Palangka Raya, Dian Parta 

Wijaya seperti dikutip dari 

MMC Kalimantan Tengah 

pada Minggu 6 Februari 2022. 

BPJS Ketenagakerjaan Cabang 

http://mediakonsumen.com/2022/02/06/surat-dari-redaksi/bp-jamsostek-batanghari-telah-membantu-saya-dengan-baik
http://mediakonsumen.com/2022/02/06/surat-dari-redaksi/bp-jamsostek-batanghari-telah-membantu-saya-dengan-baik
http://mediakonsumen.com/2022/02/06/surat-dari-redaksi/bp-jamsostek-batanghari-telah-membantu-saya-dengan-baik
http://mediakonsumen.com/2022/02/06/surat-dari-redaksi/bp-jamsostek-batanghari-telah-membantu-saya-dengan-baik
http://carapandang.com/read-news/sertifikat-vaksin-internasional
http://carapandang.com/read-news/sertifikat-vaksin-internasional
http://www.borneonews.co.id/berita/253675-bpjs-ketenagakerjaan-kenalkan-produk-jaminan-sosial
http://www.borneonews.co.id/berita/253675-bpjs-ketenagakerjaan-kenalkan-produk-jaminan-sosial
http://www.borneonews.co.id/berita/253675-bpjs-ketenagakerjaan-kenalkan-produk-jaminan-sosial
http://www.borneonews.co.id/berita/253675-bpjs-ketenagakerjaan-kenalkan-produk-jaminan-sosial
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Palangka Raya melakukan 

kunjungan ke Dinas Kelautan 

dan Perikanan Kalimantan 

Tengah untuk 

memperkenalkan produk 

jaminan sosial pekerja bukan 

penerima upah. Pada 

kesempatan itu diperkenalkan 

Jaminan Hari Tua (JHT), yang 

merupakan manfaat uang 

tunai sekaligus yang diberikan 

ketika peserta mencapai usia 

56 tahun, cacat total tetap, 

meninggal dunia. Manfaat 

uang tunai juga diberikan jika 

berhenti kerja baik PHK, 

mengundurkan diri dan 

meninggalkan indonesia 

untuk selama-lamanya dan 

pengambilan sebagian untuk 

tenaga kerja dengan minimal 

kepesertaan 10 tahun. 

21

5. 

06 

Febru

ary 

2022 

Sejumlah Buruh 

Pelabuhan di 

Berbagai Daerah 

Lakukan Aksi 

Demo Menuntut 

Kesejahteraan 

Positi

ve 

Tvonenews  Buruh pelabuhan juga 

menggelar unjuk rasa di 

Samarinda, Kalimantan Timur. 

Kendari, Sulawesi Tenggara- 

Dalam sepekan terakhir unjuk 

rasa buruh pelabuhan terjadi 

di sejumlah daerah. Pada 

akhir Januari lalu ratusan 

buruh pelabuhan Kendari 

berunjuk rasa di depan 

Gedung DPRD Sulawesi 

Tenggara. Mereka 

mempertanyakan nasib 

mereka yang sudah tiga tahun 

tidak dipekerjakan. 

21

6. 

06 

Febru

ary 

2022 

7 Mahasiswa FTP 

Unud Ikuti 

Program Diklat 

Tersertifikasi BNSP 

Neutr

al 

Pancar Pos  Denpasar, PancarPOS | Untuk 

peningkatan kompetensi 

bidang digital social media 

and marketing, 7 mahasiswa 

Fakultas Teknologi Pertanian 

(FTP) Unud pemenang PMW 

(Program Mahasiswa 

http://www.tvonenews.com/channel/news/54093-sejumlah-buruh-pelabuhan-di-berbagai-daerah-lakukan-aksi-demo-menuntut-kesejahteraan
http://www.tvonenews.com/channel/news/54093-sejumlah-buruh-pelabuhan-di-berbagai-daerah-lakukan-aksi-demo-menuntut-kesejahteraan
http://www.tvonenews.com/channel/news/54093-sejumlah-buruh-pelabuhan-di-berbagai-daerah-lakukan-aksi-demo-menuntut-kesejahteraan
http://www.tvonenews.com/channel/news/54093-sejumlah-buruh-pelabuhan-di-berbagai-daerah-lakukan-aksi-demo-menuntut-kesejahteraan
http://www.tvonenews.com/channel/news/54093-sejumlah-buruh-pelabuhan-di-berbagai-daerah-lakukan-aksi-demo-menuntut-kesejahteraan
http://www.tvonenews.com/channel/news/54093-sejumlah-buruh-pelabuhan-di-berbagai-daerah-lakukan-aksi-demo-menuntut-kesejahteraan
http://pancarpos.com/06/02/2022/7-mahasiswa-ftp-unud-ikuti-program-diklat-tersertifikasi-bnsp
http://pancarpos.com/06/02/2022/7-mahasiswa-ftp-unud-ikuti-program-diklat-tersertifikasi-bnsp
http://pancarpos.com/06/02/2022/7-mahasiswa-ftp-unud-ikuti-program-diklat-tersertifikasi-bnsp
http://pancarpos.com/06/02/2022/7-mahasiswa-ftp-unud-ikuti-program-diklat-tersertifikasi-bnsp
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Wirausaha), mengikuti 

program pendidikan dan 

pelatihan yang 

diselenggarakan oleh Balai 

Diklat dan Industri (BDI), 

Kementerian Perindustrian 

Republik Indonesia, bekerja 

sama dengan Inkubator Bisnis 

(Inbis) Unud. 

21

7. 

06 

Febru

ary 

2022 

Kena PHK? Ini Cara 

Klaim JKP dari BPJS 

Ketenagakerjaan 

Negat

ive 

Kompas  Jika memenuhi persyaratan di 

atas, maka pekerja yang 

mengalami PHK dapat 

mengajukan klaim dan 

menerima manfaat JKP pada 

BPJS Ketenagakerjaan. 

Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) terpaksa dilakukan 

beberapa perusahaan atau 

badan usaha di masa sulit 

pandemi Covid-19. Akibatnya, 

banyak masyarakat yang 

kehilangan pekerjaan dan 

terjebak masalah ekonomi di 

masa-masa wabah ini. Terkait 

hal itu, pemerintah 

menyelenggarakan program 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

(JKP) bagi para pekerja yang 

kehilangan pekerjaannya 

akibat kebijakan PHK. 

21

8. 

06 

Febru

ary 

2022 

Karyawan Banyak 

Terpapar Covid, 

BPJAMSOSTEK 

Percepat Vaksinasi 

Booster 

Positi

ve 

Jawa Pos  Vaksinasi diselenggarakan 

selama dua hari di Gedung 

Plaza BPJAMSOSTEK, Jakarta 

Selatan sejak Jumat (4/2) 

kemarin. Setidaknya 2.000 

karyawan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) di wilayah 

DKI Jakarta sudah disuntik 

vaksin Covid-19 dosis ketiga 

atau booster belum lama ini. 

Direktur Umum dan SDM 

BPJAMSOSTEK Abdur Rahman 

http://www.kompas.com/tren/read/2022/02/06/113000265/kena-phk-ini-cara-klaim-jkp-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.kompas.com/tren/read/2022/02/06/113000265/kena-phk-ini-cara-klaim-jkp-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.kompas.com/tren/read/2022/02/06/113000265/kena-phk-ini-cara-klaim-jkp-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.jawapos.com/jabodetabek/06/02/2022/karyawan-banyak-terpapar-covid-bpjamsostek-percepat-vaksinasi-booster
http://www.jawapos.com/jabodetabek/06/02/2022/karyawan-banyak-terpapar-covid-bpjamsostek-percepat-vaksinasi-booster
http://www.jawapos.com/jabodetabek/06/02/2022/karyawan-banyak-terpapar-covid-bpjamsostek-percepat-vaksinasi-booster
http://www.jawapos.com/jabodetabek/06/02/2022/karyawan-banyak-terpapar-covid-bpjamsostek-percepat-vaksinasi-booster
http://www.jawapos.com/jabodetabek/06/02/2022/karyawan-banyak-terpapar-covid-bpjamsostek-percepat-vaksinasi-booster
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Irsyadi mengatakan bahwa 

pemberian vaksin booster ini 

merupakan upaya 

BPJAMSOSTEK untuk 

menekan penyebaran virus di 

lingkungan kantor. Sebagai 

institusi yang melayani publik, 

hal ini sekaligus dapat 

meningkatkan keamanan bagi 

para peserta yang 

berinteraksi langsung dengan 

karyawan BPJAMSOSTEK," 

jelas Abdur dalam keterangan 

resminya. 

21

9. 

06 

Febru

ary 

2022 

Masih Tinggi, Hari 

Ini RSDC Wisma 

Atlet Rawat 5.934 

Pasien Covid-19 

Neutr

al 

Bisnis Indonesia Aris Mudian Rumah Sakit Darurat Covid-19 

(RSDC) Wisma Atlet 

Kemayoran, Jakarta, merawat 

5.934 pasien Covid-19 pada 

Minggu (6/2/2022). Kepala 

Penerangan Kogabwilhan I 

Kolonel Aris Mudian 

mengatakan, jumlah pasien 

yang dirawat berkurang 74 

orang dibanding dengan hari 

sebelumnya, yakni 6.008. 

"Secara keseluruhan, total 

pasien Covid-19 yang 

terdaftar di Wisma Atlet di 

Tower 4, 5, 6, dan 7 mencapai 

144. 836 orang," katanya 

melalui keterangan resmi, 

Minggu (6/2/2022). 

Sementara itu, sejak 

beroperasi 12 April 2020, RSKI 

Galang telah mendapat 

kunjungan pasien sebanyak 

18.567 orang. Kemudian, 

RSDS Pasar Rumput saat ini 

merawat 3.556 orang, 

berkurang 77 orang 

dibandingkan dengan hari 

sebelumnya, yang sebanyak 

3.633 pasien. 

http://kabar24.bisnis.com/read/20220206/15/1497111/masih-tinggi-hari-ini-rsdc-wisma-atlet-rawat-5934-pasien-covid-19
http://kabar24.bisnis.com/read/20220206/15/1497111/masih-tinggi-hari-ini-rsdc-wisma-atlet-rawat-5934-pasien-covid-19
http://kabar24.bisnis.com/read/20220206/15/1497111/masih-tinggi-hari-ini-rsdc-wisma-atlet-rawat-5934-pasien-covid-19
http://kabar24.bisnis.com/read/20220206/15/1497111/masih-tinggi-hari-ini-rsdc-wisma-atlet-rawat-5934-pasien-covid-19
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22

0. 

06 

Febru

ary 

2022 

Kisah Mutia Cari 

Ibunya yang Hilang 

Selama 17 Tahun, 

Sempat Pamit Jadi 

TKW di Hongkong 

Neutr

al 

Kompas  Mutia (22), warga Songgom 

Gekrong, Kabupaten Cianjur, 

Jawa Barat mencari sang ibu, 

Yuli (45) yang sudah hilang 

kontak selama 17 tahun. 

Menurut cerita dari nenek, 

saat Mutia berusia 4 tahun 

yakni pada tahun 2015, Yul 

pamit berangkat ke Hongkong 

menjadi tenaga kerja wanita. 

Mutia bercerita, setelah 7 

bulan berada di Hongkong, 

sang ibu sempat mengirimkan 

kabar kepada keluarga di 

Cianjur. "Ibu pergi ke 

Hongkong untuk bekerja 

waktu saya usia 4 tahun, saat 

itu tahun 2005," kata Mutia 

(22) kepada wartawan, Senin 

(18/1/2022). 

22

1. 

06 

Febru

ary 

2022 

Super Indo Buka 

Lowongan Kerja 

Lulusan SMA/SMK 

di 10 Wilayah 

Positi

ve 

Kompas  Jika kamu merupakan lulusan 

SMA/SMK sederajat dan 

sedang mencari lowongan 

kerja, ada tawaran menarik 

dari PT Lion Super Indo. 

Sebagai perusahaan yang 

bergerak di bidang ritel, PT 

Lion Super Indo menawarkan 

program Super Indo 

Apprentice Program (SIAP). 

Dilansir dari laman Instagram 

Super Indo Karir, tawaran ini 

berlaku bagi lulusan 

SMA/SMK sederajat mulai 

usia 18 tahun hingga 25 

tahun. Dengan bergabung di 

Super Indo, kamu akan 

mendapatkan pengalamam 

berkarir dan pengembangan 

diri. 

22

2. 

06 

Febru

ary 

2022 

BOR Wisma Atlet 

Terisi 5.934 Pasien 

Positif Corona - 

Own Talk 

Positi

ve 

Owntalk.co.id  Jakarta, Owntalk.co.id- 

Keterisian tempat tidur atau 

Bed Occupancy Rate (BOR) 

Rumah Sakit Darurat (RSD) 

http://bandung.kompas.com/read/2022/02/06/115100778/kisah-mutia-cari-ibunya-yang-hilang-selama-17-tahun-sempat-pamit-jadi-tkw-di
http://bandung.kompas.com/read/2022/02/06/115100778/kisah-mutia-cari-ibunya-yang-hilang-selama-17-tahun-sempat-pamit-jadi-tkw-di
http://bandung.kompas.com/read/2022/02/06/115100778/kisah-mutia-cari-ibunya-yang-hilang-selama-17-tahun-sempat-pamit-jadi-tkw-di
http://bandung.kompas.com/read/2022/02/06/115100778/kisah-mutia-cari-ibunya-yang-hilang-selama-17-tahun-sempat-pamit-jadi-tkw-di
http://bandung.kompas.com/read/2022/02/06/115100778/kisah-mutia-cari-ibunya-yang-hilang-selama-17-tahun-sempat-pamit-jadi-tkw-di
http://www.kompas.com/edu/read/2022/02/06/115701171/super-indo-buka-lowongan-kerja-lulusan-sma-smk-di-10-wilayah
http://www.kompas.com/edu/read/2022/02/06/115701171/super-indo-buka-lowongan-kerja-lulusan-sma-smk-di-10-wilayah
http://www.kompas.com/edu/read/2022/02/06/115701171/super-indo-buka-lowongan-kerja-lulusan-sma-smk-di-10-wilayah
http://www.kompas.com/edu/read/2022/02/06/115701171/super-indo-buka-lowongan-kerja-lulusan-sma-smk-di-10-wilayah
http://owntalk.co.id/2022/02/06/bor-wisma-atlet-terisi-5-934-pasien-positif-corona
http://owntalk.co.id/2022/02/06/bor-wisma-atlet-terisi-5-934-pasien-positif-corona
http://owntalk.co.id/2022/02/06/bor-wisma-atlet-terisi-5-934-pasien-positif-corona
http://owntalk.co.id/2022/02/06/bor-wisma-atlet-terisi-5-934-pasien-positif-corona
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Wisma Atlet Kemayoran 

sudah terpenuhi sebanyak 

5.934 pasien atau mencapai 

63,41 persen per hari Minggu 

(6/2) pukul 08.00 WIB. 

Diketahui jumlah total seluruh 

tempat tidur yang tersedia 

saat ini sebanyak 9.357 buah. 

Berdasarkan laporan 

Manajemen RSD Wisma Atlet 

Kemayoran, pasien terdiri dari 

2.701 pasien pria dan 3.233 

pasien wanita. Pasien-pasien 

tersebut dirawat di empat 

tower yaitu 4,5,6, dan 7. 

22

3. 

06 

Febru

ary 

2022 

Terkini Bisnis: Sri 

Mulyani Soal PPh 

Deddy Corbuzier 

Naik, SPKA Ancam 

Mogok 

Neutr

al 

Tempo.co Sri Mulyani 

Indrawati,Deddy 

Corbuzier 

Berita terkini ekonomi dan 

bisnis sepanjang Minggu pagi, 

6 Februari 2022, dimulai dari 

Menkeu Sri Mulyani 

mengatakan pajak 

penghasilan Deddy Corbuzier 

bakal naik hingga ancaman 

mogok kerja Serikat Pekerja 

Kereta Api. 1. Sri Mulyani 

Sebut Pajak Penghasilan 

Deddy Corbuzier Bakal Naik, 

Jadi Berapa?. Menteri 

Keuangan Sri Mulyani 

Indrawati membeberkan 

bahwa pajak penghasilan 

Deddy Corbuzier akan segera 

naik. Menkeu pun 

menyinggung wawancaranya 

dengan podcaster kenamaan 

Deddy Corbuzier yang 

menurutnya masuk dalam 

golongan wajib pajak dengan 

penghasilan di atas Rp 5 

miliar. 

22

4. 

06 

Febru

ary 

2022 

Peserta Sumatera 

Enduro Series 

Padangsidimpuan 

telah dilindungi 

Positi

ve 

Antara Sumut Efendi 

Nasution,Syahru

l,Juliani 

Prihartini 

Seluruh peserta dalam event 

Sumatera Enduro Series seri 

pertama di Padangsidimpuan 

dan Gowes Bareng (Gobar) 

yang digelar oleh Ikatan Sport 

http://bisnis.tempo.co/read/1557920/terkini-bisnis-sri-mulyani-soal-pph-deddy-corbuzier-naik-spka-ancam-mogok
http://bisnis.tempo.co/read/1557920/terkini-bisnis-sri-mulyani-soal-pph-deddy-corbuzier-naik-spka-ancam-mogok
http://bisnis.tempo.co/read/1557920/terkini-bisnis-sri-mulyani-soal-pph-deddy-corbuzier-naik-spka-ancam-mogok
http://bisnis.tempo.co/read/1557920/terkini-bisnis-sri-mulyani-soal-pph-deddy-corbuzier-naik-spka-ancam-mogok
http://bisnis.tempo.co/read/1557920/terkini-bisnis-sri-mulyani-soal-pph-deddy-corbuzier-naik-spka-ancam-mogok
http://sumut.antaranews.com/berita/458073/peserta-sumatera-enduro-series-padangsidimpuan-telah-dilindungi-program-bp-jamsostek
http://sumut.antaranews.com/berita/458073/peserta-sumatera-enduro-series-padangsidimpuan-telah-dilindungi-program-bp-jamsostek
http://sumut.antaranews.com/berita/458073/peserta-sumatera-enduro-series-padangsidimpuan-telah-dilindungi-program-bp-jamsostek
http://sumut.antaranews.com/berita/458073/peserta-sumatera-enduro-series-padangsidimpuan-telah-dilindungi-program-bp-jamsostek
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program BP 

Jamsostek 

Sepeda Indonesia (ISSI) pada 

tanggal 5-6 Februari 2022 di 

Bukit Teletabis dan Bukit 

Horas telah dilindungi dengan 

Program BP Jamsostek. Ketua 

Ikatan Sport Sepeda 

Indonesia (ISSI) 

Padangsidimpuan Rifani 

Azhari Harahap, Minggu (6/2) 

menjelaskan, kegiatan 

Sumatera Enduro Series seri 

pertama dari empat seri yang 

yang berlangsung di Bukit 

Horas dan Bukit Teletabis 

diikuti oleh 205 peserta dari 

pulau Sumatera dan Jawa. 

Sementara Kepala BP 

Jamsostek kantor cabang 

Padangsidimpuan, Syahrul 

mengatakan, seluruh pesera 

pada kegiatan Sumatera 

Enduro Series seri pertama ini 

telah terdaftar dan dilindungi 

oleh BP Jamsostek dalam 

program Jaminan Kecelakan 

Kerja (JKK) dan Jaminan 

Kematian (JK). "Ini merupakan 

kegiatan nasional yang 

pertama di gelar di Kota 

Padangsidimpuan," kata Fani. 

22

5. 

06 

Febru

ary 

2022 

Ribuan Buruh 

Geruduk Gedung 

DPR Senin Besok, 

Tolak Pembahasan 

UU Cipta Kerja 

Negat

ive 

Liputan 6 Said Iqbal "Kami akan menggelar aksi 

pada 7 Februari 2022 besok, 

akan ada ribuan massa aksi 

dari Jabodetabek terutama 

yang akan hadir pada jam 

10.00 WIB pagi di depan 

gedung DPR RI," katanya 

dalam konferensi pers, 

Minggu (6/2/2022). Presiden 

Partai Buruh Said Iqbal 

menyebut pembahasan 

kembali Undang-undang No 

11/2021 Cipta Kerja oleh DPR 

adalah keliru. Ia menyebut 

akan melakukan aksi 

http://sumut.antaranews.com/berita/458073/peserta-sumatera-enduro-series-padangsidimpuan-telah-dilindungi-program-bp-jamsostek
http://sumut.antaranews.com/berita/458073/peserta-sumatera-enduro-series-padangsidimpuan-telah-dilindungi-program-bp-jamsostek
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4879335/ribuan-buruh-geruduk-gedung-dpr-senin-besok-tolak-pembahasan-uu-cipta-kerja
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4879335/ribuan-buruh-geruduk-gedung-dpr-senin-besok-tolak-pembahasan-uu-cipta-kerja
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4879335/ribuan-buruh-geruduk-gedung-dpr-senin-besok-tolak-pembahasan-uu-cipta-kerja
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4879335/ribuan-buruh-geruduk-gedung-dpr-senin-besok-tolak-pembahasan-uu-cipta-kerja
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4879335/ribuan-buruh-geruduk-gedung-dpr-senin-besok-tolak-pembahasan-uu-cipta-kerja
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demonstrasi ke DPR RI hingga 

ancaman mogok kerja. 

Sebelumya, Mahkamah 

Konstitusi menyatakan UU 

Cipta Kerja sebagai 

inkonstitusional bersyarat 

beberapa waktu lalu. 

22

6. 

06 

Febru

ary 

2022 

Senin Besok, 

Massa Buruh Bakal 

Kembali Turun Ke 

Jalan Tolak RUU 

Cipta Kerja 

Negat

ive 

Suara.com Said Iqbal Partai buruh dengan Federasi 

Serikat Pekerja Metal 

Indonesia (FSPMI) berencana 

menggelar aksi massa di 

depan Gedung DPR RI, Jakarta 

pada Senin (7/2) besok. Aksi 

massa ini untuk mengawal 

Rancangan Undang-undang 

Cipta Kerja atau omnibus law. 

Presiden Partai Buruh, Said 

Iqbal mengatakan, saat ini 

RUU Cipta Kerja sudah masuk 

dalam program legislasi 

Nasional (Prolegnas) DPR. 

Maka dari itu, Partai buruh 

bersama FSPMI meminta RUU 

Cipta Kerja dikeluarkan dari 

Prolegnas. 

22

7. 

06 

Febru

ary 

2022 

Tolak Pembahasan 

UU Ciptaker, 

Buruh Bakal Gelar 

Aksi Demonstrasi 

Di DPR 

Neutr

al 

Merdeka Said Iqbal Presiden Partai Buruh Said 

Iqbal menyebut pembahasan 

kembali Undang-undang No 

11 tahun 2021 mengenai 

Cipta Kerja oleh DPR adalah 

keliru. Dia mengatakan buruh 

akan melakukan aksi 

demonstrasi ke DPR hingga 

ancaman mogok kerja. Iqbal 

mengatakan, pihaknya 

bersama dengan Federasi 

Serikat Pekerja Metal 

Indonesia (FSPMI) akan 

menggeruduk gedung DPR 

pada 7 Februari 2022. 

Sebelumnya, Mahkamah 

Konstitusi menyatakan UU 

Ciptaker sebagai 

http://www.suara.com/news/2022/02/06/130536/senin-besok-massa-buruh-bakal-kembali-turun-ke-jalan-tolak-ruu-cipta-kerja
http://www.suara.com/news/2022/02/06/130536/senin-besok-massa-buruh-bakal-kembali-turun-ke-jalan-tolak-ruu-cipta-kerja
http://www.suara.com/news/2022/02/06/130536/senin-besok-massa-buruh-bakal-kembali-turun-ke-jalan-tolak-ruu-cipta-kerja
http://www.suara.com/news/2022/02/06/130536/senin-besok-massa-buruh-bakal-kembali-turun-ke-jalan-tolak-ruu-cipta-kerja
http://www.suara.com/news/2022/02/06/130536/senin-besok-massa-buruh-bakal-kembali-turun-ke-jalan-tolak-ruu-cipta-kerja
http://www.merdeka.com/uang/tolak-pembahasan-uu-ciptaker-buruh-bakal-gelar-aksi-demonstrasi-di-dpr.html
http://www.merdeka.com/uang/tolak-pembahasan-uu-ciptaker-buruh-bakal-gelar-aksi-demonstrasi-di-dpr.html
http://www.merdeka.com/uang/tolak-pembahasan-uu-ciptaker-buruh-bakal-gelar-aksi-demonstrasi-di-dpr.html
http://www.merdeka.com/uang/tolak-pembahasan-uu-ciptaker-buruh-bakal-gelar-aksi-demonstrasi-di-dpr.html
http://www.merdeka.com/uang/tolak-pembahasan-uu-ciptaker-buruh-bakal-gelar-aksi-demonstrasi-di-dpr.html
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inkonstitusional bersyarat 

beberapa waktu lalu. 

22

8. 

06 

Febru

ary 

2022 

Kemendagri 

Turunkan Tim ke 

Nusa Tenggara 

Timur Dukung 

Penetapan UMP 

2022 sesuai 

Regulasi 

Positi

ve 

Jatimexplore.net Viktor Bungtilu 

Laiskodat,Kastor

ius Sinaga 

Kementerian Dalam Negeri 

(Kemendagri) menurunkan 

tim ke Provinsi Nusa Tenggara 

Timur (Nusa Tenggara Timur), 

untuk mendukung penetapan 

Upah Minimum Provinsi 

(UMP) 2022 sesuai Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 36 

Tahun 2021 tentang 

Pengupahan. Karena itu, 

tambah Kastorius, Tim 

Kemendagri menilai 

penetapan UMP Provinsi 

Nusa Tenggara Timur telah 

sesuai dengan PP Nomor 36 

Tahun 2021. Sementara itu, 

Gubernur Nusa Tenggara 

Timur Viktor Laiskodat 

mengapresiasi kedatangan 

Tim Kemendagri yang 

berkordinasi dengan 

stakeholder di daerahnya, 

untuk mendorong sektor 

ketenagakerjaan di Nusa 

Tenggara Timur makin 

berkembang. Dia 

menegaskan, pelaksanaan PP 

Nomor 36 Tahun 2021 yang 

mengatur penetapan upah 

minimum di daerah, 

merupakan salah satu 

prioritas pembinaan 

Kemendagri terhadap 

pemerintah daerah (pemda). 

22

9. 

06 

Febru

ary 

2022 

Tolak UU Cipta 

Kerja, Massa Partai 

Buruh Siap Unjuk 

Rasa di Gedung 

DPR Senin Besok 

Negat

ive 

Liputan 6 Said Iqbal Massa Partai Buruh dan 

sejumlah ormas lainnya bakal 

menggelar demonstrasi di 

depan Gedung DPR RI, 

Senayan, Jakarta pada Senin, 

7 Februari 2022 demi 

menolak pembahasaan UU 

Cipta Kerja. Presiden Partai 

http://jatimexplore.net/2022/02/06/kemendagri-turunkan-tim-ke-ntt-dukung-penetapan-ump-2022-sesuai-regulasi
http://jatimexplore.net/2022/02/06/kemendagri-turunkan-tim-ke-ntt-dukung-penetapan-ump-2022-sesuai-regulasi
http://jatimexplore.net/2022/02/06/kemendagri-turunkan-tim-ke-ntt-dukung-penetapan-ump-2022-sesuai-regulasi
http://jatimexplore.net/2022/02/06/kemendagri-turunkan-tim-ke-ntt-dukung-penetapan-ump-2022-sesuai-regulasi
http://jatimexplore.net/2022/02/06/kemendagri-turunkan-tim-ke-ntt-dukung-penetapan-ump-2022-sesuai-regulasi
http://jatimexplore.net/2022/02/06/kemendagri-turunkan-tim-ke-ntt-dukung-penetapan-ump-2022-sesuai-regulasi
http://jatimexplore.net/2022/02/06/kemendagri-turunkan-tim-ke-ntt-dukung-penetapan-ump-2022-sesuai-regulasi
http://www.liputan6.com/news/read/4879356/tolak-uu-cipta-kerja-massa-partai-buruh-siap-unjuk-rasa-di-gedung-dpr-senin-besok
http://www.liputan6.com/news/read/4879356/tolak-uu-cipta-kerja-massa-partai-buruh-siap-unjuk-rasa-di-gedung-dpr-senin-besok
http://www.liputan6.com/news/read/4879356/tolak-uu-cipta-kerja-massa-partai-buruh-siap-unjuk-rasa-di-gedung-dpr-senin-besok
http://www.liputan6.com/news/read/4879356/tolak-uu-cipta-kerja-massa-partai-buruh-siap-unjuk-rasa-di-gedung-dpr-senin-besok
http://www.liputan6.com/news/read/4879356/tolak-uu-cipta-kerja-massa-partai-buruh-siap-unjuk-rasa-di-gedung-dpr-senin-besok
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Buruh, Said Iqbal, 

menyampaikan aksi ini bukan 

hanya digelar di DKI Jakarta, 

melainkan pula di seluruh 

kota industri di Indonesia. 

Seperti Bandung, Semarang, 

Jepara, Surabaya, Makassar, 

Aceh, Medan, Banjarmasin 

dan kota-kota lainnya. 

23

0. 

06 

Febru

ary 

2022 

Tolak Pembahasan 

UU Ciptaker, 

Buruh Bakal Gelar 

Aksi Demonstrasi 

Di DPR 

Neutr

al 

Fokus Medan Said Iqbal Presiden Partai Buruh Said 

Iqbal menyebut pembahasan 

kembali Undang-undang No 

11 tahun 2021 mengenai 

Cipta Kerja oleh DPR adalah 

keliru. Dia mengatakan buruh 

akan melakukan aksi 

demonstrasi ke DPR hingga 

ancaman mogok kerja. Iqbal 

mengatakan, pihaknya 

bersama dengan Federasi 

Serikat Pekerja Metal 

Indonesia (FSPMI) akan 

menggeruduk gedung DPR 

pada 7 Februari 2022. Kami 

akan menggelar aksi pada 7 

Februari 2022 besok, akan 

ada ribuan massa aksi dari 

Jabodetabek terutama yang 

akan hadir pada jam 10.00 

pagi di depan gedung DPR RI, 

katanya dalam konferensi 

pers, Minggu (6/2). 

23

1. 

06 

Febru

ary 

2022 

Seruan Temu 

Karya Jurnalistik, 

LSM-LBHN 

Antartika Akan 

Hadir di Kota 

Lancang Kuning 

Neutr

al 

Riau Andalas Larshen Yunus *Audiensi LSM Antartika* 

diruang kerja Deputi 

Pemberdayaan Masyarakat 

BNN RI, Irjen Pol. Andjar 

Dewanto, SH, M.B.A Slogan 

Antartika : Berani, Maju & 

Tegas. "Insan Muda menjadi 

konsep Ambasador Mitra 

Sunda Riau (Misuri-red) 

dalam mengekspresikan aksi 

kerja nyata melalui kreativitas 

& inovasi dibidangnya," ujar 

http://www.fokusmedan.com/2022/02/06/tolak-pembahasan-uu-ciptaker-buruh-bakal-gelar-aksi-demonstrasi-di-dpr
http://www.fokusmedan.com/2022/02/06/tolak-pembahasan-uu-ciptaker-buruh-bakal-gelar-aksi-demonstrasi-di-dpr
http://www.fokusmedan.com/2022/02/06/tolak-pembahasan-uu-ciptaker-buruh-bakal-gelar-aksi-demonstrasi-di-dpr
http://www.fokusmedan.com/2022/02/06/tolak-pembahasan-uu-ciptaker-buruh-bakal-gelar-aksi-demonstrasi-di-dpr
http://www.fokusmedan.com/2022/02/06/tolak-pembahasan-uu-ciptaker-buruh-bakal-gelar-aksi-demonstrasi-di-dpr
http://www.riauandalas.com/2022/02/seruan-temu-karya-jurnalistik-lsm-lbhn-antartika-akan-hadir-di-kota-lancang-kuning
http://www.riauandalas.com/2022/02/seruan-temu-karya-jurnalistik-lsm-lbhn-antartika-akan-hadir-di-kota-lancang-kuning
http://www.riauandalas.com/2022/02/seruan-temu-karya-jurnalistik-lsm-lbhn-antartika-akan-hadir-di-kota-lancang-kuning
http://www.riauandalas.com/2022/02/seruan-temu-karya-jurnalistik-lsm-lbhn-antartika-akan-hadir-di-kota-lancang-kuning
http://www.riauandalas.com/2022/02/seruan-temu-karya-jurnalistik-lsm-lbhn-antartika-akan-hadir-di-kota-lancang-kuning
http://www.riauandalas.com/2022/02/seruan-temu-karya-jurnalistik-lsm-lbhn-antartika-akan-hadir-di-kota-lancang-kuning
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bung Arse Pane yang juga 

didapuk selaku Dewan 

Pembina LSM-LBHN Antartika 

kepada media (7/2/2022). 

Kami LSM-LBHN Antartika 

mengundang Insan Muda 

para jurnalistik milenial untuk 

mengikuti kegiatan 

sayembara menulis dengan 

tajuk Temu Karya Daerah. 

23

2. 

06 

Febru

ary 

2022 

Besok Ribuan 

Buruh Tetap Demo 

DPR, Desak UU 

Cipta Kerja Tak 

Dibahas Lagi 

Negat

ive 

Sindo News Said Iqbal Presiden Partai Buruh Said 

Iqbal memastikan akan tetap 

menggelar yang dipusatkan di 

Gedung DPR RI pada Senin 

(7/2/2022) besok. "Aksi 

ribuan buruh se-Jabodetabek 

di DPR RI besok tanggal 7 

Februari 2022 dengan titik 

kumpul langsung di DPR RI 

jam 10 pagi hingga selesai," 

kata Said Iqbal dalam jumpa 

persnya secara daring, 

Minggu (6/2/2022). Kendati 

tak ada kepastian izin 

tersebut, Said Iqbal mengaku 

telah diingatkan pihak 

kepolisian agar aksi ribuan 

buruh besok harus tetap 

mengikuti protokol kesehatan 

yang sangat ketat. Dia 

mengklaim ribuan buruh se-

Jabodetabek akan 

mendatangi gedung parlemen 

sejak pagi hari. 

23

3. 

06 

Febru

ary 

2022 

SBMI Sebut 

Oknum Perekrut 

Calon TKW Dalam 

Insiden Kapal 

Terbalik di 

Malaysia Bisa 

Diproses Hukum 

Neutr

al 

Tribun Jabar  Juwarih mengatakan, dalam 

insiden itu para Calon TKW 

tersebut dikirim melalui jalur 

ilegal TKW lewat Pulau Terung 

Kepri menuju Pontian Johor 

Malaysia menggunakan boat. 

Mengingat, dalam insiden itu 

ada sebanyak 5 calon TKW 

asal Jawa Barat yang 

meninggal dunia, terdiri dari 4 

http://nasional.sindonews.com/read/678163/12/besok-ribuan-buruh-tetap-demo-dpr-desak-uu-cipta-kerja-tak-dibahas-lagi-1644127352
http://nasional.sindonews.com/read/678163/12/besok-ribuan-buruh-tetap-demo-dpr-desak-uu-cipta-kerja-tak-dibahas-lagi-1644127352
http://nasional.sindonews.com/read/678163/12/besok-ribuan-buruh-tetap-demo-dpr-desak-uu-cipta-kerja-tak-dibahas-lagi-1644127352
http://nasional.sindonews.com/read/678163/12/besok-ribuan-buruh-tetap-demo-dpr-desak-uu-cipta-kerja-tak-dibahas-lagi-1644127352
http://nasional.sindonews.com/read/678163/12/besok-ribuan-buruh-tetap-demo-dpr-desak-uu-cipta-kerja-tak-dibahas-lagi-1644127352
http://jabar.tribunnews.com/2022/02/06/sbmi-sebut-oknum-perekrut-calon-tkw-dalam-insiden-kapal-terbalik-di-malaysia-bisa-diproses-hukum
http://jabar.tribunnews.com/2022/02/06/sbmi-sebut-oknum-perekrut-calon-tkw-dalam-insiden-kapal-terbalik-di-malaysia-bisa-diproses-hukum
http://jabar.tribunnews.com/2022/02/06/sbmi-sebut-oknum-perekrut-calon-tkw-dalam-insiden-kapal-terbalik-di-malaysia-bisa-diproses-hukum
http://jabar.tribunnews.com/2022/02/06/sbmi-sebut-oknum-perekrut-calon-tkw-dalam-insiden-kapal-terbalik-di-malaysia-bisa-diproses-hukum
http://jabar.tribunnews.com/2022/02/06/sbmi-sebut-oknum-perekrut-calon-tkw-dalam-insiden-kapal-terbalik-di-malaysia-bisa-diproses-hukum
http://jabar.tribunnews.com/2022/02/06/sbmi-sebut-oknum-perekrut-calon-tkw-dalam-insiden-kapal-terbalik-di-malaysia-bisa-diproses-hukum
http://jabar.tribunnews.com/2022/02/06/sbmi-sebut-oknum-perekrut-calon-tkw-dalam-insiden-kapal-terbalik-di-malaysia-bisa-diproses-hukum
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warga Indramayu dan 1 warga 

Bandung. Para korban dalam 

insiden terbaliknya kapal di 

Perairan Pontian Johor 

Malaysia sudah masuk 

indikator penyaluran pekerja 

migran secara unprosedural. 

Hal tersebut disampaikan 

Koordinator Dept Advokasi 

SBMI Nasional, Juwarih 

kepada Tribuncirebon.com, 

Minggu (6/2/2022). 

23

4. 

06 

Febru

ary 

2022 

Fokus PKPU, 

Garuda Indonesia 

(GIAA) Kembali 

Pertegas Tanpa 

PHK Massal 

Positi

ve 

Emiten News Irfan Setiaputra EmitenNews.com- PT Garuda 

Indonesia (GIAA) mengklaim 

tidak ada rencana melakukan 

pemutusan hubungan kerja 

(PHK) massal. "Hingga detik 

ini, kami tidak memiliki 

rencana melakukan PHK 

karyawan besar-besaran," 

kelit Direktur Utama Garuda 

Indonesia, Irfan Setiaputra, 

akhir pekan lalu. Garuda 

Indonesia disebut-sebut 

menjalankan PHK massal 

dengan tujuan utama efisiensi 

biaya operasional perseroan. 

Manajemen Garuda Indonesia 

juga tidak memiliki agenda 

pertemuan dengan 

Kementerian Ketenagakerjaan 

berkenaan dengan rencana 

pengurangan jumlah 

karyawan. 

23

5. 

06 

Febru

ary 

2022 

Kemendagri Nilai 

Pembulatan UMP 

Nusa Tenggara 

Timur Sudah 

Sesuai Omnibus 

Law - Oto Mobile 

ID 

Positi

ve 

Otomobile.id Kastorius Sinaga OtoMobile.id, JAKARTA- 

Kementerian Dalam Negeri 

(Kemendagri) menilai 

penetapan Upah Minimum 

Provinsi (UMP) 2022 Nusa 

Tenggara Timur (Nusa 

Tenggara Timur) telah sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 36 Tahun 2021 

tentang Pengupahan. Staf 

http://www.emitennews.com/news/fokus-pkpu-garuda-indonesia-giaa-kembali-pertegas-tanpa-phk-massal
http://www.emitennews.com/news/fokus-pkpu-garuda-indonesia-giaa-kembali-pertegas-tanpa-phk-massal
http://www.emitennews.com/news/fokus-pkpu-garuda-indonesia-giaa-kembali-pertegas-tanpa-phk-massal
http://www.emitennews.com/news/fokus-pkpu-garuda-indonesia-giaa-kembali-pertegas-tanpa-phk-massal
http://www.emitennews.com/news/fokus-pkpu-garuda-indonesia-giaa-kembali-pertegas-tanpa-phk-massal
http://otomobile.id/news/146766/kemendagri-nilai-pembulatan-ump-ntt-sudah-sesuai-omnibus-law
http://otomobile.id/news/146766/kemendagri-nilai-pembulatan-ump-ntt-sudah-sesuai-omnibus-law
http://otomobile.id/news/146766/kemendagri-nilai-pembulatan-ump-ntt-sudah-sesuai-omnibus-law
http://otomobile.id/news/146766/kemendagri-nilai-pembulatan-ump-ntt-sudah-sesuai-omnibus-law
http://otomobile.id/news/146766/kemendagri-nilai-pembulatan-ump-ntt-sudah-sesuai-omnibus-law
http://otomobile.id/news/146766/kemendagri-nilai-pembulatan-ump-ntt-sudah-sesuai-omnibus-law
http://otomobile.id/news/146766/kemendagri-nilai-pembulatan-ump-ntt-sudah-sesuai-omnibus-law
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Khusus Menteri Dalam Negeri 

(Mendagri) Bidang Politik dan 

Media Kastorius Sinaga 

mengatakan pembulatan 

angka UMP tersebut 

dilakukan atas kesepakatan 

sejumlah pihak terkait. "Dari 

sisi mekanisme dan prosedur, 

penetapan UMP 2022 Provinsi 

Nusa Tenggara Timur telah 

sesuai dengan PP (Nomor) 

36/2021," kata Kastorius 

Sinaga dalam keterangannya, 

Sabtu (5/2/2022). Kastorius 

Sinaga menilai, dari sisi 

mekanisme dan prosedur, 

penetapan UMP 2022 Provinsi 

Nusa Tenggara Timur telah 

sesuai dengan PP Nomor 36 

Tahun 2021. 

23

6. 

06 

Febru

ary 

2022 

Tingkatkan 

Kualitas Lulusan, 

Universitas BSI 

Pemuda Gelar 

Sertifikasi 

Programer 

Positi

ve 

Republika  Untuk mewujudkan hal 

tersebut Universitas BSI (Bina 

Sarana Informatika) kampus 

Pemuda, Rawamangun, 

Jakarta Timur mengadakan 

Program Sertifikasi 

Kompetensi yang 

diselenggarakan pada Rabu 

(2/2). Feri Prasetyo, selaku 

kepala kampus Universitas BSI 

kampus Pemuda 

memaparkan, kegiatan ini 

berlangsung secara offline 

dan tetap menerapkan 

protokol kesehatan dengan 

ketat. Sementara itu, Rahmat 

Suryaditya, Setiaji dan Adi 

Supriyatna yang merupanan 

Asesor LSP Universitas BSI 

bidang Programming, 

sekaligus dosen di Universitas 

BSI menjelaskan bahwa Uji 

Kompetensi Skema 

Programmer ini untuk 

meningkatkan kualitas 

http://www.republika.co.id/berita/r6v8ju415/tingkatkan-kualitas-lulusan-universitas-bsi-pemuda-gelar-sertifikasi-programer
http://www.republika.co.id/berita/r6v8ju415/tingkatkan-kualitas-lulusan-universitas-bsi-pemuda-gelar-sertifikasi-programer
http://www.republika.co.id/berita/r6v8ju415/tingkatkan-kualitas-lulusan-universitas-bsi-pemuda-gelar-sertifikasi-programer
http://www.republika.co.id/berita/r6v8ju415/tingkatkan-kualitas-lulusan-universitas-bsi-pemuda-gelar-sertifikasi-programer
http://www.republika.co.id/berita/r6v8ju415/tingkatkan-kualitas-lulusan-universitas-bsi-pemuda-gelar-sertifikasi-programer
http://www.republika.co.id/berita/r6v8ju415/tingkatkan-kualitas-lulusan-universitas-bsi-pemuda-gelar-sertifikasi-programer
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lulusan. Sehingga 

kemampuannya itu, dapat 

diakui secara tertulis oleh 

negara melalui lembaga LSP 

Universitas BSI. 

23

7. 

06 

Febru

ary 

2022 

Kemendagri Nilai 

Pembulatan UMP 

Nusa Tenggara 

Timur Sudah 

Sesuai Omnibus 

Law 

Positi

ve 

Tribun News Kastorius Sinaga Kementerian Dalam Negeri 

(Kemendagri) menilai 

penetapan Upah Minimum 

Provinsi (UMP) 2022 Nusa 

Tenggara Timur (Nusa 

Tenggara Timur) telah sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 36 Tahun 2021 

tentang Pengupahan. 

Sebelumnya, Kemendagri 

menurunkan tim ke Provinsi 

Nusa Tenggara Timur untuk 

mendukung penetapan UMP 

2022 sesuai Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 36 

Tahun 2021 tentang 

Pengupahan yang dipimpin 

langsung oleh Kastorius 

Sinaga. Staf Khusus Menteri 

Dalam Negeri (Mendagri) 

Bidang Politik dan Media 

Kastorius Sinaga mengatakan 

pembulatan angka UMP 

tersebut dilakukan atas 

kesepakatan sejumlah pihak 

terkait. "Dari sisi mekanisme 

dan prosedur, penetapan 

UMP 2022 Provinsi Nusa 

Tenggara Timur telah sesuai 

dengan PP (Nomor) 36/2021," 

kata Kastorius Sinaga dalam 

keterangannya, Sabtu 

(5/2/2022). 

23

8. 

06 

Febru

ary 

2022 

Besok, Massa 

Buruh Demo Tolak 

Pembahasan UU 

Ciota Kerja di DPR 

RI 

Negat

ive 

Harian Terbit Said Iqbal Aksi menolak pembahasaan 

UU Cipta Kerja akan digelar 

massa buruh di depan 

Gedung DPR RI, Senayan, 

Jakarta Pusat, Senin 

(6/2/2022). "Aksi ini dalam 

http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/06/kemendagri-nilai-pembulatan-ump-ntt-sudah-sesuai-omnibus-law
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/06/kemendagri-nilai-pembulatan-ump-ntt-sudah-sesuai-omnibus-law
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/06/kemendagri-nilai-pembulatan-ump-ntt-sudah-sesuai-omnibus-law
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/06/kemendagri-nilai-pembulatan-ump-ntt-sudah-sesuai-omnibus-law
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/06/kemendagri-nilai-pembulatan-ump-ntt-sudah-sesuai-omnibus-law
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/06/kemendagri-nilai-pembulatan-ump-ntt-sudah-sesuai-omnibus-law
http://harianterbit.com/nasional/read/163893/Besok-Massa-Buruh-Demo-Tolak-Pembahasan-UU-Ciota-Kerja-di-DPR-RI
http://harianterbit.com/nasional/read/163893/Besok-Massa-Buruh-Demo-Tolak-Pembahasan-UU-Ciota-Kerja-di-DPR-RI
http://harianterbit.com/nasional/read/163893/Besok-Massa-Buruh-Demo-Tolak-Pembahasan-UU-Ciota-Kerja-di-DPR-RI
http://harianterbit.com/nasional/read/163893/Besok-Massa-Buruh-Demo-Tolak-Pembahasan-UU-Ciota-Kerja-di-DPR-RI
http://harianterbit.com/nasional/read/163893/Besok-Massa-Buruh-Demo-Tolak-Pembahasan-UU-Ciota-Kerja-di-DPR-RI
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rangka terus mengawal dan 

memastikan bahwa Omnibus 

Law, RUU Cipta Kerja yang 

sudah masuk Prolegnas di 

DPR tidak dibahas oleh DPR, 

yaitu dengan kata lain 

dikeluarkan oleh Prolegnas 

pembahasan oleh DPR dan 

pemerintah terkait RUU 

tersebut," katanya dalam 

konferensi pers daring, 

Minggu (6/2/2022). "Jadi 

tidak layak untuk dibahas 

kembali oleh DPR dan 

pemerintah," ujarnya. DPR 

memperbaiki UU Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja atau Omnibus Law. 

23

9. 

06 

Febru

ary 

2022 

Ribuan Buruh Mau 

Gelar Aksi di 

Gedung DPR 

Besok, Ini Lima 

Tuntutannya 

Negat

ive 

Detik Said Iqbal Ribuan buruh akan 

melakukan aksi di Gedung 

DPR RI, Jakarta, besok, Senin 

(07/02/2022). "Hari ini Partai 

Buruh bersama Federasi 

Serikat Pekerja Metal 

Indonesia (FSPMI) menggelar 

konferensi pers untuk 

memberikan penjelasan aksi 

ribuan buruh se-Jabodetabek 

di DPR RI, besok 07 Februari 

2022, titik kumpuk di DPR RI 

jam 10 pagi hingga selesai," 

jelasnya, Minggu 

(06/02/2022). Ada lima poin 

yang akan disampaikan pada 

aksi yang diselenggarakan jam 

10 pagi itu. Presiden Partai 

Buruh Said Iqbal memaparkan 

lima poin tersebut adalah 

tolak Omnibus Law UU Cipta 

Kerja, kabulkan presidential 

threshold 0%, revisi UU 

Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK), sahkan RUU 

Perlindungan Pekerja Rumah 

Tangga (PPRT), dan gugatan 

http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5930367/ribuan-buruh-mau-gelar-aksi-di-gedung-dpr-besok-ini-lima-tuntutannya
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5930367/ribuan-buruh-mau-gelar-aksi-di-gedung-dpr-besok-ini-lima-tuntutannya
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5930367/ribuan-buruh-mau-gelar-aksi-di-gedung-dpr-besok-ini-lima-tuntutannya
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5930367/ribuan-buruh-mau-gelar-aksi-di-gedung-dpr-besok-ini-lima-tuntutannya
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5930367/ribuan-buruh-mau-gelar-aksi-di-gedung-dpr-besok-ini-lima-tuntutannya
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untuk membatalkan SK 

Gubernur di seluruh 

Indonesia tentang upah 

minimum kabupaten/kota. 

24

0. 

06 

Febru

ary 

2022 

Event Jakarta 

Fashion Trend 

2022, FASHIONART 

Neutr

al 

Chanel Muslim  Ada event Jakarta Fashion 

Trend 2022 yang sebentar lagi 

akan terselenggara. 

#jakartafashiontrend2022 

Sampai jumpa di event 

Jakarta Fashion Trend 2022! 

@jakartafashiontrend 2022 is 

coming to you. 9 Februari 

2022. 

24

1. 

06 

Febru

ary 

2022 

Viral Twitter Hari 

Ini 

GusMuhaiminPresi

den2024 & Profil 

Muhaimin 

Iskandar 

Keturunan Kiai 

Pendiri NU 

Neutr

al 

Tribun News 

Pontianak 

Muhaimin 

Iskandar 

Viral twitter hari ini Minggu 6 

Februari 2022 hastag 

GusMuhaiminPresiden2024. 

Lantas siapakah sosok 

Muhaimin yang digadang-

gadang sebagai sosok yang 

bisa memimpin Indonesia 

atau sebagai presiden seperti 

yang tengah tending di media 

sosial tersebut. Muhaimin 

Iskandar adalah seorang 

politikus Indonesia yang 

sudah pernah menjabat 

beberapa jabatan stategis 

baik dipemerintahan maupun 

di parlemen. Melansir dari 

wikipedia, pria yang lahir 

pada 24 September 1966 

tersebut mempunyai nama 

lengkap serta gelar 

pendidikan Drs. 

24

2. 

06 

Febru

ary 

2022 

Waspada! Sering 

Lakukan 4 Hal Ini 

saat Bekerja Bisa 

Berujung Penyakit 

Negat

ive 

Okezone  Ada beberapa hal yang jika 

dilakukan terlalu sering saat 

bekerja, ternyata bisa 

membawa dampak buruk bagi 

kesehatan tubuh. Dikutip dari 

akun Instagram Kementerian 

Ketenagakerjaan, Minggu 

(6/2/2022), berikut ini hal-hal 

bisa sebabkan penyakit jika 

dilakukan terlalu sering saat 

http://chanelmuslim.com/event/event-jakarta-fashion-trend-2022-fashionart
http://chanelmuslim.com/event/event-jakarta-fashion-trend-2022-fashionart
http://chanelmuslim.com/event/event-jakarta-fashion-trend-2022-fashionart
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/06/viral-twitter-hari-ini-gusmuhaiminpresiden2024-profil-muhaimin-iskandar-keturunan-kiai-pendiri-nu
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/06/viral-twitter-hari-ini-gusmuhaiminpresiden2024-profil-muhaimin-iskandar-keturunan-kiai-pendiri-nu
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/06/viral-twitter-hari-ini-gusmuhaiminpresiden2024-profil-muhaimin-iskandar-keturunan-kiai-pendiri-nu
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/06/viral-twitter-hari-ini-gusmuhaiminpresiden2024-profil-muhaimin-iskandar-keturunan-kiai-pendiri-nu
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/06/viral-twitter-hari-ini-gusmuhaiminpresiden2024-profil-muhaimin-iskandar-keturunan-kiai-pendiri-nu
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/06/viral-twitter-hari-ini-gusmuhaiminpresiden2024-profil-muhaimin-iskandar-keturunan-kiai-pendiri-nu
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/06/viral-twitter-hari-ini-gusmuhaiminpresiden2024-profil-muhaimin-iskandar-keturunan-kiai-pendiri-nu
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/06/viral-twitter-hari-ini-gusmuhaiminpresiden2024-profil-muhaimin-iskandar-keturunan-kiai-pendiri-nu
http://economy.okezone.com/read/2022/02/06/622/2543073/waspada-sering-lakukan-4-hal-ini-saat-bekerja-bisa-berujung-penyakit
http://economy.okezone.com/read/2022/02/06/622/2543073/waspada-sering-lakukan-4-hal-ini-saat-bekerja-bisa-berujung-penyakit
http://economy.okezone.com/read/2022/02/06/622/2543073/waspada-sering-lakukan-4-hal-ini-saat-bekerja-bisa-berujung-penyakit
http://economy.okezone.com/read/2022/02/06/622/2543073/waspada-sering-lakukan-4-hal-ini-saat-bekerja-bisa-berujung-penyakit
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bekerja:. Pekerja kantoran 

cenderung lebih banyak 

duduk saat bekerja. Hal ini 

juga bisa berdampak buruk 

pada kesehatan. 

24

3. 

06 

Febru

ary 

2022 

Massa Buruh 

Demo ke Gedung 

DPR Besok, Tolak 

Bahas UU Ciptaker 

Lagi 

Negat

ive 

Tirto.id Anwar 

Usman,Said 

Iqbal 

Ribuan buruh berencana 

melakukan aksi demo ke 

Gedung DPR pada Senin 

(7/2/2022). "Besok tanggal 7 

Februari 2022 kami akan 

lakukan aksi dengan titik 

kumpul langsung di DPR RI 

jam 10.00 WIB hingga 

selesai," kata dia dalam 

konferensi pers, Minggu 

(6/2/2022). Aksi tersebut 

merupakan respons dari 

serikat buruh untuk menolak 

pembahasan kembali UU 

Cipta Kerja dan undang-

undang Pembentukan 

Peraturan Perundang-

undangan (P3). Presiden 

Partai Buruh Said Iqbal 

menjelaskan, aksi demo 

tersebut akan mulai 

berlangsung mulai pada pukul 

10.00 WIB. 

24

4. 

06 

Febru

ary 

2022 

Belum Ada 

Kejelasan Izin 

Kepolisian, Buruh 

Tetap Gelar Aksi di 

DPR Besok 

|Republika Online 

Positi

ve 

Ihram.co.id Said Iqbal REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- 

Partai Buruh dan Federasi 

Serikat Pekerja Metal 

Indonesia (FSPMI) akan 

menggelar aksi unjuk rasa di 

depan Kompleks Parlemen 

Senayan, Senin (7/2) besok. 

Untuk diketahui Partai Buruh 

dan FSPMI bakal menggelar 

aksi buruh se-Jabodetabek di 

depan Kompleks Parlemen 

Senayan, Jakarta, dan 

sejumah daerah indsutri di 

Indonesia Senin (7/2) besok. 

Aksi besok rencananya 

dimulai pukul 10.00 WIB. 

http://tirto.id/massa-buruh-demo-ke-gedung-dpr-besok-tolak-bahas-uu-ciptaker-lagi-goCt
http://tirto.id/massa-buruh-demo-ke-gedung-dpr-besok-tolak-bahas-uu-ciptaker-lagi-goCt
http://tirto.id/massa-buruh-demo-ke-gedung-dpr-besok-tolak-bahas-uu-ciptaker-lagi-goCt
http://tirto.id/massa-buruh-demo-ke-gedung-dpr-besok-tolak-bahas-uu-ciptaker-lagi-goCt
http://tirto.id/massa-buruh-demo-ke-gedung-dpr-besok-tolak-bahas-uu-ciptaker-lagi-goCt
http://ihram.republika.co.id/berita/r6vhmn396/belum-ada-kejelasan-izin-kepolisian-buruh-tetap-gelar-aksi-di-dpr-besok
http://ihram.republika.co.id/berita/r6vhmn396/belum-ada-kejelasan-izin-kepolisian-buruh-tetap-gelar-aksi-di-dpr-besok
http://ihram.republika.co.id/berita/r6vhmn396/belum-ada-kejelasan-izin-kepolisian-buruh-tetap-gelar-aksi-di-dpr-besok
http://ihram.republika.co.id/berita/r6vhmn396/belum-ada-kejelasan-izin-kepolisian-buruh-tetap-gelar-aksi-di-dpr-besok
http://ihram.republika.co.id/berita/r6vhmn396/belum-ada-kejelasan-izin-kepolisian-buruh-tetap-gelar-aksi-di-dpr-besok
http://ihram.republika.co.id/berita/r6vhmn396/belum-ada-kejelasan-izin-kepolisian-buruh-tetap-gelar-aksi-di-dpr-besok
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Meskipun belum ada 

kejelasan izin dari pihak 

kepolisian terkait aksi 

tersebut, namun buruh akan 

tetap melaksanakan aksi yang 

akan diikuti oleh buruh se-

Jabodetabek. 

24

5. 

06 

Febru

ary 

2022 

Ribuan Buruh Mau 

Gelar Aksi di 

Gedung DPR Besok 

Ini, Berikut Lima 

Tuntutannya 

Negat

ive 

Democrazy News Said Iqbal Ribuan buruh akan 

melakukan aksi di Gedung 

DPR RI, Jakarta, besok, Senin 

(07/02/2022). "Hari ini Partai 

Buruh bersama Federasi 

Serikat Pekerja Metal 

Indonesia (FSPMI) menggelar 

konferensi pers untuk 

memberikan penjelasan aksi 

ribuan buruh se-Jabodetabek 

di DPR RI, besok 07 Februari 

2022, titik kumpuk di DPR RI 

jam 10 pagi hingga selesai," 

jelasnya, Minggu 

(06/02/2022). Ada lima poin 

yang akan disampaikan pada 

aksi yang diselenggarakan jam 

10 pagi itu. Presiden Partai 

Buruh Said Iqbal memaparkan 

lima poin tersebut adalah 

tolak Omnibus Law UU Cipta 

Kerja, kabulkan presidential 

threshold 0%, revisi UU 

Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK), sahkan RUU 

Perlindungan Pekerja Rumah 

Tangga (PPRT), dan gugatan 

untuk membatalkan SK 

Gubernur di seluruh 

Indonesia tentang upah 

minimum kabupaten/kota. 

24

6. 

06 

Febru

ary 

2022 

Belum Ada 

Kejelasan Izin 

Kepolisian, Buruh 

Tetap Gelar Aksi di 

DPR Besok 

Positi

ve 

Repjabar Said Iqbal Partai Buruh dan Federasi 

Serikat Pekerja Metal 

Indonesia (FSPMI) akan 

menggelar aksi unjuk rasa di 

depan Kompleks Parlemen 

Senayan, Senin (7/2) besok. 

http://www.democrazy.id/2022/02/Ribuan-Buruh-Mau-Gelar-Aksi-di-Gedung-DPR-Besok-Ini-Berikut-Lima-Tuntutannya.html
http://www.democrazy.id/2022/02/Ribuan-Buruh-Mau-Gelar-Aksi-di-Gedung-DPR-Besok-Ini-Berikut-Lima-Tuntutannya.html
http://www.democrazy.id/2022/02/Ribuan-Buruh-Mau-Gelar-Aksi-di-Gedung-DPR-Besok-Ini-Berikut-Lima-Tuntutannya.html
http://www.democrazy.id/2022/02/Ribuan-Buruh-Mau-Gelar-Aksi-di-Gedung-DPR-Besok-Ini-Berikut-Lima-Tuntutannya.html
http://www.democrazy.id/2022/02/Ribuan-Buruh-Mau-Gelar-Aksi-di-Gedung-DPR-Besok-Ini-Berikut-Lima-Tuntutannya.html
http://repjabar.republika.co.id/berita/r6vhmn396/belum-ada-kejelasan-izin-kepolisian-buruh-tetap-gelar-aksi-di-dpr-besok
http://repjabar.republika.co.id/berita/r6vhmn396/belum-ada-kejelasan-izin-kepolisian-buruh-tetap-gelar-aksi-di-dpr-besok
http://repjabar.republika.co.id/berita/r6vhmn396/belum-ada-kejelasan-izin-kepolisian-buruh-tetap-gelar-aksi-di-dpr-besok
http://repjabar.republika.co.id/berita/r6vhmn396/belum-ada-kejelasan-izin-kepolisian-buruh-tetap-gelar-aksi-di-dpr-besok
http://repjabar.republika.co.id/berita/r6vhmn396/belum-ada-kejelasan-izin-kepolisian-buruh-tetap-gelar-aksi-di-dpr-besok
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Untuk diketahui Partai Buruh 

dan FSPMI bakal menggelar 

aksi buruh se-Jabodetabek di 

depan Kompleks Parlemen 

Senayan, Jakarta, dan 

sejumah daerah indsutri di 

Indonesia Senin (7/2) besok. 

Aksi besok rencananya 

dimulai pukul 10.00 WIB. 

Meskipun belum ada 

kejelasan izin dari pihak 

kepolisian terkait aksi 

tersebut, namun buruh akan 

tetap melaksanakan aksi yang 

akan diikuti oleh buruh se-

Jabodetabek. 

24

7. 

06 

Febru

ary 

2022 

Dari Negeri Jiran 

Malaysia, 4.760 

Pekerja Migran 

Masuk Lewat 

Batam Sepanjang 

2022 

Neutr

al 

Tribun News Batam  Sepanjang 2022, Kantor 

Kesyahbandaran dan Otoritas 

Pelabuhan (KSOP) khusus 

Batam mencatat sebanyak 

4.760 penumpang dari negeri 

jiran Malaysia masuk ke 

Batam lewat Pelabuhan 

Internasional Batam Center. 

Para PMI ini menjalani 

karantina di beberapa tempat 

isolasi yang tersebar di 

Batam. Humas Kantor KSOP 

khusus Batam, Aina Solmidas 

mengatakan, jumlah itu 

sedikit menurun jika 

dibanding bulan Desember 

tahun lalu. "Itu data rekap 

akumulasi penumpang dari 

Malaysia yang masuk, 

semuanya terdata sebagai 

PMI," ujarnya, Minggu 

(6/2/2022). 

24

8. 

06 

Febru

ary 

2022 

Besok Partai Buruh 

Gelar Aksi di 

Depan DPR RI, Ini 

Tuntutannya 

Negat

ive 

Bisnis Indonesia Said Iqbal Partai Buruh bersama 

Federasi Serikat Pekerja 

Metal Indonesia (FSPMI) akan 

menggelar aksi unjuk rasa di 

depan Gedung DPR RI, besok 

Senin (7/2/2022). Ada tiga 

http://batam.tribunnews.com/2022/02/06/dari-negeri-jiran-malaysia-4760-pekerja-migran-masuk-lewat-batam-sepanjang-2022
http://batam.tribunnews.com/2022/02/06/dari-negeri-jiran-malaysia-4760-pekerja-migran-masuk-lewat-batam-sepanjang-2022
http://batam.tribunnews.com/2022/02/06/dari-negeri-jiran-malaysia-4760-pekerja-migran-masuk-lewat-batam-sepanjang-2022
http://batam.tribunnews.com/2022/02/06/dari-negeri-jiran-malaysia-4760-pekerja-migran-masuk-lewat-batam-sepanjang-2022
http://batam.tribunnews.com/2022/02/06/dari-negeri-jiran-malaysia-4760-pekerja-migran-masuk-lewat-batam-sepanjang-2022
http://batam.tribunnews.com/2022/02/06/dari-negeri-jiran-malaysia-4760-pekerja-migran-masuk-lewat-batam-sepanjang-2022
http://kabar24.bisnis.com/read/20220206/15/1497154/besok-partai-buruh-gelar-aksi-di-depan-dpr-ri-ini-tuntutannya
http://kabar24.bisnis.com/read/20220206/15/1497154/besok-partai-buruh-gelar-aksi-di-depan-dpr-ri-ini-tuntutannya
http://kabar24.bisnis.com/read/20220206/15/1497154/besok-partai-buruh-gelar-aksi-di-depan-dpr-ri-ini-tuntutannya
http://kabar24.bisnis.com/read/20220206/15/1497154/besok-partai-buruh-gelar-aksi-di-depan-dpr-ri-ini-tuntutannya
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tuntutan dalam aksi tersebut, 

di antaranya meminta DPR RI 

membatalkan pembentukan 

ulang Undang-undang Cipta 

Kerja, serta meminta 

pembatalan Surat Keputusan 

(SK) Gubernur se-Indonesia 

yang menetapkan Upah 

Minimum 2022 berdasarkan 

UU Cipta Kerja dan PP 

Pengupahan Nomor 36/2021. 

Rencananya, Partai Buruh 

akan memulai aksinya pada 

pukul 09.00 WIB hingga 

selesai dengan titik kumpul di 

depan Gedung DPR RI. 

"Kemudian Partai Buruh 

meminta anggota dewan 

membatalkan revisi Undang-

undang Pembentukan 

Peraturan Perundang-

undangan," ujar Ketua Umum 

Partai Buruh Said Iqbal dalam 

siaran pers daringnya di kanal 

Youtube Bicara Buruh, 

Minggu (6/2/2022). 

24

9. 

06 

Febru

ary 

2022 

Besok Senin, 

Massa Buruh Akan 

Turun ke Jalan 

Tolak RUU Cipta 

Kerja 

Negat

ive 

Warta Ekonomi Said Iqbal Populis, Jakarta-. Partai buruh 

dengan Federasi Serikat 

Pekerja Metal Indonesia 

(FSPMI) berencana menggelar 

aksi massa di depan Gedung 

DPR RI, Jakarta pada Senin 

(7/2/2022) besok. Aksi massa 

ini untuk mengawal 

Rancangan Undang-undang 

Cipta Kerja atau omnibus law. 

Presiden Partai Buruh, Said 

Iqbal mengatakan, saat ini 

RUU Cipta Kerja sudah masuk 

dalam program legislasi 

Nasional (Prolegnas) DPR. 

Maka dari itu, Partai buruh 

bersama FSPMI meminta RUU 

http://populis.id/read9545/besok-senin-massa-buruh-akan-turun-ke-jalan-tolak-ruu-cipta-kerja
http://populis.id/read9545/besok-senin-massa-buruh-akan-turun-ke-jalan-tolak-ruu-cipta-kerja
http://populis.id/read9545/besok-senin-massa-buruh-akan-turun-ke-jalan-tolak-ruu-cipta-kerja
http://populis.id/read9545/besok-senin-massa-buruh-akan-turun-ke-jalan-tolak-ruu-cipta-kerja
http://populis.id/read9545/besok-senin-massa-buruh-akan-turun-ke-jalan-tolak-ruu-cipta-kerja
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Cipta Kerja dikeluarkan dari 

Prolegnas. 

25

0. 

06 

Febru

ary 

2022 

Kemendagri 

Turunkan Tim ke 

Nusa Tenggara 

Timur Dukung 

Penetapan UMP 

2022 sesuai 

Regulasi 

Positi

ve 

Teropongindonesia

news.com 

Viktor Bungtilu 

Laiskodat,Kastor

ius Sinaga 

Teropongindonesianews.com 

Kupang- Kementerian Dalam 

Negeri (Kemendagri) 

menurunkan tim ke Provinsi 

Nusa Tenggara Timur (Nusa 

Tenggara Timur), untuk 

mendukung penetapan Upah 

Minimum Provinsi (UMP) 

2022 sesuai Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 36 

Tahun 2021 tentang 

Pengupahan. Karena itu, 

tambah Kastorius, Tim 

Kemendagri menilai 

penetapan UMP Provinsi 

Nusa Tenggara Timur telah 

sesuai dengan PP Nomor 36 

Tahun 2021. Sementara itu, 

Gubernur Nusa Tenggara 

Timur Viktor Laiskodat 

mengapresiasi kedatangan 

Tim Kemendagri yang 

berkordinasi dengan 

stakeholder di daerahnya, 

untuk mendorong sektor 

ketenagakerjaan di Nusa 

Tenggara Timur makin 

berkembang. Dia 

menegaskan, pelaksanaan PP 

Nomor 36 Tahun 2021 yang 

mengatur penetapan upah 

minimum di daerah, 

merupakan salah satu 

prioritas pembinaan 

Kemendagri terhadap 

pemerintah daerah (pemda). 

25

1. 

06 

Febru

ary 

2022 

Kemlu Tunggu 

Proses Forensik 

Terkait Kematian I 

Kadek Eka Saputra 

di Dubai 

Negat

ive 

Tribun News Judha Nugraha Baru sebulan bekerja, seorang 

Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) bernama I Kadek Eka 

Saputra dikabarkan meninggal 

dunia di Dubai, Uni Emirat 

Arab (UEA), Rabu (2/2/2022). 

http://teropongindonesianews.com/2022/02/06/kemendagri-turunkan-tim-ke-ntt-dukung-penetapan-ump-2022-sesuai-regulasi
http://teropongindonesianews.com/2022/02/06/kemendagri-turunkan-tim-ke-ntt-dukung-penetapan-ump-2022-sesuai-regulasi
http://teropongindonesianews.com/2022/02/06/kemendagri-turunkan-tim-ke-ntt-dukung-penetapan-ump-2022-sesuai-regulasi
http://teropongindonesianews.com/2022/02/06/kemendagri-turunkan-tim-ke-ntt-dukung-penetapan-ump-2022-sesuai-regulasi
http://teropongindonesianews.com/2022/02/06/kemendagri-turunkan-tim-ke-ntt-dukung-penetapan-ump-2022-sesuai-regulasi
http://teropongindonesianews.com/2022/02/06/kemendagri-turunkan-tim-ke-ntt-dukung-penetapan-ump-2022-sesuai-regulasi
http://teropongindonesianews.com/2022/02/06/kemendagri-turunkan-tim-ke-ntt-dukung-penetapan-ump-2022-sesuai-regulasi
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/06/kemlu-tunggu-proses-forensik-terkait-kematian-i-kadek-eka-saputra-di-dubai
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/06/kemlu-tunggu-proses-forensik-terkait-kematian-i-kadek-eka-saputra-di-dubai
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/06/kemlu-tunggu-proses-forensik-terkait-kematian-i-kadek-eka-saputra-di-dubai
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/06/kemlu-tunggu-proses-forensik-terkait-kematian-i-kadek-eka-saputra-di-dubai
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/06/kemlu-tunggu-proses-forensik-terkait-kematian-i-kadek-eka-saputra-di-dubai
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I Kadek Eka Saputra berasal 

dari Desa Bukian, Payangan, 

Gianyar, Bali. Direktur 

Perlindungan WNI, Judha 

Nugraha mengatakan Kemlu 

dan KBRI Abu Dhabi telah 

melakukan langkah 

penanganan segera setelah 

mendapat informasi 

meninggalnya Almarhum I 

Kadek Eka Saputra. Laporan 

kematiannya diketahui dari 

pihak keluarga. 

25

2. 

06 

Febru

ary 

2022 

Serikat Buruh 

Bakal Gelar 

Demonstrasi di 

DPR Soal UU Cipta 

Kerja, Pandu 

Riono: Gak Ada 

Guna, DPR 

Lockdown 

Positi

ve 

Pikiran Rakyat 

Depok 

Said Iqbal,Pandu 

Riono 

Menanggapi niatan Said Iqbal 

beserta para buruh yang 

bakal melakukan aksi 

demonstrasi ke DPR RI Senin 

besok, Epidemiolog 

Universitas Indonesia (UI) 

Pandu Riono pun turut 

memberi tanggapan. Dalam 

tanggapan yang diunggah 

melalui akun Twitter 

pribadinya, Pandu Riono 

lantas mengatakan jika aksi 

demonstrasi yang akan 

dilakukan para buruh, tidak 

ada gunanya. DPR sedang 

"lockdown"," ujar Pandu 

Riono sebagaimana dikutip 

PikiranRakyat-Depok.com dari 

Twitter @drpriono1 pada 

Minggu, 6 Februari 2022. 

Presiden Partai Buruh, Said 

Iqbal menyebut jika 

pembahasan kembali 

Undang-undang (UU) Cipta 

Kerja oleh DPR adalah keliru. 

25

3. 

06 

Febru

ary 

2022 

Bertambah, Klaster 

Covid-19 

Pesantren di 

Jepara Jadi 35 

Orang 

Neutr

al 

Radar Kudus  Jumlah pasien positif Covid-

19 di pondok pesantren 

(ponpes) di Kecamatan 

Bangsri, Jepara, kembali 

bertambah. Dengan begitu, 

jumlah orang yang positif 

http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-093666504/serikat-buruh-bakal-gelar-demonstrasi-di-dpr-soal-uu-cipta-kerja-pandu-riono-gak-ada-guna-dpr-lockdown
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-093666504/serikat-buruh-bakal-gelar-demonstrasi-di-dpr-soal-uu-cipta-kerja-pandu-riono-gak-ada-guna-dpr-lockdown
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-093666504/serikat-buruh-bakal-gelar-demonstrasi-di-dpr-soal-uu-cipta-kerja-pandu-riono-gak-ada-guna-dpr-lockdown
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-093666504/serikat-buruh-bakal-gelar-demonstrasi-di-dpr-soal-uu-cipta-kerja-pandu-riono-gak-ada-guna-dpr-lockdown
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-093666504/serikat-buruh-bakal-gelar-demonstrasi-di-dpr-soal-uu-cipta-kerja-pandu-riono-gak-ada-guna-dpr-lockdown
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-093666504/serikat-buruh-bakal-gelar-demonstrasi-di-dpr-soal-uu-cipta-kerja-pandu-riono-gak-ada-guna-dpr-lockdown
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-093666504/serikat-buruh-bakal-gelar-demonstrasi-di-dpr-soal-uu-cipta-kerja-pandu-riono-gak-ada-guna-dpr-lockdown
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-093666504/serikat-buruh-bakal-gelar-demonstrasi-di-dpr-soal-uu-cipta-kerja-pandu-riono-gak-ada-guna-dpr-lockdown
http://radarkudus.jawapos.com/jepara/06/02/2022/bertambah-klaster-covid-19-pesantren-di-jepara-jadi-35-orang
http://radarkudus.jawapos.com/jepara/06/02/2022/bertambah-klaster-covid-19-pesantren-di-jepara-jadi-35-orang
http://radarkudus.jawapos.com/jepara/06/02/2022/bertambah-klaster-covid-19-pesantren-di-jepara-jadi-35-orang
http://radarkudus.jawapos.com/jepara/06/02/2022/bertambah-klaster-covid-19-pesantren-di-jepara-jadi-35-orang
http://radarkudus.jawapos.com/jepara/06/02/2022/bertambah-klaster-covid-19-pesantren-di-jepara-jadi-35-orang
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Covid-19 di pesantren itu 

menjadi 35 orang. Kepala 

Dinas Kesehatan (Dinkes) 

Kabupaten Jepara melalui 

Kabid Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Eko 

Cahyo Puspeno menjelaskan, 

penambahan pasien 

terkonfirmasi itu merupakan 

hasil tracing dari kontak erat 

19 santri yang terkonfirmasi 

Covid-19 lebih dahulu. Jumlah 

pasien positif Covid-19 di 

pondok pesantren (ponpes) di 

Kecamatan Bangsri, Jepara, 

kembali bertambah. 

25

4. 

06 

Febru

ary 

2022 

KSPI siap gelar aksi 

di Gedung DPR RI 

terkait empat 

tuntutan 

Negat

ive 

Antara Said Iqbal Presiden Konfederasi Serikat 

Pekerja Indonesia (KSPI) Said 

Iqbal dalam konferensi pers 

secara daring pada Minggu 

(6/2) mengatakan akan 

kembali melakukan aksi unjuk 

rasa di depan gedung DPR RI 

pada Senin (7/2). Rencana 

aksi ribuan buruh di 

Jabodetabek tersebut 

menuntut empat poin, yakni 

penolakan Omnibus Law cipta 

kerja, mengabulkan 

presidential threshold alias 

ambang batas pencalonan 

presiden dan wakil presiden, 

revisi UU KPK dan Rancangan 

Undang-Undang Perlindungan 

Pekerja Rumah Tangga (RUU 

PPRT). 

25

5. 

06 

Febru

ary 

2022 

Wali Kota Batam 

Bersama Buruh 

Perungati HUT 

FSPMI 

Neutr

al 

Transkepri.com Muhammad 

Rudi 

Wali Kota Batam, Muhammad 

Rudi hadir langsung dalam 

kegiatan Hari Ulang Tahun 

(HUT) ke 23 Faderasi Serikat 

Pekerja Metal Indonesia 

(FSPMI) di Kota Batam. Rudi 

yang hadir bersama sejumlah 

Kepala Organisasi Perangkat 

http://www.antaranews.com/video/2686989/kspi-siap-gelar-aksi-di-gedung-dpr-ri-terkait-empat-tuntutan
http://www.antaranews.com/video/2686989/kspi-siap-gelar-aksi-di-gedung-dpr-ri-terkait-empat-tuntutan
http://www.antaranews.com/video/2686989/kspi-siap-gelar-aksi-di-gedung-dpr-ri-terkait-empat-tuntutan
http://www.antaranews.com/video/2686989/kspi-siap-gelar-aksi-di-gedung-dpr-ri-terkait-empat-tuntutan
http://transkepri.com/news/detail/12470/wali-kota-batam-bersama-buruh-perungati-hut-fspmi
http://transkepri.com/news/detail/12470/wali-kota-batam-bersama-buruh-perungati-hut-fspmi
http://transkepri.com/news/detail/12470/wali-kota-batam-bersama-buruh-perungati-hut-fspmi
http://transkepri.com/news/detail/12470/wali-kota-batam-bersama-buruh-perungati-hut-fspmi
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Daerah (OPD) Pemko Batam 

tersebut disambut hangat 

oleh ribuan buruh yang 

bergabung dalam organisasi 

tersebut. "Selamat ulang 

tahun FSPMI, semoga sukses 

selalu," kata Rudi di posko 

Taman Aspirasi Batam Center, 

Minggu (6/2/2022). Rudi 

mengatakan buruh 

merupakan bagian dari 

masyarakat Kota Batam yang 

turut memberikan kontribusi 

positif dalam pembangunan 

ekonomi di Kota Batam. 

25

6. 

06 

Febru

ary 

2022 

Revisi UU PPP 

Dituding sebagai 

Cara DPR dan 

Pemerintah 

Loloskan Kembali 

UU Cipta Kerja 

Neutr

al 

Liputan 6  Presiden Partai Buruh, Said 

Iqbal, menilai, revisi Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-

undangan (PPP) menjadi 

karpet merah untuk 

melancarkan pembahasan 

ulang UU Cipta Kerja atau 

Omnibus Law. UU Cipta Kerja 

ini dianggap Mahkamah 

Konstitusi (MK) bertentangan 

dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan 

tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat secara 

bersyarat. 

25

7. 

06 

Febru

ary 

2022 

Poltikus PDIP Ingin 

Buruh Urungkan 

Demonstrasi di 

DPR, Minta Kirim 

Perwakilan 

Negat

ive 

Sindo News Said 

Iqbal,Rahmad 

Handoyo 

Poltikus PDIP ini menyadari 

bahwa penyampaian 

pendapat di sebuah negara 

demokrasi merupakan hal 

yang dilindungi oleh 

konstitusi. Sebelumnya, 

Presiden Partai Buruh Said 

Iqbal, memastikan pihaknya 

akan tetap menggelar aksi 

buruh yang dipusatkan di 

Gedung DPR, Senin 

http://www.liputan6.com/news/read/4879426/revisi-uu-ppp-dituding-sebagai-cara-dpr-dan-pemerintah-loloskan-kembali-uu-cipta-kerja
http://www.liputan6.com/news/read/4879426/revisi-uu-ppp-dituding-sebagai-cara-dpr-dan-pemerintah-loloskan-kembali-uu-cipta-kerja
http://www.liputan6.com/news/read/4879426/revisi-uu-ppp-dituding-sebagai-cara-dpr-dan-pemerintah-loloskan-kembali-uu-cipta-kerja
http://www.liputan6.com/news/read/4879426/revisi-uu-ppp-dituding-sebagai-cara-dpr-dan-pemerintah-loloskan-kembali-uu-cipta-kerja
http://www.liputan6.com/news/read/4879426/revisi-uu-ppp-dituding-sebagai-cara-dpr-dan-pemerintah-loloskan-kembali-uu-cipta-kerja
http://www.liputan6.com/news/read/4879426/revisi-uu-ppp-dituding-sebagai-cara-dpr-dan-pemerintah-loloskan-kembali-uu-cipta-kerja
http://nasional.sindonews.com/read/678289/12/poltikus-pdip-ingin-buruh-urungkan-demonstrasi-di-dpr-minta-kirim-perwakilan-1644138144
http://nasional.sindonews.com/read/678289/12/poltikus-pdip-ingin-buruh-urungkan-demonstrasi-di-dpr-minta-kirim-perwakilan-1644138144
http://nasional.sindonews.com/read/678289/12/poltikus-pdip-ingin-buruh-urungkan-demonstrasi-di-dpr-minta-kirim-perwakilan-1644138144
http://nasional.sindonews.com/read/678289/12/poltikus-pdip-ingin-buruh-urungkan-demonstrasi-di-dpr-minta-kirim-perwakilan-1644138144
http://nasional.sindonews.com/read/678289/12/poltikus-pdip-ingin-buruh-urungkan-demonstrasi-di-dpr-minta-kirim-perwakilan-1644138144
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(7/2/2022) besok. Anggota RI 

Rahmad Handoyo meminta 

ribuan buruh mengurungkan 

rencana aksi demonstrasi di 

depan Gedung DPR pada 

Senin (7/2/2022) besok. Dia 

mengingatkan bahwa 

kerumunan pun sulit dijaga 

sehingga tidak tepat berunjuk 

rasa ketika kasus Covid-19 

sedang kembali naik. 

25

8. 

06 

Febru

ary 

2022 

Belum Dapat 

Kepastian Izin 

Polisi, Ribuan 

Buruh Tetap Gelar 

Aksi di DPR Besok 

Positi

ve 

Oposisi Cerdas Said Iqbal Presiden Partai Buruh, Said 

Iqbal, memastikan pihaknya 

akan tetap menggelar aksi 

buruh yang dipusatkan di 

Gedung DPR, Senin 

(7/2/2022) besok. "Aksi 

ribuan buruh se-Jabodetabek 

di DPR RI besok tanggal 7 

Februari 2022 dengan titik 

kumpul langsung di DPR RI 

jam 10 pagi hingga selesai," 

kata Said Iqbal dalam jumpa 

persnya secara daring, 

Minggu (6/2/2022). Kendati 

tak ada kepastian izin 

tersebut, Said Iqbal mengaku 

telah diingatkan pihak 

kepolisian agar aksi ribuan 

buruh besok harus tetap 

mengikuti protokol kesehatan 

yang sangat ketat. Dia 

mengklaim ribuan buruh se-

Jabodetabek akan 

mendatangi gedung parlemen 

sejak pagi hari. 

25

9. 

06 

Febru

ary 

2022 

Partai Buruh dan 

FSPMI Diimbau 

Batalkan 

Demonstrasi ke 

DPR 

Neutr

al 

Suara.com Said 

Iqbal,Rahmad 

Handoyo 

Pendukung Partai Buruh dan 

Federasi Serikat Pekerja 

Metal Indonesia sebaiknya 

membatalkan rencana 

demonstrasi di depan DPR 

pada Senin (7/2/2022) karena 

kasus Covid-19 sedang 

meningkat, kata anggota 

http://www.oposisicerdas.com/2022/02/belum-dapat-kepastian-izin-polisi.html
http://www.oposisicerdas.com/2022/02/belum-dapat-kepastian-izin-polisi.html
http://www.oposisicerdas.com/2022/02/belum-dapat-kepastian-izin-polisi.html
http://www.oposisicerdas.com/2022/02/belum-dapat-kepastian-izin-polisi.html
http://www.oposisicerdas.com/2022/02/belum-dapat-kepastian-izin-polisi.html
http://www.suara.com/news/2022/02/06/170207/partai-buruh-dan-fspmi-diimbau-batalkan-demonstrasi-ke-dpr
http://www.suara.com/news/2022/02/06/170207/partai-buruh-dan-fspmi-diimbau-batalkan-demonstrasi-ke-dpr
http://www.suara.com/news/2022/02/06/170207/partai-buruh-dan-fspmi-diimbau-batalkan-demonstrasi-ke-dpr
http://www.suara.com/news/2022/02/06/170207/partai-buruh-dan-fspmi-diimbau-batalkan-demonstrasi-ke-dpr
http://www.suara.com/news/2022/02/06/170207/partai-buruh-dan-fspmi-diimbau-batalkan-demonstrasi-ke-dpr
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Komisi IX DPR Rahmad 

Handoyo. "Jadi kami minta 

dikeluarkan itu (UU dari 

Prolegnas), karena MK sudah 

menyatakan, proses RUU 

Cipta Kerja itu 

inkonstitusional bersyarat dan 

cacat formil, oleh karenanya 

tidak layak di bahas kembali 

DPR dengan pemerintah," 

kata dia. Kedua organisasi 

akan demo untuk menolak 

pembahasan kembali UU 

Cipta Kerja dan UU 

Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. Said 

Iqbal mengatakan selain di 

Jakarta, demonstrasi akan 

dilakukan secara serentak di 

10 industri, di antaranya, 

Bandung, Semarang, Jepara, 

Surabaya, Makassar, Aceh, 

Medan, Banjarmasin. 

26

0. 

06 

Febru

ary 

2022 

Waspada, 4 Tanda 

Pekerjaanmu 

Membahayakan 

Kesehatanmu, Ada 

yang Sampai Lupa 

Makan dan 

Istirahat - Agtv 

News 

Negat

ive 

Agtvnews.com  Nah, dilansir dari akun 

Kementerian Tenaga Kerja 

@Kemnaker, ada 4 tanda 

bahwa pekerjaan yang kita 

jalani sekarang bisa 

membahayakan kesehatan. 1. 

Pekerjaan yang membuat kita 

Lupa Makan dan Lupa 

Istirahat. Sering gak sih kita 

merasa perlu berpikir di 

tengah jalan dengan apa yang 

selama ini kita kerjakan. 

Perasaaan tersebut sering 

muncul, apalagi ketika kita 

menghadapi situasi yang 

penat dengan rutinitas yang 

ada. 

26

1. 

06 

Febru

ary 

2022 

Waspada, 4 Tanda 

Pekerjaanmu 

Membahayakan 

Kesehatan, Ada 

Negat

ive 

Agtvnews.com  Nah, dilansir dari akun 

Kementerian Tenaga Kerja 

@Kemnaker, ada 4 tanda 

bahwa pekerjaan yang kita 

http://www.agtvnews.com/kesehatan/pr-582612729/waspada-4-tanda-pekerjaanmu-membahayakan-kesehatanmu-ada-yang-sampai-lupa-makan-dan-istirahat
http://www.agtvnews.com/kesehatan/pr-582612729/waspada-4-tanda-pekerjaanmu-membahayakan-kesehatanmu-ada-yang-sampai-lupa-makan-dan-istirahat
http://www.agtvnews.com/kesehatan/pr-582612729/waspada-4-tanda-pekerjaanmu-membahayakan-kesehatanmu-ada-yang-sampai-lupa-makan-dan-istirahat
http://www.agtvnews.com/kesehatan/pr-582612729/waspada-4-tanda-pekerjaanmu-membahayakan-kesehatanmu-ada-yang-sampai-lupa-makan-dan-istirahat
http://www.agtvnews.com/kesehatan/pr-582612729/waspada-4-tanda-pekerjaanmu-membahayakan-kesehatanmu-ada-yang-sampai-lupa-makan-dan-istirahat
http://www.agtvnews.com/kesehatan/pr-582612729/waspada-4-tanda-pekerjaanmu-membahayakan-kesehatanmu-ada-yang-sampai-lupa-makan-dan-istirahat
http://www.agtvnews.com/kesehatan/pr-582612729/waspada-4-tanda-pekerjaanmu-membahayakan-kesehatanmu-ada-yang-sampai-lupa-makan-dan-istirahat
http://www.agtvnews.com/kesehatan/pr-582612729/waspada-4-tanda-pekerjaanmu-membahayakan-kesehatanmu-ada-yang-sampai-lupa-makan-dan-istirahat
http://www.agtvnews.com/kesehatan/pr-582612729/waspada-4-tanda-pekerjaanmu-membahayakan-kesehatan-ada-yang-sampai-lupa-makan-dan-istirahat
http://www.agtvnews.com/kesehatan/pr-582612729/waspada-4-tanda-pekerjaanmu-membahayakan-kesehatan-ada-yang-sampai-lupa-makan-dan-istirahat
http://www.agtvnews.com/kesehatan/pr-582612729/waspada-4-tanda-pekerjaanmu-membahayakan-kesehatan-ada-yang-sampai-lupa-makan-dan-istirahat
http://www.agtvnews.com/kesehatan/pr-582612729/waspada-4-tanda-pekerjaanmu-membahayakan-kesehatan-ada-yang-sampai-lupa-makan-dan-istirahat
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yang Sampai Lupa 

Makan dan 

Istirahat - Agtv 

News 

jalani sekarang bisa 

membahayakan kesehatan. 1. 

Pekerjaan yang membuat kita 

Lupa Makan dan Lupa 

Istirahat. Sering gak sih kita 

merasa perlu berpikir di 

tengah jalan dengan apa yang 

selama ini kita kerjakan. 

Perasaaan tersebut sering 

muncul, apalagi ketika kita 

menghadapi situasi yang 

penat dengan rutinitas yang 

ada. 

26

2. 

06 

Febru

ary 

2022 

Polemik RS 

Bethesda 

Tomohon, Lucky 

Rumopa 

Peringatkan SBSI 

Negat

ive 

Berita Manado Lucky Rumopa Lucky Rumopa menyarankan 

SBSI lebih persuasif dan arif 

dalam menangani konflik di 

RS Bethesda, yang notabene 

milik GMIM. Serikat Buruh 

Sejahtera Indonesia (SBSI) 

Sulawesi Utara (Sulawesi 

Utara) diharapkan lebih 

santun dalam menangani 

polemik Rumah Sakit (RS) 

Bethesda di Tomohon. Lucky 

menegaskan, SBSI tidak boleh 

menciptakan kondisi seolah 

persoalan rumah sakit mesti 

diperhadapkan dengan warga 

gereja. "Kehadiran SBSI lebih 

tepat memberi fungsi 

advokasi yang santun dan 

bermartabat. 

26

3. 

06 

Febru

ary 

2022 

Kabar Partai Buruh 

dan FSPMI 

Diimbau Batalkan 

Demonstrasi ke 

DPR 

Neutr

al 

Reverasite.com Said 

Iqbal,Rahmad 

Handoyo 

"Tentang pemberitahuan aksi, 

FSPMI sudah mengajukan dari 

1 minggu yang lalu, 

sedangkan Partai Buruh dari 2 

hari yang lalu, oleh karena itu 

sampai hari ini karena tidak 

ada larangan ataupun ditolak 

melalui pemberitahuan itu 

maka kami berpendapat aksi 

tetap bisa dilanjutkan," ucap 

dia. Terhadap kekhawatiran 

muncul klaster penyebaran 

http://www.agtvnews.com/kesehatan/pr-582612729/waspada-4-tanda-pekerjaanmu-membahayakan-kesehatan-ada-yang-sampai-lupa-makan-dan-istirahat
http://www.agtvnews.com/kesehatan/pr-582612729/waspada-4-tanda-pekerjaanmu-membahayakan-kesehatan-ada-yang-sampai-lupa-makan-dan-istirahat
http://www.agtvnews.com/kesehatan/pr-582612729/waspada-4-tanda-pekerjaanmu-membahayakan-kesehatan-ada-yang-sampai-lupa-makan-dan-istirahat
http://www.agtvnews.com/kesehatan/pr-582612729/waspada-4-tanda-pekerjaanmu-membahayakan-kesehatan-ada-yang-sampai-lupa-makan-dan-istirahat
http://beritamanado.com/polemik-rs-bethesda-tomohon-lucky-rumopa-peringatkan-sbsi
http://beritamanado.com/polemik-rs-bethesda-tomohon-lucky-rumopa-peringatkan-sbsi
http://beritamanado.com/polemik-rs-bethesda-tomohon-lucky-rumopa-peringatkan-sbsi
http://beritamanado.com/polemik-rs-bethesda-tomohon-lucky-rumopa-peringatkan-sbsi
http://beritamanado.com/polemik-rs-bethesda-tomohon-lucky-rumopa-peringatkan-sbsi
http://reverasite.com/kabar-partai-buruh-dan-fspmi-diimbau-batalkan-demonstrasi-ke-dpr
http://reverasite.com/kabar-partai-buruh-dan-fspmi-diimbau-batalkan-demonstrasi-ke-dpr
http://reverasite.com/kabar-partai-buruh-dan-fspmi-diimbau-batalkan-demonstrasi-ke-dpr
http://reverasite.com/kabar-partai-buruh-dan-fspmi-diimbau-batalkan-demonstrasi-ke-dpr
http://reverasite.com/kabar-partai-buruh-dan-fspmi-diimbau-batalkan-demonstrasi-ke-dpr
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Covid-19, Said Iqbal 

mengatakan Partai Buruh 

dengan FSPMI akan 

mematuhi protokol kesehatan 

dan sesuai batasan-batasan 

Satgas Covid-19 pada PPKM 

Level 2. Pendukung Partai 

Buruh dan Federasi Serikat 

Pekerja Metal Indonesia 

sebaiknya membatalkan 

rencana demonstrasi di depan 

DPR pada Senin (7/2/2022) 

karena kasus Covid-19 sedang 

meningkat, kata anggota 

Komisi IX DPR Rahmad 

Handoyo. Kedua organisasi 

akan demo untuk menolak 

pembahasan kembali UU 

Cipta Kerja dan UU 

Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. 

26

4. 

06 

Febru

ary 

2022 

Wako Batam: 

Selamat Ulang 

Tahun FSPMI 

Positi

ve 

Metro Batam Muhammad 

Rudi 

Wali Kota Batam, Muhammad 

Rudi hadir langsung dalam 

kegiatan Hari Ulang Tahun 

(HUT) ke 23 Faderasi Serikat 

Pekerja Metal Indonesia 

(FSMPI) di Kota Batam. Rudi 

yang hadir bersama sejumlah 

Kepala Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) Pemko Batam 

tersebut disambut hangat 

oleh ribuan buruh yang 

bergabung dalam organisasi 

tersebut. "Selamat ulang 

tahun FSPMI, semoga sukses 

selalu," kata Rudi di posko 

Taman Aspirasi Batam Center, 

Minggu (6/2/2022). Rudi 

mengatakan buruh 

merupakan bagian dari 

masyarakat Kota Batam yang 

turut memberikan kontribusi 

positif dalam pembangunan 

ekonomi di Kota Batam. 

http://www.metrobatam.com/2022/02/wako-batam-selamat-ulang-tahun-fspmi
http://www.metrobatam.com/2022/02/wako-batam-selamat-ulang-tahun-fspmi
http://www.metrobatam.com/2022/02/wako-batam-selamat-ulang-tahun-fspmi
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26

5. 

06 

Febru

ary 

2022 

Kemendagri 

Turunkan Tim ke 

Nusa Tenggara 

Timur Dukung 

Penetapan UMP 

2022 sesuai 

Regulasi 

Positi

ve 

Harian Terbit Viktor Bungtilu 

Laiskodat,Kastor

ius Sinaga 

Kementerian Dalam Negeri 

(Kemendagri) menurunkan 

tim ke Provinsi Nusa Tenggara 

Timur (Nusa Tenggara Timur), 

untuk mendukung penetapan 

Upah Minimum Provinsi 

(UMP) 2022 sesuai Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 36 

Tahun 2021 tentang 

Pengupahan. Karena itu, 

tambah Kastorius, Tim 

Kemendagri menilai 

penetapan UMP Provinsi 

Nusa Tenggara Timur telah 

sesuai dengan PP Nomor 36 

Tahun 2021. Sementara itu, 

Gubernur Nusa Tenggara 

Timur Viktor Laiskodat 

mengapresiasi kedatangan 

Tim Kemendagri yang 

berkordinasi dengan 

stakeholder di daerahnya, 

untuk mendorong sektor 

ketenagakerjaan di Nusa 

Tenggara Timur makin 

berkembang. Dia 

menegaskan, pelaksanaan PP 

Nomor 36 Tahun 2021 yang 

mengatur penetapan upah 

minimum di daerah, 

merupakan salah satu 

prioritas pembinaan 

Kemendagri terhadap 

pemerintah daerah (pemda). 

26

6. 

06 

Febru

ary 

2022 

JUSUF RIZAL: KSPSI 

PERLU LAKUKAN 

REENGINERING 

ORGANISASI 

HADAPI 

PERUBAHAN 

Neutr

al 

Media Portalanda Jusuf Rizal Hal tersebut disampaikan 

Wakil Ketua Umum Bidang 

Organisasi DPP KSPSI, HM. 

Jusuf Rizal ketika 

menyampaikan sambutan 

pembukaan Konferda II DPD 

KSPSI Propinsi Sulawesi 

Selatan di Bantimurung, 5-6 

Pebruari 2022 di Maros, 

Sulawesi Selatan. Jusuf Rizal 

didampingi Pengurus DPP 

http://harianterbit.com/nasional/read/163903/Kemendagri-Turunkan-Tim-ke-NTT-Dukung-Penetapan-UMP-2022-sesuai-Regulasi
http://harianterbit.com/nasional/read/163903/Kemendagri-Turunkan-Tim-ke-NTT-Dukung-Penetapan-UMP-2022-sesuai-Regulasi
http://harianterbit.com/nasional/read/163903/Kemendagri-Turunkan-Tim-ke-NTT-Dukung-Penetapan-UMP-2022-sesuai-Regulasi
http://harianterbit.com/nasional/read/163903/Kemendagri-Turunkan-Tim-ke-NTT-Dukung-Penetapan-UMP-2022-sesuai-Regulasi
http://harianterbit.com/nasional/read/163903/Kemendagri-Turunkan-Tim-ke-NTT-Dukung-Penetapan-UMP-2022-sesuai-Regulasi
http://harianterbit.com/nasional/read/163903/Kemendagri-Turunkan-Tim-ke-NTT-Dukung-Penetapan-UMP-2022-sesuai-Regulasi
http://harianterbit.com/nasional/read/163903/Kemendagri-Turunkan-Tim-ke-NTT-Dukung-Penetapan-UMP-2022-sesuai-Regulasi
http://www.mediaportalanda.com/2022/02/jusuf-rizal-kspsi-perlu-lakukan.html
http://www.mediaportalanda.com/2022/02/jusuf-rizal-kspsi-perlu-lakukan.html
http://www.mediaportalanda.com/2022/02/jusuf-rizal-kspsi-perlu-lakukan.html
http://www.mediaportalanda.com/2022/02/jusuf-rizal-kspsi-perlu-lakukan.html
http://www.mediaportalanda.com/2022/02/jusuf-rizal-kspsi-perlu-lakukan.html
http://www.mediaportalanda.com/2022/02/jusuf-rizal-kspsi-perlu-lakukan.html
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KSPSI, Adlan Nawawi 

membuka Konferda mewakili 

Ketua Umum KSPSI, Yorrys 

Raweyai yang berhalangan 

hadir karena ada kesibukan 

lain. Kepala Media, Jusuf Rizal 

menyebutkan Reengineering 

Organisasi (RO) yang 

dimaksud adalah pemikiran 

ulang yang fundamental dan 

perancangan ulang yang 

radikal terhadap organisasi 

untuk membawa organisasi 

KSPSI lebih maju guna 

membina, melidungi dan 

mensejahterakan para 

pekerja secara profesional, 

modern dan mandiri. Pada 

intinya, Jusuf Rizal 

menyebutkan KSPSI perlu 

perubahan mulai dari 

Anggota SPA maupun KSPSI. 

26

7. 

06 

Febru

ary 

2022 

BP Jamsostek 

Gelar Vaksinasi 

Booster bagi 

Pegawai 

Neutr

al 

Berita Satu Abdur Rahman 

Irsyadi 

Vaksinasi tersebut 

diselenggarakan selama dua 

hari di Gedung Plaza BP 

Jamsostek, Jakarta Selatan. 

BPJS Ketenagakerjaan (BP 

Jamsostek) bekerja sama 

dengan Kementerian 

Kesehatan (Kemenkes) 

menggelar vaksinasi Covid-19 

dosis lanjutan atau booster 

kepada 2.000 karyawan BP 

Jamsostek di wilayah Jakarta. 

Direktur Umum dan SDM BP 

Jamsostek Abdur Rahman 

Irsyadi dan Ketua Dewan 

Pengawas Muhammad Zuhri 

berkesempatan mendapatkan 

suntikan pertama. Abdur 

Rahman Irsyadi mengatakan 

bahwa pemberian vaksin 

booster ini merupakan upaya 

BP Jamsostek untuk menekan 

http://www.beritasatu.com/nasional/887813/bp-jamsostek-gelar-vaksinasi-booster-bagi-pegawai
http://www.beritasatu.com/nasional/887813/bp-jamsostek-gelar-vaksinasi-booster-bagi-pegawai
http://www.beritasatu.com/nasional/887813/bp-jamsostek-gelar-vaksinasi-booster-bagi-pegawai
http://www.beritasatu.com/nasional/887813/bp-jamsostek-gelar-vaksinasi-booster-bagi-pegawai
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penyebaran virus di 

lingkungan kantor. 

26

8. 

06 

Febru

ary 

2022 

Menaker Ingatkan 

Para santri untuk 

Perkuat Diri 

dengan 

Keterampilan 

Teknologi dan 

Informasi 

Positi

ve 

Suara.com Ida Fauziyah Menaker, Ida Fauziyah 

mengatakan, keterampilan ini 

memiliki peran besar untuk 

membangun kehidupan yang 

mandiri dan menjadi alat 

pendukung untuk berdakwah. 

Kalangan santri diingatkan 

untuk memperkuat diri 

dengan keterampilan bidang 

teknologi dan informasi. 

Kemajuan teknologi dan 

informasi telah membuka 

ruang baru dalam berdakwah. 

Oleh karenanya, para santri 

harus mampu memanfaatkan 

ruang tersebut sebagai salah 

satu media dakwah. 

26

9. 

06 

Febru

ary 

2022 

Wisuda Periode 

II/2021-2022, 

Hadirkan Menaker 

Neutr

al 

Duta.co Kacung Marijan Universitas Nahdlatul Ulama 

Surabaya (Unusa) membuat 

tradisi baru dengan 

menggelar dua kali acara 

wisuda dalam satu periode 

tahun ajaran. Ini dilakukan 

untuk memfasilitasi kebijakan 

terkait dengan aturan uji 

kompetensi exit-exam, ujian 

kelulusan setelah lulus uji 

kompetensi dari beberapa 

program studi. Pada wisuda 

periode II/2021-2022 yang 

digelar Sabtu (5/2/2022), 

sebanyak 294 mahasiswa 

akan dikukuhkan dari Prodi 

D3 Kebidanan, D3 

Keperawatan, Ners, dan D4 

Analis Kesehatan. Info Lebih 

Lengkap Buka Website Resmi 

Unusa Wakil Rektor I, Prof 

Kacung Marijan mengatakan, 

kebijakan dua kali menggelar 

wisuda diambil untuk 

memfasilitasi kebijakan uji 

http://www.suara.com/bisnis/2022/02/06/182358/menaker-ingatkan-para-santri-untuk-perkuat-diri-dengan-keterampilan-teknologi-dan-informasi
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/06/182358/menaker-ingatkan-para-santri-untuk-perkuat-diri-dengan-keterampilan-teknologi-dan-informasi
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/06/182358/menaker-ingatkan-para-santri-untuk-perkuat-diri-dengan-keterampilan-teknologi-dan-informasi
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/06/182358/menaker-ingatkan-para-santri-untuk-perkuat-diri-dengan-keterampilan-teknologi-dan-informasi
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/06/182358/menaker-ingatkan-para-santri-untuk-perkuat-diri-dengan-keterampilan-teknologi-dan-informasi
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/06/182358/menaker-ingatkan-para-santri-untuk-perkuat-diri-dengan-keterampilan-teknologi-dan-informasi
http://www.suara.com/bisnis/2022/02/06/182358/menaker-ingatkan-para-santri-untuk-perkuat-diri-dengan-keterampilan-teknologi-dan-informasi
http://redaksi.duta.co/wisuda-periode-ii-2021-2022-hadirkan-menaker
http://redaksi.duta.co/wisuda-periode-ii-2021-2022-hadirkan-menaker
http://redaksi.duta.co/wisuda-periode-ii-2021-2022-hadirkan-menaker
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kompetensi exit-exam yang 

waktunya belum selaras 

dengan agenda wisuda 

sebelumnya antara Oktober 

atau November. 

27

0. 

06 

Febru

ary 

2022 

Dua Parpol yang 

Tolak UU Cipta 

Kerja Dianggap 

Hanya Lip Service 

Neutr

al 

Liputan 6 Said Iqbal Said menyebut, dua partai 

yang menolak Undang-

Undang (UU) Omnibus Law 

disahkan, yakni PKS dan Partai 

Demokrat tak lebih dari 

sekadar lip service untuk 

menggaet simpati massa. 

Walaupun ada dua Fraksi 

yang menolak Omnibus Law, 

tetapi ketika diminta oleh 

KSPI menjadi saksi fakta, 

semuanya menolak. Presiden 

Partai Buruh, Said Iqbal, 

mengutarakan 

kekecewaannya terhadap DPR 

RI. "Sudah lelah dibohongi 

oleh DPR, sudah lelah 

dikhianati oleh DPR. 

27

1. 

06 

Febru

ary 

2022 

Klaim Manfaat 

Program Jaminan 

Kehilangan 

Pekerjaan Dapat 

Diajukan 

Negat

ive 

Bisnisbali.com Toto 

Suharto,Anggor

o Eko Cahyo 

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, 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 

http://www.liputan6.com/news/read/4879472/dua-parpol-yang-tolak-uu-cipta-kerja-dianggap-hanya-lip-service
http://www.liputan6.com/news/read/4879472/dua-parpol-yang-tolak-uu-cipta-kerja-dianggap-hanya-lip-service
http://www.liputan6.com/news/read/4879472/dua-parpol-yang-tolak-uu-cipta-kerja-dianggap-hanya-lip-service
http://www.liputan6.com/news/read/4879472/dua-parpol-yang-tolak-uu-cipta-kerja-dianggap-hanya-lip-service
http://bisnisbali.com/klaim-manfaat-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan-dapat-diajukan
http://bisnisbali.com/klaim-manfaat-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan-dapat-diajukan
http://bisnisbali.com/klaim-manfaat-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan-dapat-diajukan
http://bisnisbali.com/klaim-manfaat-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan-dapat-diajukan
http://bisnisbali.com/klaim-manfaat-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan-dapat-diajukan
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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 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. 

27

2. 

06 

Febru

ary 

2022 

Baru Satu Bulan 

Berangkat Ke UAE, 

PMI Asal Bali 

Kadek Eka Saputra 

Meninggal Dunia 

di Dubai 

Negat

ive 

Sonora.id Judha Nugraha Bali, Salah satu Pekerja 

Migran indonesia (PMI) atas 

nama I Kadek Eka Saputra 

meninggal dunia di Dubai. I 

Kadek Eka Saputra dikabarkan 

meninggal dunia di Dubai, Uni 

Emirates Arab (UEA), pada 

Rabu, 2 Februari 2022. Kadek 

Eka Saputra berasal dari Desa 

Bukian, Payangan, Gianyar, 

Bali. Kementerian Luar Negeri 

(Kemlu) RI dan KBRI Abu 

Dhabi telah melakukan 

langkah-langkah penanganan 

setelah mendapat informasi 

meninggalnya I Kadek Eka 

Saputra. 

27

3. 

06 

Febru

ary 

2022 

BPJAMSOSTEK Siap 

Berikan Layanan 

Manfaat Program 

JKP 

Positi

ve 

Pojok Bandung 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://www.sonora.id/read/423130580/baru-satu-bulan-berangkat-ke-uae-pmi-asal-bali-kadek-eka-saputra-meninggal-dunia-di-dubai
http://www.sonora.id/read/423130580/baru-satu-bulan-berangkat-ke-uae-pmi-asal-bali-kadek-eka-saputra-meninggal-dunia-di-dubai
http://www.sonora.id/read/423130580/baru-satu-bulan-berangkat-ke-uae-pmi-asal-bali-kadek-eka-saputra-meninggal-dunia-di-dubai
http://www.sonora.id/read/423130580/baru-satu-bulan-berangkat-ke-uae-pmi-asal-bali-kadek-eka-saputra-meninggal-dunia-di-dubai
http://www.sonora.id/read/423130580/baru-satu-bulan-berangkat-ke-uae-pmi-asal-bali-kadek-eka-saputra-meninggal-dunia-di-dubai
http://www.sonora.id/read/423130580/baru-satu-bulan-berangkat-ke-uae-pmi-asal-bali-kadek-eka-saputra-meninggal-dunia-di-dubai
http://bandung.pojoksatu.id/read/2022/02/06/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://bandung.pojoksatu.id/read/2022/02/06/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://bandung.pojoksatu.id/read/2022/02/06/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://bandung.pojoksatu.id/read/2022/02/06/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
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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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27

4. 

06 

Febru

ary 

2022 

Mau Geruduk DPR, 

Buruh Curiga Ada 

Akal-akalan UU 

Cipta Kerja 

Positi

ve 

Detik Said Iqbal Presiden Partai Buruh Said 

Iqbal mengatakan UU Cipta 

Kerja yang sudah dinyatakan 

Mahkamah Konstitusi (MK) 

inkonstitusional bersyarat dan 

cacat formal tidak perlu 

dibahas DPR dan Pemerintah 

lagi. Jika masih nekat dibahas, 

Ketua Umum Konfederasi 

Serikat Pekerja Indonesia 

(KSPI) megancam akan ada 

kampanye besar-besaran 

untuk tidak memilih partai 

politik pendukung UU Cipta 

Kerja, khususnya di klaster 

ketenagakerjaan. Lebih lanjut, 

Iqbal menyampaikan, besok, 

Senin (07/02/2022), ribuan 

buruh akan menggelar aksi di 

Gedung DPR RI, Jakarta, 

menuntut UU Cipta Kerja 

tidak perlu lagi dibahas. "Aksi 

ini dalam rangka terus 

mengawal dan memastikan 

bahwa UU Cipta Kerja tidak 

dibahas oleh DPR dengan kata 

lain dikeluarkan dari 

prolegnas (Program Legislasi 

Nasional) pembahasan antara 

DPR RI dan pemerintah," 

katanya. 

27

5. 

06 

Febru

ary 

2022 

Menaker Ida 

Dorong Santri 

Manfaatkan 

Teknologi dan 

Informasi sebagai 

Media Dakwah 

Positi

ve 

Jawa Post National 

Network 

Ida Fauziyah Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah 

mendorong para santri untuk 

memperkuat diri dengan 

teknologi dan informasi. Hal 

tersebut disampaikan 

Menaker Ida dalam Wisuda 

Amtsilati di Pondok Pesantren 

As-Sa'idiyyah 2 Bahrul Ulum, 

Jombang, Minggu (6/2). 

Menurut Menaker, kemajuan 

teknologi dan informasi telah 

membuka ruang baru dalam 

berdakwah. Menaker 

http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5930639/mau-geruduk-dpr-buruh-curiga-ada-akal-akalan-uu-cipta-kerja
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5930639/mau-geruduk-dpr-buruh-curiga-ada-akal-akalan-uu-cipta-kerja
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5930639/mau-geruduk-dpr-buruh-curiga-ada-akal-akalan-uu-cipta-kerja
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5930639/mau-geruduk-dpr-buruh-curiga-ada-akal-akalan-uu-cipta-kerja
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-dorong-santri-manfaatkan-teknologi-dan-informasi-sebagai-media-dakwah
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-dorong-santri-manfaatkan-teknologi-dan-informasi-sebagai-media-dakwah
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-dorong-santri-manfaatkan-teknologi-dan-informasi-sebagai-media-dakwah
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-dorong-santri-manfaatkan-teknologi-dan-informasi-sebagai-media-dakwah
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-dorong-santri-manfaatkan-teknologi-dan-informasi-sebagai-media-dakwah
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-dorong-santri-manfaatkan-teknologi-dan-informasi-sebagai-media-dakwah
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menambahkan, untuk 

membantu para santri 

memiliki keterampilan yang 

mumpuni, pihaknya telah 

membangun program BLK 

Komunitas. 

27

6. 

06 

Febru

ary 

2022 

LSM-LBHN 

Antartika Akan 

Hadir di Kota 

Pekanbaru 

Neutr

al 

Detakindonesia.co.i

d  

 Ambasador Mitra Sunda Riau 

bung Ir H Arse Pane mengajak 

generasi milenial di wilayah 

Pekanbaru, Riau untuk 

menjadi penghubung 

informasi antara instansi 

Pemprov Riau dengan publik 

(masyarakat). "Insan Muda 

menjadi konsep Ambasador 

Mitra Sunda Riau (Misuri-red) 

dalam mengekspresikan aksi 

kerja nyata melalui kreativitas 

dan inovasi di bidangnya," 

ujar Bung Arse Pane yang juga 

didapuk selaku Dewan 

Pembina LSM-LBHN Antartika 

kepada media Minggu 

(6/2/2022). "Kami LSM-LBHN 

Antartika mengundang Insan 

Muda para jurnalistik milenial 

untuk mengikuti kegiatan 

sayembara menulis dengan 

tajuk Temu Karya Daerah," 

demikian lanjut Ketua Umum 

Serikat Buruh dan Pekerja 

Media, Penerbit Percetakan 

Perisai Pancasila atau 

disingkat Forkom SBPMP4. 

27

7. 

06 

Febru

ary 

2022 

Khawatir Bawa 

Omicron, 

Pemerintah 

Diminta Jangan 

Mudahkan TKA 

Masuk 

Negat

ive 

Republik Merdeka 

Sumsel 

 Dia mengatakan, saat ini 

jumlah TKA yang bekerja di 

Sumatra Selatan cukup 

banyak. Politisi PKS ini 

memprediksi jumlah TKA yang 

masuk ke Sumatra Selatan 

akan terus bertambah dimana 

temuan yang mereka 

dapatkan hingga awal bulan 

Februari ini saja sudah sampai 

http://detakindonesia.co.id/read/detail/7522/lsmlbhn-antartika-akan-hadir-di-kota-pekanbaru
http://detakindonesia.co.id/read/detail/7522/lsmlbhn-antartika-akan-hadir-di-kota-pekanbaru
http://detakindonesia.co.id/read/detail/7522/lsmlbhn-antartika-akan-hadir-di-kota-pekanbaru
http://detakindonesia.co.id/read/detail/7522/lsmlbhn-antartika-akan-hadir-di-kota-pekanbaru
http://www.rmolsumsel.id/khawatir-bawa-omicron-pemerintah-diminta-jangan-mudahkan-tka-masuk
http://www.rmolsumsel.id/khawatir-bawa-omicron-pemerintah-diminta-jangan-mudahkan-tka-masuk
http://www.rmolsumsel.id/khawatir-bawa-omicron-pemerintah-diminta-jangan-mudahkan-tka-masuk
http://www.rmolsumsel.id/khawatir-bawa-omicron-pemerintah-diminta-jangan-mudahkan-tka-masuk
http://www.rmolsumsel.id/khawatir-bawa-omicron-pemerintah-diminta-jangan-mudahkan-tka-masuk
http://www.rmolsumsel.id/khawatir-bawa-omicron-pemerintah-diminta-jangan-mudahkan-tka-masuk
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ratusan orang. "Harusnya 

diperketat, apalagi kita tidak 

tahu mereka dikarantina 

bagaimana dan dimana tidak 

ada publikasi, tiba- tiba masuk 

di perusahaannya, sedangkan 

di perusahaan bercampur 

antara TKA dengan pribumi," 

pungkasnya. Wakil Ketua 

komisi V DPRD Sumatra 

Selatan Mgs Syaiful Padli 

mengatakan, berdasarkan 

laporan dinas kesehatan 

(Dinkes) Sumatra Selatan, 

kasus baru di Sumatra Selatan 

per 3 Februari mulai kembali 

meningkat, dimana tercatat 

112 kasus baru harian dan 

pada 5 Februari mencapai 183 

terkonfirmasi. 

27

8. 

06 

Febru

ary 

2022 

BPJAMSOSTEK Kini 

Siapkan Layanan 

Jaminan 

Kehilangan 

Pekerjaan 

Negat

ive 

Tasik Zone Seto 

Tjahjono,Anggor

o 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), Jaminan Kematian 

http://www.tasikzone.com/bpjamsostek-kini-siapkan-layanan-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://www.tasikzone.com/bpjamsostek-kini-siapkan-layanan-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://www.tasikzone.com/bpjamsostek-kini-siapkan-layanan-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://www.tasikzone.com/bpjamsostek-kini-siapkan-layanan-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://www.tasikzone.com/bpjamsostek-kini-siapkan-layanan-jaminan-kehilangan-pekerjaan
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(JKM), Jaminan Pensiun (JP) 

dan ditambah Jaminan 

Kesehatan (JKN) yang dikelola 

oleh BPJS Kesehatan. "Hal ini 

agar para pemberi kerja dan 

pekerjanya dapat merasakan 

manfaat paripurna dari 

program negara Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan yang 

diselenggarakan oleh 

BPJAMSOSTEK. Jaminan sosial 

ketenagakerjaan merupakan 

jaring pengaman yang 

didesain untuk menghindari 

kemungkinan pekerja terkena 

risiko sosial ekonomi akibat 

aktivitas kerjanya. 

27

9. 

06 

Febru

ary 

2022 

Ribuan Buruh Mau 

Gelar Aksi di 

Gedung DPR 

Besok, Ini Lima 

Tuntutannya 

Negat

ive 

Batara News Said Iqbal Ribuan buruh akan 

melakukan aksi di Gedung 

DPR RI, Jakarta, besok, Senin 

(07/02/2022). "Hari ini Partai 

Buruh bersama Federasi 

Serikat Pekerja Metal 

Indonesia (FSPMI) menggelar 

konferensi pers untuk 

memberikan penjelasan aksi 

ribuan buruh se-Jabodetabek 

di DPR RI, besok 07 Februari 

2022, titik kumpuk di DPR RI 

jam 10 pagi hingga selesai," 

jelasnya, Minggu 

(06/02/2022). Ada lima poin 

yang akan disampaikan pada 

aksi yang diselenggarakan jam 

10 pagi itu. Presiden Partai 

Buruh Said Iqbal memaparkan 

lima poin tersebut adalah 

tolak Omnibus Law UU Cipta 

Kerja, kabulkan presidential 

threshold 0%, revisi UU 

Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK), sahkan RUU 

Perlindungan Pekerja Rumah 

Tangga (PPRT), dan gugatan 

untuk membatalkan SK 

http://bataranews.com/ribuan-buruh-mau-gelar-aksi-di-gedung-dpr-besok-ini-lima-tuntutannya
http://bataranews.com/ribuan-buruh-mau-gelar-aksi-di-gedung-dpr-besok-ini-lima-tuntutannya
http://bataranews.com/ribuan-buruh-mau-gelar-aksi-di-gedung-dpr-besok-ini-lima-tuntutannya
http://bataranews.com/ribuan-buruh-mau-gelar-aksi-di-gedung-dpr-besok-ini-lima-tuntutannya
http://bataranews.com/ribuan-buruh-mau-gelar-aksi-di-gedung-dpr-besok-ini-lima-tuntutannya
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Gubernur di seluruh 

Indonesia tentang upah 

minimum kabupaten/kota. 

28

0. 

06 

Febru

ary 

2022 

Curiga Ada Akal-

akalan UU Cipta 

Kerja, Ribuan 

Buruh Bakal Demo 

Besar-besaran 

Geruduk DPR 

Negat

ive 

Democrazy News Said Iqbal Lebih lanjut, Iqbal 

menyampaikan, besok, Senin 

(07/02/2022), ribuan buruh 

akan menggelar aksi di 

Gedung DPR RI, Jakarta, 

menuntut UU Cipta Kerja 

tidak perlu lagi dibahas. 

Presiden Partai Buruh Said 

Iqbal mengatakan UU Cipta 

Kerja yang sudah dinyatakan 

Mahkamah Konstitusi (MK) 

inkonstitusional bersyarat dan 

cacat formal tidak perlu 

dibahas DPR dan Pemerintah 

lagi. Jika masih nekat dibahas, 

Ketua Umum Konfederasi 

Serikat Pekerja Indonesia 

(KSPI) megancam akan ada 

kampanye besar-besaran 

untuk tidak memilih partai 

politik pendukung UU Cipta 

Kerja, khususnya di klaster 

ketenagakerjaan. Selain itu, 

bila pemerintah dan DPR 

terus memaksakan kehendak 

dan tidak melibatkan 

partisipasi publik untuk 

membahas UU Cipta kerja yg 

didahului revisi UU 

Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (P3), 

maka akan ada pemogokkan 

produksi. 

28

1. 

06 

Febru

ary 

2022 

Menaker RI Ida 

Fauziah Hadiri 

Wisuda Putranya 

di Ponpes Bahrul 

Ulum Tambak 

Beras Jombang 

Neutr

al 

Jejak Kasus Mundjidah 

Wahab 

Ida Fauziah yang juga alumni 

Ponpes Bahrul Ulum Tambak 

Beras Jombang ini sengaja 

menghadiri Wisuda Putranya 

yang juga mondok di Ponpes 

Bahrul Ulum Tambak Beras 

Jombang. Ida Fauzia pada 

Minggu (6/2/2022) siang, 

http://www.democrazy.id/2022/02/Curiga-Ada-Akal-akalan-UU-Cipta-Kerja-Ribuan-Buruh-Bakal-Demo-Besar-besaran-Geruduk-DPR.html
http://www.democrazy.id/2022/02/Curiga-Ada-Akal-akalan-UU-Cipta-Kerja-Ribuan-Buruh-Bakal-Demo-Besar-besaran-Geruduk-DPR.html
http://www.democrazy.id/2022/02/Curiga-Ada-Akal-akalan-UU-Cipta-Kerja-Ribuan-Buruh-Bakal-Demo-Besar-besaran-Geruduk-DPR.html
http://www.democrazy.id/2022/02/Curiga-Ada-Akal-akalan-UU-Cipta-Kerja-Ribuan-Buruh-Bakal-Demo-Besar-besaran-Geruduk-DPR.html
http://www.democrazy.id/2022/02/Curiga-Ada-Akal-akalan-UU-Cipta-Kerja-Ribuan-Buruh-Bakal-Demo-Besar-besaran-Geruduk-DPR.html
http://www.democrazy.id/2022/02/Curiga-Ada-Akal-akalan-UU-Cipta-Kerja-Ribuan-Buruh-Bakal-Demo-Besar-besaran-Geruduk-DPR.html
http://jejakkasus.info/menaker-ri-ida-fauziah-hadiri-wisuda-putranya-di-ponpes-bahrul-ulum-tambak-beras-jombang
http://jejakkasus.info/menaker-ri-ida-fauziah-hadiri-wisuda-putranya-di-ponpes-bahrul-ulum-tambak-beras-jombang
http://jejakkasus.info/menaker-ri-ida-fauziah-hadiri-wisuda-putranya-di-ponpes-bahrul-ulum-tambak-beras-jombang
http://jejakkasus.info/menaker-ri-ida-fauziah-hadiri-wisuda-putranya-di-ponpes-bahrul-ulum-tambak-beras-jombang
http://jejakkasus.info/menaker-ri-ida-fauziah-hadiri-wisuda-putranya-di-ponpes-bahrul-ulum-tambak-beras-jombang
http://jejakkasus.info/menaker-ri-ida-fauziah-hadiri-wisuda-putranya-di-ponpes-bahrul-ulum-tambak-beras-jombang


 

230 

 

didampingi Bupati Jombang 

Hj. "Terimakasih kepada 

Bupati Jombang yang Guru 

juga inspirasi saya Ibu Nyai 

Mundjidah Wahab, Ketua 

Yayasan Ponpes Bahrul Ulum 

Tambak Beras Jombang, para 

pengasuh Assaidiyyah, guru-

guru yang telah membimbing 

anak anak kami hingga 

sampai dititik ini", tuturnya 

mengawali sambutannya. 

Mundjidah Wahab, 

menghadiri acara Wisuda 

Diniyyah Wisuda Amtsilati Ke 

14, Ulang Tahun Ke 17 dan 

Hataman Tafsir Munir 2 di 

Pondok Pesantren 

Assaidiyyah 2 Bahrul Ulum, 

Tambak Beras, Jombang, Jawa 

Timur. 

28

2. 

06 

Febru

ary 

2022 

Sudah Benarkah 

Pilihan Tempat 

Kerjamu Lur? Cek 

Tanda Tandanya - 

Agtv News 

Neutr

al 

Agtvnews.com  1. Tempat Kerja yang 

membuat Anda Semakin 

mengenal diri dan semakin 

ahli di bidangnya. 

Mendapatkan pekerjaan yang 

layak usai menempuh 

pendidikan masih menjadi 

impian banyak anak muda di 

sekarang, walaupun ada juga 

yang memilih untuk memulai 

karirnya sebagai seorang 

wiraswata. Namun 

prosesentase yang memilih 

untuk bekerja di tempat yang 

mapan dengan gaji yang 

sesuai dengan harapan, masih 

lebih banyak dibandingkan 

dengan lulusan yang memilih 

mencoba peruntungannya 

menjadi Wiraswasta. Setelah 

menjalani serangkaian tes 

tulis, psikotest hingga 

wawancara dan diterima 

kerja, biasanya sering kali 

http://www.agtvnews.com/gaya-hidup/pr-582614081/sudah-benarkah-pilihan-tempat-kerjamu-lur-cek-tanda-tandanya
http://www.agtvnews.com/gaya-hidup/pr-582614081/sudah-benarkah-pilihan-tempat-kerjamu-lur-cek-tanda-tandanya
http://www.agtvnews.com/gaya-hidup/pr-582614081/sudah-benarkah-pilihan-tempat-kerjamu-lur-cek-tanda-tandanya
http://www.agtvnews.com/gaya-hidup/pr-582614081/sudah-benarkah-pilihan-tempat-kerjamu-lur-cek-tanda-tandanya
http://www.agtvnews.com/gaya-hidup/pr-582614081/sudah-benarkah-pilihan-tempat-kerjamu-lur-cek-tanda-tandanya
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muncul pertanyaan di dalam 

hati pekerja ini tentang tepat 

atau tidaknya tempat kerja 

yang telah dipilihnya selama 

ini. 

28

3. 

06 

Febru

ary 

2022 

Pendidikan dan 

pelatihan SBTP-

FSBI PT.Borwita 

Citra Prima Jawa 

Timur Tahun 2022, 

- Berita Nasional 

Indonesia 

Neutr

al 

Berita Nasional  Dalam kegiatan pendidikan 

serikat pekerja di hadiri dari 

14 Kota/Kabupaten.juga hadir 

Disnaker Provinsi Jawa 

timur,Dinas BPJS tenaga 

kerjaan Provinsi jatim, Prof 

Soemali ahli hukum, Dalam 

kesempatan tersebut banyak 

materi pendidikan dasar 

disampaikan secara langsung 

oleh Prof Soemali sebagai 

pemateri sekaligus Ahli 

hukum Berikut materi 

pendidikan dasar yang 

disampaikan pada pendidikan 

dan pelatihan SBTP-FSBI 

PT.Borwita Citra Prima Jawa 

Timur Tahun 2022, 

Registrasi,Pembukaan,Sambu

tan,Sambutan dan membuka 

pendidikan dan 

pelatihan,Hubungan 

Industrial,Manfaat 

Kepersertaan 

BPJS,Pembedahan UU.No 13 

tahun 2003,dan UU No 11 

tahun 2020, Leadersip dalam 

serikat pekerja 

buruh,Penguatan dan Teknis 

Advokasi. Beritanasional.id-

Mojokerto Federasi Serikat 

Buruh Independen (FSBI), 

gelar pendidikan dasar serikat 

pekerja yang berlangsung di 

hotel new star trawas di jalan 

raya taman Kecamatan 

Taman Kota Mojokerto Jawa 

timur,acara diklat di mulai 

tanggal 5-6 Februari 2022. 

Saya selaku sekretaris panitia 

http://beritanasional.id/pendidikan-dan-pelatihan-sbtp-fsbi-pt-borwita-citra-prima-jatim-tahun-2022
http://beritanasional.id/pendidikan-dan-pelatihan-sbtp-fsbi-pt-borwita-citra-prima-jatim-tahun-2022
http://beritanasional.id/pendidikan-dan-pelatihan-sbtp-fsbi-pt-borwita-citra-prima-jatim-tahun-2022
http://beritanasional.id/pendidikan-dan-pelatihan-sbtp-fsbi-pt-borwita-citra-prima-jatim-tahun-2022
http://beritanasional.id/pendidikan-dan-pelatihan-sbtp-fsbi-pt-borwita-citra-prima-jatim-tahun-2022
http://beritanasional.id/pendidikan-dan-pelatihan-sbtp-fsbi-pt-borwita-citra-prima-jatim-tahun-2022
http://beritanasional.id/pendidikan-dan-pelatihan-sbtp-fsbi-pt-borwita-citra-prima-jatim-tahun-2022
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pendidikan dasar SBTP- FSBI 

Mengucapkan banyak 

terimakasih pada kawan 

kawan SBTP cabang yang 

sudah mau hadir, mau belajar 

dan strategi hukum yg akan 

dilakukan dalam menghadapi 

permalahan yang akan terjadi 

PT. Edy kuncoro selaku Ketua 

umum FSBI dalam 

sambutannya mengucapkan 

terima kasih kepada buruh 

(anggota) yang sudah hadir 

untuk mengikuti pendidikan 

dasar hari ini. 

28

4. 

06 

Febru

ary 

2022 

Terpilih Sebagai 

Ketum FGSBM, 

Sukaria Siap 

Perkuat dan 

Tingkatkan 

Kualitas Hidup 

Buruh 

Positi

ve 

Teropong Senayan  Ketua Umum teripilih 

Federasi Gabungan Serikat 

Buruh Mandiri (FGSBM) 

Sukaria mengungkapkan, 

pihaknya siap memperkuat 

posisi buruh dalam proses 

pembangunan dan 

peningkatan kwalitas hidup 

yang berdasarkan pada 

prinsip keadilan 

kesejahteraan dan kedamaian 

khususnya yang tergabung 

dalam FGSBM. Sementara itu, 

Ketua Majelis Pertimbangan, 

Pelikson Silitonga berharap 

terpilihnya Sukaria sebagai 

ketua umum FGSBM dapat 

membawa organisasi ini lebih 

maju dan baik lagi dalam 

waktu empat tahun 

kedepannya. "Harapan saya, 

ia dapat membawa FGSBM 

lebih baik lagi kedepannya, 

saya kenal Sukaria, dia itu 

orangnya pejuang, walaupun 

dia masih bekerja tetapi 

waktu dan tenaga pikiran dia 

bisa atur, dia sangat terbuka, 

untuk itu dan menurut saya 

dia bisa memimpin organisasi 

http://www.teropongsenayan.com/127016-terpilih-sebagai-ketum-fgsbm-sukaria-siap-perkuat-dan-tingkatkan-kualitas-hidup-buruh
http://www.teropongsenayan.com/127016-terpilih-sebagai-ketum-fgsbm-sukaria-siap-perkuat-dan-tingkatkan-kualitas-hidup-buruh
http://www.teropongsenayan.com/127016-terpilih-sebagai-ketum-fgsbm-sukaria-siap-perkuat-dan-tingkatkan-kualitas-hidup-buruh
http://www.teropongsenayan.com/127016-terpilih-sebagai-ketum-fgsbm-sukaria-siap-perkuat-dan-tingkatkan-kualitas-hidup-buruh
http://www.teropongsenayan.com/127016-terpilih-sebagai-ketum-fgsbm-sukaria-siap-perkuat-dan-tingkatkan-kualitas-hidup-buruh
http://www.teropongsenayan.com/127016-terpilih-sebagai-ketum-fgsbm-sukaria-siap-perkuat-dan-tingkatkan-kualitas-hidup-buruh
http://www.teropongsenayan.com/127016-terpilih-sebagai-ketum-fgsbm-sukaria-siap-perkuat-dan-tingkatkan-kualitas-hidup-buruh
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ini," katanya. Hal itu ia 

ungkapkan saat ditemui usai 

terpilih sebagai ketua umum 

FGSBM melalui acara kongres 

FGSBM ke VII di hotel Sunlake 

Sunter, Jakarta Utara Minggu, 

Minggu (6/2/2022). 

28

5. 

06 

Febru

ary 

2022 

Mau Geruduk DPR, 

Buruh Curiga Ada 

Akal-akalan UU 

Cipta Kerja 

Positi

ve 

Oposisi Cerdas Said Iqbal Presiden Partai Buruh Said 

Iqbal mengatakan UU Cipta 

Kerja yang sudah dinyatakan 

Mahkamah Konstitusi (MK) 

inkonstitusional bersyarat dan 

cacat formal tidak perlu 

dibahas DPR dan Pemerintah 

lagi. Jika masih nekat dibahas, 

Ketua Umum Konfederasi 

Serikat Pekerja Indonesia 

(KSPI) megancam akan ada 

kampanye besar-besaran 

untuk tidak memilih partai 

politik pendukung UU Cipta 

Kerja, khususnya di klaster 

ketenagakerjaan. Lebih lanjut, 

Iqbal menyampaikan, besok, 

Senin (07/02/2022), ribuan 

buruh akan menggelar aksi di 

Gedung DPR RI, Jakarta, 

menuntut UU Cipta Kerja 

tidak perlu lagi dibahas. "Aksi 

ini dalam rangka terus 

mengawal dan memastikan 

bahwa UU Cipta Kerja tidak 

dibahas oleh DPR dengan kata 

lain dikeluarkan dari 

prolegnas (Program Legislasi 

Nasional) pembahasan antara 

DPR RI dan pemerintah," 

katanya. 

28

6. 

07 

Febru

ary 

2022 

Juru Parkir 

Sampaikan Aspirasi 

Ke Komisi III DPRK 

Banda Aceh 

Neutr

al 

Infopublik.id  Pertemuan tersebut 

berlangsung di lantai tiga 

Ruang Badan Anggaran DPRK 

Banda Aceh, turut didampingi 

oleh,Kepala Bagian 

Perundang-Undangan dan 

http://www.oposisicerdas.com/2022/02/mau-geruduk-dpr-buruh-curiga-ada-akal.html
http://www.oposisicerdas.com/2022/02/mau-geruduk-dpr-buruh-curiga-ada-akal.html
http://www.oposisicerdas.com/2022/02/mau-geruduk-dpr-buruh-curiga-ada-akal.html
http://www.oposisicerdas.com/2022/02/mau-geruduk-dpr-buruh-curiga-ada-akal.html
http://infopublik.id/kategori/nusantara/603860/juru-parkir-sampaikan-aspirasi-ke-komisi-iii-dprk-banda-aceh
http://infopublik.id/kategori/nusantara/603860/juru-parkir-sampaikan-aspirasi-ke-komisi-iii-dprk-banda-aceh
http://infopublik.id/kategori/nusantara/603860/juru-parkir-sampaikan-aspirasi-ke-komisi-iii-dprk-banda-aceh
http://infopublik.id/kategori/nusantara/603860/juru-parkir-sampaikan-aspirasi-ke-komisi-iii-dprk-banda-aceh
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Persidangan Yusnardi, S.STP, 

M.Si, Jumat (4/2/2022). Ketua 

Komisi III Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPRK) Kota Banda 

Aceh Teuku Arief Khalifah, 

menerima kunjungan 

perwakilan sejumlah juru 

parkir yang bekerja di area 

Kota Banda Aceh. Dalam 

kesempatan itu, para juru 

parkir menyampaikan 

berbagai aspirasi mereka 

kepada Ketua Komisi III. Salah 

satu di antaranya, Aulia 

Hanafiah, menyampaikan 

bahwa ini kali pertamanya 

para juru parkir bertemu 

dengan anggota dewan untuk 

bersilaturahmi, khususnya 

Komisi III DPRK. Di sisi lain, 

pihaknya juga mendukung 

penuh program parkir 

elektronik atau e-parkir di 

kawasan Kota Banda Aceh. 

28

7. 

07 

Febru

ary 

2022 

Melki Laka Lena 

Resmikan Jalan di 

Wilayah 

Kecamatan Alak, 

Kota Kupang 

Positi

ve 

Tribun News 

Kupang 

Melki Laka Lena Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, 

Melki Laka Lena meresmikan 

ruas jalan lingkungan di 

Kelurahan Penkase-Oeleta, 

Kecamatan Alak, Kota 

Kupang. Sebelum acara 

dimulai didahului dengan doa 

oleh Imam Lukman, M.Pd. 

Lurah Penkase Oeleta, Peter 

Nenohaifeto, menyampaikan 

terima kasih kepada Wakil 

Ketua Komisi IX DPR RI, Melki 

Laka Lena yang telah 

membantu Pemkot Kupang, 

dalam hal ini Kelurahan 

Penkase-Oeleta. Kami juga 

berterima kasih kepada pak 

Melki Laka Lena yang sudah 

membantu kami warga di 

sini," kata Husein. Melki Laka 

Lena mengatakan, jalan yang 

http://kupang.tribunnews.com/2022/02/07/melki-laka-lena-resmikan-jalan-di-wilayah-kecamatan-alak-kota-kupang
http://kupang.tribunnews.com/2022/02/07/melki-laka-lena-resmikan-jalan-di-wilayah-kecamatan-alak-kota-kupang
http://kupang.tribunnews.com/2022/02/07/melki-laka-lena-resmikan-jalan-di-wilayah-kecamatan-alak-kota-kupang
http://kupang.tribunnews.com/2022/02/07/melki-laka-lena-resmikan-jalan-di-wilayah-kecamatan-alak-kota-kupang
http://kupang.tribunnews.com/2022/02/07/melki-laka-lena-resmikan-jalan-di-wilayah-kecamatan-alak-kota-kupang
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sudah ada itu diharapkan 

dapat dimanfaatkan oleh 

warga setempat sehingga 

akses jalan keluar masuk 

menjadi lancar dan aman. 

28
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07 

Febru

ary 
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Antisipasi PHK 

Akibat Pandemi, 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

Luncurkan 

Program JKP 

Positi

ve 

Info Satu  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 BPJS 

Ketenagakerjaan pada 

kategori pekerja penerima 

upah (PU) otomatis terdaftar 

dalam program JKP sesuai 

ketentuan. Mereka harus 

terdaftar di 4 program BPJS 

Ketenagakerjaan 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 BPJS 

Ketenagakerjaan kepada 

peserta jika ketentuan yang 

diberikan telah dipenuhi 

peserta. 

28
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07 

Febru

ary 
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Demo Partai Buruh 

dan FSPMI, DPR 

Ingatkan 

Gelombang 3 

Covid-19 

Negat

ive 

Bisnis Indonesia Said 

Iqbal,Rahmad 

Handoyo 

Anggota Komisi IX DPR 

Rahmad Handoyo 

menyarankan agar Partai 

Buruh dan Federasi Serikat 

Pekerja Metal Indonesia 

(FSPMI) membatalkan 

rencana aksi di depan Gedung 

http://www.infosatu.co/antisipasi-phk-akibat-pandemi-bpjs-ketenagakerjaan-luncurkan-program-jkp
http://www.infosatu.co/antisipasi-phk-akibat-pandemi-bpjs-ketenagakerjaan-luncurkan-program-jkp
http://www.infosatu.co/antisipasi-phk-akibat-pandemi-bpjs-ketenagakerjaan-luncurkan-program-jkp
http://www.infosatu.co/antisipasi-phk-akibat-pandemi-bpjs-ketenagakerjaan-luncurkan-program-jkp
http://www.infosatu.co/antisipasi-phk-akibat-pandemi-bpjs-ketenagakerjaan-luncurkan-program-jkp
http://www.infosatu.co/antisipasi-phk-akibat-pandemi-bpjs-ketenagakerjaan-luncurkan-program-jkp
http://kabar24.bisnis.com/read/20220207/15/1497258/demo-partai-buruh-dan-fspmi-dpr-ingatkan-gelombang-3-covid-19
http://kabar24.bisnis.com/read/20220207/15/1497258/demo-partai-buruh-dan-fspmi-dpr-ingatkan-gelombang-3-covid-19
http://kabar24.bisnis.com/read/20220207/15/1497258/demo-partai-buruh-dan-fspmi-dpr-ingatkan-gelombang-3-covid-19
http://kabar24.bisnis.com/read/20220207/15/1497258/demo-partai-buruh-dan-fspmi-dpr-ingatkan-gelombang-3-covid-19
http://kabar24.bisnis.com/read/20220207/15/1497258/demo-partai-buruh-dan-fspmi-dpr-ingatkan-gelombang-3-covid-19


 

236 

 

Parlemen. Handoyo 

menegaskan, bahwa dirinya 

tidak melarang Partai Buruh 

dan FSPMI melakukan aksi. 

Handoyo meminta Partai 

Buruh dan FSPMI untuk 

memikirkan rencana tersebut. 

Sebelumnya, Partai buruh 

dengan FSPMI berencana 

menggelar aksi massa di 

depan Gedung DPR pada hari 

ini, Senin (7/2/2022). 

29

0. 

07 

Febru

ary 

2022 

Hari Ini 

Rencananya KSPI 

Siap Demo di 

Depan Gedung 

DPR RI 

Negat

ive 

Tempo.co Said Iqbal Presiden Konfederasi Serikat 

Pekerja Indonesia (KSPI) Said 

Iqbal dalam konferensi pers 

secara daring pada Minggu 

(6/2) mengatakan akan 

kembali melakukan aksi unjuk 

rasa di depan gedung DPR RI 

pada Senin (7/2). Rencana 

aksi ribuan buruh di 

Jabodetabek tersebut 

menuntut empat poin, yakni 

penolakan Omnibus Law cipta 

kerja, mengabulkan 

presidential threshold alias 

ambang batas pencalonan 

presiden dan wakil presiden, 

revisi UU KPK dan Rancangan 

Undang-Undang Perlindungan 

Pekerja Rumah Tangga (RUU 

PPRT). 
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ary 
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Maaf! Tak Ada Lagi 

BLT Subsidi Gaji 

tapi Pekerja Bisa 

Kantongi Rp3,5 

Juta, Cek 

Syaratnya 

Negat

ive 

Okezone Ida Fauziyah BLT subsidi gaji dipastikan 

tidak akan termasuk ke dalam 

program Pemulihan Ekonomi 

Nasional (PEN) 2022. Selain 

menambah keahlian, peserta 

juga akan mendapatkan 

insentif sebesar Rp3,5 juta. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah pun telah 

menunjukkan sinyal bahwa 

bantuan sebesar Rp1 juta 

tersebut tak berlanjut lagi. 

http://video.tempo.co/read/27946/hari-ini-rencananya-kspi-siap-demo-di-depan-gedung-dpr-ri
http://video.tempo.co/read/27946/hari-ini-rencananya-kspi-siap-demo-di-depan-gedung-dpr-ri
http://video.tempo.co/read/27946/hari-ini-rencananya-kspi-siap-demo-di-depan-gedung-dpr-ri
http://video.tempo.co/read/27946/hari-ini-rencananya-kspi-siap-demo-di-depan-gedung-dpr-ri
http://video.tempo.co/read/27946/hari-ini-rencananya-kspi-siap-demo-di-depan-gedung-dpr-ri
http://economy.okezone.com/read/2022/02/06/320/2543099/maaf-tak-ada-lagi-blt-subsidi-gaji-tapi-pekerja-bisa-kantongi-rp3-5-juta-cek-syaratnya
http://economy.okezone.com/read/2022/02/06/320/2543099/maaf-tak-ada-lagi-blt-subsidi-gaji-tapi-pekerja-bisa-kantongi-rp3-5-juta-cek-syaratnya
http://economy.okezone.com/read/2022/02/06/320/2543099/maaf-tak-ada-lagi-blt-subsidi-gaji-tapi-pekerja-bisa-kantongi-rp3-5-juta-cek-syaratnya
http://economy.okezone.com/read/2022/02/06/320/2543099/maaf-tak-ada-lagi-blt-subsidi-gaji-tapi-pekerja-bisa-kantongi-rp3-5-juta-cek-syaratnya
http://economy.okezone.com/read/2022/02/06/320/2543099/maaf-tak-ada-lagi-blt-subsidi-gaji-tapi-pekerja-bisa-kantongi-rp3-5-juta-cek-syaratnya
http://economy.okezone.com/read/2022/02/06/320/2543099/maaf-tak-ada-lagi-blt-subsidi-gaji-tapi-pekerja-bisa-kantongi-rp3-5-juta-cek-syaratnya
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"Jadi ini sudah diterima tanpa 

ada yang kurang. 

29
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Febru

ary 

2022 

Loker BUMN 

Terbaru, Pelni 

Buka Formasi, 

Catat Sayaratnya! 

Neutr

al 

Jawa Post National 

Network 

 Lowongan kerja atau loker 

BUMN itu dibuka untuk 

formasi pegawai kontrak 

sekretaris direksi. PT Pelni 

membuka kesempatan bagi 

pencari pekerjaan atau job 

seeker. Dikutip dari akun 

resmi @Kemnaker Pelni 

membutuhkan pegawai 

dengan kualifikasi umum 

sebagai berikut:. 1. 

Pendidikan minimal S1 untuk 

semua jurusan. 

29

3. 

07 

Febru

ary 

2022 

Curiga Ada Akal-

akalan UU Cipta 

Kerja, Ribuan 

Buruh Bakal Demo 

Besar-besaran 

Geruduk DPR 

Negat

ive 

Repelita Said Iqbal Lebih lanjut, Iqbal 

menyampaikan, besok, Senin 

(07/02/2022), ribuan buruh 

akan menggelar aksi di 

Gedung DPR RI, Jakarta, 

menuntut UU Cipta Kerja 

tidak perlu lagi dibahas. 

Presiden Partai Buruh Said 

Iqbal mengatakan UU Cipta 

Kerja yang sudah dinyatakan 

Mahkamah Konstitusi (MK) 

inkonstitusional bersyarat dan 

cacat formal tidak perlu 

dibahas DPR dan Pemerintah 

lagi. Jika masih nekat dibahas, 

Ketua Umum Konfederasi 

Serikat Pekerja Indonesia 

(KSPI) megancam akan ada 

kampanye besar-besaran 

untuk tidak memilih partai 

politik pendukung UU Cipta 

Kerja, khususnya di klaster 

ketenagakerjaan. Selain itu, 

bila pemerintah dan DPR 

terus memaksakan kehendak 

dan tidak melibatkan 

partisipasi publik untuk 

membahas UU Cipta kerja yg 

didahului revisi UU 

http://www.jpnn.com/news/loker-bumn-terbaru-pelni-buka-formasi-catat-sayaratnya
http://www.jpnn.com/news/loker-bumn-terbaru-pelni-buka-formasi-catat-sayaratnya
http://www.jpnn.com/news/loker-bumn-terbaru-pelni-buka-formasi-catat-sayaratnya
http://www.jpnn.com/news/loker-bumn-terbaru-pelni-buka-formasi-catat-sayaratnya
http://www.repelita.com/curiga-ada-akal-akalan-uu-cipta-kerja-ribuan-buruh-bakal-demo-besar-besaran-geruduk-dpr
http://www.repelita.com/curiga-ada-akal-akalan-uu-cipta-kerja-ribuan-buruh-bakal-demo-besar-besaran-geruduk-dpr
http://www.repelita.com/curiga-ada-akal-akalan-uu-cipta-kerja-ribuan-buruh-bakal-demo-besar-besaran-geruduk-dpr
http://www.repelita.com/curiga-ada-akal-akalan-uu-cipta-kerja-ribuan-buruh-bakal-demo-besar-besaran-geruduk-dpr
http://www.repelita.com/curiga-ada-akal-akalan-uu-cipta-kerja-ribuan-buruh-bakal-demo-besar-besaran-geruduk-dpr
http://www.repelita.com/curiga-ada-akal-akalan-uu-cipta-kerja-ribuan-buruh-bakal-demo-besar-besaran-geruduk-dpr
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Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (P3), 

maka akan ada pemogokkan 

produksi. 

29

4. 

07 

Febru

ary 

2022 

Gubernur Babel 

Hadiri Tabligh 

Akbar Bersama 

Ustadz Das'as Latif 

di Pondok 

Pesantren 

Riyadhul Huda 

Neutr

al 

Bangka Post  Agenda Gubernur Bangka 

Belitung, Erzaldi Rosman, 

pada Senin (7/2/2022) 

menghadiri Tabligh Akbar 

bersama Ustadz Das'as Latif 

bertempat di Pondok 

Pesantren Riyadhul Huda 

Desa Sengir, Kecamatan 

Payung, Bangka Selatan. 1. 

Pukul 08.00, WIB, Launching 

Gerakan Keluarga Sehat 

Tanggap dan Tangguh 

Bencana Tingkat Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung 

bertempat Ruang Pasir Padi, 

Kantor Gubernur. Pukul 08.30 

WIB, Bimbingan Teknis 

Struktur Skala Upah bagi 

Dewan Pengupahan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung 

dan HRD Perusahaan di 

Wilayah Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung bertempat di 

Ruang Tanjung Pesona, 

Kantor Gubernur. Pukul 13.00 

WIB, Tabligh Akbar bersama 

Ustadz Das'as Latif bertempat 

di Pondok Pesantren Riyadhul 

Huda Desa Sengir, Kecamatan 

Payung, Kabupaten Bangka 

Selatan. 

29

5. 

07 

Febru

ary 

2022 

KitaLulus: 

Perhatikan Hal Ini 

Sebelum Tanda 

Tangan Surat 

Perjanjian Kerja 

Neutr

al 

Kompas  Bagi kamu yang mulai bekerja 

atau akan bekerja, tentu 

penting untuk mengetahui 

bagaimana isi Surat Perjanjian 

Kerja (SPK). Melansir laman 

KitaLulus, Surat Perjanjian 

Kerja atau SPK adalah surat 

yang menandai dimulainya 

hubungan kerja antara kamu 

http://bangka.tribunnews.com/2022/02/07/gubernur-babel-hadiri-tabligh-akbar-bersama-ustadz-dasas-latif-di-pondok-pesantren-riyadhul-huda
http://bangka.tribunnews.com/2022/02/07/gubernur-babel-hadiri-tabligh-akbar-bersama-ustadz-dasas-latif-di-pondok-pesantren-riyadhul-huda
http://bangka.tribunnews.com/2022/02/07/gubernur-babel-hadiri-tabligh-akbar-bersama-ustadz-dasas-latif-di-pondok-pesantren-riyadhul-huda
http://bangka.tribunnews.com/2022/02/07/gubernur-babel-hadiri-tabligh-akbar-bersama-ustadz-dasas-latif-di-pondok-pesantren-riyadhul-huda
http://bangka.tribunnews.com/2022/02/07/gubernur-babel-hadiri-tabligh-akbar-bersama-ustadz-dasas-latif-di-pondok-pesantren-riyadhul-huda
http://bangka.tribunnews.com/2022/02/07/gubernur-babel-hadiri-tabligh-akbar-bersama-ustadz-dasas-latif-di-pondok-pesantren-riyadhul-huda
http://bangka.tribunnews.com/2022/02/07/gubernur-babel-hadiri-tabligh-akbar-bersama-ustadz-dasas-latif-di-pondok-pesantren-riyadhul-huda
http://www.kompas.com/edu/read/2022/02/07/070700771/kitalulus--perhatikan-hal-ini-sebelum-tanda-tangan-surat-perjanjian-kerja
http://www.kompas.com/edu/read/2022/02/07/070700771/kitalulus--perhatikan-hal-ini-sebelum-tanda-tangan-surat-perjanjian-kerja
http://www.kompas.com/edu/read/2022/02/07/070700771/kitalulus--perhatikan-hal-ini-sebelum-tanda-tangan-surat-perjanjian-kerja
http://www.kompas.com/edu/read/2022/02/07/070700771/kitalulus--perhatikan-hal-ini-sebelum-tanda-tangan-surat-perjanjian-kerja
http://www.kompas.com/edu/read/2022/02/07/070700771/kitalulus--perhatikan-hal-ini-sebelum-tanda-tangan-surat-perjanjian-kerja


 

239 

 

selaku karyawan dan juga 

perusahaan selaku pemberi 

kerja. 1. Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT). 

Surat perjanjian kerja dibuat 

berdasarkan jenisnya 

pekerjaannya. 

29

6. 

07 

Febru

ary 

2022 

BUMN Pelni Buka 

Lowongan Kerja, 

Ini Persyaratannya 

Neutr

al 

Kompas  Bagi kamu lulusan Sarjana 

(S1) dari berbagai jurusan 

ingin berkarier di perusahaan 

pelat merah alias BUMN, 

simak lowongan kerja yang 

satu ini. PT Pelayaran 

Nasional Indonesia atau PT 

Pelni (Persero) membuka 

lowongan kerja yang akan 

mengisi posisi sebagai 

pegawai kontrak Sekretaris 

Direksi. PT Pelayaran Nasional 

Indonesia atau PT Pelni 

(Persero) adalah perusahaan 

pelayaran milik negara yang 

didirikan pada tanggal 28 

April 1952 sesuai dengan 

Surat Keputusan Menteri 

Perhubungan No. M2/1/2 

tanggal 28 April 1952. 

Perusahaan ini bergerak di 

bidang jasa transportasi kapal 

laut. 

29

7. 

07 

Febru

ary 

2022 

Menaker RI Ida 

Fauziah Hadiri 

Wisuda Putranya 

di Ponpes Bahrul 

Ulum Tambak 

Beras Jombang | 

MMC JATIM 

Neutr

al 

Mmc Jatim Mundjidah 

Wahab,Ida 

Fauziyah 

Ida Fauziah yang juga alumni 

Ponpes Bahrul Ulum Tambak 

Beras Jombang ini sengaja 

menghadiri Wisuda Putranya 

yang juga mondok di Ponpes 

Bahrul Ulum Tambak Beras 

Jombang. Ida Fauziah, 

didampingi Bupati Jombang 

Hj. "Terimakasih kepada 

Bupati Jombang, yang Guru 

juga, inspirasi saya Ibu Nyai 

Mundjidah Wahab, Ketua 

Yayasan Ponpes Bahrul Ulum 

Tambak Beras Jombang, para 

http://money.kompas.com/read/2022/02/07/073500126/bumn-pelni-buka-lowongan-kerja-ini-persyaratannya
http://money.kompas.com/read/2022/02/07/073500126/bumn-pelni-buka-lowongan-kerja-ini-persyaratannya
http://money.kompas.com/read/2022/02/07/073500126/bumn-pelni-buka-lowongan-kerja-ini-persyaratannya
http://jatim.mmcnews.id/2022/02/07/menaker-ri-ida-fauziah-hadiri-wisuda-putranya-di-ponpes-bahrul-ulum-tambak-beras-jombang
http://jatim.mmcnews.id/2022/02/07/menaker-ri-ida-fauziah-hadiri-wisuda-putranya-di-ponpes-bahrul-ulum-tambak-beras-jombang
http://jatim.mmcnews.id/2022/02/07/menaker-ri-ida-fauziah-hadiri-wisuda-putranya-di-ponpes-bahrul-ulum-tambak-beras-jombang
http://jatim.mmcnews.id/2022/02/07/menaker-ri-ida-fauziah-hadiri-wisuda-putranya-di-ponpes-bahrul-ulum-tambak-beras-jombang
http://jatim.mmcnews.id/2022/02/07/menaker-ri-ida-fauziah-hadiri-wisuda-putranya-di-ponpes-bahrul-ulum-tambak-beras-jombang
http://jatim.mmcnews.id/2022/02/07/menaker-ri-ida-fauziah-hadiri-wisuda-putranya-di-ponpes-bahrul-ulum-tambak-beras-jombang
http://jatim.mmcnews.id/2022/02/07/menaker-ri-ida-fauziah-hadiri-wisuda-putranya-di-ponpes-bahrul-ulum-tambak-beras-jombang
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pengasuh Assaidiyyah, guru-

guru yang telah membimbing 

anak anak kami hingga 

sampai dititik ini, " tuturnya 

mengawali sambutannya. 

Mundjidah Wahab, 

menghadiri acara Wisuda 

Diniyyah Wisuda Amtsilati Ke 

14, Ulang Tahun Ke 17 dan 

Hataman Tafsir Munir 2 di 

Pondok Pesantren 

Assaidiyyah 2 Bahrul Ulum, 

Tambak Beras, Jombang, Jawa 

Timur. 

29

8. 

07 

Febru

ary 

2022 

Buruh Curiga Ada 

Akal-akalan UU 

Cipta Kerja, Said 

Iqbal: Kami Sudah 

Lelah Dibohongi 

DPR 

Negat

ive 

Jurnal Patroli News Said Iqbal Presiden Partai Buruh Said 

Iqbal mengatakan UU Cipta 

Kerja yang sudah dinyatakan 

Mahkamah Konstitusi (MK) 

inkonstitusional bersyarat dan 

cacat formal tidak perlu 

dibahas DPR dan Pemerintah 

lagi. Jika masih nekat dibahas, 

Ketua Umum Konfederasi 

Serikat Pekerja Indonesia 

(KSPI) megancam akan ada 

kampanye besar-besaran 

untuk tidak memilih partai 

politik pendukung UU Cipta 

Kerja, khususnya di klaster 

ketenagakerjaan. Selain itu, 

bila pemerintah dan DPR 

terus memaksakan kehendak 

dan tidak melibatkan 

partisipasi publik untuk 

membahas UU Cipta kerja yg 

didahului revisi UU 

Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (P3), 

maka akan ada pemogokkan 

produksi. "Serikat buruh 

setidak-tidaknya, Konfederasi 

Serikat Pekerja Indonesia 

(KSPI), Federasi Serikat 

Pekerja Metal Indonesia akan 

http://jurnalpatrolinews.co.id/berita/buruh-curiga-ada-akal-akalan-uu-cipta-kerja-said-iqbal-kami-sudah-lelah-dibohongi-dpr
http://jurnalpatrolinews.co.id/berita/buruh-curiga-ada-akal-akalan-uu-cipta-kerja-said-iqbal-kami-sudah-lelah-dibohongi-dpr
http://jurnalpatrolinews.co.id/berita/buruh-curiga-ada-akal-akalan-uu-cipta-kerja-said-iqbal-kami-sudah-lelah-dibohongi-dpr
http://jurnalpatrolinews.co.id/berita/buruh-curiga-ada-akal-akalan-uu-cipta-kerja-said-iqbal-kami-sudah-lelah-dibohongi-dpr
http://jurnalpatrolinews.co.id/berita/buruh-curiga-ada-akal-akalan-uu-cipta-kerja-said-iqbal-kami-sudah-lelah-dibohongi-dpr
http://jurnalpatrolinews.co.id/berita/buruh-curiga-ada-akal-akalan-uu-cipta-kerja-said-iqbal-kami-sudah-lelah-dibohongi-dpr
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menyerukan pemogokan 

setop produksi. 

29

9. 

07 

Febru

ary 

2022 

Pagi Ini Massa 

Buruh Demo di 

Depan Gedung 

DPR, Desak UU 

Cipta Kerja Tak 

Dibahas Lagi 

Neutr

al 

Tribun News Said Iqbal Massa buruh dipastikan tetap 

menggelar aksi demonstrasi 

yang dipusatkan di Gedung 

DPR RI pada hari ini, Senin 

(7/2/2022). Presiden Partai 

Buruh Said Iqbal mengatakan, 

ribuan buruh se-Jabodetabek 

akan mendatangi gedung DPR 

sejak pagi hari. "Aksi ribuan 

buruh se-Jabodetabek di DPR 

RI besok tanggal 7 Februari 

2022 dengan titik kumpul 

langsung di DPR RI jam 10 

pagi hingga selesai," kata Said 

Iqbal dalam jumpa persnya 

secara daring, Minggu 

(6/2/2022). Terkait surat izin 

pihak kepolisian untuk 

menggelar aksi di depan DPR 

RI, Federasi Serikat Pekerja 

Metal Indonesia (FSPMI) 

sudah mengajukan surat izin 

dari satu pekan yang lalu. 

30

0. 

07 

Febru

ary 

2022 

Curiga Ada Akal-

akalan UU Cipta 

Kerja, Ribuan 

Buruh Geruduk 

DPR Hari Ini 

Negat

ive 

Detik Said Iqbal Ribuan buruh akan 

melakukan aksi di Gedung 

DPR RI, Jakarta, hari ini, Senin 

(07/02/2022). Aksi itu 

dilakukan untuk menuntut UU 

Cipta Kerja tidak perlu lagi 

dibahas. Buruh akan 

mengawal UU Cipta Kerja 

agar tidak diakali DPR 

maupun pemerintah lewat 

UU Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (P3). 

"Aksi ini dalam rangka terus 

mengawal dan memastikan 

bahwa UU Cipta Kerja tidak 

dibahas oleh DPR dengan kata 

lain dikeluarkan dari 

prolegnas (Program Legislasi 

Nasional) pembahasan antara 

http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/07/pagi-ini-massa-buruh-demo-di-depan-gedung-dpr-desak-uu-cipta-kerja-tak-dibahas-lagi
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/07/pagi-ini-massa-buruh-demo-di-depan-gedung-dpr-desak-uu-cipta-kerja-tak-dibahas-lagi
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/07/pagi-ini-massa-buruh-demo-di-depan-gedung-dpr-desak-uu-cipta-kerja-tak-dibahas-lagi
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/07/pagi-ini-massa-buruh-demo-di-depan-gedung-dpr-desak-uu-cipta-kerja-tak-dibahas-lagi
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/07/pagi-ini-massa-buruh-demo-di-depan-gedung-dpr-desak-uu-cipta-kerja-tak-dibahas-lagi
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/07/pagi-ini-massa-buruh-demo-di-depan-gedung-dpr-desak-uu-cipta-kerja-tak-dibahas-lagi
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5930997/curiga-ada-akal-akalan-uu-cipta-kerja-ribuan-buruh-geruduk-dpr-hari-ini
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5930997/curiga-ada-akal-akalan-uu-cipta-kerja-ribuan-buruh-geruduk-dpr-hari-ini
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5930997/curiga-ada-akal-akalan-uu-cipta-kerja-ribuan-buruh-geruduk-dpr-hari-ini
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5930997/curiga-ada-akal-akalan-uu-cipta-kerja-ribuan-buruh-geruduk-dpr-hari-ini
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5930997/curiga-ada-akal-akalan-uu-cipta-kerja-ribuan-buruh-geruduk-dpr-hari-ini
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DPR RI dan pemerintah," kata 

Presiden Partai Buruh Said 

Iqbal, dalam konferensi pers, 

Minggu (06/02) kemarin. 

30

1. 

07 

Febru

ary 

2022 

Jusuf Rizal: KSPSI 

Perlu Melakukan 

Reenginering 

Organisasi Hadapi 

Perubahan 

Neutr

al 

Reportase 

Investigasi 

Jusuf Rizal Hal tersebut disampaikan 

Wakil Ketua Umum Bidang 

Organisasi DPP KSPSI, HM. 

Jusuf Rizal ketika 

menyampaikan sambutan 

pembukaan Konferda II DPD 

KSPSI Propinsi Sulawesi 

Selatan di Bantimurung, 5-6 

Pebruari 2022 di Maros, 

Sulawesi Selatan. Jusuf Rizal 

didampingi Pengurus DPP 

KSPSI, Adlan Nawawi 

membuka Konferda mewakili 

Ketua Umum KSPSI, Yorrys 

Raweyai yang berhalangan 

hadir karena ada kesibukan 

lain. Kepada media, Jusuf 

Rizal menyebutkan 

Reengineering Organisasi (RO) 

yang dimaksud adalah 

pemikiran ulang yang 

fundamental dan 

perancangan ulang yang 

radikal terhadap organisasi 

untuk membawa organisasi 

KSPSI lebih maju guna 

membina, melidungi dan 

mensejahterakan para 

pekerja secara profesional, 

modern dan mandiri. Pada 

intinya, Jusuf Rizal 

menyebutkan KSPSI perlu 

perubahan mulai dari 

Anggota SPA maupun KSPSI 

Pada Konferda tersebut 

dihadiri perwakilan dari 

Bupati Maros, Kapolda, Kajati, 

Pembina DPD KSPSI Sulawesi 

Selatan Irvan AB yang juga 

anggota DPRD Propinsi 

Sulawesi Selatan, organisasi 

http://reportaseinvestigasi.com/jusuf-rizal-kspsi-perlu-melakukan-reenginering-organisasi-hadapi-perubahan
http://reportaseinvestigasi.com/jusuf-rizal-kspsi-perlu-melakukan-reenginering-organisasi-hadapi-perubahan
http://reportaseinvestigasi.com/jusuf-rizal-kspsi-perlu-melakukan-reenginering-organisasi-hadapi-perubahan
http://reportaseinvestigasi.com/jusuf-rizal-kspsi-perlu-melakukan-reenginering-organisasi-hadapi-perubahan
http://reportaseinvestigasi.com/jusuf-rizal-kspsi-perlu-melakukan-reenginering-organisasi-hadapi-perubahan
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Serikat Pekerja lain, PWMOI 

(Perkumpulan Wartawan 

Media Online Indonesia) dan 

MOI (Media Online 

Indonesia), DLU Hasil 

pelaksanaan Konferda yang 

diikuti 16 DPC dan 9 SPA yang 

dilakukan secara demokrasi 

tersebut telah memilih 

kembali Basri Abbas sebagai 

Ketua DPD KSPSI Sulawesi 

Selatan Periode 2022-2027 

dengan Sekretaris, Abdul 

Muis secara aklamasi. 

30

2. 

07 

Febru

ary 

2022 

UU Cipta Kerja 

Didesak, tak 

Dibahas Lagi, 

Massa Buruh Bakal 

Datangi DPR RI 

Neutr

al 

Tribun News 

Padang 

 Terkait surat izin pihak 

kepolisian untuk menggelar 

aksi di depan DPR RI, Federasi 

Serikat Pekerja Metal 

Indonesia (FSPMI) sudah 

mengajukan surat izin dari 

satu pekan yang lalu. Gedung 

di Jakarta pada Senin 

(7/2/2022) pagi hari kabarnya 

bakal didatangi massa buruh. 

Berdasarkan kabar tersebut, 

mereka tetap akan menggelar 

aksi demonstrasi yang 

dipusatkan di Gedung, 

Senayan ibu kota Jakarta pada 

Senin, hari ini. Secara virtual,, 

mengatakan, ribuan buruh se-

Jabodetabek akan 

mendatangi gedung DPR sejak 

pagi hari. 

30

3. 

07 

Febru

ary 

2022 

Pengusaha Siap 

Dukung 

Implementasi 

Inpres 1/2022 

tentang 

Optimalisasi JKN 

Positi

ve 

Kontan Adi Mahfudz 

Wuhadji 

Pemerintah telah 

menerbitkan Instruksi 

Presiden (Inpres) nomor 1 

tahun 2022 tentang 

Optimalisasi Pelaksanaan 

Program Jaminan Kesehatan 

Nasional. "Selanjutnya kami 

akan menunggu perintah 

pelaksanaan Inpres tentang 

Optimalisasi Pelaksanaan 

http://padang.tribunnews.com/2022/02/07/uu-cipta-kerja-didesak-tak-dibahas-lagi-massa-buruh-bakal-datangi-dpr-ri
http://padang.tribunnews.com/2022/02/07/uu-cipta-kerja-didesak-tak-dibahas-lagi-massa-buruh-bakal-datangi-dpr-ri
http://padang.tribunnews.com/2022/02/07/uu-cipta-kerja-didesak-tak-dibahas-lagi-massa-buruh-bakal-datangi-dpr-ri
http://padang.tribunnews.com/2022/02/07/uu-cipta-kerja-didesak-tak-dibahas-lagi-massa-buruh-bakal-datangi-dpr-ri
http://padang.tribunnews.com/2022/02/07/uu-cipta-kerja-didesak-tak-dibahas-lagi-massa-buruh-bakal-datangi-dpr-ri
http://nasional.kontan.co.id/news/pengusaha-siap-dukung-implementasi-inpres-12022-tentang-optimalisasi-jkn
http://nasional.kontan.co.id/news/pengusaha-siap-dukung-implementasi-inpres-12022-tentang-optimalisasi-jkn
http://nasional.kontan.co.id/news/pengusaha-siap-dukung-implementasi-inpres-12022-tentang-optimalisasi-jkn
http://nasional.kontan.co.id/news/pengusaha-siap-dukung-implementasi-inpres-12022-tentang-optimalisasi-jkn
http://nasional.kontan.co.id/news/pengusaha-siap-dukung-implementasi-inpres-12022-tentang-optimalisasi-jkn
http://nasional.kontan.co.id/news/pengusaha-siap-dukung-implementasi-inpres-12022-tentang-optimalisasi-jkn
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Program Jaminan Kesehatan 

Nasional tersebut dari 

Kementerian dan Lembaga 

untuk kita bekerja sama," ujar 

Adi saat dihubungi 

Kontan.co.id, Minggu (6/2). 

Menanggapi hal tersebut, 

Wakil Ketua Umum Kadin 

Indonesia Bidang 

Ketenagakerjaan Adi Mahfudz 

Wuhadji mengatakan, sudah 

menjadi kewajiban pelaku 

usaha untuk terus 

mendukung kebijakan 

pemerintah dalam hal ini 

terhadap Optimalisasi 

Pelaksanaan Program 

Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN). Isi Instruksi Presiden di 

antaranya ditujukan untuk 

Menteri Ketenagakerjaan dan 

Menteri Perindustrian. 

30

4. 

07 

Febru

ary 

2022 

Partai Buruh dan 

FSPMI Gelar Aksi 

Demo di DPR, Ini 

Tuntutannya 

Negat

ive 

Indo Zone  Partai Buruh dan sejumlah 

organisasi buruh di 

Jabodetabek akan menggelar 

aksi demonstrasi di Gedung 

DPR, Senayan, Jakarta, hari ini 

Senin (7/2/2022). Salah satu 

tuntutan utama dari aksi ini 

adalah memastikan Omnibus 

Law Cipta Kerja yang sudah 

dimasukkan DPR ke dalam 

program legislasi nasional 

(Prolegnas), agar tidak 

dibahas lagi bersama 

pemerintah. Menurut dia, 

Federasi Serikat Pekerja 

Metal Indonesia (FSPMI) 

sudah mengajukan surat izin 

dari satu pekan yang lalu. Aksi 

ini juga dilakukan serentak di 

sejumlah kota di Tanah Air. 

30

5. 

07 

Febru

Kisah Brigita, 

Menanti Kabar 

Neutr

al 

Kompas  Terakhir, putranya itu bekerja 

sebagai anak buah kapal 

http://www.indozone.id/news/kJsBX8Q/partai-buruh-dan-fspmi-gelar-aksi-demo-di-dpr-ini-tuntutannya
http://www.indozone.id/news/kJsBX8Q/partai-buruh-dan-fspmi-gelar-aksi-demo-di-dpr-ini-tuntutannya
http://www.indozone.id/news/kJsBX8Q/partai-buruh-dan-fspmi-gelar-aksi-demo-di-dpr-ini-tuntutannya
http://www.indozone.id/news/kJsBX8Q/partai-buruh-dan-fspmi-gelar-aksi-demo-di-dpr-ini-tuntutannya
http://regional.kompas.com/read/2022/02/07/085205178/kisah-brigita-menanti-kabar-anaknya-abk-yang-hilang-di-mauritius-afrika
http://regional.kompas.com/read/2022/02/07/085205178/kisah-brigita-menanti-kabar-anaknya-abk-yang-hilang-di-mauritius-afrika
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ary 

2022 

Anaknya, ABK yang 

Hilang di 

Mauritius, Afrika 

(ABK) di kapal ikan milik PT 

Der Hai, yang beroperasi di 

negara Mauritius, Afrika 

Timur. Kemudian, pada 

Februari 2020, Klaudius 

pindah kerja sebagai ABK di 

sebuah kapal ikan yang 

bermarkas di Mauritius, Afrika 

Timur. Hampir setahun 

lamanya, Brigita Telik (55), tak 

lagi mendengar kabar 

putranya Klaudius Ukat (24). 

Ibu rumah tangga asal 

Atapupu, Desa Jenilu, 

Kecamatan Kakuluk Mesak, 

Kabupaten Belu, Nusa 

Tenggara Timur (Nusa 

Tenggara Timur), bersama 

suaminya Markus Ukat (49), 

sudah berjuang menemui 

sejumlah pihak untuk 

menemukn keberadaan 

anaknya. 

30

6. 

07 

Febru

ary 

2022 

Cegah Omicron 

Meluas, 

Pemerintah 

Diminta Tidak 

Mudahkan TKA 

Masuk 

Negat

ive 

Republik Merdeka  Pemerintah harus melakukan 

berbagai upaya antisipasi 

untuk menekan lonjakan 

angka penyebaran Covid-19 

yang diakibatkan varian baru 

Omicron. Salah satunya 

dengan memperketat izin 

masuknya tenaga kerja asing 

(TKA), khususnya di wilayah 

Sumatera Selatan. "Omicron 

ini pertama kali terjadi karena 

adanya perjalanan luar negeri 

yang masuk ke Indonesia, 

seharusnya pemerintah 

mengantisipasi dari awal," 

tegasnya, dikutip Kantor 

Berita RMOLSumatra Selatan. 

Dia menambahkan, saat ini 

jumlah TKA yang bekerja di 

Sumatra Selatan cukup 

banyak. 

http://regional.kompas.com/read/2022/02/07/085205178/kisah-brigita-menanti-kabar-anaknya-abk-yang-hilang-di-mauritius-afrika
http://regional.kompas.com/read/2022/02/07/085205178/kisah-brigita-menanti-kabar-anaknya-abk-yang-hilang-di-mauritius-afrika
http://regional.kompas.com/read/2022/02/07/085205178/kisah-brigita-menanti-kabar-anaknya-abk-yang-hilang-di-mauritius-afrika
http://politik.rmol.id/read/2022/02/07/522354/cegah-omicron-meluas-pemerintah-diminta-tidak-mudahkan-tka-masuk
http://politik.rmol.id/read/2022/02/07/522354/cegah-omicron-meluas-pemerintah-diminta-tidak-mudahkan-tka-masuk
http://politik.rmol.id/read/2022/02/07/522354/cegah-omicron-meluas-pemerintah-diminta-tidak-mudahkan-tka-masuk
http://politik.rmol.id/read/2022/02/07/522354/cegah-omicron-meluas-pemerintah-diminta-tidak-mudahkan-tka-masuk
http://politik.rmol.id/read/2022/02/07/522354/cegah-omicron-meluas-pemerintah-diminta-tidak-mudahkan-tka-masuk
http://politik.rmol.id/read/2022/02/07/522354/cegah-omicron-meluas-pemerintah-diminta-tidak-mudahkan-tka-masuk
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30

7. 

07 

Febru

ary 

2022 

KSPSI Hadapi 

Perubahan, Jusuf 

Rizal: Perlu Change 

of Mind Visioner 

Revolusioner 

Positi

ve 

Jurnas Jusuf Rizal HM. Jusuf Rizal ketika 

menyampaikan sambutan 

pembukaan Konferda II DPD 

KSPSI Propinsi Sulawesi 

Selatan di Bantimurung, 5-6 

Pebruari 2022 di Maros, 

Sulawesi Selatan. Jusuf Rizal 

didampingi Pengurus DPP 

KSPSI, Adlan Nawawi 

membuka Konferda mewakili 

Ketua Umum KSPSI, Yorrys 

Raweyai yang berhalangan 

hadir karena ada kesibukan 

lain. Kepala Media, Jusuf Rizal 

menyebutkan Reengineering 

Organisasi (RO) yang 

dimaksud adalah pemikiran 

ulang yang fundamental dan 

perancangan ulang yang 

radikal terhadap organisasi 

untuk membawa organisasi 

KSPSI lebih maju guna 

membina, melidungi dan 

mensejahterakan para 

pekerja secara profesional, 

modern dan mandiri. Pada 

intinya, Jusuf Rizal 

menyebutkan KSPSI perlu 

perubahan mulai dari 

Anggota SPA maupun KSPSI. 

30

8. 

07 

Febru

ary 

2022 

Pelni Buka 

Lowongan, ini 

Kualifikasinya. 

Neutr

al 

Sumatera Ekspres  Perusahaan BUMN yang 

bergerak di bidang pelayaran, 

PT Pelni membuka 

kesempatan bagi pencari 

pekerjaan atau job seeker. PT 

Pelni membuka lowongan 

pekerjaan untuk formasi 

pegawai kontrak sekretaris 

direksi. Dikutip dari akun 

resmi @Kemnaker Pelni 

membutuhkan pegawai 

dengan kualifikasi umum 

sebagai berikut:. 1. 

http://www.jurnas.com/artikel/110812/KSPSI-Hadapi-Perubahan-Jusuf-Rizal-Perlu-Change-of-Mind-Visioner-Revolusioner
http://www.jurnas.com/artikel/110812/KSPSI-Hadapi-Perubahan-Jusuf-Rizal-Perlu-Change-of-Mind-Visioner-Revolusioner
http://www.jurnas.com/artikel/110812/KSPSI-Hadapi-Perubahan-Jusuf-Rizal-Perlu-Change-of-Mind-Visioner-Revolusioner
http://www.jurnas.com/artikel/110812/KSPSI-Hadapi-Perubahan-Jusuf-Rizal-Perlu-Change-of-Mind-Visioner-Revolusioner
http://www.jurnas.com/artikel/110812/KSPSI-Hadapi-Perubahan-Jusuf-Rizal-Perlu-Change-of-Mind-Visioner-Revolusioner
http://sumeks.co/pelni-buka-lowongan-ini-kualifikasinya
http://sumeks.co/pelni-buka-lowongan-ini-kualifikasinya
http://sumeks.co/pelni-buka-lowongan-ini-kualifikasinya
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Pendidikan minimal S1 untuk 

semua jurusan. 

30

9. 

07 

Febru

ary 

2022 

Anda Butuh 

Pekerjaan? PT 

Pelni Lagi Buka 

Lowongan. Catat 

Nih Syaratnya! 

Neutr

al 

Radarbogor.id  Buruan nih, PT Pelni tengah 

membuka kesempatan bagi 

pencari pekerjaan atau job 

seeker. Dikutip dari akun 

resmi @Kemnaker, PT Pelni 

membutuhkan pegawai 

dengan kualifikasi umum 

sebagai berikut:. Selain itu, PT 

Pelni membutuhkan 

kualifikasi khusus sebagai 

berikut:. Informasi lebih 

lengkap dapat menghubungi 

contact center 021162 atau 

email [email protected] Hati-

hati penipuan yang 

mengatasnamakan rekrutmen 

PT Pelni!. 

  

http://www.radarbogor.id/2022/02/07/anda-butuh-pekerjaan-pt-pelni-lagi-buka-lowongan-catat-nih-syaratnya
http://www.radarbogor.id/2022/02/07/anda-butuh-pekerjaan-pt-pelni-lagi-buka-lowongan-catat-nih-syaratnya
http://www.radarbogor.id/2022/02/07/anda-butuh-pekerjaan-pt-pelni-lagi-buka-lowongan-catat-nih-syaratnya
http://www.radarbogor.id/2022/02/07/anda-butuh-pekerjaan-pt-pelni-lagi-buka-lowongan-catat-nih-syaratnya
http://www.radarbogor.id/2022/02/07/anda-butuh-pekerjaan-pt-pelni-lagi-buka-lowongan-catat-nih-syaratnya
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Title Anwar Sanusi Sebut Pandemi Covid-19 Percepat Penerapan 

Transformasi Digital - Dobrak 

Author Reza Fauzan 

Media Dobrak.co Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.dobrak.co/news/pr-932599396/anwar-sanusi-sebut-pandemi-covid-19-

percepat-penerapan-transformasi-digital 

Summary Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi 

menyatakan bahwa imbas dari pandemi Covid-19 mengharuskan penerapan transformasi 

digital dilakukan secepat mungkin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses 

bekerja, berorganisasi, dan mencari akses ilmu pengetahuan. Apalagi, kata Sekjen Anwar, 

tantangan kerja ke depan akan semakin berat, sehingga siapa pun harus senantiasa 

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

kreativitas dan ciptakan inovasi dalam menjawab tantangan zaman," ucap Sekjen Anwar saat 

memberikan sambutan pada acara Bimbingan Teknis tentang Pemahaman Jabatan 

Fungsional Analis Kerja Sama pada Rabu (2/2/2022) di Malang. Menurut Sekjen Anwar, 

kegiatan Bimtek ini merupakan kesempatan yang sangat baik dalam menjawab beberapa 

permasalahan yang dihadapi dalam jabatan fungsional khususnya Analis Kerja Sama. 

 

 

 

 Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi menyatakan 

bahwa imbas dari pandemi Covid-19 mengharuskan penerapan transformasi digital dilakukan secepat 

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

akses ilmu pengetahuan. Apalagi, kata Sekjen Anwar, tantangan kerja ke depan akan semakin berat, 

sehingga siapa pun harus senantiasa meningkatkan pengetahuan serta kompetensi di bidang masing-

masing. "Tingkatkan kreativitas dan ciptakan inovasi dalam menjawab tantangan zaman," ucap Sekjen 

Anwar saat memberikan sambutan pada acara Bimbingan Teknis tentang Pemahaman Jabatan 

Fungsional Analis Kerja Sama pada Rabu (2/2/2022) di Malang. Menurut Sekjen Anwar, kegiatan Bimtek 

ini merupakan kesempatan yang sangat baik dalam menjawab beberapa permasalahan yang dihadapi 

dalam jabatan fungsional khususnya Analis Kerja Sama.Pasalnya, lewat kegiatan ini, peserta dapat 

memperoleh ilmu dari para narasumber salah satunya tentang butir-butir kegiatan, tugas dan tanggung 

jawab Jabatan fungsional Analis Kerja Sama. "Kegiatan ini juga penting karena bagaimana kita 
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mengumpulkan angka kredit yang dalam hal ini sangat 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 Mengharukan, KBRI Kuala Lumpur-SBMI Jemput PRT Delapan 

Tahun Tanpa Gaji di Malaysia 

Author _noname 

Media Infopublik.id Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Link http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/603333/mengharukan-kbri-kuala-

lumpur-sbmi-jemput-prt-delapan-tahun-tanpa-gaji-di-malaysia 

Summary Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur bekerja sama 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, Malaysia. Hal itu disampaikan Ketua DPLN SBMI Malaysia, Ridwan 

Ismail, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (3/2/2022). Kasus ibu Yati Karyati mendapat 

perhatian serius dari SBMI Malaysia setelah organisasi itu mendapat laporan dari temannya 

sesama PRT yang menjadi tetangganya, seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Provinsi 

Jawa Timur. "Salah seorang tersebut kemudian menghubungi salah satu pengurus dari DPLN 

SBMI Malaysia yang kemudian mengkordinasikan kasus ini kepada jajaran pengurus DPLN 

SBMI Malaysia," katanya. 

 

 

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur bekerja sama 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, 

Malaysia.Hal itu disampaikan Ketua DPLN SBMI Malaysia, Ridwan Ismail, melalui keterangan tertulisnya, 

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 Ridwan IsmailKasus ibu Yati Karyati mendapat perhatian serius dari SBMI Malaysia setelah organisasi 

itu mendapat laporan dari temannya sesama PRT yang menjadi tetangganya, seorang Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) asal Provinsi Jawa Timur."Temannya itu 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 itu tidak mendapatkan gaji yang seharusnya menjadi haknya sebagai pekerja," 

katanya.Melalui temannya yang tidak tega melihat penderitaan sesama pekerja ini lalu dia menghubungi 

keluarga Ibu Yati di kampung guna mendapatkan bantuan serta solusi untuk menyelamatkan Ibu Yati dari 

majikan sekaligus mendapatkan haknya."Setelah mendapatkan kabar itu, keluarga Ibu Yati yang selama 

ini mencari keadaan ibu mereka lantas menghubungi salah seorang kenalannya di Bandung guna 

mendapatkan bantuan perihal ibu Yati tersebut," katanya.Sebelumnya, Ibu Yati sama sekali tidak 

diberikan akses oleh majikannya untuk menghubungi keluarganya sehingga pihak keluarga tidak 

mengetahui sama sekali kondisi dan keberadaannya."Salah seorang tersebut kemudian menghubungi 

salah satu pengurus dari DPLN SBMI Malaysia yang kemudian mengkordinasikan kasus ini kepada jajaran 

pengurus DPLN SBMI Malaysia," katanya.Setelah mendapat aduan tersebut, ujar Ridwan, pihaknya 

langsung ke rumah temannya tersebut dan mendapatkan informasi kalau Ibu Yati ini baru berani keluar 

rumah meminta bantuan saat majikannya tidak ada dirumah."Dia bercerita sambil menangis minta 

dihubungi keluarganya di kampung memohon bantuan. Kemudian saya mengkordinasikan hal ini pada 

Pak Riki di Divisi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," katanya.DPLN SBMI Malaysia kemudian 
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bergerak cepat mencari cara untuk menyelamatkan Yati Karyati termasuk menghubungi langsung pihak 

majikannya namun tidak memperoleh kerjasama yang baik dari pihak majikan.Sementara itu, Ketua Divisi 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia DPLN SBMI Malaysia, Riki Orlando, mengatakan majikan Ibu Yati 

berjanji pada keluarganya di kampung akan memulangkannya secepat mungkin dan semua gajinya akan 

dibayar setelah Ibu Yati tiba di kampung halaman."Tentu saja hal ini tidak membuat DPLN SBMI Malaysia 

percaya begitu saja, mengingat banyak taktik majikan sebelum ini yang berjanji melakukan hal yang sama 

namun kenyataannya tidak seperti yang dijanjikan," katanya.Karena itu Ketua DPLN SBMI Malaysia 

mengadukan langsung kasus ini kepada Duta Besar (Dubes) RI untuk Malaysia Hermono, yang kemudian 

merespon sangat cepat aduan tersebut lantas bergerak menjemput dan mengevakuasi Ibu Yati ke KBRI 

guna diuruskan kepulangan serta mendapatkan haknya selama bekerja di Malaysia.Foto: KBRI Kuala 

Lumpur 
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Title Buruh PT.DSI-Siak minta perlindungan pada gubernur Riau Drs. H. 

Syamsuar, M.Si Terkait kinerja Distransnaker pengawasan 

propinsi. 

Author Agustinus 

Zega 

Media Benua News Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Negative 

Link http://benuanews.com/buruh-pt-dsi-siak-minta-perlindungan-pada-gubernur-riau-drs-h-

syamsuar-m-si-terkait-kinerja-distransnaker-pengawasan-propinsi 

Summary SIAK-RIAU, Benua news. Com : Diduga pihak pengawasan propinsi Riau tidak bekerja sesuai 

harapan pemerintah dan masyarakat atas laporan yang telah di terima dan telah di proses 

sesuai keadaan di lapangan atas laporan pengaduan pihak pekerja Buruh PT.DSI ( Duta 

Swakaria Indah) yang sekian lama pihak pengawasan riau ulur waktu seribu alasan yang di 

sampaikan oleh ZAMHIR sebagai mediator yang telah turun langsung ke lapangan. "Ketua 

LSM penjara kabupaten Siak-Riau Optonika zega menyampaikan kepada awak media Selasa 

05/02/2022 kita merasa kecewa atas kinerja pihak pengawasan propisi RIAU yang mana 

laporan pihak pekerja telah di terima pada Agustus 2021 Hingga kini perkembangan kasus 

tidak ada perdamaian kedua belah pihak,Pak ZAMHIR yang di tunjuk pihak pengawasan yang 

turun langsung ke lapangan dan Sesuai laporan yang telah di terima jika memang mediasi 

tidak ada kesempatan kita minta sama pihak pengawasan keluarkan surat anjuran menuju 

ke PPHI- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Tegasnya "Kasus hak normatif dari 

tahun 2011 hingga kini belum terselesaikan dari BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, THR, 

Tidak ada, tempat tinggal dan upah jauh dari UMK (upah minimum kabupaten) Sesuai yang 

di utarakan salah satu pekerja pernah 2(Dua) orang anak tenggelam di Parit tempat mereka 

mandi hingga kini tak ada tindakan tegas dari pemerintah lewat Distransnaker pengawasan 

propinsi Riau. 

 

 

 

SIAK-RIAU, Benua news. com : Diduga pihak pengawasan propinsi Riau tidak bekerja sesuai harapan 

pemerintah dan masyarakat atas laporan yang telah di terima dan telah di proses sesuai keadaan di 

lapangan atas laporan pengaduan pihak pekerja Buruh PT.DSI ( Duta Swakaria Indah) yang sekian lama 

pihak pengawasan riau ulur waktu seribu alasan yang di sampaikan oleh ZAMHIR sebagai mediator yang 

telah turun langsung ke lapangan. "Ketua LSM penjara kabupaten Siak-Riau Optonika zega 
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menyampaikan kepada awak media Selasa 05/02/2022 kita merasa kecewa atas kinerja pihak 

pengawasan propisi RIAU yang mana laporan pihak pekerja telah di terima pada Agustus 2021 Hingga 

kini perkembangan kasus tidak ada perdamaian kedua belah pihak,Pak ZAMHIR yang di tunjuk pihak 

pengawasan yang turun langsung ke lapangan dan Sesuai laporan yang telah di terima jika memang 

mediasi tidak ada kesempatan kita minta sama pihak pengawasan keluarkan surat anjuran menuju ke 

PPHI - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. tegasnya "Kasus hak normatif dari tahun 2011 

hingga kini belum terselesaikan dari BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, THR, Tidak ada, tempat 

tinggal dan upah jauh dari UMK (upah minimum kabupaten) Sesuai yang di utarakan salah satu pekerja 

pernah 2(Dua) orang anak tenggelam di Parit tempat mereka mandi hingga kini tak ada tindakan tegas 

dari pemerintah lewat Distransnaker pengawasan propinsi Riau. Di tambah kecelakaan kerja 2 orang 

tenaga 2 orang tenaga pemanenan cacat seumur hidup akibat tidak ada biaya berobat dan tidak ada BPJS 

kesehatan hingga kini masih pihak pengawasan membiarkan laporan kasus yang di terima tidak 

Menindaklanjuti. "Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempuyai tugas melaksanakan sebagian urusan 

pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Tenaga Kerja, 

Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota, 

Harapan pihak pekerja kepada gubernur Riau agar bisa membantu mereka dengan memanggil 

Distransnaker pengawasan propinsi Riau atas pengaduan laporan yang telah di terima agar di proses 

sesuai ketentuan dan undang undang yang berlaku" "Untuk diketahui sebelumnya ratusan pekerja PT. 

DSI menyampaikan keluhan mereka kepada perwakilan lembaga Swada Masyarakat dimana fasilitas yang 

tidak memadai yang digunakan pekerja dalam areal Perusahaan. " Kami sudah berpuluh tahun mengabdi 

di Perusahaan ini dan sampai sekarang segala fasilitas yang diberikan perusahaan kepada kami masih 

belum memadai. Misalnya : rumah tinggal yang tidak layak, Air Bersih, Tempat Ibadah, Transportasi, WC, 

Bpjs-Ketenagakerjaan, Bpjs- Kesehatan serta THR tidak pernah dapat apalagi gaji dibawah standar Upah 

Minimum Kabupaten. " Ujar salah satu pekerja. "Harapan LSM penjara kabupaten Siak-Riau sebagai 

pemantau kinerja aparatur negara sipil Meminta kepada gubernur Riau agar memanggil kadis 

pengawasan Propinsi Riau atas masalah tersebut di atas demi keadilan dan kenyamanan butuh dalam 

melakukan pekerjaan dan menerapkan tagung jawab pihak perusahaan sesuai yang di amanahkan oleh 

undang-undang ketenagakerjaan. 
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Title Loker BUMN Kimia Farma Buka Banyak Formasi, Cek 

Syaratnya di Sini 

Author _noname 

Media Jawa Post National Network Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.jpnn.com/news/loker-bumn-kimia-farma-buka-banyak-formasi-cek-syaratnya-

di-sini 

Summary Loker BUMN di bidang kesehatan tersebut mematok persyaratan secara umum, yaitu:. PT 

Kimia Farma Diagnostika membuka kesempatan bagi pencari kerja untuk lima formasi. 

Dilansir dari akun Instagram resmi Kemnaker lima posisi tersebut, yaitu Ahli Teknologi 

Laboratorium Medis (ATLM), Perawat, Marketing, Front Office, dan Radiografer. 1. ATLM. 

 

 

 

PT Kimia Farma Diagnostika membuka kesempatan bagi pencari kerja untuk lima formasi.Dilansir dari 

akun Instagram resmi Kemnaker lima posisi tersebut, yaitu Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM), 

Perawat, Marketing, Front Office, dan Radiografer.Loker BUMN di bidang kesehatan tersebut mematok 

persyaratan secara umum, yaitu:1. ATLM- Usia maksimum 27 tahun.- Pendidikan minimal D3 Analisis 

Kesehatan- Memiliki STR aktif- Memiliki pengelaman dibidang yang sama 
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Title BPJAMSOSTEK Berikan Manfaat Program Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan 

Author _noname 

Media Tribun News Lampung Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Negative 

Link http://lampung.tribunnews.com/2022/02/04/bpjamsostek-berikan-manfaat-program-

jaminan-kehilangan-pekerjaan 

Summary Ia menyebutkan bahwa Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan ini menjadikan seluruh 

program jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi perlindungan yang paripurna. 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), 

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).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, yang ditunjuk untuk melaksanakan program 

JKP ini, dipastikan telah siap menerima pengajuan klaim dari pekerja di seluruh Indonesia.Adi Hendarto 

selaku Kepala BPJamsostek Cabang Lampung Tengah. Ia menyebutkan bahwa Program Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan ini menjadikan seluruh program jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi 

perlindungan yang paripurna.Karena setiap tenaga kerja yang terdaftar dan mengikuti minimal 4 program 

seperti yang telah disebutkan diatas, maka ia bisa mengikuti program JKP."Manfaat yang akan diterima 

pekerja adalah mendapatkan akses untuk informasi lowongan pekerjaan yang bertujuan agar si pekerja 

bisa bekerja kembali, disamping itu ia juga akan memperoleh manfaat uang tunai dan mengikuti 

pelatihan kerja yang nantinya akan diselenggarakan oleh lembaga pelatihan yang pastinya 
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profesional"."Saya berharap dengan adanya program JKP tersebut masalah pengangguran di Indonesia 

akibat pemutusan hubungan kerja dapat berkurang drastis. Karena dengan terdaftarnya pkerja pada 

program tersebut, seluruh pekerja Indonesia memiliki akses untuk lowongan dan bisa mengikuti 

pelatihan kerja agar mampu membangkitkan dunia usaha dan memulihkan ekonominya" 

tutupnya.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 
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Title ITD Unair Surabaya Temukan 108 Omicron, Pemkab Malang 

Aktifkan Satgas Tingkat Desa 

Author _noname 

Media Malang Voice Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Negative 

Link http://malangvoice.com/itd-unair-surabaya-temukan-108-omicron-pemkab-malang-

aktifkan-satgas-tingkat-desa 

Summary Institute of Tropical Disease (ITD) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya merilis, per 28 

Januari 2022 di Jawa Timur ditemukan 108 kasus Covid-19 varian Omicron, dengan lonjakan 

terakhir sebanyak 82 kasus. Dari 82 kasus Covid-19 varian Omicron terbaru tersebut, 

ditemukan dalam sampel yang berasal dari pasien di 13 kabupaten/kota di Jawa Timur, yakni 

31 di antaranya berasal dari Kota Surabaya. Sedangkan, 22 kasus Covid-19 varian Omicron 

dari Kota Malang, dan sisanya tersebar, di antaranya, di Sidoarjo (5), Gresik (5), Kabupaten 

Madiun (5), Kabupaten Malang (5), dan Kabupaten Pasuruan (4). Dari total 108 orang yang 

sudah terkonfirmasi positif varian Omicron, sebanyak 47,2 persen telah dinyatakan sembuh 

atau selesai menjalani isolasi. 

 

 

 

Institute of Tropical Disease (ITD) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya merilis, per 28 Januari 2022 di 

Jawa Timur ditemukan 108 kasus Covid-19 varian Omicron, dengan lonjakan terakhir sebanyak 82 

kasus.Dari 82 kasus Covid-19 varian Omicron terbaru tersebut, ditemukan dalam sampel yang berasal 

dari pasien di 13 kabupaten/kota di Jawa Timur, yakni 31 di antaranya berasal dari Kota 

Surabaya.Sedangkan, 22 kasus Covid-19 varian Omicron dari Kota Malang, dan sisanya tersebar, di 

antaranya, di Sidoarjo (5), Gresik (5), Kabupaten Madiun (5), Kabupaten Malang (5), dan Kabupaten 

Pasuruan (4).Dari total 108 orang yang sudah terkonfirmasi positif varian Omicron, sebanyak 47,2 persen 

telah dinyatakan sembuh atau selesai menjalani isolasi.Menanggapi hal tersebut, Bupati Malang HM 

Sanusi mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang telah melakukan pengetatan pergerakan 

warga dengan mengaktifkan Satgas Penanganan dan Pencegahan Covid-19 di tingkat desa.Selai itu dia 

juga perintahkan memperbanyak tracing dan testing, dengan harapan dapat memutus mata rantai 

penyebaran Covid-19."Cara pengetatannya kami serahkan kepada masing-masing desa. Bisa juga desa 

melakukan koordinasi dengan RW dan RT untuk memantau langsung pergerakan warga, terutama warga 

yang baru saja bepergian ke luar kota. Sehingga jika ada gejala terpapar Covid-19, maka cepat diketahui 
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dan dilakukan tindakan," ucapnya.Lanjut Sanusi, pemantauan secara ketat juga dilakukan kepada warga 

yang baru saja datang dari luar negeri, tidak terkecuali Pekerja Migran Indonesia (PMI)."Sekalipun Pekerja 

Migran ini sudah dikarantina, kepulangannya harus tetap dipantau secara ketat, agar yang bersangkutan 

jika sakit dengan gejala seperti Covid-19 bisa langsung mendapatkan penanganan," jelasnya.Namun, 

tambah Sanusi, yang terpenting warga wajib menerapkan protokol kesehatan, karena meningkatnya 

kasus Covid-19 tersebut karena masyarakat abai protokol kesehatan."Sudah banyak warga yang keluar 

rumah tidak menggunakan masker, berkerumun dan tidak menjaga jarak. Warga harus menerapkan 

protokol kesehatan, tetap menggunakan masker dan tetap selalu menjaga jarak," tandasnya 
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Title Ketahui Kemampuan yang Berguna dan Dibutuhkan di Dunia 

Kerja, Termasuk Mempunyai Mental Kuat 

Author _noname 

Media Portal Jember Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Link http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163644357/ketahui-

kemampuan-yang-berguna-dan-dibutuhkan-di-dunia-kerja-termasuk-mempunyai-mental-

kuat 

Summary Terdapat beragam profesi yang ada di dunia kerja ini seperti dokter, pedagang, pengusaha, 

karyawan kantor, guru, dan lain sebagainya. Berikut informasi mengenai kemampuan yang 

berguna dan dibutuhkan dalam dunia kerja dimana salah satunya adalah mempunyai mental 

kuat. Terkadang terdapat sebagian orang yang bingung pada saat akan terjun ke dunia kerja. 

Apa saja kemampuan yang diperlukan dalam dunia kerja?. 

 

 

 

Secara umum orang akan memasuki dunia kerja ketika telah dewasa atau setelah lulus dari sekolah untuk 

mencari uang.Terdapat beragam profesi yang ada di dunia kerja ini seperti dokter, pedagang, pengusaha, 

karyawan kantor, guru, dan lain sebagainya.Saat baru terjun ke dunia kerja tentunya akan membutuhkan 

adaptasi dengan lingkungan kerja yang dapat berbeda-beda antara satu pekerjaan dengan pekerjaan 

lainnya.Terkadang terdapat sebagian orang yang bingung pada saat akan terjun ke dunia kerja. Apa saja 

kemampuan yang diperlukan dalam dunia kerja?Dengan mengetahui kemampuan yang diperlukan 

tersebut maka dapat mempersiapkan diri dengan baik atau matang sehingga harapannya dapat langsung 

bekerja dengan baik.Berikut informasi mengenai kemampuan yang berguna dan dibutuhkan dalam dunia 

kerja dimana salah satunya adalah mempunyai mental kuat.Informasi tersebut dilansir PortalJember. 

com dari Instagram @kemnaker pada postingan 19 Januari 2022.Pada postingan tersebut dipaparkan 

empat kemampuan yang berguna di dalam dunia kerja yaitu sebagai berikut.1. Kerjasama dan kolaborasi 

di dalam tim.2. Manajemen waktu dan pembagian tugas.3. Kemampuan adaptasi yang cepat.4. Kreatif 

dan pemecah masalah.Selain itu postingan tersebut juga menampilkan empat kemampuan yang 

dibutuhkan di dunia kerja yaitu sebagai berikut.1. Tahan banting.2. Mempunyai kesabaran yang banyak 

atau ekstra.3. Harus dapat ikhlas.4. Mempunyai mental kuat. 
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Title 20 Calon Pekerja Migran Indonesia Diduga Ilegal Diamankan di 

Datuk Bandar Tanjungbalai, Lihat Nama-namanya. 

Author Jumat 

Februari 

Media Teritorial24 Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Negative 

Link http://teritorial24.com/20-calon-pekerja-migran-indonesia-diduga-ilegal-diamankan-di-

datuk-bandar-tanjungbalai 

Summary 20 orang diduga calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang ingin mencari pekerjaan di 

luar negeri (Malaysia) diamankan Polres Tanjungbalai, di rumah sewa milik Almarhum HZ di 

Jalan Mahoni, Lingkungan X, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota 

Tanjungbalai, Rabu, (2/2/2022). Dari 20 orang yang diamankan Polres Tanjungbalai terdiri 

dari 7 orang perempuan dewasa dan 13 orang laki laki dewasa dari berbagai daerah. Kapolres 

Tanjungbalai saat dikonfirmasi mengatakan, 20 Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

diamankan berawal dari informasi masyarakat melalui Kanit Intel Polsek Datuk Bandar, Aiptu 

Defri Mora Pane yang dilaporkannya kepada Kapolsek Datuk Bandar, AKP R Sinaga SH 

kemudian diteruskan ke Sat Reskrim Polres Tanjungbalai langsung ditindak lanjuti dengan 

melakukan penyelidikan. Dikatakannya, dari hasil penyelidikan yang dilaksanakan oleh Kasat 

Reskrim Polres Tanjungbalai AKP Eri Prasetiyo SH didampingi Kanit Idik 1, Ipda M Reza 

Fahrurrozy STrK beserta anggota, dan Kanit Intel Polsek Datuk Bandar berhasil 

mengamankan 20 orang Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari dalam rumah sewa milik 

Almarhum HZ, di Jalan Mahoni Lingkungan X, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, 

Kota Tanjungbalai. 

 

 

 

20 orang diduga calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang ingin mencari pekerjaan di luar negeri 

(Malaysia) diamankan Polres Tanjungbalai, di rumah sewa milik Almarhum HZ di Jalan Mahoni, 

Lingkungan X, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, Rabu, (2/2/2022).Dari 20 

orang yang diamankan Polres Tanjungbalai terdiri dari 7 orang perempuan dewasa dan 13 orang laki laki 

dewasa dari berbagai daerah.Mereka adalah, Anggreini Saputra, cewek asal Medan, Lidian Anggraini, 

cewek asal Simalungun, Rusnawati, cewek asal Medan Belawan), Nandini, cewek asal Medan, Hesti 

Yulianti, cewek asal Sukabumi, Susi Marti, cewek asal Kerinci, Norita Lumban, cewek asal 

Batubara).Religius Nana, cowok asal Nusa Tenggara Timur), Erwin, cowok asal Simalungun, Kusma 
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Hadiono, coeok asal Simalungun, Efrendi, cowok asal Medan, Budi Wardana, cowok asal Medan, 

Muhammad Irpan, cowok asal Tebing Tinggi, Patrisius Bria, cowok asal Malaka, Agung Darmiko, cowok 

asal Jember, Saipun, cowok asal Lombok, Hamdiana, cowok asal Lombok, Rinto, cowok asal Batubara, 

Krisman, cowok asal Batubara, dan Sugeng, cowok asal Simalungun.Kapolres Tanjungbalai saat 

dikonfirmasi mengatakan, 20 Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) diamankan berawal dari informasi 

masyarakat melalui Kanit Intel Polsek Datuk Bandar, Aiptu Defri Mora Pane yang dilaporkannya kepada 

Kapolsek Datuk Bandar, AKP R Sinaga SH kemudian diteruskan ke Sat Reskrim Polres Tanjungbalai 

langsung ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan.Dikatakannya, dari hasil penyelidikan yang 

dilaksanakan oleh Kasat Reskrim Polres Tanjungbalai AKP Eri Prasetiyo SH didampingi Kanit Idik 1, Ipda 

M Reza Fahrurrozy STrK beserta anggota, dan Kanit Intel Polsek Datuk Bandar berhasil mengamankan 20 

orang Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari dalam rumah sewa milik Almarhum HZ, di Jalan Mahoni 

Lingkungan X, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai.Kemudian, kata Triyadi, 

ke-20 orang PMI tersebut dibawa ke Polres Tanjungbalai guna dilakukan proses. Atas pengamanan 

terhadap ke-20 orang Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut telah dilakukan proses berupa 

membuat Laporan Polisi (LP) dan lengkapi mindik, mendatakan identitas calon PMI, melakukan 

pemeriksaan (BAP) terhadap 20 calon PMI, melakukan penyitaan terhadap barang bukti, menyerahkan 

calon PMI kepada pihak BP2MI Medan.(Yan) 
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Title Remitansi ke Nusa Tenggara Barat Rp1,02 Triliun Sepanjang 2021 Author _noname 

Media Bisnis Bali Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Neutral 

Link http://bali.bisnis.com/read/20220204/538/1496620/remitansi-ke-ntb-rp102-triliun-

sepanjang-2021 

Summary Transfer uang dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat di luar negeri 

atau remitansi sepanjang 2021 mencapai Rp1,02 triliun. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

Nusa Tenggara Barat mencatat remitansi yang masuk mayoritas melalui PT. Pos Indonesia 

dengan nilai Rp745,86 miliar, kemudian melalui Bank Indonesia dengan jumlah Rp276,44 

miliar. Kepala BPS Nusa Tenggara Barat Wahyudin menjelaskan remitansi yang masuk dari 

Bank Indonesia mayoritas mengalir ke kota Mataram sejumlah 42,45 persen, kemudian 

kabupaten Sumbawa 32,45 persen, Bima 20,32 persen Lombok Timur 2,9 persen, Lombok 

Tengah 1,46 persen, dan Dompu 0,29 persen. "Remitansi mengalir ke 10 kabupaten kota di 

Nusa Tenggara Barat," kata Wahyudin. 

 

 

Transfer uang dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat di luar negeri atau remitansi 

sepanjang 2021 mencapai Rp1,02 triliun. Angka tersebut turun Rp200 miliar dibanding remitansi yang 

masuk pada 2020 yang berjumlah Rp1,22 triliun.Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara 

Barat mencatat remitansi yang masuk mayoritas melalui PT. Pos Indonesia dengan nilai Rp745,86 miliar, 

kemudian melalui Bank Indonesia dengan jumlah Rp276,44 miliar.Kepala BPS Nusa Tenggara Barat 

Wahyudin menjelaskan remitansi yang masuk dari Bank Indonesia mayoritas mengalir ke kota Mataram 

sejumlah 42,45 persen, kemudian kabupaten Sumbawa 32,45 persen, Bima 20,32 persen Lombok Timur 

2,9 persen, Lombok Tengah 1,46 persen, dan Dompu 0,29 persen."Memang ada pola berbeda, remitansi 

yang masuk dari Bank Indonesia mayoritas mengalir ke kota besar seperti Mataram. Jika dari PT. Pos 

mayoritas ke kabupaten seperti Lombok Tengah, Lombok Timur," jelas Wahyudin dikutip dari rilis, Jumat 

(4/2/2022).Remitansi yang masuk melalui PT.Pos paling besar mengalir ke Lombok Tengah dengan 

presentase 22,38 persen, kemudian ke Lombok Timur 21,38 persen, Sumbawa 19,6 persen, Lombok Barat 

10,16 persen, kota Mataram 9,2 persen, Sumbawa Barat 5,3 persen, Dompu 3,6 persen, Lombok Utara 

3,24 persen, kabupaten Bima 3,07 persen dan kota Bima 0,90 persen."Remitansi mengalir ke 10 

kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat," kata Wahyudin.Remitansi berasal dari negara tempat PMI asal 

Nusa Tenggara Barat bekerja yakni Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Jepang, Malaysia, Qatar, Korea. Mereka 

bekerja dengan berbagai profesi seperti tenaga konstruksi, perkebunan sawit, pabrik dan perawat. 

Sebagai informasi, data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara Barat jumlah PMI Nusa 

Tenggara Barat tercatat 230. 000 orang yang tersebar di 27 negara. 
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Title Masih Ada Waktu! BUMN Nindya Karya Buka Lowongan Kerja Author _noname 

Media Sindo News Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Neutral 

Link http://ekbis.sindonews.com/read/676335/34/masih-ada-waktu-bumn-nindya-karya-buka-

lowongan-kerja-1643943767 

Summary 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, 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! PT Nindya Karya (Persero) membuka kesempatan bagimu untuk mengisi formasi 

yang tersedia," tulis akun Instagram Kementerian Ketenagakerjaan, dikutip Jumat 

(4/2/2022). 

 

 

 

PT Nindya Karya (Persero) membuka lowongan kerja untuk tiga posisi, 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! PT Nindya Karya (Persero) membuka kesempatan bagimu untuk 

mengisi formasi yang tersedia," tulis akun Instagram Kementerian Ketenagakerjaan , dikutip Jumat 

(4/2/2022).PT Nindya Karya (Persero) merupakan salah satu badan usaha milik negara (BUMN) yang 

bergerak di bidang konstruksi. Selain menjalankan usaha bidang konstruksi, perseroan juga menjalankan 

usaha dalam bidang engineering, procurement, construction (EPC) dan investasi.Diketahui, periode 

lowongan tersebut berakhir pada 4 Februari 2022. Oleh karena itu, bagi Anda yang berminat harap segera 

dapat mendaftarkan diri."Ayo buruan siapkan diri dan daftarkan diri Rekanaker! Pendaftaran paling 

lambat tanggal 4 Februari 2022. Mention teman, tetangga, dan saudaramu agar mereka tahu informasi 

baik ini. Selamat berjuang!" tulis Kementerian Ketenagakerjaan.Dikutip dari akun Instagram resmi 

Kementerian Ketenagakerjaan @kemnaker, pelamar harus memiliki serangkaian kualifikasi atau 

persyaratan untuk memenuhi kriteria rekrutmen. Oleh karena itu, info lebih lanjut bisa dilihat di website 

resmi perusahaan."Info lebih lanjut kunjungi web www.nindyakarya.co.id/career," tulis Kementerian 

Ketenagakerjaan. 
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Title Tertunggak BPJS, Komisi II DPRD Banjar Akan Lakukan RDP 

Dengan PD Baramarta - Habar Kalimantan 

Author Inline Tdc_Css 

Att 

Media Habar Kalimantan Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.habarkalimantan.com/habar-provinsi-kalsel/habar-banjar/__trashed-3 

Summary Martapura- Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar 

menyoroti perihal Perusahaan Daerah (PD) Baramarta yang diketahui melakukan 

penunggakan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan terhadap kurang lebih 40 karyawannya 

sejak 2020 lalu. "Mudah-mudahan Komisi II bisa menjadwalkan RDP dengan pihak PD 

Baramarta sehubungan dengan adanya persoalan yang terjadi di internal PD Baramarta," 

ujarnya pada Senin. Saidan meyakinkan bahwa pemanggilan PD Baramarta untuk melakukan 

RPD dengan Komisi II penting guna menggali lebih dalam penyebabnya serta mencarikan 

solusi yang dapat diberikan guna menyelesaikan masalah tersebut. Kata Saidan, Komisi II 

sudah hampir 6 bulan tidak pernah melakukan RDP dengan PD Baramarta. 

 

 

 

Martapura - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar menyoroti 

perihal Perusahaan Daerah (PD) Baramarta yang diketahui melakukan penunggakan pembayaran BPJS 

Ketenagakerjaan terhadap kurang lebih 40 karyawannya sejak 2020 lalu.Saidan Pahmi Kepada Wartawan 

ini mengatakan, jika pihaknya akan memanggil PD Baramarta untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat 

(RDP). "Mudah-mudahan Komisi II bisa menjadwalkan RDP dengan pihak PD Baramarta sehubungan 

dengan adanya persoalan yang terjadi di internal PD Baramarta," ujarnya pada Senin. Saidan meyakinkan 

bahwa pemanggilan PD Baramarta untuk melakukan RPD dengan Komisi II penting guna menggali lebih 

dalam penyebabnya serta mencarikan solusi yang dapat diberikan guna menyelesaikan masalah tersebut. 

Kata Saidan, Komisi II sudah hampir 6 bulan tidak pernah melakukan RDP dengan PD Baramarta. Padahal, 

pihaknya telah beberapa kali mengajukan penjadwalan kepada Bamus (Badan Musyawarah) DPRD 

Kabupaten Banjar tapi selalu kandas. "Sudah hampir 6 bulan Komisi II tidak pernah RDP dengan PD 

Baramarta, meski kami beberapa kali mengajukan jadwal ke Banmus agar dijadwalkan rapat dengan 

pihak PD Baramarta, namun selalu kandas oleh Bamus," ungkapnya. Saidan mengaku tak mengerti 

mengapa agenda RDP dengan PD Baramarta selalu ditolak Bamus DPRD Kabupaten Banjar. Namun dari 

informasi yang ia dapat, hal tersebut urung dilakukan lantaran adanya Pansus Perda perubahan bentuk 
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hukum PD Baramarta."Saya kurang mengerti kenapa selalu ditolak, menurut informasi yang saya dengar 

dari teman anggota komisi II yang menjadi anggota Banmus, jadwal tersebut ditolak lantaran ada Pansus 

Perda Perubahan Bentuk Hukum PD Baramarta menjadi Perseroda," terangnya. Terakhir, Saidan 

berharap pertemuan pihaknya dengan PD Baramarta dapat segera terlaksana agar tidak ada lagi kelalaian 

serupa di kemudian hari. Karena menurutnya, apa yang dilakukan perusahaan 'plat merah' sektor 

pertambangan batubara Kabupaten Banjar itu telah merugikan mantan karyawan yang sudah 

menyelesaikan masa kerjanya. "Jangan sampai akibat kelalaian ini, banyak mantan karyawan PD 

Baramarta yang menjadi imbas atau mengalami kerugian," tandasnya. Sebelumnya, saat dikonfirmasi ke 

PD Baramarta melalui Kabag Kepegawaian, Farah Angela membenarkan bahwa pembayaran BPJS 

Ketenagakerjaan oleh pihaknya mengalami penunggakan. "Memang benar pembayaran BPJS 

Ketenagakerjaan PD Baramarta itu mengalami penunggakan," ujarnya. Menurut pengakuannya juga, 

adanya pandemi Covid-19 juga menjadi alasan yang menyebabkan PD Baramarta menunggak 

pembayaran BPJS Ketenagakerjaan karyawannya. 
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Title Polres Tanjung Balai Amankan 20 Calon PMI Ilegal yang 

akan Berangkat ke Malaysia 

Author Kontributor Medan, 

Dewantoro 

Media Kompas Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Link http://medan.kompas.com/read/2022/02/04/103405378/polres-tanjung-balai-amankan-

20-calon-pmi-ilegal-yang-akan-berangkat-ke 

Summary Polres Tanjung Balai mengamankan 20 calon pekerja migran Indonesia (PMI) di sebuah 

penampungan di rumah warga. Dalam keterangan tertulis yang diterima dari Humas Polres 

Tanjung Balai Iptu Ahmad Dahlan Panjaitan, disebutkan bahwa mereka diamankan pada 

Rabu (2/2/2022) siang. Petugas pun segera menindaklanjuti laporan tersebut dan 

didapatkan ada 20 calon PMI yang akan diberangkatkan ke Malaysia secara ilegal. "Ada 20 

orang yang kita amankan, dengan rincian 7 perempuan dewasa dan 13 laki-laki dewasa," 

kata Kapolres Tanjung Balai AKBP Triyadi, Jumat (4/2/2022). 

 

 

Polres Tanjung Balai mengamankan 20 calon pekerja migran Indonesia (PMI) di sebuah penampungan di 

rumah warga. Mereka akan berangkat ke Malaysia secara ilegal.Dalam keterangan tertulis yang diterima 

dari Humas Polres Tanjung Balai Iptu Ahmad Dahlan Panjaitan, disebutkan bahwa mereka diamankan 

pada Rabu (2/2/2022) siang.Pengamanan 20 calon TKI ini bermula dari informasi adanya sejumlah orang 

di rumah warga berinisial HZ di Jalan Mahoni, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Tanjung 

Balai.Petugas pun segera menindaklanjuti laporan tersebut dan didapatkan ada 20 calon PMI yang akan 

diberangkatkan ke Malaysia secara ilegal."Ada 20 orang yang kita amankan, dengan rincian 7 perempuan 

dewasa dan 13 laki-laki dewasa," kata Kapolres Tanjung Balai AKBP Triyadi, Jumat (4/2/2022).Lebih lanjut 

dijelaskannya para calon PMI ilegal ini berasal dari berbagai wilayah, dari Sumatera, Jawa, hingga Nusa 

Tenggara Timur.4 orang dari Medan, 4 dari Simalungun, 2 dari Lombok, 3 dari Batubara, dan Belawan, 

Sukabumi, Kerinci, Nusa Tenggara Timur, Tebingtinggi, Malaka, Jember masing-masing 1 orang.Terhadap 

20 orang calon PMI ini telah dilakukan beberapa proses seperti membuat laporan polisi, mendata 

identitasnya, menyita barang bukti, membuat berita acara pemeriksaan (BAP) dan lainnya."Termasuk 

menyerahkan calon PMI kepada pihak Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Medan," 

katanya.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 KBRI Malaysia Evakuasi PRT Asal Bandung dari Rumah Majikannya Author Antara 

Media Republika Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Neutral 

Link http://republika.co.id/berita/r6rgse484/kbri-malaysia-evakuasi-prt-asal-bandung-dari-

rumah-majikannya 

Summary Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur bekerja sama dengan Serikat Buruh 

Migran Indonesia (SBMI) berhasil mengevakuasi pembantu rumah tangga (PRT) asal 

Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yati Karyati, yang 

sudah delapan tahun tidak digaji oleh majikannya, dari di kawasan Shah Alam, Malaysia. "Ibu 

Yati setidaknya kini bisa sedikit bernapas 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 (3/2/2022). Kasus Yati Karyati mendapat perhatian serius dari SBMI Malaysia setelah 

organisasi tersebut mendapat laporan dari temannya sesama PRT yang menjadi 

tetangganya, seorang pekerja migran Indonesia (PMI) asal Provinsi Jawa Timur. "Setelah 

mendapatkan kabar itu, keluarga Ibu Yati yang selama ini mencari keadaan ibu mereka lantas 

menghubungi salah seorang kenalannya di Bandung guna mendapatkan bantuan perihal Ibu 

Yati tersebut," kata Ridwan. 

 

 

 

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur bekerja sama dengan Serikat Buruh Migran 

Indonesia (SBMI) berhasil mengevakuasi pembantu rumah tangga (PRT) asal Lengkong, Kecamatan 

Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yati Karyati, yang sudah delapan tahun tidak digaji oleh 

majikannya, dari di kawasan Shah Alam, Malaysia."Ibu Yati setidaknya kini bisa sedikit bernapas 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 (3/2/2022).Kasus Yati Karyati mendapat perhatian serius dari SBMI Malaysia 

setelah organisasi tersebut 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 
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haknya sebagai pekerja," kata Ridwan.Melalui temannya yang tidak tega melihat penderitaan sesama 

PRT, kata Ridwan, sang tetangga menghubungi keluarga Ibu Yati di kampung guna mendapatkan bantuan 

dan solusi. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan Ibu Yati dari majikan sekaligus mendapatkan 

haknya."Setelah mendapatkan kabar itu, keluarga Ibu Yati yang selama ini mencari keadaan ibu mereka 

lantas menghubungi salah seorang kenalannya di Bandung guna mendapatkan bantuan perihal Ibu Yati 

tersebut," kata Ridwan.Sebelumnya Ibu Yati sama sekali tidak diberikan akses oleh majikannya untuk 

menghubungi keluarganya. Sehingga pihak keluarga tidak mengetahui sama sekali kondisi dan 

keberadaannya. "Salah seorang tersebut kemudian menghubungi salah satu pengurus dari DPLN SBMI 

Malaysia yang kemudian mengkordinasikan kasus ini kepada jajaran pengurus DPLN SBMI Malaysia," kata 

Ridwan.Setelah mendapat aduan tersebut, kata Ridwan, SBMI Malaysia langsung ke rumah temannya 

tersebut. Petugas SBMI Malaysia mendapatkan informasi kalau Ibu Yati ini baru berani keluar rumah 

meminta bantuan saat majikannya tidak ada di rumah."Dia bercerita sambil menangis minta dihubungi 

keluarganya di kampung memohon bantuan. Kemudian saya mengkordinasikan hal ini pada Pak Riki di 

Divisi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," kata Ridwan.SBMI Malaysia kemudian bergerak cepat 

mencari cara untuk menyelamatkan Yati Karyati termasuk menghubungi langsung majikannya. 

Sayangnya, petugas tidak memperoleh kerja sama yang baik dari pihak majikan.Ketua Divisi Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia DPLN SBMI Malaysia, Riki Orlando menambahkan, majikan Ibu Yati berjanji 

kepada keluarganya di kampung akan memulangkannya secepat mungkin. Adapun semua gaji PRT akan 

dibayar setelah Ibu Yati tiba di kampung halaman."Tentu saja hal ini tidak membuat DPLN SBMI Malaysia 

percaya begitu saja, mengingat banyak taktik majikan sebelum ini yang berjanji melakukan hal yang sama, 

namun kenyataannya tidak seperti yang dijanjikan," kata Riki.Karena itu Ketua DPLN SBMI Malaysia 

mengadukan langsung kasus itu kepada Dubes RI untuk Malaysia Hermono, yang kemudian merespon 

sangat cepat aduan tersebut. Dubes Hermono lantas bergerak menjemput dan mengevakuasi Ibu Yati ke 

KBRI guna diuruskan kepulangan serta mendapatkan haknya selama bekerja di Malaysia. 
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Title Calon PMI Ilegal Diamankan Polres Tanjungbalai dari 

Rumah Sewa HZ Sebanyak 20 Orang - Berita Nasional 

Indonesia 

Author Amin Sinaga 

Beritanasional.Id 

Media Berita Nasional Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Link http://beritanasional.id/calon-pmi-ilegal-diamankan-polres-tanjungbalai-dari-rumah-sewa-

hz-sebanyak-20-orang 

Summary Dari hasil penyelidikan yang dilaksanakan oleh Kasat Reskrim Polres Tanjungbalai AKP Eri 

Prasetiyo, SH yang didampingi Kanit Idik 1 Ipda M Reza Fahrurrozy, S.Tr. K beserta anggota 

dan Kanit Intel Polsek Datuk Bandar berhasil mengamankan 20 orang calon Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) dari dalam rumah sewa milik HZ Pada yang ada pada Jalan Mahoni dan 

selanjutnya dibawa ke Polres Tanjungbalai guna dilakukan proses. BeritaNasional.ID-

TANJUNGBALAI SUMUT Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) berkisar 20 (Dua Puluh) orang 

yang akan diberangkatkan secara ilegal ke Malaysia berhasil diamankan Polres Tanjungbalai 

pada Rabu 2/2/22 sekitar pukul 11.30 Wib. Dalam penyampaiannya Kapolres Tanjungbalai 

AKBP Triyadi menyatakan bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut berhasil 

diamankan berawal dari imformasi masyarakat melalui Kanit Intel Polsek Datuk Bandar Aiptu 

Defri Mora Pane yang dilaporkannya kepada Kapolsek Datuk Bandar AKP R Sinaga SH 

kemudian diteruskan ke Sat Reskrim Polres Tanjungbalai. Dan oleh Personil Polres 

Tanjungbalai, langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan 

penyelidikan, kata Kapolres Tanjungbalai tersebut. 

 

 

 

BeritaNasional.ID-TANJUNGBALAI SUMUT Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) berkisar 20 (Dua Puluh) 

orang yang akan diberangkatkan secara ilegal ke Malaysia berhasil diamankan Polres Tanjungbalai pada 

Rabu 2/2/22 sekitar pukul 11.30 Wib. PMI tersebut diamankan di rumah sewa milik HZ pada Jalan mahoni 

lingkungan X Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai dengan rincian 7 (Tujuh) 

Perempuan Dewasa dan 13 (Tiga belas) Laki-laki Dewasa. Adapun nama nama yang akan menjadi PMI 

sebanyak 20 (Dua puluh) orang tersebut adalah Anggreini Saputra, pr (Medan), Lidian Anggraini,pr 

(Simalungun), Rusnawati, pr (Medan belawan), Nandini, pr (Medan), Hesti Yulianti, pr (Sukabumi), Susi 

marti, pr (Kerinci), Norita Lumban, Pr (Batubara), Religius Nana, lk (Nusa Tenggara Timur), Erwin, lk 
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(Simalungun), Kusma Hadiono, lk (Simalungun), Efrendi, lk (Medan), Budi Wardana, lk (Medan), 

Muhammad Irpan lk(Tebing Tinggi), Patrisius Bria, lk (Malaka), Agung Darmiko, lk (Jember), Saipun, lk 

(Lombok), Hamdiana, lk (Lombok), Rinto, lk (Batubara), Krisman, lk (Batubara) dan Sugeng, lk 

(Simalungun). Dalam penyampaiannya Kapolres Tanjungbalai AKBP Triyadi menyatakan bahwa Calon 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut berhasil diamankan berawal dari imformasi masyarakat melalui 

Kanit Intel Polsek Datuk Bandar Aiptu Defri Mora Pane yang dilaporkannya kepada Kapolsek Datuk 

Bandar AKP R Sinaga SH kemudian diteruskan ke Sat Reskrim Polres Tanjungbalai. Dan oleh Personil 

Polres Tanjungbalai, langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan, kata 

Kapolres Tanjungbalai tersebut. Dari hasil penyelidikan yang dilaksanakan oleh Kasat Reskrim Polres 

Tanjungbalai AKP Eri Prasetiyo, SH yang didampingi Kanit Idik 1 Ipda M Reza Fahrurrozy, S.Tr. K beserta 

anggota dan Kanit Intel Polsek Datuk Bandar berhasil mengamankan 20 orang calon Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) dari dalam rumah sewa milik HZ Pada yang ada pada Jalan Mahoni dan selanjutnya 

dibawa ke Polres Tanjungbalai guna dilakukan proses. Atas pengamanan terhadap ke 20 (Dua puluh) 

orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut Polres Tanjungbalai telah melakukan proses berupa 

membuat Laporan Polisi (LP) yang dilengkapi dengan Mindik, mendatakan identitas calon PMI, 

melakukan pemeriksaan (BAP) terhadap 20 calon PMI, melakukan penyitaan terhadap Barang Bukti (BB), 

menyerahkan calon PMI kepada pihak BP2MI Medan ungkap AKBP Triyadi menyatakan. 

  



 

271 

 

Title Kurangi Angka PMI, Disnakertrans Sumbawa Usulkan Dua Desa 

Jadi Desmigratif 

Author Inline Tdc_Css 

Att 

Media Lombokpost Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Neutral 

Link http://lombokpost.jawapos.com/sumbawa/04/02/2022/kurangi-angka-pmi-disnakertrans-

sumbawa-usulkan-dua-desa-jadi-desmigratif 

Summary Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa mengusulkan dua Desa 

Migran Produktif (Desmigratif) ke Kementerian Ketenagakerjaan. Akhir tahun lalu, pihaknya 

mengusulkan ke Kementerian Ketenagakerjaan dua desa yakni Desa Luar dan Desa Luk agar 

menjadi desmigratif. 

 

 

 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa mengusulkan dua Desa Migran Produktif 

(Desmigratif) ke Kementerian Ketenagakerjaan. Tujuannya untuk mengurangi pemberangkatan Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri. Kepala Disnakertrans Sumbawa Budi Prasetyo mengatakan, tahun 

2021 lalu sebanyak 325 PMI berangkat ke luar negeri untuk bekerja. "Ada lima negara yang menjadi 

tujuan mereka, yakni Malaysia, Taiwan, Singapura, Hongkong, dan Brunei Darussalam," sebutnya, 

kemarin (3/2). Sementara PMI yang pulang sebanyak 1.467 orang karena masa kontrak sudah 

habis.Untuk itu, dinas sedang menjalankan program pemberdayaan terhadap purna PMI dengan 

peningkatan kapasitas. "Purna pekerja migran kita minta untuk kolaborasi dengan beberapa pihak yang 

mengarah ke pelatihan wira usaha baru, pendampingan dan pembentukan desa migran produktif di 

semua desa yang ada," terangnya.Akhir tahun lalu, pihaknya mengusulkan ke Kementerian 

Ketenagakerjaan dua desa yakni Desa Luar dan Desa Luk agar menjadi desmigratif. Dua desa itu 

sebelumnya sudah diverifikasi tim Kementerian. "Saat ini pihaknya tinggal menunggu hasil. Tahun lalu 

sudah ada beberapa desa yang terbentuk, seperti Desa Mapin Beru dan Desa Gontar," ungkapnya. Tujuan 

Desmigratif ini, tambah dia, untuk memberikan perlindungan dan pemahaman secara komprehensif 

terhadap calon pekerja migran. Ini untuk mengurangi pengiriman pekerja migran unprosedural yang 

banyak terjadi. Desmigratif juga mengusung konsep pelatihan berbasis masyarakat. Yakni pelatihan, 

produksi dan pemasaran sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas PMI beserta 

keluarganya dengan mengembangkan wirausaha mandiri. 
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Title Jangan Salah, Pelecehan Seksual Bisa Terjadi Tanpa Disadari Author Tim Redaksi 

Media Cnbc Indonesia Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Negative 

Link http://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220204093410-33-312811/jangan-salah-

pelecehan-seksual-bisa-terjadi-tanpa-disadari 

Summary Mengutip Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja yang diterbitkan ILO dan 

Kementerian Tenaga Kerja, berikut adalah macam-macam bentuk pelecehan seksual yang 

perlu Anda ketahui:. Pelecehan seksual di tempat kerja dapat menimpa siapa saja dan di 

mana saja. 1. Pelecehan fisik. 2. Pelecehan lisan. 

 

 

Pelecehan seksual di tempat kerja dapat menimpa siapa saja dan di mana saja. International Labour 

Organization atau Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mendefinisikan pelecehan seksual sebagai 

perilaku bersifat seksual yang tidak bisa diterima, yang membuat seseorang merasa terhina, 

dipermalukan dan atau diintimidasi.Meski tindakan tersebut tak bisa dibenarkan, nyatanya masih banyak 

orang yang tidak sadar telah menjadi korban atau bahkan pelaku pelecehan seksual. Hal ini karena 

banyaknya bentuk pelecehan seksual yang sudah dinormalkan oleh budaya kerja yang toksik.Mengutip 

Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja yang diterbitkan ILO dan Kementerian Tenaga 

Kerja, berikut adalah macam-macam bentuk pelecehan seksual yang perlu Anda ketahui:1. Pelecehan 

fisikBentuk pelecehan fisik termasuk sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual 

seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik atau menatap penuh nafsu.2. Pelecehan lisanBentuk 

pelecehan lisan termasuk ucapan verbal atau komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi 

atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk juga lelucon dan komentar bernada seksual.3. 

Pelecehan isyaratTermasuk bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang 

dilakukan berulang-ulang, isyarat dengan jari, dan isyarat menjilat bibir.4. Pelecehan tertulis atau 

gambarTermasuk menampilkan bahan pornografi, gambar, screensaver atau poster seksual, atau 

pelecehan lewat email dan moda komunikasi elektronik lainnya.5. Pelecehan 

psikologis/emosionalBentuk pelecehan ini dapat berupa permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang 

terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang 

bersifat seksual. 
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Title Kasus Covid-19 Melonjak, 5.588 Pasien Dirawat di Wisma 

Atlet 

Author Aprianus Doni Tolok 

Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Negative 

Link http://kabar24.bisnis.com/read/20220204/15/1496626/kasus-covid-19-melonjak-5588-

orang-pasien-dirawat-di-wisma-atlet 

Summary Pasien terkonfirmasi Covid-19 yang menjalani rawat inap di RSDC Wisma Atlet Kemayoran 

pada hari ini, Jumat (4/2/2022), bertambah 191 orang, sehingga total 5.588 orang. Jumlah 

pepatriasi pekerja migran Indonesia (PMI), pelaku perjalanan dinas luar negeri dan Pelajar 

yang menjalani karantina di RSDC Wisma Atlet Pademangan mencapai 87 orang atau 

berkurang 12 orang. Jumlah pasien Covid-19 sejak tanggal 21 September 2022 hingga 4 

Februari 2022 di RSDC Pasar Rumput adalah 48.397 orang. Dengan penambahan itu, maka 

jumlah pasien Covid-19 terhitung sejak tanggal 23 Maret 2020 hingga hari ini adalah 143. 

218 orang. 

 

 

 

Pasien terkonfirmasi Covid-19 yang menjalani rawat inap di RSDC Wisma Atlet Kemayoran pada hari ini, 

Jumat (4/2/2022), bertambah 191 orang, sehingga total 5.588 orang.Dengan penambahan itu, maka 

jumlah pasien Covid-19 terhitung sejak tanggal 23 Maret 2020 hingga hari ini adalah 143. 218 

orang.Sementara itu, pasien yang dirawat di RSKI Pulau Galang mencapai 102 orang atau bertambah satu 

orang dibandingkan kemarin.Sejak dibuka pada 12 April 2020, hingga 4 Februari 2022 jumlah pasien 

disana mencapai 18.473 orang.Jumlah pepatriasi pekerja migran Indonesia (PMI), pelaku perjalanan 

dinas luar negeri dan Pelajar yang menjalani karantina di RSDC Wisma Atlet Pademangan mencapai 87 

orang atau berkurang 12 orang.Lalu, jumlah pasien rawat inap di RSDC Rusun Pasar Rumput naik 255 

orang pada hari ini atau kumulatifnya 4.760 orang.Jumlah pasien Covid-19 sejak tanggal 21 September 

2022 hingga 4 Februari 2022 di RSDC Pasar Rumput adalah 48.397 orang.RSDC Rusun Nagrak hari ini 

menampung 2.720 pasien rawat inap atau berkurang 436 jika dibandingkan dengan hari 

sebelumnya.Dengan demikian, jumlah pasien terhitung tanggal 21 Desember 2022 sampai 4 Februari 

2022 adalah 13.072 orang. 
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Title BPJAMSOSTEK Siap Berikan Layanan Manfaat Program JKP Author _noname 

Media Kalimantan Post Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Link http://kalimantanpost.com/2022/02/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-

jkp-2 

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. 

Sementara itu, 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 

Banjarmasin. 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.Sementara itu, 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 Banjarmasin."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 7 Wanita dan 13 Laki-Laki di Dalam Rumah, Weh, Weh, Weh Author _noname 

Media Jawa Post National Network Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.jpnn.com/news/7-wanita-dan-13-laki-laki-di-dalam-rumah-weh-weh-weh 

Summary "Perinciannya tujuh perempuan dan 13 laki-laki," kata AKBP Triyadi, Jumat (4/2). Sebanyak 

20 orang diamankan dari sebuah rumah milik HZ di Jalan Mahoni, Kelurahan Sijambi, 

Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Sumatra Utara, Rabu (2/2). Mereka yang 

diamankan merupakan calon pekerja migran Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan 

secara ilegal ke Malaysia. Kapolres Tanjung Balai AKBP Triyadi mengatakan calon PMI ilegal 

itu diamankan sekitar pukul 11.30 di rumah milik HZ. 

 

 

 

Sebanyak 20 orang diamankan dari sebuah rumah milik HZ di Jalan Mahoni, Kelurahan Sijambi, 

Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Sumatra Utara, Rabu (2/2).Mereka yang diamankan 

merupakan calon pekerja migran Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan secara ilegal ke 

Malaysia.Kapolres Tanjung Balai AKBP Triyadi mengatakan calon PMI ilegal itu diamankan sekitar pukul 

11.30 di rumah milik HZ."Perinciannya tujuh perempuan dan 13 laki-laki," kata AKBP Triyadi, Jumat 

(4/2).Triyadi mengatakan para pekerja itu berasal dari sejumlah daerah di Indonesia, seperti Medan, 

Simalungun, Batu Bara, Tebing Tinggi, Kerinci, Malaka, Jember, Lombok, dan Nusa Tenggara 

Timur.Penangkapan terhadap para pekerja ini bermula dari informasi yang disampaikan masyarakat 

kepada pihak kepolisian soal adanya PMI yang akan diberangkatkan secara ilegal ke Malaysia.Petugas 

yang menerima laporan itu lalu melakukan penyelidikan dan mengamankan puluhan para pekerja 

itu.Setelah diamankan para pekerja itu lalu dibawa ke Polres Tanjung Balai untuk dimintai keterangan. 
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Title Seperti Budak Tanpa Gaji di Malaysia Selama 8 Tahun, Yati 

Karyati Kini Selamat dan Bersama Dubes RI di Kuala Lumpur 

Author Radar 

Banyumas 

Media Radar Banyumas Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Link http://radarbanyumas.co.id/seperti-budak-tanpa-gaji-di-malaysia-selama-8-tahun-yati-

karyati-kini-selamat-dan-bersama-dubes-ri-di-kuala-lumpur 

Summary 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. 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. DPLN SBMI 

Malaysia kemudian bergerak cepat mencari cara untuk menyelamatkan Yati Karyati 

termasuk menghubungi langsung pihak majikannya namun tidak memperoleh kerjasama 

yang baik dari pihak majikan. Karena itu Ketua DPLN SBMI Malaysia mengadukan langsung 

kasus ini kepada Dubes RI untuk Malaysia Hermono yang kemudian merespon sangat cepat 

aduan tersebut lantas bergerak menjemput dan mengevakuasi Ibu Yati ke KBRI guna 

diuruskan kepulangan serta mendapatkan haknya selama bekerja di Malaysia. 

 

 

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.Melalui temannya yang tidak tega melihat 

penderitaan sesama pekerja ini lalu dia menghubungi keluarga Ibu Yati di kampung guna mendapatkan 

bantuan serta solusi untuk menyelamatkan Ibu Yati dari majikan sekaligus mendapatkan haknya."Setelah 

mendapatkan kabar itu, keluarga Ibu Yati yang selama ini mencari keadaan ibu mereka lantas 

menghubungi salah seorang kenalannya di Bandung guna mendapatkan bantuan perihal ibu Yati 

tersebut," katanya.Sebelumnya Ibu Yati sama sekali tidak diberikan akses oleh majikannya untuk 

menghubungi keluarganya sehingga pihak keluarga tidak mengetahui sama sekali kondisi dan 

keberadaannya."Salah seorang tersebut kemudian menghubungi salah satu pengurus dari DPLN SBMI 

Malaysia yang kemudian mengkordinasikan kasus ini kepada jajaran pengurus DPLN SBMI Malaysia," 

katanya.Setelah mendapat aduan tersebut, ujar Ridwan, pihaknya langsung ke rumah temannya tersebut 

dan mendapatkan informasi kalau Ibu Yati ini baru berani keluar rumah meminta bantuan saat 

majikannya tidak ada dirumah."Dia bercerita sambil menangis minta dihubungi keluarganya di kampung 
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memohon bantuan. Kemudian saya mengkordinasikan hal ini pada Pak Riki di Divisi Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia," katanya.DPLN SBMI Malaysia kemudian bergerak cepat mencari cara untuk 

menyelamatkan Yati Karyati termasuk menghubungi langsung pihak majikannya namun tidak 

memperoleh kerjasama yang baik dari pihak majikan.Ketua Divisi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 

DPLN SBMI Malaysia, Riki Orlando mengatakan majikan Ibu Yati berjanji pada keluarganya di kampung 

akan memulangkannya secepat mungkin dan semua gajinya akan dibayar setelah Ibu Yati tiba di kampung 

halaman."Tentu saja hal ini tidak membuat DPLN SBMI Malaysia percaya begitu saja, mengingat banyak 

taktik majikan sebelum ini yang berjanji melakukan hal yang sama namun kenyataannya tidak seperti 

yang dijanjikan," katanya.Karena itu Ketua DPLN SBMI Malaysia mengadukan langsung kasus ini kepada 

Dubes RI untuk Malaysia Hermono yang kemudian merespon sangat cepat aduan tersebut lantas 

bergerak menjemput dan mengevakuasi Ibu Yati ke KBRI guna diuruskan kepulangan serta mendapatkan 

haknya selama bekerja di Malaysia. 
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Title BP Jamsostek Siap Berikan Layanan Manfaat Program Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan 

Author Noverius Laoli 

Media Kontan Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Negative 

Link http://nasional.kontan.co.id/news/bp-jamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-

jaminan-kehilangan-pekerjaan 

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. Manfaat uang tunai ini diberikan oleh BP 

Jamsostek kepada peserta jika ketentuan yang diberikan telah dipenuhi peserta. BPJS 

Ketenagakerjaan atau BPJamsostek 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 Kerja.BPJS 

Ketenagakerjaan atau BPJamsostek 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 
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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 BP Jamsostek 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. 
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Title Polisi Amankan 20 Calon PMI yang Bakal Diberangkatkan ke 

Malaysia Secara Ilegal 

Author Suhardiman 

Media Suara.com Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Link http://sumut.suara.com/read/2022/02/04/115008/polisi-amankan-20-calon-pmi-yang-

bakal-diberangkatkan-ke-malaysia-secara-ilegal 

Summary Mereka bakal diberangkat ke Malaysia secara ilegal. Petugas menindak lanjuti Informasi 

tersebut dan mengamankan 20 orang PMI yang akan diberangkatkan ke Malaysia secara 

ilegal. Polisi mengamankan 20 orang calon pekerja migran Indonesia (PMI) di salah satu 

rumah sewa milik warga di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Mereka berasal dari berbagai 

wilayah, seperti Sumatera Utara, Jawa dan Nusa Tenggara Timur. 

 

 

 

Polisi mengamankan 20 orang calon pekerja migran Indonesia (PMI) di salah satu rumah sewa milik warga 

di Tanjung Balai, Sumatera Utara.Mereka bakal diberangkat ke Malaysia secara ilegal. Mereka berasal 

dari berbagai wilayah, seperti Sumatera Utara, Jawa dan Nusa Tenggara Timur.Rinciannya, 5 dari Medan, 

3 dari Simalungun, 1 dari Sukabumi, 1 dari Kerinci, 3 dari Batubara, 1 dari Nusa Tenggara Timur, 3 dari 

Simalungun, 1 dari Tebing Tinggi, 1 dari Malaka dan 1 dari Jember."Para PMI terdiri dari 7 perempuan 

dan 13 laki-laki dewasa," kata Tanjung Balai AKBP Triyadi, Jumat (4/2/2022).Triyadi mengatakan, awalnya 

petugas mendapat informasi adanya sejumlah orang di rumah warga berinisial HZ di Jalan Mahoni, 

Tanjung Balai.Petugas menindak lanjuti Informasi tersebut dan mengamankan 20 orang PMI yang akan 

diberangkatkan ke Malaysia secara ilegal.Terhadap calon PMI ini telah dilakukan beberapa proses, 

mendata identitasnya, menyita barang bukti, membuat berita acara pemeriksaan (BAP) dan 

lainnya."Termasuk menyerahkan calon PMI kepada pihak Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI) Medan," tukasnya. 
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Title Mengharukan, PRT Delapan Tahun Tanpa Digaji, Ini Terjadi di 

Malaysia 

Author _noname 

Media Sumsel Terkini Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Link http://sumselterkini.co.id/sosial/mengharukan-prt-delapan-tahun-tanpa-digaji-ini-terjadi-

di-malaysia 

Summary KEDUTAAN Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur bekerja sama 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, Malaysia dan ini sangat mengharukan. Hal itu disampaikan Ketua 

DPLN SBMI Malaysia, Ridwan Ismail, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (3/2/2022). Kasus 

ibu Yati Karyati mendapat perhatian serius dari SBMI Malaysia setelah organisasi itu 

mendapat laporan dari temannya sesama PRT yang menjadi tetangganya, seorang Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) asal Provinsi Jawa Timur. "Salah seorang tersebut kemudian 

menghubungi salah satu pengurus dari DPLN SBMI Malaysia yang kemudian 

mengkordinasikan kasus ini kepada jajaran pengurus DPLN SBMI Malaysia," katanya. 

 

 

KEDUTAAN Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur bekerja sama 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, Malaysia dan ini sangat 

mengharukan.Hal itu disampaikan Ketua DPLN SBMI Malaysia, Ridwan Ismail, melalui keterangan 

tertulisnya, 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 Ridwan Ismail.Kasus ibu Yati Karyati mendapat perhatian serius dari SBMI 

Malaysia setelah organisasi itu mendapat laporan dari temannya sesama PRT yang menjadi tetangganya, 

seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Provinsi Jawa Timur."Temannya itu 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 itu tidak mendapatkan gaji yang seharusnya menjadi 

haknya sebagai pekerja," katanya.Melalui temannya yang tidak tega melihat penderitaan sesama pekerja 

ini lalu dia menghubungi keluarga Ibu Yati di kampung guna mendapatkan bantuan serta solusi untuk 

menyelamatkan Ibu Yati dari majikan sekaligus mendapatkan haknya."Setelah mendapatkan kabar itu, 

keluarga Ibu Yati yang selama ini mencari keadaan ibu mereka lantas menghubungi salah seorang 

kenalannya di Bandung guna mendapatkan bantuan perihal ibu Yati tersebut," katanya.Sebelumnya, Ibu 

Yati sama sekali tidak diberikan akses oleh majikannya untuk menghubungi keluarganya sehingga pihak 

keluarga tidak mengetahui sama sekali kondisi dan keberadaannya."Salah seorang tersebut kemudian 

menghubungi salah satu pengurus dari DPLN SBMI Malaysia yang kemudian mengkordinasikan kasus ini 

kepada jajaran pengurus DPLN SBMI Malaysia," katanya.Setelah mendapat aduan tersebut, ujar Ridwan, 

pihaknya langsung ke rumah temannya tersebut dan mendapatkan informasi kalau Ibu Yati ini baru 

berani keluar rumah meminta bantuan saat majikannya tidak ada dirumah."Dia bercerita sambil 

menangis minta dihubungi keluarganya di kampung memohon bantuan. Kemudian saya 

mengkordinasikan hal ini pada Pak Riki di Divisi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," katanya.DPLN 
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SBMI Malaysia kemudian bergerak cepat mencari cara untuk menyelamatkan Yati Karyati termasuk 

menghubungi langsung pihak majikannya namun tidak memperoleh kerjasama yang baik dari pihak 

majikan.Sementara itu, Ketua Divisi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia DPLN SBMI Malaysia, Riki 

Orlando, mengatakan majikan Ibu Yati berjanji pada keluarganya di kampung akan memulangkannya 

secepat mungkin dan semua gajinya akan dibayar setelah Ibu Yati tiba di kampung halaman."Tentu saja 

hal ini tidak membuat DPLN SBMI Malaysia percaya begitu saja, mengingat banyak taktik majikan 

sebelum ini yang berjanji melakukan hal yang sama namun kenyataannya tidak seperti yang dijanjikan," 

katanya.Karena itu Ketua DPLN SBMI Malaysia mengadukan langsung kasus ini kepada Duta Besar 

(Dubes) RI untuk Malaysia Hermono, yang kemudian merespon sangat cepat aduan tersebut lantas 

bergerak menjemput dan mengevakuasi Ibu Yati ke KBRI guna diuruskan kepulangan serta mendapatkan 

haknya selama bekerja di Malaysia. InfoPublik (***) 
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Title Yasonna: Pemerintah Patuhi Putusan MK Tentang UU Cipta 

Kerja Demi Kepastian Hukum 

Author _noname 

Media Lidik.id Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Link http://lidik.id/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-

kepastian-hukum 

Summary UU Cipta Kerja telah mengalami pengujian formil di MK, dan pada 25 November 2021 MK 

menjatuhkan putusan perkara Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui 

Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. "Tindak lanjut Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 

tersebut perlu segera dilakukan oleh Pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum 

bagi pelaksanaan investasi baik domestik maupun asing yang telah berkomitmen untuk 

melakukan investasi setelah terbitnya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Yasonna juga 

mengungkan, ada tiga poin dalam Putusan MK atas UU Cipta Kerja yang perlu ditindaklanjuti 

Pemerintah, yaitu: yang pertama, pembentuk UU diperintahkan untuk mengakomodir 

metode omnibus law dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019 (UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan);. Kedua, 

secara prosedural pembentukan UU Cipta Kerja harus diperbaiki dalam waktu dua tahun 

sejak Putusan MK diucapkan;. 

 

 

 

Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly menegaskan bahwa Pemerintah dan DPR RI menghormati, 

mematuhi, serta akan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Cipta Kerja 

dengan sebaik-baiknya.Hal tersebut disampaikan oleh Yasonna dalam orasi ilmiah memperingati Dies 

Natalis ke-68 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.UU Cipta Kerja telah mengalami pengujian 

formil di MK, dan pada 25 November 2021 MK menjatuhkan putusan perkara Pengujian Formil UU Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020."Tindak lanjut Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 

tersebut perlu segera dilakukan oleh Pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi 

pelaksanaan investasi baik domestik maupun asing yang telah berkomitmen untuk melakukan investasi 
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setelah terbitnya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Investasi tersebut tentu akan menambah 

lapangan kerja yang luas bagi masyarakat," kata Yasonna, di Universitas Sumatera Utara.Dalam amar 

putusan dinyatakan bahwa pembentukan UU tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat 

sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini 

diucapkan'.Kemudian Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang 

(Presiden dan DPR) untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak 

putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara 

permanen.Yasonna juga mengungkan, ada tiga poin dalam Putusan MK atas UU Cipta Kerja yang perlu 

ditindaklanjuti Pemerintah, yaitu: yang pertama, pembentuk UU diperintahkan untuk mengakomodir 

metode omnibus law dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2019 (UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan);Kedua, secara prosedural pembentukan UU 

Cipta Kerja harus diperbaiki dalam waktu dua tahun sejak Putusan MK diucapkan;Ketiga, Pemerintah 

harus menangguhkan segala kebijakan/tindakan strategis yang didasarkan pada UU Cipta Kerja."Sebagai 

negara demokrasi yang berdasarkan hukum, Pemerintah menghormati dan segera melaksanakan 

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020," ujar Yasonna, dalam orasi ilmiah bertema "Urgensi Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" jelasnya 

tersebut.UU Cipta Kerja disahkan pada 2020 menggunakan metode Omnibus Law dan memperhatikan 

muatan serta substansi undang-undang yang harus diubah dalam UU tentang Cipta Kerja mencapai 78 

Undang-Undang, yang meliputi 10 klaster yaitu: peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; 

ketenagakerjaan; kemudahan, perlindungan serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M.Kemudian ada 

juga kemudahan berusaha; dukungan riset dan inovasi; pengadaan tanah; kawasan ekonomi; investasi 

Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; pelaksanaan administrasi pemerintahan; 

dan pengenaan sanksi.Pelaksanaan UU tentang Cipta Kerja diharap mencapai tujuan pembentukannya, 

yaitu: penciptaan dan peningkatan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan 

pemberdayaan terhadap sektor koperasi dan UMK-M untuk menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-

luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan 

ekonomi nasional.Kemudian, terjaminnya hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan, serta 

mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; penyesuaian berbagai aspek 

pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan 

UMKM serta industri nasional.Selanjutnya ada penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan 

dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang 

berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi 

nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila."Negara wajib menetapkan kebijakan dan 

melakukan tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan 

penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya, 

merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka 

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya," pungkas alumni Fakultas Hukum Universitas Sumatera 

Utara tersebut. 
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Title Daftar BPJS Ketenagakerjaan, Mitra Gojek Bisa Dapat Motor dan 

Barang Elektronik 

Author _noname 

Media Viva Sumsel Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Neutral 

Link http://vivasumsel.com/2022/02/04/daftar-bpjs-ketenagakerjaan-mitra-gojek-bisa-dapat-

motor-dan-barang-elektronik 

Summary Gojek, super app terdepan di Asia Tenggara ini terus berkomitmen untuk memberikan 

dampak sosial bagi ekosistemnya, terutama mitra-mitra driver. Selama menjalankan order 

dan bekerja, seluruh mitra driver maupun pelanggan Gojek, terlindungi oleh oleh asuransi 

yang diberikan oleh Gojek secara mandiri,. Namun demikian, Gojek tetap mendorong para 

mitranya untuk mengikuti asuransi BPJS Ketenagakerjaan seperti dianjurkan oleh 

pemerintah, sebagai bagian dari Program Swadaya Gojek. Dengan menjadi anggota BPJS 

Ketenagakerjaan maka setiap mitra driver akan mendapat jaminan perlindungan tambahan 

apabila mengalami risiko kecelakaan kerja dan kematian. 

 

 

 

Gojek, super app terdepan di Asia Tenggara ini terus berkomitmen untuk memberikan dampak sosial bagi 

ekosistemnya, terutama mitra-mitra driver.Salah satunya melalui perlindungan asuransi yang secara 

khusus memberikan manfaat kepada para mitra dan melindungi mitra dalam menjalankan pekerjaan 

mereka.Selama menjalankan order dan bekerja, seluruh mitra driver maupun pelanggan Gojek, 

terlindungi oleh oleh asuransi yang diberikan oleh Gojek secara mandiri,untuk meminimalisir berbagai 

risiko yang mungkin terjadi. Namun demikian, Gojek tetap mendorong para mitranya untuk mengikuti 

asuransi BPJS Ketenagakerjaan seperti dianjurkan oleh pemerintah, sebagai bagian dari Program 

Swadaya Gojek.Dengan menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan maka setiap mitra driver akan mendapat 

jaminan perlindungan tambahan apabila mengalami risiko kecelakaan kerja dan kematian.Kepala Cabang 

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang, Ibkar Saloma menyampaikan bahwa melindungi diri dengan 

BPJS Ketenagakerjaan sangat penting untuk memberikan rasa aman dalam menjalankan pekerjaan.BPJS 

Ketenagakerjaan sebagai bagian dari BP Jamsostek, melindungi semua pekerja. Baik pekerjaan di sektor 

formal maupun sektor informal.Salah satunya adalah pekerja di sektor transportasi online seperti mitra-

mitra driver Gojek.Lingkup kerjasama antara Gojek dengan BPJS Ketenagakerjaan itu meliputi Jamkesmas 

(Jaminan Kesehatan) dan Jaminan Kematian.Dua hal utama itu yang ditanggung oleh BPJS 
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Ketenagakerjaan untuk para mitra Gojek. Jika terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan kecacatan 

tetap itu juga ditanggung oleh gojek."Jika mengalami kematian, maka ahli waris dan anak-anak mitra 

akan ditanggung biaya pendidikannya," jelas Ibkar.Ia menambahkan, cara mendaftar menjadi anggota 

BPJS Ketenagakerjaan ini sangat mudah.Mitra-mitra driver hanya perlu membuka aplikasi GoPartner dan 

membuka halaman swadaya, serta melakukan pendaftaran dihalaman tersebut dengan memilih kota 

tempat bekerja, yakni Palembang. Para mitra hanya perlu menyiapkan KTP dan NIK serta alamat email 

untuk mendaftar."Dengan melakukan pendaftaran, mitrajuga berkesempatan meraih hadiah jutaan dari 

Gojek. Caranya, tinggal mengirimkan bukti pendaftaran ke bit.ly/bpjstkgojekplm,"imbuhnya.Program 

Swadaya dan hadiah saat melakukan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan ini terbuka bagi seluruh mitra 

Gojek di kota Palembang."Bagi para mitra yang sebelumnya sudah melakukan pendaftaran, bisa 

mengirimkan screenshot atau cuplikan gambar ke link bit.ly/bpjstkgojekplm,"terangya.Head of Public 

Policy and Government Relations Gojek Sumbagsel, Kenn Lazuardhi Syarnubi mengatakan, selain 

meringankan beban harian mitra, Program Swadaya ini juga melindungi mitra dan memberikan mitra 

akses keuangan jangka panjang.Sesuai dengan tiga pilar utama Program Gojek Swadaya yaitu 

meringankan biaya harian yang berisi program-program yang dapat meringankan pengeluaran dan biaya 

operasional sehari-hari mitra driver, pilar melindungi mitra yakni program yang dapat memberikan 

proteksi diri dan finansial para mitra, dan serta pilar akses keuangan berisi program perencanaan 

keuangan jangka panjang bagi mitra dan keluarga.Sejak diluncurkan pada 2016 lalu, Program Gojek 

Swadaya telah memberikan dampak positif bagi para mitra driver,"ungkapnya.Program tersebut kata Ken 

Lazuardhi menambahkan mendapatkan antusiasme yang cukup tinggi dari mitra driver Gojek diwilayah 

Sumbagsel.Inisiatif lain yang juga telah dilakukan Gojek di wilayah Sumbagsel adalah dengan fokus pada 

tiga akses utama, yakni Makanan dan Sembako (Food & Staples): voucher Alfamart dan kantin swadaya 

bagi Mitra Gojek; Pengeluaran Operasional (Operational Expenses): bantuan Komunikasi dan Internet, 

perawatkendaraan dan spare parts dengan bengkel rekanan; serta Perencanaan Hidup (Life Planning): 

yaitu bantuan proteksi diri dan financial mitra melalui program BPJS Ketenagakerjaan. 
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Title Pengawasan Terhadap Awak Kapal Perikanan Domestik 

Dinilai Kurang 

Author M. Iqbal Al Machmudi 

Media Media Indonesia Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Negative 

Link http://mediaindonesia.com/ekonomi/469235/pengawasan-terhadap-awak-kapal-

perikanan-domestik-dinilai-kurang 

Summary Aturan terbaru tentang tata kelola awak kapal perikanan dalam negeri tertuang dalam 

Peraturan Menteri Kelautan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, 

Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, 

dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan merupakan 

aturan terbaru yang mengatur tata kelola awak kapal perikanan dalam negeri. Pelabuhan 

Perikanan Samudera Nizam Zahman Jakarta merupakan pelabuhan asal kapal ikan yang 

sering kali terjadi masalah ABK. Adapun lokasi kejadian pelanggaran ABK adalah di daerah 

fishing ground laut Arafura atau Wilayah Pengelolaan Perikanan 718. Atas banyaknya 

pelanggaran ketenagakerjaan yang menimpa para awak kapal perikanan, dirinya 

mengusulkan agar Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Tenaga Kerja dan 

Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta perlu membuat gugus tugas dan membuat aturan 

atau panduan inspeksi awak kapal perikanan. 

 

 

PENELITI Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Imam Trihatmadja mengatakan masih minimnya 

pengawasan yang dialami oleh awak kapal perikanan domestik."Untuk domestik, aturan sudah cukup 

ketat oleh Kementerian kelautan dan perikanan tapi pengawasan yang minim menyebabkan aturan 

tersebut belum sepenuhnya terlaksana dengan baik," kata Imam dalam keterangannya, Jumat 

(4/2).Aturan terbaru tentang tata kelola awak kapal perikanan dalam negeri tertuang dalam Peraturan 

Menteri Kelautan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal 

Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta 

Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan merupakan aturan terbaru yang mengatur tata kelola awak 

kapal perikanan dalam negeri."Terdapat 100 pasal dalam Permen KP tersebut yang secara spesifik 

mengatur tata kelola awak kapal perikanan, namun belum sepenuhnya mengatur tata kelola ABK dari 

hulu ke hilir dan juga menemui hambatan implementasi di lapangan," ujar Imam.Berdasarkan laporan 

pengaduan yang diterima DFW Indonesia. Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zahman Jakarta 

merupakan pelabuhan asal kapal ikan yang sering kali terjadi masalah ABK.Adapun lokasi kejadian 

pelanggaran ABK adalah di daerah fishing ground laut Arafura atau Wilayah Pengelolaan Perikanan 

718.Atas banyaknya pelanggaran ketenagakerjaan yang menimpa para awak kapal perikanan, dirinya 

mengusulkan agar Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Tenaga Kerja dan Dinas Tenaga 

Kerja Provinsi DKI Jakarta perlu membuat gugus tugas dan membuat aturan atau panduan inspeksi awak 

kapal perikanan."Kami menyarankan agar pihak terkait dapat melakukan inspeksi bersama awak kapal 

perikanan sebelum dan sesudah kapal tersebut melakukan operasi penangkapan ikan," 

ungkapnya.Adapun Inspeksi awak kapal perikanan tersebut bertujuan untuk memastikan terpenuhinya 

aspek keselamatan dan kesehatan kerja, sistem pengupahan, jaminan sosial dan ketersediaan logistik di 

atas kapal penangkap ikan. 
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Title Polisi Amankan 20 Calon PMI di Tanjung Balai yang akan 

Diberangkatkan Secara Ilegal ke Malaysia 

Author _noname 

Media Fokus Medan Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.fokusmedan.com/2022/02/04/polisi-amankan-20-calon-pmi-di-tanjung-balai-

yang-akan-diberangkatkan-secara-ilegal-ke-malaysia 

Summary Polisi mengamankan 20 orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan 

diberangkatkan secara ilegal ke Malaysia. "Kita mendatakan identitas calon PMI, melakukan 

pemeriksaan (BAP) terhadap 20 calon PMI, melakukan penyitaan terhadap barang bukti, dan 

menyerahkan calon PMI kepada pihak BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) 

Medan," tukasnya. "Dimana PMI tersebut diamankan di rumah sewa milik HZ di Jalan mahoni 

lingkungan X, Kecamatan Datui Bandar Kota Tanjung Balai," ujar Kapolres Tanjung Balai AKBP 

Triyadi, Jumat (4/2/2022). 

 

 

 

Polisi mengamankan 20 orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan secara 

ilegal ke Malaysia."Dimana PMI tersebut diamankan di rumah sewa milik HZ di Jalan mahoni lingkungan 

X, Kecamatan Datui Bandar Kota Tanjung Balai," ujar Kapolres Tanjung Balai AKBP Triyadi, Jumat 

(4/2/2022).Ia mengatakan 20 PMI berasal dari berbagai daerah yakni 5 orang dari Kota Medan, 3 dari 

Simalungun, 1 dari Sukabumi, 1 dari Kerinci, 3 dari Batubara,1 dari Nusa Tenggara Timur, 3 dari 

Simalungun, 1 dari Tebing Tinggi, 1 dari Malaka dan 1 dari Jember."20 orang PMI tersebut terdiri dari 7 

orang perempuan dan 13 orang laki-laki dewasa," kata Triyadi.Ditemukannya 20 PMI ini berawal dari 

informasi masyarakat melalui Polsek Datuk Bandar yang kemudian diteruskan ke Sat Reskrim Polres 

Tanjung Balai."Oleh personel Polres Tanjung Balai, langsung menindak lanjuti Informasi tersebut dengan 

melakukan," katanya.Hasil penyelidikan yang dilaksanakan Satreskrim Polres Tanjung Balai, lanjut Triyadi 

pihaknya mengamankan 20 orang PMI, yang kemudian ke-20 orang PMI tersebut dibawa ke Polres 

Tanjung Balai guna dilakukan proses lebih lanjut."Kita mendatakan identitas calon PMI, melakukan 

pemeriksaan (BAP) terhadap 20 calon PMI, melakukan penyitaan terhadap barang bukti, dan 

menyerahkan calon PMI kepada pihak BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) Medan," 

tukasnya. 
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Title Sah, Pembentukan UU Ciptaker Bertentangan Dengan 

UUD'45 

Author Inline Tdc_Css Att 

Media Inapos Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Negative 

Link http://inapos.com/sah-pembentukan-uu-ciptaker-bertentangan-dengan-uud45 

Summary Yasonna menuturkan, ada tiga poin dalam Putusan MK atas UU Cipta Kerja yang perlu 

ditindaklanjuti Pemerintah, yaitu pembentuk UU diperintahkan untuk mengakomodir 

metode omnibus law dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019 (UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan); secara 

prosedural pembentukan UU Cipta Kerja harus diperbaiki dalam waktu dua tahun sejak 

Putusan MK diucapkan; dan Pemerintah harus menangguhkan segala kebijakan/tindakan 

strategis yang didasarkan pada UU Cipta Kerja. "Tindak lanjut Putusan MK Nomor 91/PUU-

XVIII/2020 tersebut perlu segera dilakukan oleh Pemerintah untuk menjamin adanya 

kepastian hukum bagi pelaksanaan investasi baik domestik maupun asing yang telah 

berkomitmen untuk melakukan investasi setelah terbitnya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 

2020. UU Cipta Kerja telah mengalami pengujian formil di MK, dan pada 25 November 2021 

MK menjatuhkan putusan perkara Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui 

Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 

 

 

 

SUMATERA UTARA,- Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly menegaskan bahwa Pemerintah dan 

DPR RI menghormati, mematuhi, serta akan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-

Undang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya. Hal itu disampaikan Yasonna dalam orasi ilmiah 

memperingati Dies Natalis ke-68 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. "Tindak lanjut Putusan MK 

Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut perlu segera dilakukan oleh Pemerintah untuk menjamin adanya 

kepastian hukum bagi pelaksanaan investasi baik domestik maupun asing yang telah berkomitmen untuk 

melakukan investasi setelah terbitnya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Investasi tersebut tentu 

akan menambah lapangan kerja yang luas bagi masyarakat," kata Yasonna, di Universitas Sumatera 

Utara, Jumat (4/2/2022). UU Cipta Kerja telah mengalami pengujian formil di MK, dan pada 25 November 
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2021 MK menjatuhkan putusan perkara Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Putusan Nomor 91/PUU-

XVIII/2020. Dalam amar putusan dinyatakan bahwa pembentukan UU tentang Cipta Kerja bertentangan 

dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak 

putusan ini diucapkan", kemudian Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan kepada pembentuk 

undang-undang (Presiden dan DPR) untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) 

tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan 

maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara 

permanen. Yasonna menuturkan, ada tiga poin dalam Putusan MK atas UU Cipta Kerja yang perlu 

ditindaklanjuti Pemerintah, yaitu pembentuk UU diperintahkan untuk mengakomodir metode omnibus 

law dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (UU 

Pembentukan Peraturan Perundang- undangan); secara prosedural pembentukan UU Cipta Kerja harus 

diperbaiki dalam waktu dua tahun sejak Putusan MK diucapkan; dan Pemerintah harus menangguhkan 

segala kebijakan/tindakan strategis yang didasarkan pada UU Cipta Kerja. "Sebagai negara demokrasi 

yang berdasarkan hukum, Pemerintah menghormati dan segera melaksanakan Putusan MK Nomor 

91/PUU-XVIII/2020," ujar Yasonna, dalam orasi ilmiah bertema "Urgensi Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" tersebut. UU Cipta Kerja disahkan 

pada 2020 menggunakan metode Omnibus Law dan memperhatikan muatan serta substansi undang-

undang yang harus diubah dalam UU tentang Cipta Kerja mencapai 78 Undang-Undang, yang meliputi 10 

klaster yaitu: peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; ketenagakerjaan; kemudahan, 

perlindungan serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M; kemudahan berusaha; dukungan riset dan 

inovasi; pengadaan tanah; kawasan ekonomi; investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek 

strategis nasional; pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan pengenaan sanksi. Pelaksanaan UU 

tentang Cipta Kerja diharap mencapai tujuan pembentukannya, yaitu: penciptaan dan peningkatan 

lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap sektor 

koperasi dan UMK-M untuk menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya dengan tetap 

memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Kemudian, 

terjaminnya hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan 

perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang 

berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri 

nasional; penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem 

investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan 

nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada 

haluan ideologi Pancasila. "Negara wajib menetapkan kebijakan dan melakukan tindakan untuk 

memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. 

Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya, merupakan salah satu 

aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya," pungkas alumni Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tersebut. 
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Title Mencekam! Antrean Pasien Covid-19 Mengular di Rusun Pasar 

Rumput 

Author _noname 

Media Sindo News Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Negative 

Link http://metro.sindonews.com/read/676455/170/mencekam-antrean-pasien-covid-19-

mengular-di-rusun-pasar-rumput-1643950964 

Summary Menurut tentara tersebut, penanggung jawab dari rusun Pasar Rumput dikembalikan 

kepada Pangdam Jayakarta. Diketahui, Rusun Pasar Rumput dijadikan tempat karantina 

untuk WNI yang melakukan perjalanan Internasional dan para pekerja migran. Suasana 

tempat karantina pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) atau pasien yang terindikasi positif 

Covid-19 di Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput, Jakarta Selatan terpantau ramai antrean 

warga. Tampak membludaknya pasien mengantri di depan pintu masuk menunggu antrean 

yang panjang mengular hingga pintu gerbang rusun. 

 

 

 

Suasana tempat karantina pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) atau pasien yang terindikasi positif Covid-

19 di Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput, Jakarta Selatan terpantau ramai antrean warga.Tampak 

membludaknya pasien mengantri di depan pintu masuk menunggu antrean yang panjang mengular 

hingga pintu gerbang rusun. Dua orang tentara Polisi Militer mengamankan antrean dan parkir kendaraan 

yang berkerumun di depan Rusun.Setelah memasuki gerbang, pengunjung diminta melapor ke pos yang 

berada di dekat tenda merah tertulis BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana).Pos lapor tersebut 

diisi oleh sejumlah tentara berseragam, namun yang mengisi meja penerimaan hanya dua orang tentara. 

Saat MNC Portal meminta kesediaan pihak pengelola untuk liputan, kedua tentara tersebut meminta 

maaf seraya mengatupkan kedua tangan."Maaf, kami tidak bisa izinkan liputan ya," tutur salah seorang 

tentara kepada MNC Portal pada Jumat (4/2/2022).Menurut tentara tersebut, penanggung jawab dari 

rusun Pasar Rumput dikembalikan kepada Pangdam Jayakarta. Oleh karenanya guna tetap menjaga 

pengunjung yang tidak dikarantina, tentara tersebut mempersilahkan berkoordinasi dengan Pangdam 

Jayakarta.Diketahui, Rusun Pasar Rumput dijadikan tempat karantina untuk WNI yang melakukan 

perjalanan Internasional dan para pekerja migran. Hal ini menyusul peraturan pemerintah yang 

mewajibkan warga yang telah melakukan perjalanan internasional untuk menerapkan masa karantina 

selama 14 hari guna mencegah penularana virus Covid-19 varian Omicron. 
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Title Korban PHK Bisa Dapat Gaji dari Program JKP BPJS 

Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Tribun News Belitung Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Neutral 

Link http://belitung.tribunnews.com/2022/02/04/korban-phk-bisa-dapat-gaji-dari-program-jkp-

bpjs-ketenagakerjaan 

Summary Peserta BPJS Ketenagakerjaan per Februari ini sudah bisa mengajukan klaim manfaat 

program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Menurut Bagian Keuangan dan Teknologi 

Informasi BPJS Ketenagakerjaan Belitung, Martin Cipto Hutajulu dapat diklaim ketika 

mengalami putus hubungan kerja (PHK). Peserta mendapat manfaat klaim uang tunai 

sebesar 45 persen dari upah yang dilaporkan untuk tiga bulan pertama, dengan maksimal 

upah Rp5 juta. Kemudian bulan berikutnya mendapat 25 persen dari upah. 

 

 

 

Peserta BPJS Ketenagakerjaan per Februari ini sudah bisa mengajukan klaim manfaat program jaminan 

kehilangan pekerjaan (JKP).Menurut Bagian Keuangan dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan 

Belitung, Martin Cipto Hutajulu dapat diklaim ketika mengalami putus hubungan kerja (PHK).Peserta 

mendapat manfaat klaim uang tunai sebesar 45 persen dari upah yang dilaporkan untuk tiga bulan 

pertama, dengan maksimal upah Rp5 juta. Kemudian bulan berikutnya mendapat 25 persen dari upah."Di 

luar itu, mengundurkan diri atau meninggal dunia tidak mendapat manfaat program JKP. Penyebabnya 

harus karena PHK," katanya, Jumat (4/2/2022).Manfaat lain yang bisa dirasakan yakni ada pelatihan kerja 

yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Kementrian Tenaga Kerja. Ditambah informasi lowongan 

kerja.Program ini otomatis diberikan kepada pekerja penerima upah jika mengikuti program lainnya.Bagi 

pekerja pada skala usaha kecil dan menengah harus mengikuti minimal 4 program seperti jaminan 

kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT), jaminan kecelakaan kerja (JKK), dan jaminan pensiun 

(JP).Sementara bagi pekerja pada usaha besar harus mengikuti lima program, ditambah BPJS 

Kesehatan.Pada program JKP ini, peserta tidak perlu menambah iuran. Karena iuran pada program JKP 

ini merupakan hasil rekomposisi dari iuran JKM dan JKK, plus suntikan dari pemerintah."Tapi program 

untuk bukan penerima upah atau bagi pekerja informal hanya bisa mengikuti tiga program yakni jaminan 

hari tua, kecelakaan kerja, dan jaminan kematian," sebut Martin. 
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Title <b>Yasonna : Pemerintah Patuhi Putusan MK Tentang UU Cipta 

Kerja Demi Kepastian Hukum</b> 

Author Puji Leksono 

Media Medianasional.id Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.medianasional.id/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-

kerja-demi-kepastian-hukum 

Summary "Tindak lanjut Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut perlu segera dilakukan oleh 

Pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi pelaksanaan investasi baik 

domestik maupun asing yang telah berkomitmen untuk melakukan investasi setelah 

terbitnya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. UU Cipta Kerja telah mengalami pengujian 

formil di MK, dan pada 25 November 2021 MK menjatuhkan putusan perkara Pengujian 

Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Yasonna 

menuturkan, ada tiga poin dalam Putusan MK atas UU Cipta Kerja yang perlu ditindaklanjuti 

Pemerintah, yaitu pembentuk UU diperintahkan untuk mengakomodir metode omnibus law 

dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2019 (UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan); secara prosedural pembentukan 

UU Cipta Kerja harus diperbaiki dalam waktu dua tahun sejak Putusan MK diucapkan; dan 

Pemerintah harus menangguhkan segala kebijakan/tindakan strategis yang didasarkan pada 

UU Cipta Kerja. "Sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, Pemerintah 

menghormati dan segera melaksanakan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020," ujar 

Yasonna, dalam orasi ilmiah bertema "Urgensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" tersebut. 

 

 

 

MEDAN, medianasional.id Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly menegaskan bahwa Pemerintah 

dan DPR RI menghormati, mematuhi, serta akan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi atas 

Undang-Undang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya. Hal itu disampaikan Yasonna dalam orasi ilmiah 

memperingati Dies Natalis ke-68 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. "Tindak lanjut Putusan MK 

Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut perlu segera dilakukan oleh Pemerintah untuk menjamin adanya 
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kepastian hukum bagi pelaksanaan investasi baik domestik maupun asing yang telah berkomitmen untuk 

melakukan investasi setelah terbitnya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Investasi tersebut tentu 

akan menambah lapangan kerja yang luas bagi masyarakat," kata Yasonna, di Universitas Sumatera 

Utara, Jumat (4/2/2022). UU Cipta Kerja telah mengalami pengujian formil di MK, dan pada 25 November 

2021 MK menjatuhkan putusan perkara Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Putusan Nomor 91/PUU-

XVIII/2020.Dalam amar putusan dinyatakan bahwa pembentukan UU tentang Cipta Kerja bertentangan 

dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak 

putusan ini diucapkan", kemudian Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan kepada pembentuk 

undang-undang (Presiden dan DPR) untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) 

tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan 

maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara 

permanen. Yasonna menuturkan, ada tiga poin dalam Putusan MK atas UU Cipta Kerja yang perlu 

ditindaklanjuti Pemerintah, yaitu pembentuk UU diperintahkan untuk mengakomodir metode omnibus 

law dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (UU 

Pembentukan Peraturan Perundang- undangan); secara prosedural pembentukan UU Cipta Kerja harus 

diperbaiki dalam waktu dua tahun sejak Putusan MK diucapkan; dan Pemerintah harus menangguhkan 

segala kebijakan/tindakan strategis yang didasarkan pada UU Cipta Kerja. "Sebagai negara demokrasi 

yang berdasarkan hukum, Pemerintah menghormati dan segera melaksanakan Putusan MK Nomor 

91/PUU-XVIII/2020," ujar Yasonna, dalam orasi ilmiah bertema "Urgensi Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" tersebut. UU Cipta Kerja disahkan 

pada 2020 menggunakan metode Omnibus Law dan memperhatikan muatan serta substansi undang-

undang yang harus diubah dalam UU tentang Cipta Kerja mencapai 78 Undang-Undang, yang meliputi 10 

klaster yaitu: peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; ketenagakerjaan; kemudahan, 

perlindungan serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M; kemudahan berusaha; dukungan riset dan 

inovasi; pengadaan tanah; kawasan ekonomi; investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek 

strategis nasional; pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan pengenaan sanksi. Pelaksanaan UU 

tentang Cipta Kerja diharap mencapai tujuan pembentukannya, yaitu: penciptaan dan peningkatan 

lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap sektor 

koperasi dan UMK-M untuk menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya dengan tetap 

memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Kemudian, 

terjaminnya hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan 

perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang 

berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri 

nasional; penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem 

investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan 

nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada 

haluan ideologi Pancasila. "Negara wajib menetapkan kebijakan dan melakukan tindakan untuk 

memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. 

Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya, merupakan salah satu 

aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya," pungkas alumni Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tersebut. 
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Title Yasonna: Pemerintah Patuhi Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja 

Demi Kepastian Hukum 

Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/04/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-

mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum 

Summary "Tindak lanjut Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut perlu segera dilakukan oleh 

Pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi pelaksanaan investasi baik 

domestik maupun asing yang telah berkomitmen untuk melakukan investasi setelah 

terbitnya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. UU Cipta Kerja telah mengalami pengujian 

formil di MK, dan pada 25 November 2021 MK menjatuhkan putusan perkara Pengujian 

Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Yasonna 

menuturkan, ada tiga poin dalam Putusan MK atas UU Cipta Kerja yang perlu ditindaklanjuti 

Pemerintah, yaitu pembentuk UU diperintahkan untuk mengakomodir metode omnibus law 

dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2019 (UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan); secara prosedural pembentukan 

UU Cipta Kerja harus diperbaiki dalam waktu dua tahun sejak Putusan MK diucapkan; dan 

Pemerintah harus menangguhkan segala kebijakan/tindakan strategis yang didasarkan pada 

UU Cipta Kerja. "Sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, Pemerintah 

menghormati dan segera melaksanakan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020," ujar 

Yasonna, dalam orasi ilmiah bertema "Urgensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" tersebut. 

 

 

 

Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly menegaskan bahwa Pemerintah dan DPR RI menghormati, 

mematuhi, serta akan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Cipta Kerja 

dengan sebaik-baiknya.Hal itu disampaikan Yasonna dalam orasi ilmiah memperingati Dies Natalis ke-68 

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara."Tindak lanjut Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 

tersebut perlu segera dilakukan oleh Pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi 
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pelaksanaan investasi baik domestik maupun asing yang telah berkomitmen untuk melakukan investasi 

setelah terbitnya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Investasi tersebut tentu akan menambah 

lapangan kerja yang luas bagi masyarakat," kata Yasonna, di Universitas Sumatera Utara, Jumat 

(4/2/2022).UU Cipta Kerja telah mengalami pengujian formil di MK, dan pada 25 November 2021 MK 

menjatuhkan putusan perkara Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap 

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Putusan Nomor 91/PUU-

XVIII/2020.Dalam amar putusan dinyatakan bahwa pembentukan UU tentang Cipta Kerja bertentangan 

dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak 

putusan ini diucapkan.Kemudian Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan kepada pembentuk undang-

undang (Presiden dan DPR) untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun 

sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara 

permanen.Yasonna menuturkan, ada tiga poin dalam Putusan MK atas UU Cipta Kerja yang perlu 

ditindaklanjuti Pemerintah, yaitu pembentuk UU diperintahkan untuk mengakomodir metode omnibus 

law dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (UU 

Pembentukan Peraturan Perundang- undangan); secara prosedural pembentukan UU Cipta Kerja harus 

diperbaiki dalam waktu dua tahun sejak Putusan MK diucapkan; dan Pemerintah harus menangguhkan 

segala kebijakan/tindakan strategis yang didasarkan pada UU Cipta Kerja."Sebagai negara demokrasi 

yang berdasarkan hukum, Pemerintah menghormati dan segera melaksanakan Putusan MK Nomor 

91/PUU-XVIII/2020," ujar Yasonna, dalam orasi ilmiah bertema "Urgensi Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" tersebut.UU Cipta Kerja disahkan 

pada 2020 menggunakan metode Omnibus Law dan memperhatikan muatan serta substansi undang-

undang yang harus diubah dalam UU tentang Cipta Kerja mencapai 78 Undang-Undang, yang meliputi 10 

klaster yaitu: peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; ketenagakerjaan; kemudahan, 

perlindungan serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M; kemudahan berusaha; dukungan riset dan 

inovasi; pengadaan tanah; kawasan ekonomi; investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek 

strategis nasional; pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan pengenaan sanksi.Pelaksanaan UU 

tentang Cipta Kerja diharap mencapai tujuan pembentukannya, yaitu: penciptaan dan peningkatan 

lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap sektor 

koperasi dan UMK-M untuk menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya dengan tetap 

memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional.Kemudian, 

terjaminnya hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan 

perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang 

berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri 

nasional; penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem 

investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan 

nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada 

haluan ideologi Pancasila."Negara wajib menetapkan kebijakan dan melakukan tindakan untuk 

memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. 

Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya, merupakan salah satu 

aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya," pungkas Yasonna. 
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Title Purna Pekerja Migran Sukses Usaha Selada 

Hidroponik 

Author KompasTV Jember 

Media Kompas Tv Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.kompas.tv/article/258201/purna-pekerja-migran-sukses-usaha-selada-

hidroponik 

Summary Selada yang ditanam jenis bohemia, yang biasanya digunakan untuk campuran lalapan, 

kebab, humberger, pizza dan hotdog. Seorang purna pekerja migran Indonesia di Kabupaten 

Jember Jawa Timur sukses bercocok tanam sayuran di halaman rumahnya yang sempit 

dengan sistem hidroponik. Dengan usahanya tersebut, ia tak perlu lagi meninggalkan 

keluarganya untuk bekerja ke luar negeri. Sugiyati, warga Dusun Gawok, Desa 

Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember kini sibuk bercocok tanam sayuran 

jenis selada dengan sistem hidroponik. 

 

 

 

Seorang purna pekerja migran Indonesia di Kabupaten Jember Jawa Timur sukses bercocok tanam 

sayuran di halaman rumahnya yang sempit dengan sistem hidroponik. Dengan usahanya tersebut, ia tak 

perlu lagi meninggalkan keluarganya untuk bekerja ke luar negeri.Sugiyati, warga Dusun Gawok, Desa 

Dukuhdempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember kini sibuk bercocok tanam sayuran jenis selada 

dengan sistem hidroponik. Dengan sistem itu, Sugiyati tidak memerlukan lahan luas, cukup dengan 

halaman di belakang rumahnya, ia sudah bisa bercocok tanam.Sugiyati adalah purna pekerja migran 

Indonesia. Ia bekerja di Singapura sebagai pekerja rumah tangga setelah cerai dengan suaminya, pada 

tahun 2009. Desakan ekonomi sebagai orangtua tunggal dengan dua anak membuatnya nekat bekerja di 

luar negeri.Tahun 2012, ia memilih pulang kampung, karena menyadari anak-anaknya telah lama 

kehilangan sosok orangtua. Ia kemudian membuka usaha budidaya selada dengan cara hidroponik. 

Modal awal yang digunakan 700 ribu rupiah dan kini usahanya berkembang dengan pendapatan 2 juta 

rupiah per bulan.Selada yang ditanam jenis bohemia, yang biasanya digunakan untuk campuran lalapan, 

kebab, humberger, pizza dan hotdog. Sugiyati memasarkan selada ke pedagang pasar, pemilik katering, 

kafe dan restoran dengan harga 25 ribu rupiah per kilogram.Dengan dibantu kedua anaknya, yakni Riki 

Ferdian dan Ahmad Mudori, Sugiyanti berencana menambah peralatan hidroponik untuk meningkatkan 

produksi seladanya, karena permintaan pasar terus meningkat. 



 

300 

 

Title Kadin: Satu Data Jawa Timur mudahkan investor lakukan 

pemetaan 

Author _noname 

Media Mercury Fm Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Link http://mercuryfm.id/04/30202 

Summary Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto 

mengapresiasi, bahwa 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 dalam satu pintu. 

 

 

 

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto mengapresiasi, bahwa 

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).Saat ini, 

data yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih tercecer di setiap dinas dan Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) terkait, sehingga ketika pengusaha membutuhkannya, maka mereka harus 

mengunjungi satu per satu situs dinas tersebut. Dengan adanya dashboard Satu Data Jawa Timur, 

pengusaha bisa mengakses big data tersebut dalam satu pintu."Satu Data Jawa Timur ini juga sangat 

membantu investor dalam memutuskan langkah mereka. Misalnya untuk data pertanian, saat pengusaha 

mengakses di dashboard Satu Data Jawa Timur, maka semua data yang dibutuhkan dengan mudah akan 

ditemukan, tentang lahan, berada di ketinggian berapa, kandungan tanahnya apa, semuanya langsung 
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bisa diketahui sehingga investor yang akan berinvestasi tahu apa yang dibutuhkan, jenis tanam dan pupuk 

apa yang harus digunakan. Ini sangat mempermudah," ungkapnya panjang lebarDukungan tersebut juga 

ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Dinas Kominfo Jawa Timur dengan Kadin Jawa 

Timur, tentang integrasi data yang dimiliki Kadin Jawa Timur dalam Satu Data Jawa Timur. Seperti 

diketahui, beberapa tahun terakhir Kadin Jawa Timur melalui Kadin Institute secara konsisten melakukan 

pelatihan dan uji kompetensi teknis untuk tenaga kerja di seluruh Jawa Timur. Data tersebut sudah 

terintegrasi dan terkoneksi langsung dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Nantinya, data 

tersebut akan disinergikan dengan dashboard "Satu Data Jawa Timur"."Kami memiliki data tenaga kerja 

yang berkompeten, yang telah tersertifikasi. Karena pengusaha yang ingin berinvestasi pasti 

membutuhkan data SDM dalam sebuah daerah untuk mengetahui tingkat kompetensi dan produktifitas 

tenaga kerja yang ada," ungkap Adik.Sementara itu, Wakil Gubernur, Emil Elestianto Dardak yang juga 

hadir dalam kesempatan tersebut mengungkapkan, bahwa Gubernur Jawa Timur telah menerbitkan 

Pergub 81/2020 tentang satu data Provinsi Jawa Timur. Ini sejalan dengan Perpres 39/2019 tentang satu 

data Indonesia. Tujuannya agar data itu jelas."Karena kadang kalau kita minta data ke kantor A, kemudian 

minta ke kantor B, datanya tidak sama, yang mana yang akurat. Maka dengan adanya data tersebut 

dikelola menjadi satu, akan menjadi data yang akurat," kata EmilNamun tantangan untuk menyukseskan 

program tersebut adalah kemauan OPD lain untuk menaruh data yang mereka miliki dalam satu data. 

Bagaimana OPD mulai mengintegrasikan datanya dengan Kominfo dalam format satu data, dalam data 

warehouse atau gudangnya data."Sedangkan kita tahu, ke depan pemerintah akan banyak gunakan 

teknologi, akan lebih banyak gunakan artifisial inteligen dan kecerdasan buatan itu. bensinnya, makannya 

kecerdasan buatan itu adalah data. Kecerdasan buatan itu akan bisa efektif ketika terintegrasi dengan 

pengelolaan data. Data itulah yang bisa menghidupkan sistem tersebut," katanya.Untuk melakukan 

percepatan, Pemprov Jawa Timur juga telah mengganti program East Java Investment Super Corridor 

dengan program East Java Information Super Corridor."Dan data ini juga bermanfaat untuk Kadin, guna 

mudahkan pengusaha berinvestasi," tandasnya.Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi 

(Kominfo) Provinsi Jawa Timur, Hudiyono mengungkapkan bahwa sejak pandemi COVID-19, Dinas 

Kominfo di tingkat kabupaten dan kota telah melakukan percepatan digitalisasi dan transformasi data 

untuk mempermudah layanan kepada masyarakat."Data tentang kesehatan misalnya, semua sudah 

terkoneksi dan bisa diakses dengan mudah. Sehingga ketika masyarakat ingin mengetahui data pasien 

COVID-19 atau lainnya bisa langsung mengakses di satu dashboard," ujarnya.Dia berharap, kerja sama 

dengan Kadin Jawa Timur juga akan membuka akses masyarakat untuk data ekonomi, khususnya tentang 

tenaga kerja dan investasi. 
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Title Pemerintah Patuhi Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja Demi 

Kepastian Hukum 

Author _noname 

Media Analisa Daily Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Link http://analisadaily.com/berita/baca/2022/02/04/1027355/pemerintah-patuhi-putusan-

mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum 

Summary "Tindak lanjut Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut perlu segera dilakukan oleh 

Pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi pelaksanaan investasi baik 

domestik maupun asing yang telah berkomitmen untuk melakukan investasi setelah 

terbitnya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. UU Cipta Kerja telah mengalami pengujian 

formil di MK, dan pada 25 November 2021 MK menjatuhkan putusan perkara Pengujian 

Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Yasonna 

menuturkan, ada 3 poin dalam Putusan MK atas UU Cipta Kerja yang perlu ditindaklanjuti 

Pemerintah, yaitu pembentuk UU diperintahkan untuk mengakomodir metode omnibus law 

dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2019 (UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan); secara prosedural pembentukan 

UU Cipta Kerja harus diperbaiki dalam waktu dua tahun sejak Putusan MK diucapkan; dan 

Pemerintah harus menangguhkan segala kebijakan/tindakan strategis yang didasarkan pada 

UU Cipta Kerja. "Sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, Pemerintah 

menghormati dan segera melaksanakan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020," ujar 

Yasonna, dalam orasi ilmiah bertema "Urgensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" tersebut. 

 

 

Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H Laoly menegaskan, Pemerintah dan DPR RI menghormati, 

mematuhi, serta akan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang (UU) Cipta 

Kerja dengan sebaik-baiknya.Hal itu disampaikan Menkumham Yasonna dalam orasi ilmiah memperingati 

Dies Natalis ke-68 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU)."Tindak lanjut Putusan MK Nomor 

91/PUU-XVIII/2020 tersebut perlu segera dilakukan oleh Pemerintah untuk menjamin adanya kepastian 

hukum bagi pelaksanaan investasi baik domestik maupun asing yang telah berkomitmen untuk 

melakukan investasi setelah terbitnya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Investasi tersebut tentu 

akan menambah lapangan kerja yang luas bagi masyarakat," kata Yasonna di USU, Medan, Jumat 

(4/2).UU Cipta Kerja telah mengalami pengujian formil di MK, dan pada 25 November 2021 MK 

menjatuhkan putusan perkara Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap 

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Putusan Nomor 91/PUU-

XVIII/2020.Dalam amar putusan dinyatakan bahwa pembentukan UU tentang Cipta Kerja bertentangan 

dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak 

putusan ini diucapkan", kemudian Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan kepada pembentuk 

undang-undang (Presiden dan DPR) untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) 
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tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan 

maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara 

permanen.Yasonna menuturkan, ada 3 poin dalam Putusan MK atas UU Cipta Kerja yang perlu 

ditindaklanjuti Pemerintah, yaitu pembentuk UU diperintahkan untuk mengakomodir metode omnibus 

law dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (UU 

Pembentukan Peraturan Perundang- undangan); secara prosedural pembentukan UU Cipta Kerja harus 

diperbaiki dalam waktu dua tahun sejak Putusan MK diucapkan; dan Pemerintah harus menangguhkan 

segala kebijakan/tindakan strategis yang didasarkan pada UU Cipta Kerja."Sebagai negara demokrasi 

yang berdasarkan hukum, Pemerintah menghormati dan segera melaksanakan Putusan MK Nomor 

91/PUU-XVIII/2020," ujar Yasonna, dalam orasi ilmiah bertema "Urgensi Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" tersebut.UU Cipta Kerja disahkan 

pada 2020 menggunakan metode Omnibus Law dan memperhatikan muatan serta substansi undang-

undang yang harus diubah dalam UU tentang Cipta Kerja mencapai 78 Undang-Undang, yang meliputi 10 

klaster yaitu: peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; ketenagakerjaan; kemudahan, 

perlindungan serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M; kemudahan berusaha; dukungan riset dan 

inovasi; pengadaan tanah; kawasan ekonomi; investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek 

strategis nasional; pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan pengenaan sanksi.Pelaksanaan UU 

tentang Cipta Kerja diharap mencapai tujuan pembentukannya, yaitu: penciptaan dan peningkatan 

lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap sektor 

koperasi dan UMK-M untuk menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya dengan tetap 

memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional.Kemudian, 

terjaminnya hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan 

perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang 

berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri 

nasional; penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem 

investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan 

nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada 

haluan ideologi Pancasila."Negara wajib menetapkan kebijakan dan melakukan tindakan untuk 

memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. 

Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya, merupakan salah satu 

aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya," pungkas alumni Fakultas Hukum USU tersebut. 
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Title Antrean Karantina Covid-19 di Rusun Pasar Rumput 

Membeludak 

Author Muhammad Farhan 

Media Okezone Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Negative 

Link http://nasional.okezone.com/read/2022/02/04/337/2542324/antrean-karantina-covid-19-

di-rusun-pasar-rumput-membeludak 

Summary Menurut tentara tersebut, penanggung jawab dari rusun Pasar Rumput dikembalikan 

kepada Pangdam Jaya. Diketahui, Rusun Pasar Rumput dijadikan tempat karantina untuk 

WNI yang melakukan perjalanan Internasional dan para pekerja migran. Lokasi karantina 

pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) di Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput, Jakarta 

terpantau ramai. Bahkan, antreannya mengular di depan pintu masuk rusun. 

 

 

 

Lokasi karantina pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) di Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput, Jakarta 

terpantau ramai. Bahkan, antreannya mengular di depan pintu masuk rusun.Dua orang tentara Polisi 

Militer mengamankan antrean dan parkir kendaraan yang berkerumun di depan Rusun. Setelah 

memasuki gerbang, pengunjung diminta melapor ke pos yang berada di dekat tenda merah tertulis Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).Pos lapor tersebut diisi oleh sejumlah tentara berseragam, 

namun yang mengisi meja penerimaan hanya dua orang tentara. Saat MNC Portal meminta kesediaan 

pihak pengelola untuk liputan, kedua tentara tersebut meminta maaf seraya mengatupkan kedua 

tangan."Maaf, kami tidak bisa izinkan liputan ya," tutur salah seorang tentara kepada MNC Portal pada 

Jumat (4/2/2022).Menurut tentara tersebut, penanggung jawab dari rusun Pasar Rumput dikembalikan 

kepada Pangdam Jaya. Oleh karenanya guna tetap menjaga pengunjung yang tidak dikarantina, tentara 

tersebut mempersilakan berkoordinasi dengan Pangdam Jaya.Diketahui, Rusun Pasar Rumput dijadikan 

tempat karantina untuk WNI yang melakukan perjalanan Internasional dan para pekerja migran. Hal ini 

menyusul peraturan pemerintah yang mewajibkan warga yang telah melakukan perjalanan internasional 

untuk menerapkan masa karantina selama 14 hari guna mencegah penularana virus Covid-19 varian 

Omicron. 
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Title Yasonna: Pemerintah Patuhi Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja 

Demi Kepastian Hukum 

Author Redaksi - 

Media Nawacita.co Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Link http://nawacita.co/index.php/2022/02/04/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-

tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum 

Summary "Tindak lanjut Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut perlu segera dilakukan oleh 

Pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi pelaksanaan investasi baik 

domestik maupun asing yang telah berkomitmen untuk melakukan investasi setelah 

terbitnya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. UU Cipta Kerja telah mengalami pengujian 

formil di MK, dan pada 25 November 2021 MK menjatuhkan putusan perkara Pengujian 

Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 

 

 

Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly menegaskan bahwa Pemerintah dan DPR RI menghormati, 

mematuhi, serta akan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Cipta Kerja 

dengan sebaik-baiknya. Hal itu disampaikan Yasonna dalam orasi ilmiah memperingati Dies Natalis ke-68 

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. "Tindak lanjut Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 

tersebut perlu segera dilakukan oleh Pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi 

pelaksanaan investasi baik domestik maupun asing yang telah berkomitmen untuk melakukan investasi 

setelah terbitnya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Investasi tersebut tentu akan menambah 

lapangan kerja yang luas bagi masyarakat," kata Yasonna, di Universitas Sumatera Utara, Jumat 

(4/2/2022). UU Cipta Kerja telah mengalami pengujian formil di MK, dan pada 25 November 2021 MK 

menjatuhkan putusan perkara Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap 

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Putusan Nomor 91/PUU-

XVIII/2020.Dalam amar putusan dinyatakan bahwa pembentukan UU tentang Cipta Kerja bertentangan 

dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak 

putusan ini diucapkan", kemudian Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan kepada pembentuk 

undang-undang (Presiden dan DPR) untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) 

tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan 

maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara 

permanen. Yasonna menuturkan, ada tiga poin dalam Putusan MK atas UU Cipta Kerja yang perlu 

ditindaklanjuti Pemerintah, yaitu pembentuk UU diperintahkan untuk mengakomodir metode omnibus 

law dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (UU 

Pembentukan Peraturan Perundang- undangan); secara prosedural pembentukan UU Cipta Kerja harus 

diperbaiki dalam waktu dua tahun sejak Putusan MK diucapkan; dan Pemerintah harus menangguhkan 

segala kebijakan/tindakan strategis yang didasarkan pada UU Cipta Kerja. "Sebagai negara demokrasi 

yang berdasarkan hukum, Pemerintah menghormati dan segera melaksanakan Putusan MK Nomor 
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91/PUU-XVIII/2020," ujar Yasonna, dalam orasi ilmiah bertema "Urgensi Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" tersebut. UU Cipta Kerja disahkan 

pada 2020 menggunakan metode Omnibus Law dan memperhatikan muatan serta substansi undang-

undang yang harus diubah dalam UU tentang Cipta Kerja mencapai 78 Undang-Undang, yang meliputi 10 

klaster yaitu: peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; ketenagakerjaan; kemudahan, 

perlindungan serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M; kemudahan berusaha; dukungan riset dan 

inovasi; pengadaan tanah; kawasan ekonomi; investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek 

strategis nasional; pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan pengenaan sanksi. Pelaksanaan UU 

tentang Cipta Kerja diharap mencapai tujuan pembentukannya, yaitu: penciptaan dan peningkatan 

lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap sektor 

koperasi dan UMK-M untuk menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya dengan tetap 

memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Kemudian, 

terjaminnya hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan 

perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang 

berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri 

nasional; penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem 

investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan 

nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada 

haluan ideologi Pancasila. "Negara wajib menetapkan kebijakan dan melakukan tindakan untuk 

memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. 

Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya, merupakan salah satu 

aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya," pungkas alumni Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tersebut. Alma. 
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Title Pemkab Tebo Sebarkan Surat Edaran Standar UMP Author _noname 

Media Portal Tebo Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.portaltebo.id/2022/02/pemkab-tebo-sebarkan-surat-edaran.html 

Summary Pemerintah Kabupaten Tebo melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja 

(Disperindagnaker) Kabupaten Tebo mengeluarkan surat edaran Bupati Tebo Nomor : 

560/110/Disperindagnaker/2022. Surat Edaran tersebut telah disebarkan kepada semua 

perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Tebo. Ini dibenarkan oleh Kepala Dinas 

Perindagnaker Tebo melalui Kepala Bidang Naker Kabupaten Tebo, Ali Bato, S.Ag, M.Pd, 

Jum'at (04/02/22). Selain itu kata dia, sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan 

kesejahteraan taraf hidup pekerja/buruh beserta keluarganya, "maka dari itu kita 

menginventarisasi serta mengevaluasi upah yang diberikan oleh perusahaan kepada 

karyawannya di Kabupaten Tebo, apakah sudah sesuai standar Pergub atau tidak," kata Ali 

Bato. 

 

 

Pemerintah Kabupaten Tebo melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Tenaga Kerja 

(Disperindagnaker) Kabupaten Tebo mengeluarkan surat edaran Bupati Tebo Nomor : 

560/110/Disperindagnaker/2022.Surat Edaran tersebut telah disebarkan kepada semua perusahaan 

yang berada di wilayah Kabupaten Tebo. Ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Perindagnaker Tebo melalui 

Kepala Bidang Naker Kabupaten Tebo, Ali Bato, S.Ag, M.Pd, Jum'at (04/02/22).Dikatakannya, Surat 

Edaran tersebut Dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 

914/Kep.Gub/Disnakertrans-3.3/2021 tentang Standar Upah Minimum (UMP) Propinsi Jambi Tahun 

2022.Selain itu kata dia, sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan taraf hidup 

pekerja/buruh beserta keluarganya, "maka dari itu kita menginventarisasi serta mengevaluasi upah yang 

diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya di Kabupaten Tebo, apakah sudah sesuai standar Pergub 

atau tidak," kata Ali Bato.Ali Bato mengaku, Surat Edaran tersebut sudah dikirimkan ke perusahaan 

perusahaan yang ada di Tebo pada awal Januari kemarin, tepatnya tanggal 10 Januari 

2022."Direncanakan, Senin (07/02/22) besok kita dari Dinas Perindagnaker Tebo akan turun ke beberapa 

perusahaan untuk ngecek realisasi UMP, apakah mereka telah mengikuti SE tersebut atau tidak," 

terangnya.Terakhir dikatakan Ali Bato, apabila perusahaan tidak mengindahkan SE tersebut, pihaknya 

akan melakukan himbauan kembali kepada kepada perusahaan itu. "Jika himbauan yang kami berikan 

tidak dilaksanakan juga, maka kami akan melaporkan kepada pengawas ketenagakerjaan Propinsi 

Jambi,"tutupnya. 
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Title Yasonna: Pemerintah Patuhi Putusan MK Tentang UU Cipta 

Kerja Demi Kepastian Hukum 

Author (wol/rls/d1) 

Media Waspada Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Link http://waspada.co.id/2022/02/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-

kerja-demi-kepastian-hukum 

Summary "Tindak lanjut putusan MK Nomor 91/XVIII/2020 tersebut perlu segera dilakukan oleh 

pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi pelaksanaan investasi, baik 

domestik maupun asing yang telah berkomitmen untuk melakukan investasi setelah 

terbitnya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. UU Cipta Kerja telah mengalami pengujian 

formil di MK, dan pada 25 November 2021 MK menjatuhkan putusan perkara Pengujian 

Formil UU nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Putusan Nomor 91/XVIII/2020. Yasonna 

menuturkan, ada tiga poin dalam Putusan MK atas UU Cipta Kerja yang perlu ditindaklanjuti 

Pemerintah, yaitu pembentuk UU diperintahkan untuk mengakomodir metode omnibus law 

dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2019 (UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan), secara prosedural pembentukan 

UU Cipta Kerja harus diperbaiki dalam waktu dua tahun sejak putusan MK diucapkan dan 

pemerintah harus menangguhkan segala kebijakan/tindakan strategi yang didasarkan pada 

UU Cipta Kerja. "Sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, Pemerintah 

menghormati dan segera melaksanakan Putusan MK Nomor 91/XVIII/2020," ujar Yasonna, 

dalam orasi ilmiah bertema 'Urgensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi' tersebut. 

 

 

 

Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H Laoly menegaskan, bahwa pemerintah dan DPR RI menghormati, 

mematuhi, serta akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Cipta Kerja 

dengan sebaik-baiknya.Hal itu disampaikan Yasonna dalam orasi ilmiah memperingati Dies Natalis ke-68 

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Medan."Tindak lanjut putusan MK Nomor 

91/XVIII/2020 tersebut perlu segera dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin adanya kepastian 
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hukum bagi pelaksanaan investasi, baik domestik maupun asing yang telah berkomitmen untuk 

melakukan investasi setelah terbitnya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Investasi tersebut tentu 

akan menambah lapangan kerja yang luas bagi masyarakat," kata Yasonna, di USU, Jumat (4/2).UU Cipta 

Kerja telah mengalami pengujian formil di MK, dan pada 25 November 2021 MK menjatuhkan putusan 

perkara Pengujian Formil UU nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Putusan Nomor 91/XVIII/2020.Dalam amar putusan 

dinyatakan, bahwa pembentukan UU tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak 

dimaknai "Tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan", kemudian 

Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR) 

untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan 

dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.Yasonna menuturkan, ada 

tiga poin dalam Putusan MK atas UU Cipta Kerja yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah, yaitu pembentuk 

UU diperintahkan untuk mengakomodir metode omnibus law dalam perubahan Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan), secara 

prosedural pembentukan UU Cipta Kerja harus diperbaiki dalam waktu dua tahun sejak putusan MK 

diucapkan dan pemerintah harus menangguhkan segala kebijakan/tindakan strategi yang didasarkan 

pada UU Cipta Kerja."Sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, Pemerintah menghormati dan 

segera melaksanakan Putusan MK Nomor 91/XVIII/2020," ujar Yasonna, dalam orasi ilmiah bertema 

'Urgensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi' 

tersebut.UU Cipta Kerja disahkan pada 2020 menggunakan metode Omnibus Law dan memperhatikan 

muatan serta substansi undang-undang yang harus diubah dalam UU tentang Cipta Kerja mencapai 78 

Undang-Undang, yang meliputi 10 klaster yaitu: peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, 

ketenagakerjaan, kemudahan, perlindungan serta pemberdayaan koperasi dan M, kemudahan berusaha, 

dukungan riset dan inovasi, pengadaan tanah, kawasan ekonomi, investasi Pemerintah Pusat dan 

percepatan proyek strategis nasional, pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan pengenaan 

sanksi.Pelaksanaan UU tentang Cipta Kerja diharap mencapai tujuan pembentukannya, yaitu penciptaan 

dan peningkatan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan 

terhadap sektor koperasi dan M untuk menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya dengan tetap 

memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional.Kemudian, 

terjaminnya hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan 

perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang 

berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri 

nasional, penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem 

investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan 

nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada 

haluan ideologi Pancasila."Negara wajib menetapkan kebijakan dan melakukan tindakan untuk 

memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. 

Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya, merupakan salah satu 

aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya," pungkas alumni Fakultas Hukum USU. 
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Title Pemerintah Patuhi Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja Demi 

Kepastian Hukum 

Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/04/pemerintah-patuhi-putusan-mk-

tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum 

Summary Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menegaskan bahwa 

pemerintah dan DPR RI menghormati, mematuhi, serta akan melaksanakan putusan 

Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-Undang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya. "Tindak 

lanjut Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut perlu segera dilakukan oleh 

Pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi pelaksanaan investasi baik 

domestik maupun asing yang telah berkomitmen untuk melakukan investasi setelah 

terbitnya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. UU Cipta Kerja telah mengalami pengujian 

formil di MK, dan pada 25 November 2021 MK menjatuhkan putusan perkara Pengujian 

Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 

 

 

 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menegaskan bahwa pemerintah 

dan DPR RI menghormati, mematuhi, serta akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas 

Undang-Undang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya.Hal itu disampaikan Yasonna dalam orasi ilmiah 

memperingati Dies Natalis ke-68 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara."Tindak lanjut Putusan MK 

Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut perlu segera dilakukan oleh Pemerintah untuk menjamin adanya 

kepastian hukum bagi pelaksanaan investasi baik domestik maupun asing yang telah berkomitmen untuk 

melakukan investasi setelah terbitnya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Investasi tersebut tentu 

akan menambah lapangan kerja yang luas bagi masyarakat," kata Yasonna, di Universitas Sumatera 

Utara, Jumat (4/2/2022).UU Cipta Kerja telah mengalami pengujian formil di MK, dan pada 25 November 

2021 MK menjatuhkan putusan perkara Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Putusan Nomor 91/PUU-

XVIII/2020.Dalam amar putusan dinyatakan bahwa pembentukan UU tentang Cipta Kerja bertentangan 

dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
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secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak 

putusan ini diucapkan", kemudian Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan kepada pembentuk 

undang-undang (Presiden dan DPR) untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) 

tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan 

maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara 

permanen.Yasonna menuturkan, ada tiga poin dalam putusan MK atas UU Cipta Kerja yang perlu 

ditindaklanjuti pemerintah, yaitu pembentuk UU diperintahkan untuk mengakomodir metode omnibus 

law dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (UU 

Pembentukan Peraturan Perundang- undangan); secara prosedural pembentukan UU Cipta Kerja harus 

diperbaiki dalam waktu dua tahun sejak putusan MK diucapkan; dan pemerintah harus menangguhkan 

segala kebijakan/tindakan strategis yang didasarkan pada UU Cipta Kerja."Sebagai negara demokrasi 

yang berdasarkan hukum, pemerintah menghormati dan segera melaksanakan Putusan MK Nomor 

91/PUU-XVIII/2020," ujar Yasonna, dalam orasi ilmiah bertema 'Urgensi Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi' tersebut.UU Cipta Kerja disahkan 

pada 2020 menggunakan metode Omnibus Law dan memperhatikan muatan serta substansi undang-

undang yang harus diubah dalam UU tentang Cipta Kerja mencapai 78 Undang-Undang, yang meliputi 10 

klaster yaitu: peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; ketenagakerjaan; kemudahan, 

perlindungan serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M; kemudahan berusaha; dukungan riset dan 

inovasi; pengadaan tanah; kawasan ekonomi; investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek 

strategis nasional; pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan pengenaan sanksi.Pelaksanaan UU 

tentang Cipta Kerja diharap mencapai tujuan pembentukannya, yaitu: penciptaan dan peningkatan 

lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap sektor 

koperasi dan UMK-M untuk menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya dengan tetap 

memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional.Kemudian, 

terjaminnya hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan 

perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang 

berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri 

nasional; penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem 

investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan 

nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada 

haluan ideologi Pancasila."Negara wajib menetapkan kebijakan dan melakukan tindakan untuk 

memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. 

Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya, merupakan salah satu 

aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya," kata alumni Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tersebut. 
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Title Yasonna : Pemerintah Patuhi Putusan MK Tentang UU Cipta 

Kerja 

Author Gias Ul Hassan 

Media Sriwijaya Media Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Link http://sriwijayamedia.com/2022/02/04/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-

uu-cipta-kerja 

Summary Jakarta, Sriwijaya Media- Pemerintah dan DPR RI menghormati, mematuhi, serta akan 

melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-Undang (UU) Cipta Kerja 

dengan sebaik-baiknya. "Tindak lanjut putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut perlu 

segera dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi 

pelaksanaan investasi baik domestik maupun asing yang telah berkomitmen untuk 

melakukan investasi setelah terbitnya UU Cipta Kerja No 11/2020. Menurut dia, UU Cipta 

Kerja telah mengalami pengujian formil di MK, dan pada 25 November 2021 MK 

menjatuhkan putusan perkara Pengujian Formil UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja 

terhadap Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui 

putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Kemudian MK juga memerintahkan kepada pembentuk 

undang-undang (Presiden dan DPR) untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling 

lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut 

tidak dilakukan perbaikan, maka UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja menjadi 

inkonstitusional secara permanen. 

 

 

 

Jakarta, Sriwijaya Media - Pemerintah dan DPR RI menghormati, mematuhi, serta akan melaksanakan 

putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya. Hal 

itu disampaikan Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly, dalam orasi ilmiah memperingati Dies 

Natalis ke 68 Fakultas Hukum (FH) Universitas Sumatera Utara (USU). "Tindak lanjut putusan MK Nomor 

91/PUU-XVIII/2020 tersebut perlu segera dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin adanya kepastian 

hukum bagi pelaksanaan investasi baik domestik maupun asing yang telah berkomitmen untuk 

melakukan investasi setelah terbitnya UU Cipta Kerja No 11/2020. Investasi tersebut tentu akan 

menambah lapangan kerja yang luas bagi masyarakat," kata Yasonna, di USU, Jum'at (4/2/2022). 

Menurut dia, UU Cipta Kerja telah mengalami pengujian formil di MK, dan pada 25 November 2021 MK 
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menjatuhkan putusan perkara Pengujian Formil UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang 

Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 

Dalam amar putusan dinyatakan bahwa pembentukan UU tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara 

bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan 

ini diucapkan". Kemudian MK juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang (Presiden dan 

DPR) untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini 

diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka UU No 11/2020 

tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen. Yasonna menuturkan, ada tiga poin dalam 

putusan MK atas UU Cipta Kerja yang perlu ditindaklanjuti pemerintah, yaitu pembentuk UU 

diperintahkan untuk mengakomodir metode omnibus law dalam perubahan UU No 12/2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No 15/2019 (UU 

Pembentukan Peraturan Perundang- undangan); secara prosedural pembentukan UU Cipta Kerja harus 

diperbaiki dalam waktu dua tahun sejak putusan MK diucapkan; dan pemerintah harus menangguhkan 

segala kebijakan/tindakan strategis yang didasarkan pada UU Cipta Kerja. "Sebagai negara demokrasi 

yang berdasarkan hukum, pemerintah menghormati dan segera melaksanakan Putusan MK Nomor 

91/PUU-XVIII/2020," ujar Yasonna, dalam orasi ilmiah bertema "Urgensi UU No 11/2020 tentang Cipta 

Kerja pasca putusan MK," paparnya. UU Cipta Kerja disahkan pada 2020 menggunakan metode Omnibus 

Law dan memperhatikan muatan serta substansi undang-undang yang harus diubah dalam UU tentang 

Cipta Kerja mencapai 78 UU, yang meliputi 10 klaster yaitu: peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan 

berusaha; ketenagakerjaan; kemudahan, perlindungan serta pemberdayaan koperasi dan UMKM; 

kemudahan berusaha; dukungan riset dan inovasi; pengadaan tanah; kawasan ekonomi; investasi 

pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional; pelaksanaan administrasi pemerintahan; 

dan pengenaan sanksi. Pelaksanaan UU tentang Cipta Kerja diharap mencapai tujuan pembentukannya, 

yaitu: penciptaan dan peningkatan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan 

pemberdayaan terhadap sektor koperasi dan UMKM untuk menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-

luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan 

ekonomi nasional. Kemudian, terjaminnya hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan, serta 

mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; penyesuaian berbagai aspek 

pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan 

UMKM serta industri nasional; penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan 

peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi 

pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan 

berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. "Negara wajib menetapkan kebijakan dan melakukan 

tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang 

layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya, merupakan salah 

satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan 

manusia Indonesia seutuhnya," pungkas alumni FH USU tersebut. 
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Title Demi Kepastian Hukum, Menkumham RI: Pemerintah Patuhi 

Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja 

Author _noname 

Media Times Indonesia Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.timesindonesia.co.id/read/news/395005/demi-kepastian-hukum-

menkumham-ri-pemerintah-patuhi-putusan-mk-terkait-uu-cipta-kerja 

Summary Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya, merupakan 

salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka 

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya," demikian Menkumham RI Yasonna H Laoly 

soal putusan MK terhadap UU Cipta Kerja. Menkumham RI Yasonna H. Laoly dalam orasi 

ilmiah memperingati Dies Natalis ke-68 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 

menegaskan, pemerintah dan DPR RI menghormati, mematuhi, serta akan melaksanakan 

Putusan Mahkamah Konstitusi atas UU Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya. "Tindak lanjut 

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut perlu segera dilakukan oleh Pemerintah 

untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi pelaksanaan investasi baik domestik maupun 

asing yang telah berkomitmen untuk melakukan investasi setelah terbitnya UU Cipta Kerja 

Nomor 11 Tahun 2020. UU Cipta Kerja telah mengalami pengujian formil di MK, dan pada 25 

November 2021 MK menjatuhkan putusan perkara Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 

 

 

 

Menkumham RI Yasonna H. Laoly dalam orasi ilmiah memperingati Dies Natalis ke-68 Fakultas Hukum 

Universitas Sumatera Utara menegaskan, pemerintah dan DPR RI menghormati, mematuhi, serta akan 

melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi atas UU Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya."Tindak lanjut 

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut perlu segera dilakukan oleh Pemerintah untuk 

menjamin adanya kepastian hukum bagi pelaksanaan investasi baik domestik maupun asing yang telah 

berkomitmen untuk melakukan investasi setelah terbitnya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. 

Investasi tersebut tentu akan menambah lapangan kerja yang luas bagi masyarakat," ucap Yasonna, 

Jumat (4/2/2022).UU Cipta Kerja telah mengalami pengujian formil di MK, dan pada 25 November 2021 

MK menjatuhkan putusan perkara Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
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terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Putusan Nomor 91/PUU-

XVIII/2020.Dalam amar putusan dinyatakan bahwa pembentukan UU tentang Cipta Kerja bertentangan 

dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak 

putusan ini diucapkan.Kemudian Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan pemerintah dan DPR RI 

untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan tersebut diucapkan 

dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.Yasonna menuturkan, ada 

tiga poin dalam Putusan MK atas UU Cipta Kerja yang perlu ditindaklanjuti pemerintah, yaitu pembentuk 

UU diperintahkan untuk mengakomodir metode omnibus law dalam perubahan Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.Secara prosedural, pembentukan UU Cipta Kerja juga harus 

diperbaiki dalam waktu dua tahun sejak Putusan MK diucapkan dan terakhir pemerintah harus 

menangguhkan segala kebijakan/tindakan strategis yang didasarkan pada UU Cipta Kerja."Sebagai 

negara demokrasi yang berdasarkan hukum, Pemerintah menghormati dan segera melaksanakan 

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020," ujar Yasonna, dalam orasi ilmiah bertema 'Urgensi Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi' tersebut.UU 

Cipta Kerja disahkan pada 2020 menggunakan metode Omnibus Law dan memperhatikan muatan serta 

substansi undang-undang yang harus diubah dalam UU Cipta Kerja mencapai 78 UU, meliputi 10 

klaster.Kesepuluh klaster itu adalah, peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, 

ketenagakerjaan; kemudahan, perlindungan serta pemberdayaan koperasi dan UMKM, kemudahan 

berusaha, dukungan riset dan inovasi, pengadaan tanah, kawasan ekonomi, investasi Pemerintah Pusat 

dan percepatan proyek strategis nasional, pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pengenaan 

sanksi.Pelaksanaan UU tentang Cipta Kerja diharap mencapai tujuan pembentukannya, yaitu: penciptaan 

dan peningkatan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan 

terhadap sektor koperasi dan UMK-M untuk menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya dengan 

tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi 

nasional.Kemudian, terjaminnya hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan, serta mendapat 

imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; penyesuaian berbagai aspek 

pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan 

UMKM serta industri nasional.Selanjutnya, penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan 

dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang 

berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi 

nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila."Negara wajib menetapkan kebijakan dan 

melakukan tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan 

penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya, 

merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka 

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya," demikian Menkumham RI Yasonna H Laoly soal putusan 

MK terhadap UU Cipta Kerja. (*)* 
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Title Yasonna: Pemerintah Patuhi Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja 

Demi Kepastian Hukum 

Author _noname 

Media Jitunews Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.jitunews.com/read/145317/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-

uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum 

Summary "Tindak lanjut Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut perlu segera dilakukan oleh 

Pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi pelaksanaan investasi baik 

domestik maupun asing yang telah berkomitmen untuk melakukan investasi setelah 

terbitnya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. UU Cipta Kerja telah mengalami pengujian 

formil di MK, dan pada 25 November 2021 MK menjatuhkan putusan perkara Pengujian 

Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 

 

 

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly menegaskan bahwa 

Pemerintah dan DPR RI menghormati, mematuhi, serta akan melaksanakan Putusan Mahkamah 

Konstitusi atas Undang-Undang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya. Hal itu disampaikan Yasonna dalam 

orasi ilmiah memperingati Dies Natalis ke-68 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara."Tindak lanjut 

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut perlu segera dilakukan oleh Pemerintah untuk 

menjamin adanya kepastian hukum bagi pelaksanaan investasi baik domestik maupun asing yang telah 

berkomitmen untuk melakukan investasi setelah terbitnya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. 

Investasi tersebut tentu akan menambah lapangan kerja yang luas bagi masyarakat," kata Yasonna, di 

Universitas Sumatera Utara, Jumat (4/2/2022).UU Cipta Kerja telah mengalami pengujian formil di MK, 

dan pada 25 November 2021 MK menjatuhkan putusan perkara Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui 

Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.Dalam amar putusan dinyatakan bahwa pembentukan UU tentang 

Cipta Kerja bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam 

waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan", kemudian Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan 

kepada pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR) untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu 

paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak 

dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi 

inkonstitusional secara permanen.Yasonna menuturkan, ada tiga poin dalam Putusan MK atas UU Cipta 

Kerja yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah, yaitu pembentuk UU diperintahkan untuk mengakomodir 

metode omnibus law dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2019 (UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan); secara prosedural pembentukan UU Cipta 

Kerja harus diperbaiki dalam waktu dua tahun sejak Putusan MK diucapkan; dan Pemerintah harus 

menangguhkan segala kebijakan/tindakan strategis yang didasarkan pada UU Cipta Kerja."Sebagai 

negara demokrasi yang berdasarkan hukum, Pemerintah menghormati dan segera melaksanakan 



 

317 

 

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020," ujar Yasonna, dalam orasi ilmiah bertema "Urgensi Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" tersebut.UU 

Cipta Kerja disahkan pada 2020 menggunakan metode Omnibus Law dan memperhatikan muatan serta 

substansi undang-undang yang harus diubah dalam UU tentang Cipta Kerja mencapai 78 Undang-

Undang, yang meliputi 10 klaster yaitu: peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; 

ketenagakerjaan; kemudahan, perlindungan serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M; kemudahan 

berusaha; dukungan riset dan inovasi; pengadaan tanah; kawasan ekonomi; investasi Pemerintah Pusat 

dan percepatan proyek strategis nasional; pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan pengenaan 

sanksi.Pelaksanaan UU tentang Cipta Kerja diharap mencapai tujuan pembentukannya, yaitu: penciptaan 

dan peningkatan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan 

terhadap sektor koperasi dan UMK-M untuk menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya dengan 

tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi 

nasional.Kemudian, terjaminnya hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan, serta mendapat 

imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; penyesuaian berbagai aspek 

pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan 

UMKM serta industri nasional; penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan 

peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi 

pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan 

berpedoman pada haluan ideologi Pancasila."Negara wajib menetapkan kebijakan dan melakukan 

tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang 

layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya, merupakan salah 

satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan 

manusia Indonesia seutuhnya," pungkasnya. 
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Title Golkar Nusa Tenggara Timur Dekati Milenial dan Perempuan, Sosok 

Calon Gubernur Dinanti Publik 

Author _noname 

Media Kompas.id Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/02/04/golkar-ntt-dekati-milenial-dan-

perempuan-calon-gubernur-dinanti-publik 

Summary Partai Golkar di Nusa Tenggara Timur berusaha mendekati kelompok milenial dan 

perempuan sebagai bagian dari konsolidasi politik menuju Pemilu 2024. Di sisi lain, Golkar 

diingatkan untuk mengusung kadernya sendiri menjadi calon gubernur Nusa Tenggara 

Timur. Ketua Dewan Pimpinan Daerah I Partai Golkar Nusa Tenggara Timur Emanuel 

Melkiades Lakalena bersama sejumlah pengurus partai hadir dalam acara tersebut. Menurut 

dia, Golkar Nusa Tenggara Timur telah memberi banyak ruang bagi perempuan dan 

kelompok milenial dalam kontestasi politik. 

 

 

Partai Golkar di Nusa Tenggara Timur berusaha mendekati kelompok milenial dan perempuan sebagai 

bagian dari konsolidasi politik menuju Pemilu 2024. Di sisi lain, Golkar diingatkan untuk mengusung 

kadernya sendiri menjadi calon gubernur Nusa Tenggara Timur. Sikap politik ini memengaruhi tingkat 

keyakinan publik akan kesungguhan partai tersebut berjuang untuk rakyat.Konsolidasi kaum milenial dan 

perempuan itu dikemas dalam acara bertajuk "Temu Akbar Milenial dan Perempuan", di Kota Kupang, 

Jumat (4/2/2022). Ketua Dewan Pimpinan Daerah I Partai Golkar Nusa Tenggara Timur Emanuel 

Melkiades Lakalena bersama sejumlah pengurus partai hadir dalam acara tersebut.Melkiades 

mengatakan, pertemuan digelar untuk meminta masukan dari kelompok perempuan dan milenial. Ia 

meyakini, masukan dari arus bawah akan memperkuat konsolidasi internal partai dalam hajatan politik 

ke depan. Hal ini, kata dia, juga untuk mendorong keterlibatan partai membantu menyelesaikan 

persoalan masyarakat.Menurut dia, Golkar Nusa Tenggara Timur telah memberi banyak ruang bagi 

perempuan dan kelompok milenial dalam kontestasi politik. Banyak anggota DPR hingga DPRD asal 

Golkar menjadi representasi kelompok perempuan dan milenial. Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur 

Ince Sayuna, misalnya, merupakan kader Golkar. Pada Pemilihan Legislatif 2019, kuota calon perempuan 

dari Golkar hampir 40 persen.Dalam acara itu, sejumlah perempuan tampil menyampaikan masukan 

terkait nasib perempuan. "Sampai saat ini, perempuan masih dianggap nomor dua. Tempatnya di 

belakang. Biasanya kalau ada acara hanya di seksi konsumsi. Kalau perempuan punya potensi, kenapa 

tidak diberi posisi strategis?" ujar Liby Sinlaeloe, pemerhati masalah perempuan dan anak di Nusa 

Tenggara Timur.Ia juga berharap, Partai Golkar memperjuangkan nasib perempuan dan anak di Nusa 

Tenggara Timur. Dalam catatan Kompas, Nusa Tenggara Timur menjadi daerah rawan terjadi 

perdagangan manusia. Banyak perempuan Nusa Tenggara Timur menjadi tenaga kerja ilegal di luar 

negeri. Pada periode 2018-2020, kasus yang menimpa pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur 

mencapai 1.225 kasus. Sejumlah 1.152 kasus di antaranya terkait penempatan tenaga kerja 

ilegal.Seorang anak makan nasi putih di perumahan eks pengungsi Timor Timur di Oebelo, Kabupaten 

Kupang, Nusa Tenggara Timur pada, Jumat (14/2/2020). Hidup di bawah garis kemiskinan menyebabkan 

gizi anak tidak terpenuhi.Kesungguhan GolkarPengamat politik di Nusa Tenggara Timur, Ahmad Atang, 

berpendapat, Golkar Nusa Tenggara Timur memiliki sejumlah program kerja dan inovasi untuk 
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mendekatkan diri dengan masyarakat. Golkar termasuk yang paling dominan menyentuh kalangan 

masyarakat bawah lewat berbagai program, seperti pemberdayaan usaha kecil dan menengah saat 

pandemi Covid-19.Dalam peta politik, Nusa Tenggara Timur menjadi "milik" Golkar. Sejak masa Orde Baru 

hingga saat ini, Golkar selalu memenangi pemilu legislatif, kecuali pemilu 2019. Kendati sama-sama 

mengoleksi enam kursi di DPRD Nusa Tenggara Timur, Golkar kalah perolehan suara dari PDI Perjuangan. 

"Golkar punya enam kursi dan punya fraksi sendiri. Golkar bisa mengusung calon sendiri, " katanya.Akan 

tetapi, Atang menilai, belum ada kesungguhan dari kader Golkar untuk maju dalam pemilihan gubernur 

Nusa Tenggara Timur. Melkiades, misalnya, hingga kini belum menyatakan sikap. "Banyak orang kecewa 

kenapa Golkar tidak mengajukan calon gubernur saat Pilgub 2018. Itu yang ikut memengaruhi suara 

Golkar pada Pileg 2019 turun," katanya. 

  



 

320 

 

Title Satu Data Jawa Timur Mudahkan Investor Ambil Keputusan 

Bisnis 

Author _noname 

Media Investor Daily Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Link http://investor.id/business/281281/satu-data-jatim-mudahkan-investor-ambil-keputusan-

bisnis 

Summary SURABAYA, Investor.id-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, Jumat (4/2). Dengan adanya 

dashboard Satu Data Jawa Timur, pengusaha bisa mengakses big data tersebut di satu pintu. 

 

 

 

SURABAYA, Investor.id-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, Jumat (4/2).Saat ini, 

kata dia, data yang dimiliki pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Timur masih tercecer di setiap dinas dan 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, sehingga ketika pengusaha membutuhkannya, maka mereka 

harus mengunjungi satu per satu situs dinas tersebut. Dengan adanya dashboard Satu Data Jawa Timur, 

pengusaha bisa mengakses big data tersebut di satu pintu."Program Satu Data Jawa Timur ini juga sangat 

membantu investor dalam memutuskan langkah mereka. Misalnya untuk data pertanian, saat pengusaha 

mengakses di dashboard Satu Data Jawa Timur, maka semua data yang dibutuhkan dengan mudah akan 

ditemukan, tentang lahan, berada di ketinggian berapa, kandungan tanahnya apa, semuanya langsung 

bisa diketahui sehingga investor yang akan berinvestasi tahu apa yang dibutuhkan, jenis tanam dan pupuk 

apa yang harus digunakan. ini sangat mempermudah," papar Adik.Menurut Adik, dukungan tersebut juga 
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ditandai dengan penandatanganan kerjasama antara Dinas Kominfo Jawa Timur dengan Kadin Jawa 

Timur tentang integrasi data yang dimiliki Kadin Jawa Timur dalam Satu Data Jawa Timur.Seperti 

diketahui, beberapa tahun terakhir Kadin Jawa Timur melalui Kadin Institute secara konsisten melakukan 

patihan dan uji kompetensi teknis untuk tenaga kerja di seluruh Jawa Timur. Data tersebut sudah 

terintegrasi dan terkoneksi langsung dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Nantinya, data 

tersebut akan disinergikan dengan dashboard Satu Data Jawa Timur."Kami memiliki data tenaga kerja 

yang berkompeten, yang telah tersertifikasi. Karena pengusaha yang ingin berinvestasi pasti 

membutuhkan data SDM dalam sebuah daerah untuk mengetahui tingkat kompetensi dan produktifitas 

tenaga kerja yang ada," ungkap Adik.Sebelumnya, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak menyebutkan 

bahwa Gubernur Jawa Timur telah menerbitkan Pergub 81/2020 tentang satu data Provinsi Jawa Timur. 

Ini sejalan dengan Perpres 39/2019 tentang satu data Indonesia. Tujuannya agar data itu jelas."Karena 

kadang kalau kita minta data ke kantor A, kemudian minta ke kantor B, datanya tidak sama, yang mana 

yang akurat. Maka dengan adanya data tersebut dikelola menjadi satu, akan menjadi data yang akurat," 

kata Emil.Namun tantangan untuk menyukseskan program tersebut adalah kemauan OPD lain untuk 

menaruh data yang mereka miliki dalam satu data. Bagaimana OPD mulai mengintegrasikan datanya 

dengan Kominfo dalam format satu data, dalam data wearhouse atau gudangnya data."Sedangkan kita 

tahu, ke depan pemerintah akan banyak gunakan teknologi, akan lebih banyak gunakan artifisial inteligen 

dan kecerdasan buatan itu. bensinnya, makannya kecerdasan buatan itu adalah data. Kecerdasan buatan 

itu akan bisa efektif ketika terintegrasi dengan pengelolaan data. Data itulah yang bisa menghidupkan 

sistem tersebut," katanya.Untuk melakukan percepatan, Pemprov Jawa Timur juga telah mengganti 

program East Java Investment Super Corridor dengan program East Java Information Super Corridor. 

"Dan data ini juga bermanfaat untuk Kadin guna mudahkan pengusaha berinvestasi," tandasnya. 
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Title Yasonna: Pemerintah dan DPR Patuhi Putusan MK atas UU 

Cipta Kerja 

Author Sri Utami 

Media Media Indonesia Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Link http://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/469276/yasonna-pemerintah-dan-dpr-

patuhi-putusan-mk-atas-uu-cipta-kerja 

Summary MENTERI Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menegaskan pemerintah dan 

DPR menghormati, mematuhi dan akan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi atas 

Undang-Undang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya. Tindak lanjut Putusan MK Nomor 

91/PUU-XVIII/2020 tersebut perlu segera dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin 

adanya kepastian hukum bagi pelaksanaan investasi baik domestik maupun asing yang telah 

berkomitmen untuk melakukan investasi setelah terbitnya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 

2020. UU Cipta Kerja telah mengalami pengujian formil di MK dan pada 25 November 2021 

MK menjatuhkan putusan perkara Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui 

Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. "Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan kepada 

pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR) untuk melakukan perbaikan dalam jangka 

waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan. 

 

 

 

MENTERI Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menegaskan pemerintah dan DPR 

menghormati, mematuhi dan akan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang 

Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya.Hal itu disampaikan Yasonna dalam orasi ilmiah memperingati Dies 

Natalis ke-68 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Jumat (4/2).Tindak lanjut Putusan MK Nomor 

91/PUU-XVIII/2020 tersebut perlu segera dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin adanya kepastian 

hukum bagi pelaksanaan investasi baik domestik maupun asing yang telah berkomitmen untuk 

melakukan investasi setelah terbitnya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020."Investasi tersebut tentu 

akan menambah lapangan kerja yang luas bagi masyarakat," ujarnya.UU Cipta Kerja telah mengalami 

pengujian formil di MK dan pada 25 November 2021 MK menjatuhkan putusan perkara Pengujian Formil 

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.Dalam amar putusan dinyatakan bahwa 
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pembentukan UU tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 

tahun sejak putusan ini diucapkan."Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan kepada pembentuk 

undang-undang (Presiden dan DPR) untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) 

tahun sejak putusan ini diucapkan. Dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan 

maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara 

permanen," kata Yasonna.Dia menuturkan ada tiga poin dalam Putusan MK atas UU Cipta Kerja yang 

perlu ditindaklanjuti pemerintah, yakni pembentuk UU diperintahkan untuk mengakomodir metode 

omnibus law dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (UU 

Pembentukan Peraturan Perundang- undangan), secara prosedural pembentukan UU Cipta Kerja harus 

diperbaiki dalam waktu dua tahun sejak Putusan MK diucapkan dan pemerintah harus menangguhkan 

segala kebijakan/tindakan strategis yang didasarkan pada UU Cipta Kerja."Sebagai negara demokrasi 

yang berdasarkan hukum, pemerintah menghormati dan segera melaksanakan Putusan MK Nomor 

91/PUU-XVIII/2020," ujarnya.UU Cipta Kerja disahkan pada 2020 menggunakan metode Omnibus Law 

dan memperhatikan muatan serta substansi undang-undang yang harus diubah dalam UU tentang Cipta 

Kerja mencapai 78 Undang-Undang, yang meliputi 10 klaster yaitu, peningkatan ekosistem investasi dan 

kegiatan berusaha, ketenagakerjaan, kemudahan, perlindungan serta pemberdayaan koperasi dan 

UMKM kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, pengadaan tanah, kawasan ekonomi, investasi 

pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional, pelaksanaan administrasi pemerintahan; 

dan pengenaan sanksi.Pelaksanaan UU tentang Cipta Kerja diharap mencapai tujuan pembentukannya, 

yaitu, penciptaan dan peningkatan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan 

pemberdayaan terhadap sektor koperasi dan UMK-M untuk menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-

luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan 

ekonomi nasional.Kemudian, terjaminnya hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan, serta 

mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, penyesuaian berbagai aspek 

pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan 

UMKM serta industri nasional, penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan 

peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi 

pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan 

berpedoman pada haluan ideologi Pancasila."Negara wajib menetapkan kebijakan dan melakukan 

tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang 

layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya, merupakan salah 

satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan 

manusia Indonesia seutuhnya," tukasnya. 
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Title Manajemen dan SP-BUN PTPN III Laksanakan Penandatanganan PKB 

Periode Tahun 2022-2023 - Deteksi 

Author Name 

Media Deteksi.co Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Neutral 

Link http://deteksi.co/manajemen-dan-sp-bun-ptpn-iii-laksanakan-penandatanganan-pkb-

periode-tahun-2022-2023 

Summary DETEKSI.co-Medan, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) bersama dengan PTPN II dan 

PTPN IV melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Bersama (PKB) Tahun 2022-2023. Hadir 

dalam acara tersebut Direktur SDM PTPN III (Persero) Seger Budiarjo, Direktur Pelaksana 

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

serta seluruh Direksi, SEVP dan Pengurus Serikat Pekerja PTPN II, PTPN IV dan PTPN III 

(Persero). Ketua Umum SP-BUN PTPN IV M. Iskandar mewakili SP-BUN PTPN III (Persero) dan 

PTPN II mengawali kata sambutan dalam acara tersebut menyampaikan bahwa 

Penandatanganan Kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama ini merupakan hasil akhir dari 

Perundingan Perjanjian Kerja Bersama yang dilakukan SP-BUN dengan masing-masing mitra 

pada Desember 2021 yang lalu. Dinamika yang berlangsung selama perundingan merupakan 

proses yang wajar dalam menuju kesepahaman dalam kesepakatan, untuk menghasilkan 

kerangka acuan hubungan industrial yang diharapkan memenuhi kepastian aturan, 

tanggungjawab dan hak masing-masing pihak yang akhirnya meningkatkan motivasi kerja 

seluruh insan perkebunan PTPN II, PTPN IV dan PTPN III (Persero). 

 

 

DETEKSI.co -Medan, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) bersama dengan PTPN II dan PTPN IV 

melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Bersama (PKB) Tahun 2022-2023. Acara yang diadakan 

Kamis, 20 Januari 2022 di Gedung Medan International Convention Center (MICC), Medan disaksikan oleh 

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, Baharuddin Siagian. Hadir dalam acara tersebut 

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

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

Pekerja PTPN II, PTPN IV dan PTPN III (Persero). Ketua Umum SP-BUN PTPN IV M. Iskandar mewakili SP-

BUN PTPN III (Persero) dan PTPN II mengawali kata sambutan dalam acara tersebut menyampaikan 

bahwa Penandatanganan Kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama ini merupakan hasil akhir dari 

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

Desember 2021 yang lalu. Dinamika yang berlangsung selama perundingan merupakan proses yang wajar 

dalam menuju kesepahaman dalam kesepakatan, untuk menghasilkan kerangka acuan hubungan 

industrial yang diharapkan memenuhi kepastian aturan, tanggungjawab dan hak masing-masing pihak 

yang akhirnya meningkatkan motivasi kerja seluruh insan perkebunan PTPN II, PTPN IV dan PTPN III 

(Persero). Dilanjutkan kata sambutan dari Ketua Umum Federasi SP-BUN yang diwakili Mahdian 

Triwahyudi menyampaikan, semoga penandatanganan PKB ini dapat memberikan momentum kinerja 

serta kesejahteraan yang lebih baik dan menjamin keberlangsungan perusahaan. Dan kepada jajaran SP 

BUN, Federasi SP-BUN Perkebunan Nusantara berpesan untuk dapat lebih meningkatkan etos kerja dan 

pengabdian kepada tugas guna terwujudnya kinerja perusahaan yang bersih dan baik. Direktur SDM 

PTPN III (Persero) Seger Budiarjo selaku perwakilan manajemen menyampaikan Penandatangan 
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Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini adalah wujud dari kebersamaan kita, yang kesemuanya telah menjadi 

rumusan atau naskah yang sama-sama telah disepakati antara serikat pekerja dan manajemen. Dan PKB 

ini menjadi pedoman bagi para pihak yang telah menyepakati dalam menjalan keseharian, khususnya 

yang berkaitan dengan serikat pekerja atau SDM pada umumnya. Antara manajemen dan pekerja 

mempunyai trust yang sama dan mempunyai kepentingan yang sama untuk kemajuan perusahaan. Yang 

pada akhirnya kinerja yang baik perusahaan berujung kepada kesejahteraan yang baik bagi pekerja, dan 

itu adalah ciri perusahaan yang baik di era Industri 4.0. Ditutup dengan kata sambutan Kepala Dinas 

Provinsi Sumatera Utara Baharuddin Siagian menyampaikan Perjanjian Kerja Bersama ini diharapkan 

dapat meningkatkan kesejahteraan dan menjadi pedoman antara serikat pekerja dengan perusahaan. 

Antara lain mencakup Keselamatan Kerja, hak-hak normatif dari pekerja serta kepesertaan BPJS 

Ketenagakerjaan bagi pekerja tetap maupun tidak tetap khususnya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan 

Jaminan Kematian (JKM). 
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Title Festival Digital Inklusif untuk Pemuda, Perempuan, 

Penyandang Disabilitas Sulawesi Selatan 

Author Mediaindonesia.com 

Media Media Indonesia Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Neutral 

Link http://mediaindonesia.com/nusantara/469290/festival-digital-inklusif-untuk-pemuda-

perempuan-penyandang-disabilitas-sulsel 

Summary Program itu bertujuan memberdayakan 200 pemuda, perempuan, dan penyandang 

disabilitas di tiga wilayah berbeda di Provinsi Sulawesi Selatan yakni Kota Makassar, 

Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Maros. Acara akan dibuka langsung oleh Duta Besar Inggris 

untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins, dan dihadiri oleh Direktur Jenderal 

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dari Kementerian 

Ketenagakerjaan Suhartono, perwakilan dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Nurbaya, 

Ketua Komisi Disabilitas Nasional Dante Rigmalia, dan pendiri BerdayaBareng. Provinsi 

Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi dengan jumlah penyandang disabilitas tertinggi 

di Indonesia. Com Nicky Clara mengatakan program ini bertujuan memberdayakan pemuda, 

perempuan, dan penyandang disabilitas yang akan dilaksanakan di tiga wilayah berbeda di 

Provinsi Sulawesi Selatan yakni Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Maros. 

 

 

 

KEDUTAAN Besar Inggris di Jakarta bersama dengan Berdaya Bareng menggelar Festival Digital Inklusif 

2022 untuk meningkatkan kompetensi pemuda, perempuan, dan penyandang disabilitas dalam 

keterampilan digital. Festival Digital Inklusif 2022 akan menampilkan serangkaian sesi webinar yang 

berfokus pada pengembangan karier dan bisnis yang menyasar kelompok pemuda, perempuan, dan 

penyandang disabilitas.Acara itu diadakan pada 4-5 Februari 2022 sebagai bagian dari proyek bernilai 

Rp2 miliar yang didukung oleh pemerintah Inggris dengan fokus pada peningkatan literasi digital bagi 

kelompok-kelompok termarginalkan di kawasan Indonesia timur. Program itu bertujuan memberdayakan 

200 pemuda, perempuan, dan penyandang disabilitas di tiga wilayah berbeda di Provinsi Sulawesi Selatan 

yakni Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Maros.Program itu berfokus pada peningkatan 

literasi digital dan inklusivitas dalam mengakses teknologi. Dua aspek ini sangat penting sebagai dasar 

untuk pembangunan ekosistem digital, meningkatkan keterampilan digital, dan membuka lebih banyak 

peluang untuk kewirausahaan. Kondisi ini telah menjadi tantangan dalam percepatan pembangunan 
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sosial dan ekonomi dalam situasi pandemi covid-19.Tahap pertama pada program ini telah selesai pada 

Desember 2021. Sebanyak 193 orang telah dilatih dan diberdayakan selama tahap ini dengan komposisi 

135 pemuda, 126 perempuan, dan 27 penyandang disabilitas yang tersebar di Kota Makassar, Kabupaten 

Gowa, dan Kabupaten Maros. Selama pelatihan, peserta dibekali dengan berbagai keterampilan untuk 

meningkatkan kemampuan literasi digital mereka, seperti pengetahuan terkait perlindungan data, etika 

berinternet, dan literasi keuangan.Festival Digital Inklusif 2022 sekaligus menjadi sarana peluncuran 

tahap kedua dari program tersebut. Acara akan dibuka langsung oleh Duta Besar Inggris untuk Indonesia 

dan Timor Leste, Owen Jenkins, dan dihadiri oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja 

dan Perluasan Kesempatan Kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan Suhartono, perwakilan dari Dinas 

Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Nurbaya, Ketua Komisi Disabilitas Nasional Dante Rigmalia, dan pendiri 

BerdayaBareng. com Nicky Clara, serta lebih dari 500 pemuda, perempuan, dan penyandang 

disabilitas.Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins, mengatakan penyandang 

disabilitas termasuk kelompok yang paling terdampak pandemi covid-19 di antara kelompok-kelompok 

rentan lain. Oleh karena itu pada Juli 2021, pemerintah Inggris meluncurkan Strategi Disabilitas Nasional 

yang bertujuan memberikan dukungan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas terutama pada sektor 

tenaga kerja. "Sangat bagus melalui bagian dari persahabatan baik dengan Indonesia, kami bisa bekerja 

sama dalam menangani hal ini. Kita harus mencoba untuk mengakomodasi bakat-bakat yang ada," 

ujarnya.Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi dengan jumlah penyandang disabilitas 

tertinggi di Indonesia. Program pihaknya bersama Berdaya Bareng bertujuan mendukung pembangunan 

Indonesia menuju terciptanya lingkungan tenaga kerja yang lebih inklusif.Pendiri BerdayaBareng. com 

Nicky Clara mengatakan program ini bertujuan memberdayakan pemuda, perempuan, dan penyandang 

disabilitas yang akan dilaksanakan di tiga wilayah berbeda di Provinsi Sulawesi Selatan yakni Kota 

Makassar, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Maros. Tujuan dari program ini meningkatkan literasi digital 

para penerima manfaat baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan. Dalam pelaksanaan kegiatan, 

program ini tentu akan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan SDGs (Sustainable Development 

Goals). 
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Title Daftar BPJS Ketenagakerjaan, Mitra Gojek di Palembang Bawa 

Pulang Motor & Elektronik Jutaan Rupiah 

Author _noname 

Media Tribun News Palembang Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Neutral 

Link http://palembang.tribunnews.com/2022/02/04/daftar-bpjs-ketenagakerjaan-mitra-gojek-

di-palembang-bawa-pulang-motor-elektronik-jutaan-rupiah 

Summary Disampaikan oleh Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang Ibkar Saloma 

menyampaikan bahwa melindungi diri dengan BPJS Ketenagakerjaan sangat penting untuk 

memberikan rasa aman dalam menjalankan pekerjaan. Caranya, tinggal mengirimkan bukti 

pendaftaran ke bit.ly/bpjstkgojekplm. Program Swadaya dan hadiah saat melakukan 

pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan ini terbuka bagi seluruh mitra Gojek di kota Palembang. 

Namun demikian, Gojek tetap mendorong para mitranya untuk mengikuti asuransi BPJS 

Ketenagakerjaan seperti dianjurkan oleh pemerintah, sebagai bagian dari Program Swadaya 

Gojek. Daftar segera diri anda dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. 

 

 

 

Gojek, super app terdepan di Asia Tenggara ini terus berkomitmen untuk memberikan dampak sosial bagi 

ekosistemnya, terutama mitra-mitra driver.Salah satunya melalui perlindungan asuransi yang secara 

khusus memberikan manfaat kepada para mitra dan melindungi mitra dalam menjalankan pekerjaan 

mereka.Selama menjalankan order dan bekerja, seluruh mitra driver maupun pelanggan Gojek, 

terlindungi oleh oleh asuransi yang diberikan oleh Gojek secara mandiri, untuk meminimalisir berbagai 

risiko yang mungkin terjadi.Namun demikian, Gojek tetap mendorong para mitranya untuk mengikuti 

asuransi BPJS Ketenagakerjaan seperti dianjurkan oleh pemerintah, sebagai bagian dari Program 

Swadaya Gojek.Daftar segera diri anda dalam kepesertaan BPJS KetenagakerjaanDengan menjadi 

anggota BPJS Ketenagakerjaan maka setiap mitra driver akan mendapat jaminan perlindungan tambahan 

apabila mengalami risiko kecelakaan kerja dan kematian.Disampaikan oleh Kepala Cabang BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Palembang Ibkar Saloma menyampaikan bahwa melindungi diri dengan BPJS 

Ketenagakerjaan sangat penting untuk memberikan rasa aman dalam menjalankan pekerjaan."BPJS 

Ketenagakerjaan sebagai bagian dari BP Jamsostek, melindungi semua pekerja. Baik pekerjaan di sektor 

formal maupun sektor informal. Salah satunya adalah pekerja di sektor transportasi online seperti mitra-

mitra driver Gojek. Lingkup kerjasama antara Gojek dengan BPJS Ketenagakerjaan itu meliputi 
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Jamkesmas (Jaminan Kesehatan) dan Jaminan Kematian. Dua hal utama itu yang ditanggung oleh BPJS 

Ketenagakerjaan untuk para mitra Gojek. Jika terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan kecacatan 

tetap itu juga ditanggung oleh kami. Jikamengalami kematian, maka ahli waris dan anak-anak mitra akan 

ditanggung biaya pendidikannya," jelas Ibkar.Cara mendaftar menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan ini 

sangat mudah.Mitra-mitra driver hanya perlu membuka aplikasi GoPartner dan membuka halaman 

swadaya, serta melakukan pendaftaran di halaman tersebut dengan memilih kota tempat bekerja, yakni 

Palembang.Para mitra hanya perlu menyiapkan KTP dan NIK serta alamat email untuk mendaftar. Dengan 

melakukan pendaftaran, mitra juga berkesempatan meraih hadiah jutaan dari Gojek.Caranya, tinggal 

mengirimkan bukti pendaftaran ke bit.ly/bpjstkgojekplm.Program Swadaya dan hadiah saat melakukan 

pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan ini terbuka bagi seluruh mitra Gojek di kota Palembang. Bagi para 

mitra yang sebelumnya sudah melakukan pendaftaran, bisa mengirimkan screenshot atau cuplikan 

gambar ke link bit.ly/bpjstkgojekplm.Head of Public Policy and Government Relations Gojek Sumbagsel, 

Kenn Lazuardhi Syarnubi menyampaikan, selain meringankan beban harian mitra, Program Swadaya ini 

juga melindungi mitra dan memberikan mitra akses keuangan jangka panjang.Sesuai dengan tiga pilar 

utama Program Gojek Swadaya yaitu meringankan biaya harian yang berisi program-program yang dapat 

meringankan pengeluaran dan biaya operasional sehari-hari mitra driver, pilar melindungi mitra yakni 

program yang dapat memberikan proteksi diri dan finansial para mitra, dan serta pilar akses keuangan 

berisi program perencanaan keuangan jangka panjang bagi mitra dan keluarga.Sejak diluncurkan pada 

2016 lalu, Program Gojek Swadaya telah memberikan dampak positif bagi para mitra driver.Program 

tersebut mendapatkan antusiasme yang cukup tinggi dari mitra driver Gojek di wilayah 

Sumbagsel.Inisiatif lain yang juga telah dilakukan Gojek di wilayah Sumbagsel adalah dengan fokus pada 

tiga akses utama, yakni Makanan dan Sembako (Food & Staples): voucher Alfamart dan kantin swadaya 

bagi Mitra Gojek; Pengeluaran Operasional (Operational Expenses): bantuan Komunikasi dan Internet, 

perawatan kendaraan dan spare parts dengan bengkel rekanan; serta Perencanaan Hidup (Life Planning): 

yaitu bantuan proteksi diri dan financial mitra melalui program BPJS Ketenagakerjaan. 
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Title Yasonna: Pemerintah Patuhi MK Tentang UU Cipta Kerja Demi 

Kepastian Hukum 

Author _noname 

Media Rmco.id Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Link http://rm.id/baca-berita/government-action/111066/yasonna-pemerintah-patuhi-mk-

tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum 

Summary Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menegaskan, Pemerintah dan 

DPR menghormati, mematuhi, serta akan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 

atas Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya. UU Cipta Kerja telah 

mengalami pengujian formil di MK. Pada 25 November 2021, MK menjatuhkan putusan 

perkara Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 

melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. "Tindak lanjut Putusan MK Nomor 91/PUU-

XVIII/2020 tersebut perlu segera dilakukan oleh Pemerintah untuk menjamin adanya 

kepastian hukum bagi pelaksanaan investasi, baik domestik maupun asing, yang telah 

berkomitmen untuk melakukan investasi setelah terbitnya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 

2020. 

 

 

 

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menegaskan, Pemerintah dan DPR 

menghormati, mematuhi, serta akan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-

Undang (UU) Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya. Hal itu disampaikan Yasonna dalam orasi ilmiah 

memperingati Dies Natalis ke-68 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.UU Cipta Kerja telah 

mengalami pengujian formil di MK. Pada 25 November 2021, MK menjatuhkan putusan perkara 

Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 melalui Putusan 

Nomor 91/PUU-XVIII/2020."Tindak lanjut Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut perlu segera 

dilakukan oleh Pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi pelaksanaan investasi, baik 

domestik maupun asing, yang telah berkomitmen untuk melakukan investasi setelah terbitnya UU Cipta 

Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Investasi tersebut tentu akan menambah lapangan kerja yang luas bagi 

masyarakat," kata Yasonna, di Universitas Sumatera Utara, Jumat (4/2).Dalam amar Putusan Nomor 

91/PUU-XVIII/2020, dinyatakan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 

dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak 
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dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan. Kemudian, MK juga 

memerintahkan kepada pembentuk UU (Presiden dan DPR) untuk melakukan perbaikan dalam jangka 

waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak 

dilakukan perbaikan, UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.Yasonna menuturkan, 

ada tiga poin dalam Putusan MK atas UU Cipta Kerja yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah. Pertama, 

pembentuk UU diperintahkan untuk mengakomodir metode Omnibus Law dalam perubahan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (UU Pembentukan Peraturan Perundang- 

undangan). Kedua, secara prosedural, pembentukan UU Cipta Kerja harus diperbaiki dalam waktu dua 

tahun sejak Putusan MK diucapkan. Ketiga, Pemerintah harus menangguhkan segala kebijakan/tindakan 

strategis yang didasarkan pada UU Cipta Kerja."Sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, 

Pemerintah menghormati dan segera melaksanakan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020," ujar 

Yasonna, dalam orasi ilmiah bertema "Urgensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" tersebut.UU Cipta Kerja disahkan pada 2020 menggunakan 

metode Omnibus Law dan memperhatikan muatan serta substansi undang-undang yang harus diubah 

dalam UU tentang Cipta Kerja mencapai 78 UU, yang meliputi 10 klaster. Yaitu peningkatan ekosistem 

investasi dan kegiatan berusaha; ketenagakerjaan; kemudahan, perlindungan serta pemberdayaan 

koperasi dan UMKM; kemudahan berusaha; dukungan riset dan inovasi; pengadaan tanah; kawasan 

ekonomi; investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; pelaksanaan administrasi 

pemerintahan; dan pengenaan sanksi.Pelaksanaan UU Cipta Kerja diharap mencapai tujuan 

pembentukannya. Yaitu penciptaan dan peningkatan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, 

pelindungan, dan pemberdayaan terhadap sektor koperasi dan UMKM untuk menyerap tenaga kerja 

Indonesia seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam 

kesatuan ekonomi nasional.Kemudian, terjaminnya hak setiap warga negara untuk memperoleh 

pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; 

penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan 

perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional; penyesuaian berbagai aspek pengaturan 

yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis 

nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan 

teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila."Negara wajib menetapkan 

kebijakan dan melakukan tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan 

dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada 

prinsipnya, merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam 

rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya," pungkas alumni Fakultas Hukum Universitas 

Sumatera Utara tersebut. 
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Title Tiba di Ponorogo, 7 PMI dari Brunei Jalani Isolasi 3 Hari Author Endra Dwiono 

Media Berita Jatim Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Neutral 

Link http://beritajatim.com/pendidikan-kesehatan/tiba-di-ponorogo-7-pmi-dari-brunei-jalani-

isolasi-3-hari 

Summary "Tadi kami menjemput 7 PMI yang sebelumnya bekerja di Brunei Darussalam. Usai dijemput 

oleh Disnaker Ponorogo, 7 PMI ini tidak serta merta langsung kembali ke rumahnya masing-

masing. Sampai bumi reyog, para PMI ini harus kembali menjalani isolasi selama 3 hari di 

tempat isolasi terpadu (isoter) di Jalan Trunojoyo Kelurahan Tambakbayan Ponorogo. 

Mereka harus menjalani isolasi di isoter selama 3 hari," katanya. 

 

 

 

Sebanyak 7 pekerja migran Indonesia (PMI) asal Ponorogo pulang kampung. Karena pandemi Covid-19, 

kepulangan mereka ke kampung halaman dijemput oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Ponorogo saat 

berada di Surabaya."Tadi kami menjemput 7 PMI yang sebelumnya bekerja di Brunei Darussalam. 

Kesemuanya PMI ini laki-laki," kata Kabid Pemberdayaan Tenaga Kerja Disnaker Ponorogo, Kamto saat 

ditemui usai menjemput ke Surabaya, Jumat (4/2/2022).Para PMI yang dijemput ini, sudah habis kontrak 

kerjanya di negara Brunei Darussalam. Sehingga mereka diharuskan pulang ke negara asalnya. Saat tiba 

di bandara Juanda langsung dijemput oleh Disnaker Provinsi Jawa Timur untuk dilakukan isolasi selama 5 

hari. Usai menjalani isolasi 5 hari di Surabaya mereka dicek kesehatannya dan dilakukan tes swab PCR. 

Kalau dalam keadaan sehat dan hasil swabnya negatif baru boleh keluar dari isolasi."Semua yang kita 

jemput di Surabaya ini hasil swabnya negatif dan dalam keadaan sehat," katanya.Usai dijemput oleh 

Disnaker Ponorogo, 7 PMI ini tidak serta merta langsung kembali ke rumahnya masing-masing. Sampai 

bumi reyog, para PMI ini harus kembali menjalani isolasi selama 3 hari di tempat isolasi terpadu (isoter) 

di Jalan Trunojoyo Kelurahan Tambakbayan Ponorogo."Usai kita jemput, tidak langsung pulang ke rumah 

masing-masing. Mereka harus menjalani isolasi di isoter selama 3 hari," katanya.Kamto menyebut bahwa 

7 PMI yang pulang kali ini merupakan gelombang pertama di tahun 2022. Setelah menjalani isolasi selama 

4 hari di isoter, jika mereka dalam keadaan sehat baru diperbolehkan pulang ke rumah masing-

masing."Apakah sebelum pulang dilakukan swab lagi, itu teknis dari Dinkes. Kami hanya bertugas 

menjemput mereka dari Surabaya. Keadaannya tadi semua dalam keadaan sehat-sehat saja," 

pungkasnya. 
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Title Menkumham: Pemerintah Patuhi Putusan MK Tentang UU Cipta 

Kerja Demi Kepastian Hukum 

Author Al Abrar 

Media Medcom.id Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.medcom.id/nasional/daerah/ybDXzAvb-menkumham-pemerintah-patuhi-

putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum 

Summary "Tindak lanjut Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut perlu segera dilakukan oleh 

Pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi pelaksanaan investasi baik 

domestik maupun asing yang telah berkomitmen untuk melakukan investasi setelah 

terbitnya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. UU Cipta Kerja telah mengalami pengujian 

formil di MK, dan pada 25 November 2021 MK menjatuhkan putusan perkara Pengujian 

Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. 

 

 

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menegaskan bahwa Pemerintah dan DPR RI menghormati, 

mematuhi, serta akan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Cipta Kerja 

dengan sebaik-baiknya. Hal itu disampaikan Yasonna dalam orasi ilmiah memperingati Dies Natalis ke-68 

Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Jumat, 4 Februaari 2022."Tindak lanjut Putusan MK Nomor 

91/PUU-XVIII/2020 tersebut perlu segera dilakukan oleh Pemerintah untuk menjamin adanya kepastian 

hukum bagi pelaksanaan investasi baik domestik maupun asing yang telah berkomitmen untuk 

melakukan investasi setelah terbitnya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Investasi tersebut tentu 

akan menambah lapangan kerja yang luas bagi masyarakat," kata Yasonna, di Universitas Sumatra 

Utara.UU Cipta Kerja telah mengalami pengujian formil di MK, dan pada 25 November 2021 MK 

menjatuhkan putusan perkara Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap 

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Putusan Nomor 91/PUU-

XVIII/2020.Dalam amar putusan dinyatakan bahwa pembentukan UU tentang Cipta Kerja bertentangan 

dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak 

putusan ini diucapkan".MK juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR) 

untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan dan 

apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.Yasonna menuturkan, ada 

tiga poin dalam Putusan MK atas UU Cipta Kerja yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah, yaitu pembentuk 

UU diperintahkan untuk mengakomodir metode omnibus law dalam perubahan Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan); secara 

prosedural pembentukan UU Cipta Kerja harus diperbaiki dalam waktu dua tahun sejak Putusan MK 

diucapkan; dan Pemerintah harus menangguhkan segala kebijakan/tindakan strategis yang didasarkan 

pada UU Cipta Kerja."Sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, Pemerintah menghormati dan 

segera melaksanakan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020," ujar Yasonna, dalam orasi ilmiah bertema 

"Urgensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah 
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Konstitusi" tersebut.UU Cipta Kerja disahkan pada 2020 menggunakan metode Omnibus Law dan 

memperhatikan muatan serta substansi undang-undang yang harus diubah dalam UU tentang Cipta Kerja 

mencapai 78 Undang-Undang, yang meliputi 10 klaster yaitu: peningkatan ekosistem investasi dan 

kegiatan berusaha; ketenagakerjaan; kemudahan, perlindungan serta pemberdayaan koperasi dan UMK-

M; kemudahan berusaha; dukungan riset dan inovasi; pengadaan tanah; kawasan ekonomi; investasi 

Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; pelaksanaan administrasi pemerintahan; 

dan pengenaan sanksi.Pelaksanaan UU tentang Cipta Kerja diharap mencapai tujuan pembentukannya, 

yaitu: penciptaan dan peningkatan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan 

pemberdayaan terhadap sektor koperasi dan UMK-M untuk menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-

luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan 

ekonomi nasional.Kemudian, terjaminnya hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan, serta 

mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; penyesuaian berbagai aspek 

pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan 

UMKM serta industri nasional; penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan 

peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi 

pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan 

berpedoman pada haluan ideologi Pancasila."Negara wajib menetapkan kebijakan dan melakukan 

tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang 

layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya, merupakan salah 

satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan 

manusia Indonesia seutuhnya," ujar alumni Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tersebut. 
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Title Meninggal, Anggota Koperasi Disantuni Rp 42 Juta Author mds 

Media Nusabali Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Negative 

Link http://www.nusabali.com/berita/111674/meninggal-anggota-koperasi-disantuni-rp-42-

juta 

Summary Dia pun berhak atas santunan kematian dari Bpjamsostek Rp 42 juta. Ahli warisnya berhak 

memperoleh santunan jaminan kematian Rp 42 juta.  

 

 

 

Salah seorang anggota Koperasi Serba Usaha Agung Mandiri Sukawati di Desa / Kecamatan Sukawati, 

Gianyar, Ni Ketut Roni Astini, meninggal dunia, Rabu (2/2). Dia pun berhak atas santunan kematian dari 

Bpjamsostek Rp 42 juta.Ketua KSU Agung Mandiri I Wayan Arik Suwitra mengatakan anggota ini ikut 

program perlindungan sosial ketenagakerjaan sejak setahun lalu. Per bulan, Ni Ketut Roni membayar 

iuran melalui koperasi Rp 16.800. "Kerjasama koperasi dengan Bpjamsostek ini sejak 2021, dan 120 

anggota terdaftar, salah satunya almarhum," jelas Arik disela penyerahan santunan kematian kepada ahli 

waris di Banjar Dlodtangluk, Desa/Kecamatan Sukawati, Kamis (3/2) pagi.Dijelaskan, Ni Ketut Roni Astini 

sebagai pedagang, meninggal karena sakit sesak nafas. Perolehan santunan kematian ini meringankan 

beban anggota yang mengalami musibah. Dia berharap lebih banyak anggota koperasi mengikuti 

program perlindungan ini.Santunan diterima, I Made Wardana selaku ahli waris almarhum. "Dana 

santunan ini akan kami gunakan untuk biaya ngaben, sisanya untuk biaya kebutuhan sehari-hari," ungkap 

Made Wardana.Pada kesempatan itu, Kepala Kantor Bpjamsostek Cabang Bali Gianyar Bimo Prasetiyo 

mengakui, semasa hidup Ni Ketut Roni Astini mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan peserta mandiri 

dengan iuran Rp 16.800/bulan. Ahli warisnya berhak memperoleh santunan jaminan kematian Rp 42 

juta.Bimo berharap lebih banyak lagi masyarakat yang menyadari pentingnya perlindungan sosial ini. 

"Karena resikonya tidak kita harapkan, tetapi perlindungannya kita butuhkan," ungkap Bimo. Lebih lanjut 

dijelaskan, Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi 

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) bahwa seluruh pekerja penerima 

upah, bukan penerima upah, Pekerja Migran Indonesia, serta pegawai pemerintah non aparatur sipil 

negara dan penyelenggara pemilu harus didaftarkan menjadi peserta Bpjamsostek. 
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Title Ketua DPD Minta Mekanisme Pengiriman Pekerja Migran Lebih 

Diperketat 

Author Tim Okezone 

Media Okezone Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Neutral 

Link http://nasional.okezone.com/read/2022/02/04/337/2542429/ketua-dpd-minta-

mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-lebih-diperketat 

Summary Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap pemerintah memperketat 

mekanisme pengiriman pekerja migran ke luar negeri. Oleh karena itu, saya meminta 

pemerintah melalui KBRI bersama Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan unsur lainnya 

untuk menggugat kejahatan berupa perbudakan," ujarnya. Menurutnya, kasus perbudakan 

yang kerap menimpa pekerja migran harus ditangani dengan serius. "Kita sudah berkali-kali 

mendengarkan kasus perbudakan yang menimpa pekerja migran Indonesia. 

 

 

 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap pemerintah memperketat mekanisme 

pengiriman pekerja migran ke luar negeri. Menurutnya, kasus perbudakan yang kerap menimpa pekerja 

migran harus ditangani dengan serius."Kita sudah berkali-kali mendengarkan kasus perbudakan yang 

menimpa pekerja migran Indonesia. Kondisinya bahkan sering membuat kita miris. Oleh karena itu, 

mekanisme pengiriman pekerja migran harus diperketat," kata LaNyalla saat kunjungan kerja ke Jawa 

Timur, Jumat (4/2/2022).Hal tersebut disampaikan LaNyalla menanggapi nasib buruk yang menimpa 

seorang pekerja migran asal Jawa Barat yang bekerja di Malaysia, Yati Karyati.Ia diketahui telah bekerja 

selama 8 tahun di Shah Alam, Malaysia. Namun, Yati tidak mendapatkan gaji serta dilarang menghubungi 

keluarga di kampung."Kondisi ini termasuk dalam kejahatan kemanusiaan alias perbudakan yang tidak 

boleh dibiarkan. Oleh karena itu, saya meminta pemerintah melalui KBRI bersama Serikat Buruh Migran 

Indonesia (SBMI) dan unsur lainnya untuk menggugat kejahatan berupa perbudakan," ujarnya.Senator 

asal Jawa Timur itu juga meminta pemerintah lebih selektif dalam pengiriman pekerja migran, termasuk 

selektif dengan majikan yang akan mempekerjakan migran Indonesia."Kasus seperti ini seharusnya tidak 

berulang kali terjadi jika saja pemerintah Indonesia mau mengevaluasi dan selektif dalam hal pengiriman 

tenaga migran," pungkasnya. 
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Title LaNyalla : Mekanisme Pengiriman Pekerja Migran Harus 

Diperketat 

Author About The Author 

Media Media Indonesia Jaya Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Neutral 

Link http://mediaindonesiajaya.com/2022/02/04/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-

migran-harus-diperketat 

Summary SURABAYA, Indonesia Jaya- Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap 

pemerintah memperketat mekanisme pengiriman pekerja migran ke luar negeri. Menurut 

LaNyalla, kasus perbudakan yang kerap menimpa pekerja migran harus ditangani dengan 

serius. Oleh karena itu, mekanisme pengiriman pekerja migran harus diperketat," kata 

LaNyalla saat kunjungan kerja ke Jawa Timur, Jumat (4/2/2022). Hal tersebut disampaikan 

LaNyalla menanggapi nasib buruk yang menimpa seorang pekerja migran asal Jawa Barat 

yang bekerja di Malaysia, Yati Karyati. 

 

 

 

SURABAYA, Indonesia Jaya - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap pemerintah 

memperketat mekanisme pengiriman pekerja migran ke luar negeri. Menurut LaNyalla, kasus 

perbudakan yang kerap menimpa pekerja migran harus ditangani dengan serius. "Kita sudah berkali-kali 

mendengarkan kasus perbudakan yang menimpa pekerja migran Indonesia. Kondisinya bahkan sering 

membuat kita miris. Oleh karena itu, mekanisme pengiriman pekerja migran harus diperketat," kata 

LaNyalla saat kunjungan kerja ke Jawa Timur, Jumat (4/2/2022). Hal tersebut disampaikan LaNyalla 

menanggapi nasib buruk yang menimpa seorang pekerja migran asal Jawa Barat yang bekerja di Malaysia, 

Yati Karyati. Ia diketahui telah bekerja selama 8 tahun di Shah Alam, Malaysia. Namun, Yati tidak 

mendapatkan gaji serta dilarang menghubungi keluarga di kampung. "Kondisi ini termasuk dalam 

kejahatan kemanusiaan alias perbudakan yang tidak boleh dibiarkan. Oleh karena itu, saya meminta 

pemerintah melalui KBRI bersama Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan unsur lainnya untuk 

menggugat kejahatan berupa perbudakan," ujarnya. Senator asal Jawa Timur itu juga meminta 

pemerintah lebih selektif dalam pengiriman pekerja migran, termasuk selektif dengan majikan yang akan 

mempekerjakan migran Indonesia. "Kasus seperti ini seharusnya tidak berulang kali terjadi jika saja 

pemerintah Indonesia mau mengevaluasi dan selektif dalam hal pengiriman tenaga migran," katanya. 
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Title Jangan Berangkat Ilegal! BP2MI Nusa Tenggara Barat: Kasus 

Kapal Karam Harus Jadi Pelajaran 

Author Inline Tdc_Css 

Att 

Media Lombokpost Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Neutral 

Link http://lombokpost.jawapos.com/ntb/04/02/2022/jangan-berangkat-ilegal-bp2mi-ntb-

kasus-kapal-karam-harus-jadi-pelajaran 

Summary Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berharap masyarakat Nusa Tenggara 

Barat yang hendak bekerja ke luar negeri, menjadikan peristiwa kapal tenggelam di perairan 

Malaysia sebagai pelajaran. Ternyata kejadian kapal tenggelam Desember itu, tidak 

menjadikan masyarakat berpikir," kata Kepala UPT BP2MI Nusa Tenggara Barat Abri Danar 

Prabawa. Meski sudah ada dua peristiwa kapal tenggelam di perairan Malaysia, dengan 

jumlah korban CPMI dari Nusa Tenggara Barat yang tidak sedikit. Yakni, ada 79 CPMI asal 

Nusa Tenggara Barat, yang berhasil digagalkan keberangkatannya ke Malaysia melalui jalur 

tikus. 

 

 

 

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berharap masyarakat Nusa Tenggara Barat yang 

hendak bekerja ke luar negeri, menjadikan peristiwa kapal tenggelam di perairan Malaysia sebagai 

pelajaran. "Ini menjadi catatan kita. Ternyata kejadian kapal tenggelam Desember itu, tidak menjadikan 

masyarakat berpikir," kata Kepala UPT BP2MI Nusa Tenggara Barat Abri Danar Prabawa.Ia menyebut, aksi 

nekat Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), untuk berangkat secara nonprosedural, masih terjadi. 

Meski sudah ada dua peristiwa kapal tenggelam di perairan Malaysia, dengan jumlah korban CPMI dari 

Nusa Tenggara Barat yang tidak sedikit.Kondisi tersebut terlihat dari pencegahan keberangkatan CPMI 

ilegal, yang dilakukan BP2MI dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), selama Januari kemarin. 

Yakni, ada 79 CPMI asal Nusa Tenggara Barat, yang berhasil digagalkan keberangkatannya ke Malaysia 

melalui jalur tikus. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, di periode yang sama. Yang 

hanya ada 13 CPMI asal Nusa Tenggara Barat dicegah berangkat ke luar negeri. "Masyarakat belum 

menjadikan kejadian kapal karam itu sebagai pelajaran," sesal Abri. Pada tahun 2021, angka pencegahan 

keberangkatan CPMI ilegal meningkat dibandingkan tahun 2020. CPMI ilegal yang berhasil dicegah di 

2021 mencapai 217 orang. Sementara di 2020 di angka 66 orang. Kondisi tersebut menggambarkan minat 

masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk bekerja secara ilegal ke luar negari, masih cukup tinggi. Meski 
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dihadapkan pada konsekuensi kehilangan nyawa di perjalanan, seperti peristiwa kapal tenggelam 

Desember lalu. Abri mengatakan, BP2MI secara rutin melakukan pencegahan terhadap masyarakat, yang 

diduga bekerja ke luar negeri dengan ilegal. Terutama untuk negara tujuan Malaysia. "Sampai saat ini 

pemerintah belum membuka penempatan PMI ke Malaysia. Tapi masih ada saja yang berani berangkat 

ke sana," sebutnya. Pencegahan keberangkatan terhadap 217 CPMI dilakukan di berbagai daerah. Seperti 

Jakarta 49 orang, Jawa Timur 3 orang, Jawa Barat 25 orang, Kalimantan Barat 2 orang, Kepulauan Riau 

119 orang dan Nusa Tenggara Barat 16 orang. Sedangkan 66 CPMI yang digagalkan pemberangkatannya 

karena tidak prosedural pada 2020 tersebar di beberapa lokasi. Antara lain Kepulauan Riau 49 orang, 

Jawa Timur 5 orang, Riau 7 orang dan Nusa Tenggara Barat 5 orang. Adapun di Januari tahun ini, 79 CPMI 

asal Nusa Tenggara Barat yang dicegah berangkat ke Malaysia maupun Timur Tengah, karena menempuh 

cara unprosedural atau ilegal. Sebanyak 25 CPMI digagalkan oleh BP2MI dan 54 CPMI digagalkan 

(Kemenaker). Sebagai bentuk keseriusan memberantas sindikat PMI ilegal, pelaku yang memfasilitasi 

pengiriman CPMI ilegal telah ditangkap di Kepulauan Riau maupun Nusa Tenggara Barat. Ini sebagai 

upaya pemerintah agar masyarakat yang berangkat bekerja ke luar negeri harus sesuai prosedur. 
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Title Sudah 2 Pekan di Kantor Polisi, 54 PMI Ilegal Akhirnya Dipulangkan 

ke Daerah Asal 

Author _noname 

Media Tvonenews Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Negative 

Link http://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/26106-sudah-2-pekan-di-kantor-polisi-54-

pmi-ilegal-akhirnya-dipulangkan-ke-daerah-asal 

Summary Sebelumnya, 54 PMI tersebut sempat bertahan di Mapolres Labuhanbatu. Usai didata, ke 54 

PMI yang terdiri dari 14 orang wanita dan 40 laki-laki selanjutnya dipulangkan ke kampung 

halaman masing masing secara mandiri. Labuhanbatu, Sumatera Utara- Petugas dari BP2MI 

Sumatra Utara, Dinas Tenaga Kerja Labuhanbatu Utara dan Polres Labuhanbatu 

memulangkan sebanyak 54 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang gagal berangkat ke 

Malaysia melalui jalur tidak resmi. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, seluruh 

PMI menjalani pemeriksaan serta dimintai keterangan oleh petugas Badan Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Sumatra Utara di Mapolres Labuhanbatu. 

 

 

 

Labuhanbatu, Sumatera Utara - Petugas dari BP2MI Sumatra Utara, Dinas Tenaga Kerja Labuhanbatu 

Utara dan Polres Labuhanbatu memulangkan sebanyak 54 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang gagal 

berangkat ke Malaysia melalui jalur tidak resmi. Sebelumnya, 54 PMI tersebut sempat bertahan di 

Mapolres Labuhanbatu.Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, seluruh PMI menjalani 

pemeriksaan serta dimintai keterangan oleh petugas Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau 

BP2MI Sumatra Utara di Mapolres Labuhanbatu.Usai didata, ke 54 PMI yang terdiri dari 14 orang wanita 

dan 40 laki-laki selanjutnya dipulangkan ke kampung halaman masing masing secara mandiri. Untuk PMI 

di luar Sumatra Utara, maka pemulangannya dilakukan secara berkelompok dengan diantar ke loket bus 

antar provinsi seperti tujuan Aceh dan Pekanbaru. Sedangkan PMI asal Pulau Sulawesi dipulangkan 

dengan menggunakan pesawat.Menurut seoarang PMI asal Jawa Timur, Rosyid, mengatakan dirinya baru 

mengetahui proses pemberangkatanya ke Malaysia ternyata melalui jalur ilegal, setelah sampai di Kota 

Tanjung Balai Asahan."Atas keinginan diri sendiri, karena lihat teman berhasil bekerja sebagai TKI resmi 

di negara jiran," akunya singkat. 
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Title LaNyalla Sebut Mekanisme Pengiriman Pekerja Migran Harus 

Diperketat 

Author _noname 

Media Sindo News Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Neutral 

Link http://nasional.sindonews.com/read/676663/15/lanyalla-sebut-mekanisme-pengiriman-

pekerja-migran-harus-diperketat-1643965340 

Summary Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap, pemerintah memperketat 

mekanisme pengiriman pekerja migran ke luar negeri. Menurut LaNyalla, kasus perbudakan 

yang kerap menimpa pekerja migran harus ditangani dengan serius. Oleh karena itu, 

mekanisme pengiriman pekerja migran harus diperketat," kata LaNyalla saat kunjungan kerja 

ke Jawa Timur, Jumat (4/2/2022). Hal tersebut disampaikan LaNyalla menanggapi nasib 

buruk yang menimpa seorang pekerja migran asal Jawa Barat yang bekerja di Malaysia, Yati 

Karyati. 

 

 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap, pemerintah memperketat mekanisme 

pengiriman pekerja migran ke luar negeri. Menurut LaNyalla, kasus perbudakan yang kerap menimpa 

pekerja migran harus ditangani dengan serius."Kita sudah berkali-kali mendengarkan kasus perbudakan 

yang menimpa pekerja migran Indonesia. Kondisinya bahkan sering membuat kita miris. Oleh karena itu, 

mekanisme pengiriman pekerja migran harus diperketat," kata LaNyalla saat kunjungan kerja ke Jawa 

Timur, Jumat (4/2/2022).Hal tersebut disampaikan LaNyalla menanggapi nasib buruk yang menimpa 

seorang pekerja migran asal Jawa Barat yang bekerja di Malaysia, Yati Karyati.Ia diketahui telah bekerja 

selama 8 tahun di Shah Alam, Malaysia. Namun, Yati tidak mendapatkan gaji serta dilarang menghubungi 

keluarga di kampung."Kondisi ini termasuk dalam kejahatan kemanusiaan alias perbudakan yang tidak 

boleh dibiarkan. Oleh karena itu, saya meminta pemerintah melalui KBRI bersama Serikat Buruh Migran 

Indonesia (SBMI) dan unsur lainnya untuk menggugat kejahatan berupa perbudakan," ujarnya.Senator 

asal Jawa Timur itu juga meminta pemerintah lebih selektif dalam pengiriman pekerja migran, termasuk 

selektif dengan majikan yang akan mempekerjakan migran Indonesia."Kasus seperti ini seharusnya tidak 

berulang kali terjadi jika saja pemerintah Indonesia mau mengevaluasi dan selektif dalam hal pengiriman 

tenaga migran," tutupnya. 
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Title BP Jamsostek Siap Beri Layanan Manfaat Program Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan 

Author _noname 

Media Berita Satu Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Negative 

Link http://www.beritasatu.com/ekonomi/887099/bp-jamsostek-siap-beri-layanan-manfaat-

program-jaminan-kehilangan-pekerjaan 

Summary Terhitung tanggal 1 Februari 2022, klaim manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

(JKP) dapat diajukan. BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan menjadi badan 

penyelenggara yang ditunjuk untuk melaksanakan program JKP ini dan dipastikan telah siap 

menerima pengajuan klaim dari pekerja di seluruh Indonesia. Direktur Utama BP Jamsostek 

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 BP Jamsostek siap mengemban tugas 

mulia ini demi kesejahteraan para pekerja di seluruh Indonesia," tegas Anggoro dalam 

keterangan resmi, Jumat (4/2/2022). 

 

 

Terhitung tanggal 1 Februari 2022, klaim manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dapat 

diajukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Undang-undang (UU) Nomor 11 tahun 2020 

tentang Cipta Kerja.BP Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan menjadi badan penyelenggara yang 

ditunjuk untuk melaksanakan program JKP ini dan dipastikan telah siap menerima pengajuan klaim dari 

pekerja di seluruh Indonesia.Direktur Utama BP Jamsostek 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 BP Jamsostek siap mengemban tugas 

mulia ini demi kesejahteraan para pekerja di seluruh Indonesia," tegas Anggoro dalam keterangan resmi, 

Jumat (4/2/2022).Dia mengatakan, dengan adanya program JKP ini maka para pekerja peserta BP 

Jamsostek 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 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," terang Anggoro.Halaman: 

12selengkapnyaSaksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini 
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Title Pemberian Jaminan Keselamatan Kerja Pegawai Syara di 

Pinrang Berlanjut 

Author Darwiaty Dalle 

Media Sindo News Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Link http://makassar.sindonews.com/read/676673/713/pemberian-jaminan-keselamatan-

kerja-pegawai-syara-di-pinrang-berlanjut-1643965331 

Summary Pemerintah Kabupaten Pinrang terus memberikan perhatian terhadap para pegawai syara 

atau penyelenggara keagamaan. Bupati Pinrang, Irwan Hamid mengatakan, tahun ini 

merupakan tahun kedua bagi 1.900 pegawai syara di Pinrang menjadi peserta BPJS 

Ketenagakerjaan. Pegawai syara tersebut tersebar pada ratusan masjid di 12 kecamatan 

yang ada di Pinrang,. "Sejak tahun lalu, kami dari Pemkab Pinrang telah menandatangani 

kerja sama dengan BPJS Ketenegakerjaan, untuk perlindungan seluruh pegawai syara," jelas 

Irwan baru-baru ini. 

 

 

 

Pemerintah Kabupaten Pinrang terus memberikan perhatian terhadap para pegawai syara atau 

penyelenggara keagamaan. Itu ditunjukkan dengan pemberian jaminan keselamatan kerja melalui 

kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.Bupati Pinrang, Irwan Hamid mengatakan, tahun ini merupakan 

tahun kedua bagi 1.900 pegawai syara di Pinrang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pegawai syara 

tersebut tersebar pada ratusan masjid di 12 kecamatan yang ada di Pinrang,"Sejak tahun lalu, kami dari 

Pemkab Pinrang telah menandatangani kerja sama dengan BPJS Ketenegakerjaan, untuk perlindungan 

seluruh pegawai syara," jelas Irwan baru-baru ini.Selain imam masjid, kata Irwan, jaminan perlindungan 

ketenagakerjaan juga diberikan pada petugas penyelenggara keagamaan masjid lain, seperti khatib, bilal 

dan doja."Anggaran yang kita siapkan untuk pembayaran iuran kepesertaan ketenagakerjaan ribuan 

pegawai syara, mencapai tiga miliar rupiah," kata Irwan.Ditambahkan Irwan, pemberian jaminan kepada 

pegawai syara merupakan komitmen Pemkab Pinrang di sektor keagamaan, serta bentuk kepedulian 

terhadap pegawai syara yang selama ini jadi garda terdepan dalam melayani umat di masjid.Menurut 

Irwan, menjadi hal penting seluruh pegawai syara mengantongi kartu jaminan keselamatan kerja. Karena 

menurutnya, pegawai syara adalah pekerjaan yang luhur dan tidak mengenal waktu mengurusi masjid 

dan umat."Atas inisiatif bersama dengan pimpinan OPD, maka perlu meningkatkan kesejahteraan 

pegawai syara. Termasuk jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan," tandas Bupati. 
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Title LaNyalla: Mekanisme Pengiriman Pekerja Migran Harus 

Diperketat 

Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tribunnews.com/dpd-ri/2022/02/04/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-

migran-harus-diperketat 

Summary Oleh karena itu, saya meminta pemerintah melalui KBRI bersama Serikat Buruh Migran 

Indonesia (SBMI) dan unsur lainnya untuk menggugat kejahatan berupa perbudakan," 

ujarnya. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap pemerintah memperketat 

mekanisme pengiriman pekerja migran ke luar negeri. Menurut LaNyalla, kasus perbudakan 

yang kerap menimpa pekerja migran harus ditangani dengan serius. "Kita sudah berkali-kali 

mendengarkan kasus perbudakan yang menimpa pekerja migran Indonesia. 

 

 

 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap pemerintah memperketat mekanisme 

pengiriman pekerja migran ke luar negeri.Menurut LaNyalla, kasus perbudakan yang kerap menimpa 

pekerja migran harus ditangani dengan serius."Kita sudah berkali-kali mendengarkan kasus perbudakan 

yang menimpa pekerja migran Indonesia. Kondisinya bahkan sering membuat kita miris. Oleh karena itu, 

mekanisme pengiriman pekerja migran harus diperketat," kata LaNyalla saat kunjungan kerja ke Jawa 

Timur, Jumat (4/2/2022).Hal tersebut disampaikan LaNyalla menanggapi nasib buruk yang menimpa 

seorang pekerja migran asal Jawa Barat yang bekerja di Malaysia, Yati Karyati.Ia diketahui telah bekerja 

selama 8 tahun di Shah Alam, Malaysia. Namun, Yati tidak mendapatkan gaji serta dilarang menghubungi 

keluarga di kampung."Kondisi ini termasuk dalam kejahatan kemanusiaan alias perbudakan yang tidak 

boleh dibiarkan. Oleh karena itu, saya meminta pemerintah melalui KBRI bersama Serikat Buruh Migran 

Indonesia (SBMI) dan unsur lainnya untuk menggugat kejahatan berupa perbudakan," ujarnya.Senator 

asal Jawa Timur itu juga meminta pemerintah lebih selektif dalam pengiriman pekerja migran, termasuk 

selektif dengan majikan yang akan mempekerjakan migran Indonesia."Kasus seperti ini seharusnya tidak 

berulang kali terjadi jika saja pemerintah Indonesia mau mengevaluasi dan selektif dalam hal pengiriman 

tenaga migran," katanya. 
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Title Daftar BPJS Ketenagakerjaan, Mitra Gojek di Palembang Bisa Bawa 

Pulang Hadiah Sepeda Motor dan Elektronik Senilai Jutaan Rupiah 

Author _noname 

Media Sumatera Ekspres Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Link http://sumeks.co/daftar-bpjs-ketenagakerjaan-mitra-gojek-di-palembang-bisa-bawa-

pulang-hadiah-sepeda-motor-dan-elektronik-senilai-jutaan-rupiah 

Summary Disampaikan oleh Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang, Ibkar Saloma 

menyampaikan bahwa melindungi diri dengan BPJS Ketenagakerjaan sangat penting untuk 

memberikan rasa aman dalam menjalankan pekerjaan. Caranya, tinggal mengirimkan bukti 

pendaftaran ke bit.ly/bpjstkgojekplm. Program Swadaya dan hadiah saat melakukan 

pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan ini terbuka bagi seluruh mitra Gojek di kota Palembang. 

Namun demikian, Gojek tetap mendorong para mitranya untuk mengikuti asuransi BPJS 

Ketenagakerjaan seperti dianjurkan oleh pemerintah, sebagai bagian dari Program Swadaya 

Gojek. Dengan menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan maka setiap mitra driver akan 

mendapat jaminan perlindungan tambahan apabila mengalami risiko kecelakaan kerja dan 

kematian. 

 

 

 

Gojek, super app terdepan di Asia Tenggara ini terus berkomitmen untuk memberikan dampak sosial bagi 

ekosistemnya, terutama mitra-mitra driver. Salah satunya melalui perlindungan asuransi yang secara 

khusus memberikan manfaat kepada para mitra dan melindungi mitra dalam menjalankan pekerjaan 

mereka. Selama menjalankan order dan bekerja, seluruh mitra driver maupun pelanggan Gojek, 

terlindungi oleh oleh asuransi yang diberikan oleh Gojek secara mandiri, untuk meminimalisir berbagai 

risiko yang mungkin terjadi.Namun demikian, Gojek tetap mendorong para mitranya untuk mengikuti 

asuransi BPJS Ketenagakerjaan seperti dianjurkan oleh pemerintah, sebagai bagian dari Program 

Swadaya Gojek. Dengan menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan maka setiap mitra driver akan mendapat 

jaminan perlindungan tambahan apabila mengalami risiko kecelakaan kerja dan kematian.Disampaikan 

oleh Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palembang, Ibkar Saloma menyampaikan bahwa 

melindungi diri dengan BPJS Ketenagakerjaan sangat penting untuk memberikan rasa aman dalam 

menjalankan pekerjaan. "BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian dari BP Jamsostek, melindungi semua 

pekerja. Baik pekerjaan di sektor formal maupun sektor informal.Salah satunya adalah pekerja di sektor 
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transportasi online seperti mitra-mitra driver Gojek. Lingkup kerjasama antara Gojek dengan BPJS 

Ketenagakerjaan itu meliputi Jamkesmas (Jaminan Kesehatan) dan Jaminan Kematian. Dua hal utama itu 

yang ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk para mitra Gojek. Jika terjadi kecelakaan kerja yang 

mengakibatkan kecacatan tetap itu juga ditanggung oleh kami. Jika mengalami kematian, maka ahli waris 

dan anak-anak mitra akan ditanggung biaya pendidikannya," jelas Ibkar.Cara mendaftar menjadi anggota 

BPJS Ketenagakerjaan ini sangat mudah. Mitra-mitra driver hanya perlu membuka aplikasi GoPartner dan 

membuka halaman swadaya, serta melakukan pendaftaran di halaman tersebut dengan memilih kota 

tempat bekerja, yakni Palembang. Para mitra hanya perlu menyiapkan KTP dan NIK serta alamat email 

untuk mendaftar. Dengan melakukan pendaftaran, mitra juga berkesempatan meraih hadiah jutaan dari 

Gojek. Caranya, tinggal mengirimkan bukti pendaftaran ke bit.ly/bpjstkgojekplm.Program Swadaya dan 

hadiah saat melakukan pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan ini terbuka bagi seluruh mitra Gojek di kota 

Palembang. Bagi para mitra yang sebelumnya sudah melakukan pendaftaran, bisa mengirimkan 

screenshot atau cuplikan gambar ke link bit.ly/bpjstkgojekplm.Head of Public Policy and Government 

Relations Gojek Sumbagsel, Kenn Lazuardhi Syarnubi menyampaikan, "Selain meringankan beban harian 

mitra, Program Swadaya ini juga melindungi mitra dan memberikan mitra akses keuangan jangka 

panjang. Sesuai dengan tiga pilar utama Program Gojek Swadaya yaitu meringankan biaya harian yang 

berisi program-program yang dapat meringankan pengeluaran dan biaya operasional sehari-hari mitra 

driver, pilar melindungi mitra yakni program yang dapat memberikan proteksi diri dan finansial para 

mitra, dan serta pilar akses keuangan berisi program perencanaan keuangan jangka panjang bagi mitra 

dan keluarga."Sejak diluncurkan pada 2016 lalu, Program Gojek Swadaya telah memberikan dampak 

positif bagi para mitra driver. Program tersebut mendapatkan antusiasme yang cukup tinggi dari mitra 

driver Gojek di wilayah Sumbagsel.Inisiatif lain yang juga telah dilakukan Gojek di wilayah Sumbagsel 

adalah dengan fokus pada tiga akses utama, yakni Makanan dan Sembako (Food & Staples): voucher 

Alfamart dan kantin swadaya bagi Mitra Gojek; Pengeluaran Operasional (Operational Expenses): 

bantuan Komunikasi dan Internet, perawatan kendaraan dan spare parts dengan bengkel rekanan; serta 

Perencanaan Hidup (Life Planning): yaitu bantuan proteksi diri dan financial mitra melalui program BPJS 

Ketenagakerjaan. 
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Title Cegah Kasus Perbudakan, LaNyalla: Pengiriman Pekerja Migran 

Harus Diperketat 

Author _noname 

Media Haluan Riau Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.riaumandiri.co/read/detail/97786/cegah-kasus-perbudakan-lanyalla-

pengiriman-pekerja-migran-harus-diperketat 

Summary Oleh karena itu, saya meminta pemerintah melalui KBRI bersama Serikat Buruh Migran 

Indonesia (SBMI) dan unsur lainnya untuk menggugat kejahatan berupa perbudakan," 

ujarnya. "Kasus seperti ini seharusnya tidak berulang kali terjadi jika saja pemerintah 

Indonesia mau mengevaluasi dan selektif dalam hal pengiriman tenaga migran," katanya. 

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah memperketat 

mekanisme pengiriman pekerja migran ke luar negeri. Menurut LaNyalla, kasus perbudakan 

yang kerap menimpa pekerja migran harus ditangani dengan serius. 

 

 

 

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah memperketat mekanisme pengiriman 

pekerja migran ke luar negeri.Menurut LaNyalla, kasus perbudakan yang kerap menimpa pekerja migran 

harus ditangani dengan serius."Kita sudah berkali-kali mendengarkan kasus perbudakan yang menimpa 

pekerja migran Indonesia. Kondisinya bahkan sering membuat kita miris. Oleh karena itu, mekanisme 

pengiriman pekerja migran harus diperketat," kata LaNyalla saat kunjungan kerja di Jawa Timur, Jumat 

(4/2/2022).Hal tersebut disampaikan LaNyalla menanggapi nasib buruk yang menimpa seorang pekerja 

migran asal Jawa Barat yang bekerja di Malaysia, Yati Karyati.Ia diketahui telah bekerja selama 8 tahun 

di Shah Alam, Malaysia. Namun, Yati tidak mendapatkan gaji serta dilarang menghubungi keluarga di 

kampung."Kondisi ini termasuk dalam kejahatan kemanusiaan alias perbudakan yang tidak boleh 

dibiarkan. Oleh karena itu, saya meminta pemerintah melalui KBRI bersama Serikat Buruh Migran 

Indonesia (SBMI) dan unsur lainnya untuk menggugat kejahatan berupa perbudakan," ujarnya.Senator 

asal Jawa Timur itu juga meminta pemerintah lebih selektif dalam pengiriman pekerja migran, termasuk 

selektif dengan majikan yang akan mempekerjakan migran Indonesia."Kasus seperti ini seharusnya tidak 

berulang kali terjadi jika saja pemerintah Indonesia mau mengevaluasi dan selektif dalam hal pengiriman 

tenaga migran," katanya. 
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Title Padang Lawas Segera Miliki Balai Latihan Kerja Author _noname 

Media Analisa Daily Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Neutral 

Link http://analisadaily.com/berita/baca/2022/02/04/1027366/padang-lawas-segera-miliki-

balai-latihan-kerja 

Summary Pemerintah Kabupaten Padang Lawas (Palas) akan segera memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) 

guna meminimalisir pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja baru. Kepala Dinas 

Ketenagakerjaan Padang Lawas, Ratna Dewi, mengatakan tahun 2021 pihaknya telah 

membeli lahan untuk lokasi pembangunan BLK seluas 2 hektare di Desa Pancaukan, 

Kecamatan Barumun. Ratna menjelaskan sejak Padang Lawas menjadi daerah otonomi baru 

hingga kini belum pernah memiliki BLK. Pusat latihan kerja ini diharapkan akan mampu 

membina dan melatih putra putri Padang Lawas," sebutnya. 

 

 

Pemerintah Kabupaten Padang Lawas (Palas) akan segera memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) guna 

meminimalisir pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja baru.Kepala Dinas Ketenagakerjaan 

Padang Lawas, Ratna Dewi, mengatakan tahun 2021 pihaknya telah membeli lahan untuk lokasi 

pembangunan BLK seluas 2 hektare di Desa Pancaukan, Kecamatan Barumun."Lahannya untuk 

pembangunan BLK sudah dibeli dari dana APBD," kata Ratna di Sibuhuan, Jumat (4/2).Ratna menjelaskan 

sejak Padang Lawas menjadi daerah otonomi baru hingga kini belum pernah memiliki BLK. Sebab itu 

diharapkan setelah BLK terbangun nanti akan menjadi pusat latihan keterampilan."Seperti pusat latihan 

bengkel, las, jahit menjahit, sablon dan lainnya. Pusat latihan kerja ini diharapkan akan mampu membina 

dan melatih putra putri Padang Lawas," sebutnya."Salah satu tujuan BLK ini dibangun adalah sebagai 

pusat latihan untuk melahirkan manusia yang siap pakai dalam berbagai bidang," sambung 

Ratna.Menurutnya harga pembelian lokasi BLK berkisar Rp 584.430.000 berdasarkan hasil tim appersial 

dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). 
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Title Menkumham: Pemerintah Patuhi Putusan MK Tentang UU Cipta 

Kerja Demi Kepastian Hukum 

Author _noname 

Media Suara Surabaya Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2022/menkumham-pemerintah-patuhi-

putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-demi-kepastian-hukum 

Summary "Tindak lanjut Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut perlu segera dilakukan oleh 

Pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi pelaksanaan investasi baik 

domestik maupun asing yang telah berkomitmen untuk melakukan investasi setelah 

terbitnya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Sekadar diketahui, UU Cipta Kerja telah 

mengalami pengujian formil di MK, dan pada 25 November 2021 MK menjatuhkan putusan 

perkara Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Putusan Nomor 91/PUU-

XVIII/2020. Yasonna menuturkan, ada tiga poin dalam Putusan MK atas UU Cipta Kerja yang 

perlu ditindaklanjuti Pemerintah, yaitu pembentuk UU diperintahkan untuk mengakomodir 

metode omnibus law dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019 (UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan), secara 

prosedural pembentukan UU Cipta Kerja harus diperbaiki dalam waktu dua tahun sejak 

Putusan MK diucapkan, dan Pemerintah harus menangguhkan segala kebijakan/tindakan 

strategis yang didasarkan pada UU Cipta Kerja. "Sebagai negara demokrasi yang berdasarkan 

hukum, Pemerintah menghormati dan segera melaksanakan Putusan MK Nomor 91/PUU-

XVIII/2020," ujar Yasonna. 

 

 

 

Yasonna Hamonangan Laoly Menteri Hukum dan HAM RI menegaskan bahwa Pemerintah dan DPR RI 

menghormati, mematuhi, serta akan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang 

Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya. Hal itu disampaikan Yasonna dalam orasi ilmiah memperingati Dies 

Natalis ke-68 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara."Tindak lanjut Putusan MK Nomor 91/PUU-

XVIII/2020 tersebut perlu segera dilakukan oleh Pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum 

bagi pelaksanaan investasi baik domestik maupun asing yang telah berkomitmen untuk melakukan 
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investasi setelah terbitnya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Investasi tersebut tentu akan 

menambah lapangan kerja yang luas bagi masyarakat," kata Yasonna, di Universitas Sumatera Utara, 

Jumat (4/2/2022).Sekadar diketahui, UU Cipta Kerja telah mengalami pengujian formil di MK, dan pada 

25 November 2021 MK menjatuhkan putusan perkara Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui 

Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.Dalam amar putusan dinyatakan bahwa pembentukan UU tentang 

Cipta Kerja bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam 

waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan", kemudian Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan 

kepada pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR) untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu 

paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak 

dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi 

inkonstitusional secara permanen.Yasonna menuturkan, ada tiga poin dalam Putusan MK atas UU Cipta 

Kerja yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah, yaitu pembentuk UU diperintahkan untuk mengakomodir 

metode omnibus law dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2019 (UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan), secara prosedural pembentukan UU Cipta 

Kerja harus diperbaiki dalam waktu dua tahun sejak Putusan MK diucapkan, dan Pemerintah harus 

menangguhkan segala kebijakan/tindakan strategis yang didasarkan pada UU Cipta Kerja."Sebagai 

negara demokrasi yang berdasarkan hukum, Pemerintah menghormati dan segera melaksanakan 

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020," ujar Yasonna.Sebelumnya, UU Cipta Kerja disahkan pada 2020 

menggunakan metode Omnibus Law dan memperhatikan muatan serta substansi undang-undang yang 

harus diubah dalam UU tentang Cipta Kerja mencapai 78 Undang-Undang, yang meliputi 10 klaster yaitu: 

peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, ketenagakerjaan, kemudahan, perlindungan 

serta pemberdayaan koperasi dan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, pengadaan 

tanah, kawasan ekonomi, investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional, 

pelaksanaan administrasi pemerintahan, dan pengenaan sanksi.Pelaksanaan UU tentang Cipta Kerja 

diharap mencapai tujuan pembentukannya, yaitu penciptaan dan peningkatan lapangan kerja dengan 

memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap sektor koperasi dan UMKM untuk 

menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan 

kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional.Kemudian, terjaminnya hak setiap warga 

negara untuk memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam 

hubungan kerja, penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, 

penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional, penyesuaian berbagai 

aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan 

proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu 

pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila."Negara wajib 

menetapkan kebijakan dan melakukan tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk 

memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan 

yang layak pada prinsipnya, merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang 

dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya," pungkas alumni Fakultas 

Hukum Universitas Sumatera Utara tersebut. 
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Title Sempena Launching Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Author _noname 

Media Purnama News Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Negative 

Link http://www.purnamanews.com/sempena-launching-jaminan-kehilangan-pekerjaan-jkp 

Summary Tanjungpinang Bpjamsostek Cabang Tanjungpinang melakukan pertemuan dengan mediator 

Hubungan Industrial (HI) dan petugas pengantar kerja Disnaker Provinsi, Disnaker Kota 

Tanjungpinang dan Disnaker Kabupaten Bintan terkait langkah awal koordinasi teknis 

mengenai pelaksanaan program BPJAMSOSTEK yang terbaru yaitu JKP (Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan), Terhitung tanggal 1 Februari 2022, klaim manfaat program Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan (JKP) dapat diajukan ke BPJAMSOSTEK. Sri Sudarmadi berharap dengan 

launchingnya program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dimasa pandemi ini menjadi angin 

segar bagi pekerja sektor swasta terkait kepastian atas resiko PHK yang marak terjadi. 

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 Program JKN PU BPJS Kesehatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang 

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

 

 

 

Tanjungpinang Bpjamsostek Cabang Tanjungpinang melakukan pertemuan dengan mediator Hubungan 

Industrial (HI) dan petugas pengantar kerja Disnaker Provinsi, Disnaker Kota Tanjungpinang dan Disnaker 

Kabupaten Bintan terkait langkah awal koordinasi teknis mengenai pelaksanaan program BPJAMSOSTEK 

yang terbaru yaitu JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan), Terhitung tanggal 1 Februari 2022, klaim manfaat 

program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dapat diajukan ke BPJAMSOSTEK.Hal ini sesuai dengan 

ketentuan yang tertera dalam Undang undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.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 
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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 Program JKN PU BPJS KesehatanKepala BPJAMSOSTEK Cabang 

Tanjungpinang Sri Sudarmadi mengatakan BPJAMSOSTEK terus melakukan akselerasi komunikasi dengan 

berbagai mitra yang terkait dengan program JKP ini agar tidak terjadi kendala teknis dalam implementasi 

dilapangan. "Kita percepat koordinasi dan sinergi dengan berbagai mitra agar implementasi program JKP 

nantinya tidak mengalami kendala teknis dilapangan nantinya".Adapun 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.Sri Sudarmadi berharap dengan 

launchingnya program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dimasa pandemi ini menjadi angin segar bagi 

pekerja sektor swasta terkait kepastian atas resiko PHK yang marak terjadi."Tentunya kita berharap 

program ini bisa menjadi sangat bermanfaat bagi pekerja-pekerja khususnya kategori penerima upah dari 

resiko kehilangan pekerjaan". 
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Title Yasonna Pastikan Pemerintah Patuhi Putusan MK 

Tentang UU Cipta Kerja 

Author Muhammad Ridwan 

Media Jawa Pos Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.jawapos.com/nasional/04/02/2022/yasonna-pastikan-pemerintah-patuhi-

putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja 

Summary "Tindak lanjut Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut perlu segera dilakukan oleh 

Pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi pelaksanaan investasi baik 

domestik maupun asing yang telah berkomitmen untuk melakukan investasi setelah 

terbitnya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Yasonna mengatakan, UU Cipta Kerja telah 

mengalami pengujian formil di MK, dan pada 25 November 2021 MK menjatuhkan putusan 

perkara Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Putusan Nomor 91/PUU-

XVIII/2020. MK juga memerintahkan kepada pembentuk undang-undang Presiden dan DPR 

untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini 

diucapkan. Menurut Yasonna, ada tiga poin dalam putusan MK atas UU Cipta Kerja yang 

perlu ditindaklanjuti Pemerintah, yaitu pembentuk UU diperintahkan untuk mengakomodir 

metode omnibus law dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019. 

 

 

 

Menteri Hukum dan HAM (Menkumhan) Yasonna Hamonangan Laoly menegaskan, pemerintah akan 

melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya. 

Hal itu disampaikan Yasonna dalam orasi ilmiah memperingati Dies Natalis ke-68 Fakultas Hukum 

Universitas Sumatera Utara."Tindak lanjut Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut perlu segera 

dilakukan oleh Pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi pelaksanaan investasi baik 

domestik maupun asing yang telah berkomitmen untuk melakukan investasi setelah terbitnya UU Cipta 

Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Investasi tersebut tentu akan menambah lapangan kerja yang luas bagi 

masyarakat," kata Yasonna, Jumat (4/2).Yasonna mengatakan, UU Cipta Kerja telah mengalami pengujian 

formil di MK, dan pada 25 November 2021 MK menjatuhkan putusan perkara Pengujian Formil UU Nomor 
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11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.Dalam amar putusan dinyatakan bahwa pembentukan 

UU tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan 

perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan diucapkan.MK juga memerintahkan kepada pembentuk 

undang-undang Presiden dan DPR untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua 

tahun sejak putusan ini diucapkan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, 

maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara 

permanen.Menurut Yasonna, ada tiga poin dalam putusan MK atas UU Cipta Kerja yang perlu 

ditindaklanjuti Pemerintah, yaitu pembentuk UU diperintahkan untuk mengakomodir metode omnibus 

law dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Serta, 

pemerintah harus menangguhkan segala kebijakan/tindakan strategis yang didasarkan pada UU Cipta 

Kerja."Sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, Pemerintah menghormati dan segera 

melaksanakan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020," ujar Yasonna.UU Cipta Kerja disahkan pada 2020 

menggunakan metode Omnibus Law dan memperhatikan muatan serta substansi undang-undang yang 

harus diubah dalam UU tentang Cipta Kerja mencapai 78 Undang-Undang, yang meliputi 10 klaster, yaitu 

peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; ketenagakerjaan; kemudahan, perlindungan 

serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M; kemudahan berusaha; dukungan riset dan inovasi; 

pengadaan tanah; kawasan ekonomi; investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis 

nasional; pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan pengenaan sanksi.Pelaksanaan UU tentang Cipta 

Kerja diharap mencapai tujuan pembentukannya, yaitu penciptaan dan peningkatan lapangan kerja 

dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap sektor koperasi dan UMK-

M untuk menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan 

dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional.Kemudian, terjaminnya hak setiap warga 

negara untuk memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam 

hubungan kerja; penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, 

penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional; penyesuaian berbagai 

aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan 

proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu 

pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila."Negara wajib 

menetapkan kebijakan dan melakukan tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk 

memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan 

yang layak pada prinsipnya, merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang 

dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya," pungkas Yasonna. 
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Title BPJAMSOSTEK Siap Berikan Layanan Manfaat Program JKP Author _noname 

Media Siberone.com Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Link http://siberone.com/news/detail/17765/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-

program-jkp 

Summary Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo menyebutkan, 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. 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. 

 

 

 

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.Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo menyebutkan, 

berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP, 
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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."Untuk pekerja PU yang bekerja pada PKBU skala Kecil dan Mikro diwajibkan telah terdaftar 

pada setidaknya 4 program, yaitu JKK, JHT, JKM, dan JKN," ujar Anggoro.Anggoto 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 persen dari upah yang dilaporkan, kemudian untuk tiga bulan selanjutnya uang 

tunai yang diberikan 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," ungkapnya.Anggoro 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.Sementara itu, Deputi 

Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah Sumatra Baratriau, Eko Yuyulianda mengungkapkan bahwa 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. Sedangkan, bagi 

yang terdampak PHK tetap dapat berdikari dan melakukan upaya terbaik. Dalam merajut kembali masa 

depan yang lebih cerah," ucap Eko. 
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Title LaNyalla: Mekanisme Pengiriman Pekerja Migran Harus 

Diperketat - Harian Haluan 

Author Syafril Amir 

Media Haluan Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.harianhaluan.com/nasional/pr-102601781/lanyalla-mekanisme-pengiriman-

pekerja-migran-harus-diperketat 

Summary "Kita sudah berkali-kali mendengarkan kasus perbudakan yang menimpa pekerja migran 

Indonesia. Oleh karena itu, saya meminta pemerintah melalui KBRI bersama Serikat Buruh 

Migran Indonesia (SBMI) dan unsur lainnya untuk menggugat kejahatan berupa 

perbudakan," ujarnya. Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah 

memperketat mekanisme pengiriman pekerja migran ke luar negeri. Menurut LaNyalla, 

kasus perbudakan yang kerap menimpa pekerja migran harus ditangani dengan serius. 

 

 

 

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah memperketat mekanisme pengiriman 

pekerja migran ke luar negeri.Menurut LaNyalla, kasus perbudakan yang kerap menimpa pekerja migran 

harus ditangani dengan serius."Kita sudah berkali-kali mendengarkan kasus perbudakan yang menimpa 

pekerja migran Indonesia. Kondisinya bahkan sering membuat kita miris. Oleh karena itu, mekanisme 

pengiriman pekerja migran harus diperketat," kata LaNyalla saat kunjungan kerja di Jawa Timur, Jumat 

(4/2/2022).Hal tersebut disampaikan LaNyalla menanggapi nasib buruk yang menimpa seorang pekerja 

migran asal Jawa Barat yang bekerja di Malaysia, Yati Karyati.Ia diketahui telah bekerja selama 8 tahun 

di Shah Alam, Malaysia. Namun, Yati tidak mendapatkan gaji serta dilarang menghubungi keluarga di 

kampung."Kondisi ini termasuk dalam kejahatan kemanusiaan alias perbudakan yang tidak boleh 

dibiarkan. Oleh karena itu, saya meminta pemerintah melalui KBRI bersama Serikat Buruh Migran 

Indonesia (SBMI) dan unsur lainnya untuk menggugat kejahatan berupa perbudakan," ujarnya.Senator 

asal Jawa Timur itu juga meminta pemerintah lebih selektif dalam pengiriman pekerja migran, termasuk 

selektif dengan majikan yang akan mempekerjakan migran Indonesia. 
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Title Tekan Pengangguran, Disperinaker Siapkan Inovasi Author _noname 

Media Radar Pekalongan Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Link http://radarpekalongan.co.id/150412/tekan-pengangguran-disperinaker-siapkan-inovasi 

Summary Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 mencatat angka pengangguran di Kabupaten 

Kendal mencapai 40 ribu orang. Hal itu membuat Pemerintah Kabupaten Kendal melalui 

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinnaker) akan melakukan berbagai terobososan 

atau inovasi guna menekan angka penganguran yang cukup tinggi tersebut. Kepala 

Disperinnaker Kendal, Cicik Sulastri mengatakan, sesuai arahan Bupati Kendal, agar 

melakukan terobosan atau inovasi dan berkolaborasi atau bekerja sama dengan berbagai 

pihak terkait untuk mengatasi angka pengangguran ini. Upaya yang tengah dilakukan yaitu 

memfasilitasi para pencari kerja dengan pihak perusahaan di Kawasan Industri Kendal (KIK). 

 

 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 mencatat angka pengangguran di Kabupaten Kendal 

mencapai 40 ribu orang. Hal itu membuat Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Dinas Perindustrian dan 

Tenaga Kerja (Disperinnaker) akan melakukan berbagai terobososan atau inovasi guna menekan angka 

penganguran yang cukup tinggi tersebut.Kepala Disperinnaker Kendal, Cicik Sulastri mengatakan, sesuai 

arahan Bupati Kendal, agar melakukan terobosan atau inovasi dan berkolaborasi atau bekerja sama 

dengan berbagai pihak terkait untuk mengatasi angka pengangguran ini. Upaya yang tengah dilakukan 

yaitu memfasilitasi para pencari kerja dengan pihak perusahaan di Kawasan Industri Kendal (KIK). "Yakni 

akan bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian dalam hal kegiatan pelatihan untuk calon pekerja," 

katanya, Kamis (3/2/2022).Cicik mengungkapkan, saat ini di Kawasan Industri Kendal (KIK) ada 19 

perusahaan yang sudah beroperasi dan 13 perusahaan masih dalam proses. Dari sejumlah perusahaan 

tersebut diperkirakan pada tahun 2022 masih membutuhkan sekitar 8.534 pekerja. "Salah satu 

perusahaan yang sedang membutuhkan banyak pekerja adalah PT Eclat Textile International di bidang 

garmen," ungkapnya.Cicik menyatakan, pada awal Januari 2022 Pemkab Kendal dengan PT Eclat Textile 

International telah menandatangani komitmen bersama untuk meningkatkan sumber daya manusia di 

Kabupaten Kendal. PT Eclat Textile International membutuhkan sebanyak 6.500 orang. Saat ini baru ada 

1.240 karyawan, sedangkan kekurangannya dipenuhi secara bertahap di tahun ini. Kekurangan karyawan 

yang mencapai 5.000 lebih akan diusahakan oleh Pemkab Kendal untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 

"Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, kami akan memaksimalkan Balai Latihan kerja (BLK) Pemkab 

Kendal maupun BLK dari swasta yang ada di Kabupaten Kendal," ujarnya.Sementara itu, Kepala UPTD BLK 

Kendal, Hendro Setiyo Utomo mengatakan, pada anggaran tahun 2022 BLK Kendal membuka 10 kelas, 

yang kuota per kelasnya untuk 16 orang. Dari 10 kelas yang dibuka, 5 kelas di antaranya pelatihan 

menjahit garmen, sedangkan kelas lainnya yakni pelatihan las, bengkel sepeda motor, servis HP, 

elektronik, dan tata rias yang masing-masing satu kelas."Pelatihan menjahit garmen yang paling banyak. 

Karena untuk memenuhi permintaan dari KIK, khususnya di PT Eclat Textile yang membutuhkan 100 

karyawan per bulan," ucapnya. 
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Title Masyarakat Ikut Sampaikan Aspirasi Pembangunan Batang Author _noname 

Media Radar Pekalongan Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Neutral 

Link http://radarpekalongan.co.id/150410/masyarakat-ikut-sampaikan-aspirasi-pembangunan-

batang 

Summary Pemkab Batang menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan 

Daerah (RPD) 2023-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang 

2023, Kamis (3/2/2022), di pendopo kabupaten. Pemkab Batang pun turut mengundang 

berbagai OPD, stakeholder dan kalangan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Seperti 

perwakilan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Batang, Sucipto. Pihaknya 

berharap nantinya Pemkab Batang dapat lebih memperhatikan dan melindungi buruh. 

 

 

 

Pemkab Batang menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 

2023-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang 2023, Kamis (3/2/2022), di 

pendopo kabupaten. Pemkab Batang pun turut mengundang berbagai OPD, stakeholder dan kalangan 

masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.Seperti perwakilan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) 

Kabupaten Batang, Sucipto. Pihaknya berharap nantinya Pemkab Batang dapat lebih memperhatikan dan 

melindungi buruh. Pasalnya selama ini masih banyak perusahaan yang belum memberikan kesejahteraan 

yang layak bagi buruh.Kemudian perwakilan Racika Palm, Nur Hadi berharap pemerintah lebih aware 

terhadap dampak lingkungan dan perubahan iklim. Khususnya dengan kehadiran KIT Batang .Bupati 

Batang, Wihaji berharap forum ini bisa menjadi sarana menyerap aspirasi dari berbagai stakeholder. Baik 

dari OPD, dari akademisi, LSM, tokoh perempuan, tokoh anak ataupun organisasi masyarakat 

lainnya.Pihaknya mengapresiasi banyaknya masukan dari masyarakat. Seperti terkait program 

pemberdayaan santriprenuer, program beasiswa untuk mahasiswa Batang, kesejahteraan buruh, guru, 

RT, kepala desa dan lainnya. 
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Title Lindungi Tenaga Kerja, Pemkab Brebes Segera Bentuk Satgas 

Perlindungan Pekerja Migran dan Urban 

Author Fajar Eko 

Nugroho 

Media Pantura Post Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Link http://panturapost.com/lindungi-tenaga-kerja-pemkab-brebes-segera-bentuk-satgas-

perlindungan-pekerja-migran-dan-urban 

Summary Permasalahan tenaga kerja di Kabupaten Brebes, baik pekerja migran ataupun pekerja urban 

menjadi prioritas penanganan Pemkab Brebes untuk perlindungan kepada para pekerja 

tersebut. Pemkab Brebes akan membentuk Satgas Perlindungan 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. Selain itu, lanjut dia, pihak perusahaan yang akan 

memberangkatkan para pekerja ini juga harus mendapatkan surat rekomendasi dari 

Dinperinaker Brebes untuk kejelasan kontrak kerja. 

 

 

Permasalahan tenaga kerja di Kabupaten Brebes, baik pekerja migran ataupun pekerja urban menjadi 

prioritas penanganan Pemkab Brebes untuk perlindungan kepada para pekerja tersebut. Pemkab Brebes 

akan membentuk Satgas Perlindungan Tenaga Kerja Migran dan Tenaga Kerja Urban.Pembentukan 

Satgas ini akan tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) yang saat ini masih disusun. Instansi yang bakal 

bergabung dalam Satgas ini di antaranya pemerintah daerah, BP2MI, Kantor Transmigrasi, hingga pihak 

kepolisian. Mereka akan memberikan perlindungan tenaga kerja dengan perannya masing-

masing.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."Masih 

dalam tahap public hearing. Tadi diskusi juga dengan berbagai pihak untuk masukan yang akan tertuang 

dalam Perda itu," kata Warsito Eko Putro, Kamis (2/2/2022).Ia menambahkan, jika pembentukkan Satgas 

ini didasari dengan banyaknya kasus dan permasalahan yang dialami para tenaga kerja migran maupun 

tenaga kerja urban. Tenaga kerja urban misalnya, belakangan ini banyak tenaga kerja yang terlantar di 

luar pulang dan tak bisa pulang, karena kontrak kerja yang selalu tidak jelas."Akhir-akhir ini sudah 

beberapa kali tenaga kerja kita telantar di luar pulau dan tidak bisa pulang karena tidak ada ongkos dan 

kontrak kerja juga tidak jelas. Mereka umumnya merupakan pekerja tukang gali kabel optik," beber 

dia.Agar kasus ini tidak terus terulang, kata Eko, pihaknya akan meminta pemerintah desa tempat pekerja 

tinggal untuk melaporkan warganya yang akan berangkat merantau.Selain itu, lanjut dia, pihak 

perusahaan yang akan memberangkatkan para pekerja ini juga harus mendapatkan surat rekomendasi 

dari Dinperinaker Brebes untuk kejelasan kontrak kerja."Dengan pengawasan seperti ini, diharapkan 

kasus pekerja telantar tidak terulang lagi. Kami akan melibatkan berbagai pihak untuk saling berbagi 

peran dalam menangani kasus-kasus tenaga kerja yang terjadi," pungkasnya 
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Title LaNyalla: Mekanisme Pengiriman Pekerja Migran Harus 

Diperketat 

Author _noname 

Media Mj News Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.mjnews.id/2022/02/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-

diperketat.html 

Summary Oleh karena itu, saya meminta pemerintah melalui KBRI bersama Serikat Buruh Migran 

Indonesia (SBMI) dan unsur lainnya untuk menggugat kejahatan berupa perbudakan," 

ujarnya. - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap pemerintah memperketat 

mekanisme pengiriman pekerja migran ke luar negeri. Menurut LaNyalla, kasus perbudakan 

yang kerap menimpa pekerja migran harus ditangani dengan serius. "Kita sudah berkali-kali 

mendengarkan kasus perbudakan yang menimpa pekerja migran Indonesia. 

 

 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap pemerintah memperketat mekanisme 

pengiriman pekerja migran ke luar negeri.Menurut LaNyalla, kasus perbudakan yang kerap menimpa 

pekerja migran harus ditangani dengan serius."Kita sudah berkali-kali mendengarkan kasus perbudakan 

yang menimpa pekerja migran Indonesia. Kondisinya bahkan sering membuat kita miris. Oleh karena itu, 

mekanisme pengiriman pekerja migran harus diperketat," kata LaNyalla saat kunjungan kerja ke Jawa 

Timur, Jumat (4/2/2022).Hal tersebut disampaikan LaNyalla menanggapi nasib buruk yang menimpa 

seorang pekerja migran asal Jawa Barat yang bekerja di Malaysia, Yati Karyati.Ia diketahui telah bekerja 

selama 8 tahun di Shah Alam, Malaysia. Namun, Yati tidak mendapatkan gaji serta dilarang menghubungi 

keluarga di kampung."Kondisi ini termasuk dalam kejahatan kemanusiaan alias perbudakan yang tidak 

boleh dibiarkan. Oleh karena itu, saya meminta pemerintah melalui KBRI bersama Serikat Buruh Migran 

Indonesia (SBMI) dan unsur lainnya untuk menggugat kejahatan berupa perbudakan," ujarnya.Senator 

asal Jawa Timur itu juga meminta pemerintah lebih selektif dalam pengiriman pekerja migran, termasuk 

selektif dengan majikan yang akan mempekerjakan migran Indonesia."Kasus seperti ini seharusnya tidak 

berulang kali terjadi jika saja pemerintah Indonesia mau mengevaluasi dan selektif dalam hal pengiriman 

tenaga migran," katanya. 
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Title BPJS Ketenagakerjaan Luncurkan JKP Author _noname 

Media Jateng Pos Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Neutral 

Link http://jatengpos.co.id/bpjs-ketenagakerjaan-luncurkan-jkp/rita 

Summary Pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan program terbaru 

yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan BPJS Ketenagakerjaan merupakan program jaminan 

sosial untuk para pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja. Hasan Fahmi 

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta, menjelaskan program tambahan Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan tersebut mulai 1 Februari 2022 peserta BPJAMSOSTEK bisa melakukan 

klaim JKP. 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 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," kata Hasan Fahmi Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang 

Surakarta, Kamis. 

 

 

 

Pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan program terbaru yakni Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan BPJS Ketenagakerjaan merupakan program jaminan sosial untuk para pekerja atau 

buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja . Hal tersebut pun sudah diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan.Hasan Fahmi Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta, menjelaskan program tambahan 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan tersebut mulai 1 Februari 2022 peserta BPJAMSOSTEK bisa melakukan 

klaim JKP. 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."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 
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terlapor," kata Hasan Fahmi Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surakarta, Kamis .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.Fahmi juga menambahkan tujuan program JKP untuk mempertahankan 

derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja kehilangan pekerjaan. Pekerja dapat memenuhi 

kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi risiko akibat pemutusan hubungan kerja seraya berusaha 

mendapatkan pekerjaan kembali.Adapun kreteria peserta yang berhak menjadi peserta program JKP 

yakni:Warga negara Indonesia Belum memilki usai 54 tahun Pekerja pada PK/BU Skala Menangah dan 

Besar yang telah mengikuti 4 progam BPJAMSOSTEK Pekerja pada PK/BU Skala kecil dan Mikro dengan 

minimal 3 program BPJAMSOSTEK Terdaftar sebagai pekerja penerima upah pada Badan Usaha Program 

JKN BPJS Kesehatan.Besaran iuran untuk program JKP sebagaimana ditetapkan pada PP 37/2021 adalah 

0,46% dari upah Pekerja/Buruh yang dilaporkan oleh perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan, dengan 

ketentuan yakni 0.22% ditanggung oleh Pemerintah Pusat, 0.14% dari upah sebulan bersumber dari 

rekomposisi iuran program JKK, dan 0.1% udah sebulan bersumber dari rekomposisi iuran program 

JKM.Dasar upah yang digunakan sebagai perhitungan iuran merupakan iuran terakhir pekerja yang 

didaporkan oleh PK/BU dan tidak melebihi batas atas upah, adapun batas atas upah pertama kali 

ditetapkan sebesar 5 juta rupiah. 
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Title Antisipasi Perbudakan, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Perketat 

Pengiriman PMI 

Author _noname 

Media Times Indonesia Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.timesindonesia.co.id/read/news/395046/antisipasi-perbudakan-ketua-dpd-ri-

minta-pemerintah-perketat-pengiriman-pmi 

Summary Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah memperketat 

mekanisme pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri untuk menghindari 

kasus perbudakan yang bisa menimpa pekerja asal tanah air. "Kasus seperti ini seharusnya 

tidak berulang kali terjadi jika saja pemerintah Indonesia mau mengevaluasi dan selektif 

dalam hal pengiriman tenaga migran," tegas LaNyalla, Ketua DPD RI. "Kita sudah berkali-kali 

mendengarkan kasus perbudakan yang menimpa pekerja migran Indonesia. Kondisinya 

bahkan sering membuat kita miris. 

 

 

 

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah memperketat mekanisme pengiriman 

pekerja migran Indonesia (PMI) ke luar negeri untuk menghindari kasus perbudakan yang bisa menimpa 

pekerja asal tanah air."Kita sudah berkali-kali mendengarkan kasus perbudakan yang menimpa pekerja 

migran Indonesia. Kondisinya bahkan sering membuat kita miris. Oleh karena itu, mekanisme pengiriman 

pekerja migran harus diperketat," tegas LaNyalla, Jumat (4/2/2022).LaNyala menyampaikam itu 

menanggapi nasib buruk yang menimpa seorang pekerja migran asal Jawa Barat yang bekerja di Malaysia, 

Yati Karyati.Yati sendiri telah bekerja selama 8 tahun di Shah Alam, Malaysia. Namun, dia tidak 

mendapatkan gaji serta dilarang menghubungi keluarga di kampung."Kondisi ini termasuk dalam 

kejahatan kemanusiaan alias perbudakan yang tidak boleh dibiarkan," ucap LaNyalla yang merupakan 

senator asal Jawa Timur tersebut."Oleh karena itu, saya meminta pemerintah melalui KBRI bersama 

Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan unsur lainnya untuk menggugat kejahatan berupa 

perbudakan," imbuh dia.Selain itu, LaNyalla meminta pemerintah lebih selektif dalam pengiriman pekerja 

migran, termasuk selektif dengan majikan yang akan mempekerjakan migran Indonesia."Kasus seperti ini 

seharusnya tidak berulang kali terjadi jika saja pemerintah Indonesia mau mengevaluasi dan selektif 

dalam hal pengiriman tenaga migran," tegas LaNyalla, Ketua DPD RI. (*)* 
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Title LaNyalla: Mekanisme Pengiriman Pekerja 

Migran Harus Diperketat 

Author Kempalan.Com Author 

Redaktur 

Media Kempalan Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Neutral 

Link http://kempalan.com/2022/02/04/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran-harus-

diperketat 

Summary Oleh karena itu, saya meminta pemerintah melalui KBRI bersama Serikat Buruh Migran 

Indonesia (SBMI) dan unsur lainnya untuk menggugat kejahatan berupa perbudakan," 

ujarnya. SURABAYA-KEMPALAN: Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap 

pemerintah memperketat mekanisme pengiriman pekerja migran ke luar negeri. Menurut 

LaNyalla, kasus perbudakan yang kerap menimpa pekerja migran harus ditangani dengan 

serius. "Kita sudah berkali-kali mendengarkan kasus perbudakan yang menimpa pekerja 

migran Indonesia. 

 

 

SURABAYA -KEMPALAN: Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap pemerintah 

memperketat mekanisme pengiriman pekerja migran ke luar negeri. Menurut LaNyalla, kasus 

perbudakan yang kerap menimpa pekerja migran harus ditangani dengan serius. "Kita sudah berkali-kali 

mendengarkan kasus perbudakan yang menimpa pekerja migran Indonesia. Kondisinya bahkan sering 

membuat kita miris. Oleh karena itu, mekanisme pengiriman pekerja migran harus diperketat," kata 

LaNyalla saat kunjungan kerja ke Jawa Timur, Jumat (4/2/2022). Hal tersebut disampaikan LaNyalla 

menanggapi nasib buruk yang menimpa seorang pekerja migran asal Jawa Barat yang bekerja di Malaysia, 

Yati Karyati. Ia diketahui telah bekerja selama 8 tahun di Shah Alam, Malaysia. Namun, Yati tidak 

mendapatkan gaji serta dilarang menghubungi keluarga di kampung. "Kondisi ini termasuk dalam 

kejahatan kemanusiaan alias perbudakan yang tidak boleh dibiarkan. Oleh karena itu, saya meminta 

pemerintah melalui KBRI bersama Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan unsur lainnya untuk 

menggugat kejahatan berupa perbudakan," ujarnya. Senator asal Jawa Timur itu juga meminta 

pemerintah lebih selektif dalam pengiriman pekerja migran, termasuk selektif dengan majikan yang akan 

mempekerjakan migran Indonesia. "Kasus seperti ini seharusnya tidak berulang kali terjadi jika saja 

pemerintah Indonesia mau mengevaluasi dan selektif dalam hal pengiriman tenaga migran," katanya. 
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Title Lowongan Kerja Bali, East Bali Cashews Buka Loker untuk Posisi 

Warehouse Staff 

Author _noname 

Media Tribun Bali Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Neutral 

Link http://bali.tribunnews.com/2022/02/04/lowongan-kerja-bali-east-bali-cashews-buka-

loker-untuk-posisi-warehouse-staff 

Summary Dikutip dari situs Job Street saat ini East Bali Cashews tengah membuka lowongan kerja 

(loker). Adapun posisi yang dibutuhkan, yaitu Warehouse Staff. Kualifikasi:. - Pendidikan 

minimum SMA/SMK/D3 semua jurusan. 

 

 

 

Dikutip dari situs Job Street saat ini East Bali Cashews tengah membuka lowongan kerja (loker).Adapun 

posisi yang dibutuhkan, yaitu Warehouse Staff.Kualifikasi:- Pendidikan minimum SMA/SMK/D3 semua 

jurusan.- Memiliki pengalaman 1-2 tahun, dengan posisi yang sama.- Mampu mengoperasikan komputer 

dengan baik.- Memiliki pengetahuan pergudangan , distribusi, ekpedisi barang.- Memiliki kemampuan 

cekatan dan keakuratan dalam bekerja.- Memiliki inisiatif, disiplin, keratif dan inovatif.- Mampu bekerja 

dalam tim, berintegritas dan jujur.Deskripisi Pekerjaan :- Melakukan proses unloading dan mengecek 

produk yang datang dari pabrik.- Menata dan menempatkan produk sesuai rak yang sudah di sediakan.- 

Mengecek pengiriman produk sesuai dengan standar FIFO- Memastikan inbound dan outbound sesuai 

dengan dokumen- Memproses Warehouse Transfer di Unleshed- Bertanggung jawab untuk proses 

bongkar muat dan top up barangKeuntungan:BPJS Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan 
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Title Polres Tanjung Balai Berhasil Amankan 20 orang Calon PMI Ilegal 

ke Malaysia 

Author _noname 

Media Detak Banten Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.detakbanten.com/today/polres-tanjung-balai-berhasil-amankan-20-orang-

calon-pmi-ilegal-ke-malaysia 

Summary Hasil Penyelidikan yang dilaksanakan oleh Kasat Reskrim Polres Tanjung Balai AKP Eri 

Prasetiyo, SH di dampingi Kanit Idik 1 Ipda M Reza Fahrurrozy, S.Tr.K beserta anggota dan 

Kanit Intel Polsek Datuk Bandar berhasil mengamankan 20 orang Calon Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) dari dalam rumah sewa milik HZ di Jln Mahoni Lingk X Kelurahan Sijambi 

Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai yang kemudian ke-20 orang PMI tersebut 

dibawa ke Polres Tanjung Balai guna dilakukan Proses. "Atas pengamanan terhadap ke-20 

orang Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut telah di lakukan Proses berupa : 

Membuat Laporan Polisi (LP) dan lengkapi Mindik, Mendatakan identitas calon PMI, 

Melakukan pemeriksaan (BAP) terhadap 20 calon PMI, Melakukan penyitaan terhadap 

Barang Bukti, Menyerahkan calon PMI kepada pihak BP2MI Medan," pungkas Triyadi. 

Kapolres Tanjung Balai AKBP Triyadi, Jumat (4/2/2022) mengatakan bahwa Calon Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) tersebut diatas diamankan. Informasi tersebut dari masyarakat 

melalui Kanit Intel Polsek Datuk Bandar Aiptu Defri Mora Pane yang dilaporkannya kepada 

Kapolsek Datuk Bandar AKP R Sinaga SH kemudian di teruskan ke Sat Reskrim Polres Tanjung 

Balai. 

 

 

 

Kapolres Tanjung Balai AKBP Triyadi, Jumat (4/2/2022) mengatakan bahwa Calon Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) tersebut diatas diamankan. Informasi tersebut dari masyarakat melalui Kanit Intel Polsek 

Datuk Bandar Aiptu Defri Mora Pane yang dilaporkannya kepada Kapolsek Datuk Bandar AKP R Sinaga SH 

kemudian di teruskan ke Sat Reskrim Polres Tanjung Balai."Oleh Personil Polres Tanjung Balai, langsung 

menindak lanjuti Informasi Tersebut dengan melakukan Penyelidikan," Ucap Triyadi.Hasil Penyelidikan 

yang dilaksanakan oleh Kasat Reskrim Polres Tanjung Balai AKP Eri Prasetiyo, SH di dampingi Kanit Idik 1 

Ipda M Reza Fahrurrozy, S.Tr.K beserta anggota dan Kanit Intel Polsek Datuk Bandar berhasil 

mengamankan 20 orang Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari dalam rumah sewa milik HZ di Jln 
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Mahoni Lingk X Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai yang kemudian ke-20 

orang PMI tersebut dibawa ke Polres Tanjung Balai guna dilakukan Proses."Atas pengamanan terhadap 

ke-20 orang Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) tersebut telah di lakukan Proses berupa : Membuat 

Laporan Polisi (LP) dan lengkapi Mindik, Mendatakan identitas calon PMI, Melakukan pemeriksaan (BAP) 

terhadap 20 calon PMI, Melakukan penyitaan terhadap Barang Bukti, Menyerahkan calon PMI kepada 

pihak BP2MI Medan," pungkas Triyadi. 
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Title Pekerja yang Kena PHK Kini Bisa Klaim Program JKP di 

BPJAMSOSTEK - www.barometer.co.id 

Author Ahmad 

Fadlil 

Media Barometer.co.id Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Neutral 

Link http://barometer.co.id/2022/02/04/pekerja-yang-kena-phk-kini-bisa-klaim-program-jkp-di-

bpjamsostek 

Summary Barometer.co.id-Jakarta. Mulai tanggal 1 Februari 2022, BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) siap menerima pengajuan klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari 

pekerja di seluruh Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Undang 

undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 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. 

 

 

 

Barometer.co.id-Jakarta. Mulai tanggal 1 Februari 2022, BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) siap 

menerima pengajuan klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari pekerja di seluruh Indonesia. Hal ini 

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

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 
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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," 

kata 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. Pada kesempatan lain, Kepala BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Manado, Mintje Wattu menyampaikan, program ini merupakan bukti 

kepedulian pemerintah kepada para pekerja, apalagi dimasa pandemi ini, banyak pekerja yang terpaksa 

di PHK oleh perusahaan. "Semoga dengan adanya program ini para peserta BPJS Ketenagakerjaan akan 

lebih merasa nyaman dan aman dalam bekerja, " ujar mintje. 

  



 

372 

 

Title BPJS Ketenagakerjaan Tidak Memproses Pencairan JHT Author _noname 

Media Media Konsumen Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Neutral 

Link http://mediakonsumen.com/2022/02/04/surat-pembaca/bpjs-ketenagakerjaan-tidak-

memproses-pencairan-jht 

Summary Perkenalkan saya Sandi Masdiyono, peserta Penerima Upah (PU) yang terdaftar di BPJSTK 

dengan nomor: 19020715892. Saya melakukan proses klaim dengan melampirkan dokumen 

yang dibutuhkan pada portal Lapak Asik BPJSTK dan mendapatkan jadwal wawancara pada 

Kamis, 3 Februari 2022 pada pukul 09:00- 10:00. Namun sejak saya menerima email 

konfirmasi secara tertulis dari noreply@bpjsketenagakerjaan.go.id, saya tidak mendapatkan 

feedback atau konfirmasi lanjutan dari petugas BPJSTK. Mohon bantuan dan kerjasamanya, 

BPJS TK! 

 

 

 

Dengan hormat,Perkenalkan saya Sandi Masdiyono, peserta Penerima Upah (PU) yang terdaftar di 

BPJSTK dengan nomor: 19020715892. Saya melakukan proses klaim dengan melampirkan dokumen yang 

dibutuhkan pada portal Lapak Asik BPJSTK dan mendapatkan jadwal wawancara pada Kamis, 3 Februari 

2022 pada pukul 09:00 - 10:00.Namun sejak saya menerima email konfirmasi secara tertulis dari 

noreply@bpjsketenagakerjaan.go.id, saya tidak mendapatkan feedback atau konfirmasi lanjutan dari 

petugas BPJSTK. Saya sama sekali tidak dihubungi mengenai proses ini.Kemudian saya mencoba 

menghubungi call center 175, diangkat 2x oleh Mita. Namun dia sama sekali tidak membantu saya dalam 

melaporkan keluhan ini. Ketika saya berbicara, dia mute, tidak antusias menerima telepon saya dan dia 

mengakhiri panggilan sepihak selama 2x. Jika dirasa tidak mau bekerja dan membantu customer, 

sebaiknya tidak perlu menjadi customer care!Mohon bantuan dan kerjasamanya, BPJS TK! Jaminan sosial 

di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden, tapi pelayanannya seperti ini.Terima kasih. 

Salam.Sandi MasdiyonoJakarta Timur 
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Title LaNyalla: Mekanisme Pengiriman Pekerja Migran Harus 

Diperketat 

Author Isa Kurniawan 

Media Aman Makmur Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.amanmakmur.com/2022/02/04/lanyalla-mekanisme-pengiriman-pekerja-

migran-harus-diperketat 

Summary Oleh karena itu, saya meminta pemerintah melalui KBRI bersama Serikat Buruh Migran 

Indonesia (SBMI) dan unsur lainnya untuk menggugat kejahatan berupa perbudakan," 

ujarnya. JAWA TIMUR, AmanMakmur. Com-Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, 

berharap pemerintah memperketat mekanisme pengiriman pekerja migran ke luar negeri. 

Menurut LaNyalla, kasus perbudakan yang kerap menimpa pekerja migran harus ditangani 

dengan serius. 

 

 

 

JAWA TIMUR, AmanMakmur. com -Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap pemerintah 

memperketat mekanisme pengiriman pekerja migran ke luar negeri.Menurut LaNyalla, kasus perbudakan 

yang kerap menimpa pekerja migran harus ditangani dengan serius. "Kita sudah berkali-kali 

mendengarkan kasus perbudakan yang menimpa pekerja migran Indonesia. Kondisinya bahkan sering 

membuat kita miris. Oleh karena itu, mekanisme pengiriman pekerja migran harus diperketat," kata 

LaNyalla saat kunjungan kerja ke Jawa Timur, Jumat (4/2). Hal tersebut disampaikan LaNyalla menanggapi 

nasib buruk yang menimpa seorang pekerja migran asal Jawa Barat yang bekerja di Malaysia, Yati Karyati. 

Ia diketahui telah bekerja selama 8 tahun di Shah Alam, Malaysia. Namun, Yati tidak mendapatkan gaji 

serta dilarang menghubungi keluarga di kampung. "Kondisi ini termasuk dalam kejahatan kemanusiaan 

alias perbudakan yang tidak boleh dibiarkan. Oleh karena itu, saya meminta pemerintah melalui KBRI 

bersama Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan unsur lainnya untuk menggugat kejahatan berupa 

perbudakan," ujarnya. Senator asal Jawa Timur itu juga meminta pemerintah lebih selektif dalam 

pengiriman pekerja migran, termasuk selektif dengan majikan yang akan mempekerjakan migran 

Indonesia. "Kasus seperti ini seharusnya tidak berulang kali terjadi jika saja pemerintah Indonesia mau 

mengevaluasi dan selektif dalam hal pengiriman tenaga migran," katanya. 
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Title Yasonna: Pemerintah Patuhi Putusan MK Tentang UU Cipta 

Kerja Demi Kepastian Hukum 

Author _noname 

Media Berita Lima Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Link http://beritalima.com/yasonna-pemerintah-patuhi-putusan-mk-tentang-uu-cipta-kerja-

demi-kepastian-hukum 

Summary "Tindak lanjut Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut perlu segera dilakukan oleh 

Pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi pelaksanaan investasi baik 

domestik maupun asing yang telah berkomitmen untuk melakukan investasi setelah 

terbitnya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. UU Cipta Kerja telah mengalami pengujian 

formil di MK, dan pada 25 November 2021 MK menjatuhkan putusan perkara Pengujian 

Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Yasonna 

menuturkan, ada tiga poin dalam Putusan MK atas UU Cipta Kerja yang perlu ditindaklanjuti 

Pemerintah, yaitu pembentuk UU diperintahkan untuk mengakomodir metode omnibus law 

dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2019 (UU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan); secara prosedural pembentukan 

UU Cipta Kerja harus diperbaiki dalam waktu dua tahun sejak Putusan MK diucapkan; dan 

Pemerintah harus menangguhkan segala kebijakan/tindakan strategis yang didasarkan pada 

UU Cipta Kerja. "Sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, Pemerintah 

menghormati dan segera melaksanakan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020," ujar 

Yasonna, dalam orasi ilmiah bertema "Urgensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" tersebut. 

 

 

 

Jakarta -Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly menegaskan bahwa Pemerintah dan DPR RI 

menghormati, mematuhi, serta akan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang 

Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya.Hal itu disampaikan Yasonna dalam orasi ilmiah memperingati Dies 

Natalis ke-68 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara."Tindak lanjut Putusan MK Nomor 91/PUU-

XVIII/2020 tersebut perlu segera dilakukan oleh Pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum 



 

375 

 

bagi pelaksanaan investasi baik domestik maupun asing yang telah berkomitmen untuk melakukan 

investasi setelah terbitnya UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Investasi tersebut tentu akan 

menambah lapangan kerja yang luas bagi masyarakat," kata Yasonna, di Universitas Sumatera Utara, 

Jumat (4/2/2022).UU Cipta Kerja telah mengalami pengujian formil di MK, dan pada 25 November 2021 

MK menjatuhkan putusan perkara Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Putusan Nomor 91/PUU-

XVIII/2020.Dalam amar putusan dinyatakan bahwa pembentukan UU tentang Cipta Kerja bertentangan 

dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak 

putusan ini diucapkan", kemudian Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan kepada pembentuk 

undang-undang (Presiden dan DPR) untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) 

tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan 

maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara 

permanen.Yasonna menuturkan, ada tiga poin dalam Putusan MK atas UU Cipta Kerja yang perlu 

ditindaklanjuti Pemerintah, yaitu pembentuk UU diperintahkan untuk mengakomodir metode omnibus 

law dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (UU 

Pembentukan Peraturan Perundang- undangan); secara prosedural pembentukan UU Cipta Kerja harus 

diperbaiki dalam waktu dua tahun sejak Putusan MK diucapkan; dan Pemerintah harus menangguhkan 

segala kebijakan/tindakan strategis yang didasarkan pada UU Cipta Kerja."Sebagai negara demokrasi 

yang berdasarkan hukum, Pemerintah menghormati dan segera melaksanakan Putusan MK Nomor 

91/PUU-XVIII/2020," ujar Yasonna, dalam orasi ilmiah bertema "Urgensi Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" tersebut.UU Cipta Kerja disahkan 

pada 2020 menggunakan metode Omnibus Law dan memperhatikan muatan serta substansi undang-

undang yang harus diubah dalam UU tentang Cipta Kerja mencapai 78 Undang-Undang, yang meliputi 10 

klaster yaitu: peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; ketenagakerjaan; kemudahan, 

perlindungan serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M; kemudahan berusaha; dukungan riset dan 

inovasi; pengadaan tanah; kawasan ekonomi; investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek 

strategis nasional; pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan pengenaan sanksi.Pelaksanaan UU 

tentang Cipta Kerja diharap mencapai tujuan pembentukannya, yaitu: penciptaan dan peningkatan 

lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan terhadap sektor 

koperasi dan UMK-M untuk menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya dengan tetap 

memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional.Kemudian, 

terjaminnya hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan 

perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang 

berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri 

nasional; penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem 

investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan 

nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada 

haluan ideologi Pancasila."Negara wajib menetapkan kebijakan dan melakukan tindakan untuk 

memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. 

Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya, merupakan salah satu 

aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya," pungkas alumni Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tersebut. 
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Title BPJamsostek Siap Berikan Layanan Manfaat Program JKP Author (wol/eko/d2) 

Media Waspada Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Link http://waspada.co.id/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. 

 

 

 

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 kemarin, 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 
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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 menuturkan 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," tuturnya, Jumat (4/2).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.Dalam kesempatan lain, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut, Panji 

Wibisana juga mengungkapkan bahwa seluruh Insan BPJS Ketenagakerjaan di Jajaran Wilayah Sumbagut 

juga siap mendukung dan melaksanakan Program JKP bagi para pekerja yang terimbas PHK."Kita siap 

menyelenggarakan program JKP ini, kita sudah jajaki juga terkait kerjasama dengan lembaga-lembaga 

pelatihan kerja yang kredibel terkait pelatihan kerja yang nantinya para pekerja yang di PHK dapat 

melatih skill dan kemampuannya untuk dapat berdikari dan siap bekerja kembali," 

tandasnya.(wol/eko/d2) 
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Title Komisi ll DPRD Wajo Terima Aspirasi dari FPE KSBSI Author Syukur Nutu 

Media Rakyatku.com Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Link http://rakyatku.com/read/209353/komisi-ll-dprd-wajo-terima-aspirasi-dari-fpe-ksbsi 

Summary Komisi ll Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo menerima aspirasi DPC 

Federasi Pertambangan dan Energi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FPE KSBSI) 

Kabupaten Wajo, Kamis (03/02/2022). Ketua DPC FPE KSBSI Wajo, Kadir Nongko mengatakan 

pihaknya ingin mempertanyakan kesepakatan antara pihak Serikat pekerja dan pihak 

manajemen perusahaan PT. Energi Sengkang. Hadir sebagai penerima Aspirasi diterima 

Ketua Komisi II, H. Sudirman Meru, Perwakilan PT. Energi Sengkang, Dinas Tenagakerja 

Kabupaten Wajo dan sekretariat DPRD Kabupaten Wajo. Dimana pernah disepakati 

merekrut dokter perusahaan secara kontrak permanen pada bulan September 2019 dan 

Safety Officer. 

 

 

 

Komisi ll Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo menerima aspirasi DPC Federasi 

Pertambangan dan Energi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FPE KSBSI) Kabupaten Wajo, 

Kamis (03/02/2022).Hadir sebagai penerima Aspirasi diterima Ketua Komisi II, H. Sudirman Meru, 

Perwakilan PT. Energi Sengkang, Dinas Tenagakerja Kabupaten Wajo dan sekretariat DPRD Kabupaten 

Wajo.Ketua DPC FPE KSBSI Wajo, Kadir Nongko mengatakan pihaknya ingin mempertanyakan 

kesepakatan antara pihak Serikat pekerja dan pihak manajemen perusahaan PT. Energi Sengkang. 

Dimana pernah disepakati merekrut dokter perusahaan secara kontrak permanen pada bulan September 

2019 dan Safety Officer. Diduga ada intimidasi perusahaan terhadap serikat pekerja dan adanya 

penawaran pesangon."Kami dari serikat pekerja sudah mengirim surat ke pihak PT. Energi Sengkang pada 

Tanggal 29 Desember 2021 mempertanyakan dokter perusahaan itu?. Ada dokter tapi dokter Puskesmas 

Lempa yang dipakai yang tentu menyalahi aturan perjanjian," ungkap Kadir Nongko.Kadir, menambahkan 

perlunya di aktifan Safety officer untuk memastikan seluruh pekerja dalam kondisi terjamin keamanan 

dan kesehatan. Juga untuk mengindentifikasi, meminimalisir resiko bahaya yang muncul, dan wajib 

pekerja diberikan briefing atau pengingat sebelum bekerja, yang ketiga adanya intervensi pihak 

perusahaan kepada serikat pekerja, dan yang keempat adanya penawaran pesangon.Sementara itu 

Ketua komisi ll DPRD Wajo H. Sudirman mengatakan, dengan adanya aturan tertulis anatara pihak serikat 
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dan perusahaan tidak ada alasan perusahaan untuk tidak menyediakan dokter permanen dan ke aktifan 

Safety Officer. Ia pun meminta pihak PT. Energi Sengkang untuk mencarikan solusi dari persoalan 

tersebut.Direktur PT. Energi Sengkang, Hasnaini Asri membenarkan pada tahun 2019 ada perjanjian 

pengadaan dokter perusahaan. Pada saat itu ada dua kandidat tetapi mereka tidak mau menerima 

penawaran hingga masuk masa Covid-19 dan akhirnya penawaran dihentikan.Selama masa pandemi ada 

permintaan dokter kontrak untuk sementara. Hal ini ditindaklanjuti dengan mengontrak salah satu 

dokter yang bekerja di Puskesmas Lempa yang pada saat itu belum bersertifikat Hiperkes. Saat ini telah 

melanjutkan kontraknya dan telah memiliki sertifikat Hiperkes."Dokter tersebut kami kontrak selama 6 

bulan dan dokter setiap hari datang juga siap ditelpon jika diperlukan. Kenapa kami belun melakukan 

perekrutan dokter permanen, itu karena akan berhentinya masa kontrak kerja dengan PLN. Untuk 

petugas, Safety Officer itu ada yang aktif selalu memberikan himbauan keselamatan sebelum bekerja," 

katanya.Selain itu, pihaknya juga terus himbau karyawan untuk menjaga diri sendiri atau menjadi safety 

officer bagi diri sendiri. Selain itu pihaknya juga membantah telah terjadi tindakan intimidasi kepada 

pekerja atau serikat."Justru kami selalu menyiapkan fasilitas jika mau rapat dan menganjurkan 

melakukan rapat zoom agar pekerja yang jauh bisa ikut rapat seperti pekerja yang ada di Makassar dan 

terkahir meman ada penawaran jaminan pesangon pensiun dini," jelasnya.Sementara Kepala Dinas 

Tenagakerja Kabupaten Wajo, Sahran menyebut masih menunggu hasil pengawasan dari 

ketenagakerjaan Provinsi.Ketua komisi ll DPRD Kabupaten Wajo akan segera mengundang pihak 

pengawas Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengkonfirmasi permasalahan ini. 
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Title Pemerintah Jokowi Wis Gagal Anggaran - Kabarxxi Author Marsono Rh 

Media Kabarxxi Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Negative 

Link http://kabarxxi.com/pemerintah-jokowi-wis-gagal-anggaran 

Summary Besar banget utang Pemerintahan Presiden Jokowi sekarang, bisakah cari uang buat bayar? 

Utang dalam negeri pemerintah Jokowi Rp. 3860 triliun. Selanjutnya utang luar negeri 

pemerintah Jokowi Rp. 2920 triliun. Jadi total utang pemerintah Jokowi ini sekarang Rp. 

 

 

 

Opini oleh Salamudin Daeng*)Besar banget utang Pemerintahan Presiden Jokowi sekarang, bisakah cari 

uang buat bayar? Sementara IMF sudah memerintahkan agar Bank Indonesia (BI) menghentikan 

pembiayaan APBN. Selama ini setiap tahun BI membeli (SUN) di pasar perdana lebih dari Rp. 1000 triliun 

setahun.Lalu dari mana lagi Presiden bisa dapat uang untuk bayar utang? Utang dalam negeri pemerintah 

Jokowi Rp. 3860 triliun. Selanjutnya utang luar negeri pemerintah Jokowi Rp. 2920 triliun. (Data diambil 

dari laporan Bank Indonesia, 2022)Jadi total utang pemerintah Jokowi ini sekarang Rp. 6700-7000 triliun 

tergantung kurs rupiah terhadap dolar. Ini utang pemerintah saja, baik yang bersumber dari dalam 

maupun dari luar negeri.Bagian yang masih tetap rawan adalah utang luar negeri pemerintah yang dapat 

mengejar dengan cepat jika kurs bergerak ke Rp. 20 ribu per USD. Jika ini terjadi maka nilai utang luar 

negeri pemerintah akan melompat menjadi Rp. 4000 triliun. Jika ditambah utang dalam negeri 

pemerintah maka nilainya akan mencapai Rp. 8000 triliun. Ini bisa terjadi dalam sekejap.Dalam kebiasaan 

selama ini utang luar negeri pemerintah mengambil porsi di atas 51 persen. Dengan demikian sangat 

masuk akal jika kurs kemungkinan akan bergerak dengan cepat ke 20 ribu per USD.Lalu darimana 

Pemerintah Jokowi mendapatkan uang untuk membayarnya? Ini bagian tersulit yang dihadapi Jokowi 

dalam dua tahun ke depan jika Dia tetap presiden dan bisa mempertahankan kekuasaannya. Coba kira 

kira darimana Indonesia bisa dapat uang banyak buat bayar utang pemerintah tersebut?Jika terjadi 

sedikit kemelut di BUMN pemerintah juga harus memikirkan menyelematkan keuangan BUMN. Utang 

BUMN telah meningkat dengan cepat dalam setengah dekade terakhir melewati jumlah utang 

pemerintah, nilainya mencapai Rp. 7000 triliun. BUMN telah menjadi tulang punggung pemerintah dalam 

merealisasikan berbagai mega proyek, dengan sepenuhnya dibiayai oleh utang BUMN. Utang BUMN 

banyak berasal dari dana publik seperti Jamsostek, Dana Haji, dana asuransi BUMN, dan dana Bank. Pie 

iki.Selama ini orang selalu mengatakan tidak mungkin Pemerintah membiarkan BUMN seperti Pertamina 
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dan PLN bangkrut. Dikatakan pula kalau garuda Garuda atau BUMN Karya bangkrut rakyat gak masalah, 

karena Pertamina dan PLN itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan demikian maka pemerintah 

pasti selamatkan! Itu katanya.Pertanyaannya kalau pemerintah dan BUMN bangkrut bersamaan, kemana 

Presiden Jokowi akan pergi cari uang? Masih adakah yang mau kasih uang? Kalau IMF sudah menyatakan 

agar BI berhenti melakukan Pembiayaan APBN, berarti APBN gagal anggaran. Wis!*) Penulis: Peneliti 

pada Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI) 
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Title Jangan Terkecoh, Inilah 13 P3MI Disnakertrans OKI Author _noname 

Media Palpos.id Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Link http://palpos.sumeks.co/2022/02/04/jangan-terkecoh-inilah-13-p3mi-disnakertrans-oki 

Summary Saat dikonfirmasi, Kepala Disnakertrans OKI, Sudiyanto Djakfar, melalui Kepala Bidang Penta 

Kerja, Tarmizi SSos mengatakan. Lebih lanjut, menurut Tarmizi, masyarakat bisa mendatangi 

Disnakertrans OKI terlebih dahulu, untuk direkomendasikan pihak mereka. - Supaya 

masyarakat jangan terkecoh dengan penyalur Migran ilegal. Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) OKI telah bekerja sama secara resmi. 

 

 

 

- Supaya masyarakat jangan terkecoh dengan penyalur Migran ilegal. Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) OKI telah bekerja sama secara resmi. Dengan 13 Perusahaan Penempatan 

Pekerja Migran Indonesia (P3MI).Saat dikonfirmasi, Kepala Disnakertrans OKI, Sudiyanto Djakfar, melalui 

Kepala Bidang Penta Kerja, Tarmizi SSos mengatakan. Ke-13 perusahaan tersebut lebih dominan 

beralamatkan di Kota Palembang, dan hanya dua perusahaan berdomisili di Kabupaten OKI."Untuk yang 

di Palembang. Diantaranya, PT Citra Karya Sejati beralamat di Jalan Ampibi RT 31/09, Kelurahan 20 Ilir, 

Kecamatan Kemuning. PT Andromeda Graha di Jalan Karet RT 10/05, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit 

Kecil," ungkapnya kepada Palpos.Id, Jumat (04/02).Ditambahkannya, PT Mardel Anugerah Internasional 

di Jalan Perumnas Raya, RT 12 RW 05, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang 

Lebar.Dikatakannya lagi, PT Assalam Karya Manunggal di Jalan KH Wahid Hasyim Lorong Jeruk, Kelurahan 

Tuan Kentang, Kecamatan Jakabaring. Kemudian, PT Karya Semesta Sejahtera di Jalan Malaka III, 

Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni."Selanjutnya, PT Dwi Tunggal Jaya Abadi di Desa Tugu 

Mulyo, Kecamatan Lempuing," tuturnya.Lebih lanjut, menurut Tarmizi, masyarakat bisa mendatangi 

Disnakertrans OKI terlebih dahulu, untuk direkomendasikan pihak mereka. "Atau jika ingin mendatangi 

langsung perusahaan-perusahaan tersebut juga bisa," tambahnya. (*)Editor: Bambang Samudera 
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Title Sosialisasi Program Dan Manfaat BPJS Ketenagakerjaan Bagi 

Pekerja Sektor Perhubungan Laut 

Author _noname 

Media Barito Post Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.baritopost.co.id/sosialisasi-program-dan-manfaat-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-

pekerja-sektor-perhubungan-laut 

Summary Menindaklanjuti Instruksi Presiden No 2 Tahun 2021, tentang Optimalisasi pelaksanaan 

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJAMSOSTEK Banjarmasin melakukan Sosialisasi 

program dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor Perhubungan Laut, di Hotel 

Rattan in Banjarmasin, Rabu (2/2/2022). Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan dan pemahaman tentang program BPJS Ketenagakerjaan dan coverage share 

di wilayah kerja sektor kelautan, serta melakukan perluasan, penahapan kepesertaan 

kepada perusahaan sektor Perhubungan Laut. Dari 130 Undangan yang hadir, baru ada 

sekitar 20% yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, sisanya akan ditindak lanjuti dengan 

surat PWBD dari BPJamsostek, yang mana dari 104 perusahaan yang akan disurati berpotensi 

mempunyai tenaga kerja 200 sampai dengan 300 pekerja. Dikatakan Tito Hartono, dengan 

dilakukan sosialisasi ini, pihaknya berharap dapat memberikan pengetahuan dan 

pemahaman tentang program BPJS Ketenagakerjaan dan coverage share di wilayah kerja 

sektor kelautan. 

 

 

 

Menindaklanjuti Instruksi Presiden No 2 Tahun 2021, tentang Optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan, BPJAMSOSTEK Banjarmasin melakukan Sosialisasi program dan manfaat BPJS 

Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor Perhubungan Laut, di Hotel Rattan in Banjarmasin, Rabu 

(2/2/2022).Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang program 

BPJS Ketenagakerjaan dan coverage share di wilayah kerja sektor kelautan, serta melakukan perluasan, 

penahapan kepesertaan kepada perusahaan sektor Perhubungan Laut.Dari 130 Undangan yang hadir, 

baru ada sekitar 20% yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, sisanya akan ditindak lanjuti dengan surat 

PWBD dari BPJamsostek, yang mana dari 104 perusahaan yang akan disurati berpotensi mempunyai 

tenaga kerja 200 sampai dengan 300 pekerja.Selain melakukan sosialisasi yang juga menindaklanjuti 

Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut No 12 tentang Pelaksanaan Keikutsertaan Jamsostek terhadap 
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Tenaga Kerja Sektor Perhubungan Laut, BPJAMSOSTEK Banjarmasin memberikan santunan.Kepala 

Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Banjarmasin Tito Hartono mengatakan, santunan diberikan kepada ahli 

waris dari Syahrani, Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), santunan JKM sebesar Rp 

42.000.000.Selanjutnya, ahli waris Arifin Nor Rasyid dari Meratus Line, santunan JKM dan JHT sebesar Rp 

82.743.560, santunan JP Rp 356.600/bulan, santunan beasiswa (2 anak) Rp 145.500.000.Kemudian, ahli 

waris Nur Hidayat dari Rig Tenders Indonesia, menerima santunan JKM dan JHT Rp 50.523.580, serta 

santunan JP Rp 523.010/bulan."Kami berharap santunan ini dapat bermanfaat bagi ahli waris, serta 

keluarga yang ditinggalkan, agar dipergunakan sesuai peruntukannya," katanya.Dikatakan Tito Hartono, 

dengan dilakukan sosialisasi ini, pihaknya berharap dapat 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 

Banajarmasin Raya yang meliputi Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Banjarbaru, Batola, Pelahaihari, Tapin, 

bahkan sampai ke Tabalong," tutupnya.Turut hadir dalam acara tersebut, 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.Iman Satria 

  



 

385 

 

Title Lewat Program JKP, BPJAMSOSTEK Siap Berikan Layanan 

Manfaat 

Author _noname 

Media Sukabumi Update Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Link http://sukabumiupdate.com/posts/95024/lewat-program-jkp-bpjamsostek-siap-berikan-

layanan-manfaat 

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, 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. Program tersebut adalah 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. 

 

 

 

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, 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) 
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dengan kategori skala Besar dan Menengah telah mendaftarkan seluruh pekerjanya pada program 

jaminan sosial yang ada.Program tersebut adalah 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.BPJAMSOSTEK - (bpjsketenagakerjaan.go.id)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 

persen dari upah terlaporManfaat 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, Jumat, 4 Februari 2022.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, 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.Hal senada juga 

diungkapkan oleh Kepala Bidang Kepesertaan Korporasi & Institusi selaku PPs Kepala Kantor Cabang 

BPJAMSOSTEK Sukabumi, Deni Pane. Menurut Deni, di masa pandemi sekarang ini pekerja sangat rentan 

terkena PHK. Program JKP hadir untuk mempertahankan kehidupan yang layak bagi pekerja yang 

kehilangan pekerjaannya."Program ini akan sangat membantu pekerja yang kehilangan pekerjaan dan 

juga memberikan akses informasi agar dapat kembali bekerja. Semoga dengan manfaat uang tunai yang 

diterima dapat mempertahankan kehidupan yang layak untuk peserta. Maka dari itu, kami imbau kepada 

perusahaan yang belum daftar agar segera mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJAMSOSTEK," 

ungkap Deni. 
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Title LaNyalla: Kasus Perbudakan Kerap Menimpa Pekerja Migran 

Harus Ditangani Serius 

Author _noname 

Media Otonomi News Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Link http://otonominews.co.id/read/23809/LaNyalla-Kasus-Perbudakan-Kerap-Menimpa-

Pekerja-Migran-Harus-Ditangani-Serius 

Summary Oleh karena itu, saya meminta pemerintah melalui KBRI bersama Serikat Buruh Migran 

Indonesia (SBMI) dan unsur lainnya untuk menggugat kejahatan berupa perbudakan," 

ujarnya. "Kasus seperti ini seharusnya tidak berulang kali terjadi jika saja pemerintah 

Indonesia mau mengevaluasi dan selektif dalam hal pengiriman tenaga migran," katanya. - 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap pemerintah memperketat 

mekanisme pengiriman pekerja migran ke luar negeri. Menurut LaNyalla, kasus perbudakan 

yang kerap menimpa pekerja migran harus ditangani dengan serius. 

 

 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap pemerintah memperketat mekanisme 

pengiriman pekerja migran ke luar negeri.Menurut LaNyalla, kasus perbudakan yang kerap menimpa 

pekerja migran harus ditangani dengan serius."Kita sudah berkali-kali mendengarkan kasus perbudakan 

yang menimpa pekerja migran Indonesia. Kondisinya bahkan sering membuat kita miris. Oleh karena itu, 

mekanisme pengiriman pekerja migran harus diperketat," kata LaNyalla saat kunjungan kerja ke Jawa 

Timur, Jumat (4/2/2022).Hal tersebut disampaikan LaNyalla menanggapi nasib buruk yang menimpa 

seorang pekerja migran asal Jawa Barat yang bekerja di Malaysia, Yati Karyati.Ia diketahui telah bekerja 

selama 8 tahun di Shah Alam, Malaysia. Namun, Yati tidak mendapatkan gaji serta dilarang menghubungi 

keluarga di kampung."Kondisi ini termasuk dalam kejahatan kemanusiaan alias perbudakan yang tidak 

boleh dibiarkan. Oleh karena itu, saya meminta pemerintah melalui KBRI bersama Serikat Buruh Migran 

Indonesia (SBMI) dan unsur lainnya untuk menggugat kejahatan berupa perbudakan," ujarnya.Senator 

asal Jawa Timur itu juga meminta pemerintah lebih selektif dalam pengiriman pekerja migran, termasuk 

selektif dengan majikan yang akan mempekerjakan migran Indonesia."Kasus seperti ini seharusnya tidak 

berulang kali terjadi jika saja pemerintah Indonesia mau mengevaluasi dan selektif dalam hal pengiriman 

tenaga migran," katanya. 
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Title LaNyalla minta pemerintah perketat mekanisme pengiriman 

pekerja migran 

Author A Malik Ibrahim 

Media Antara Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.antaranews.com/berita/2684685/lanyalla-minta-pemerintah-perketat-

mekanisme-pengiriman-pekerja-migran 

Summary Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta kepada pemerintah memperketat 

mekanisme pengiriman pekerja migran ke luar negeri, sebab kasus perbudakan kerap 

menimpa pekerja migran, dan harus ditangani dengan serius. Oleh karena itu, mekanisme 

pengiriman pekerja migran harus diperketat," kata LaNyalla saat kunjungan kerja ke Jawa 

Timur, Jumat. Senator asal Jawa Timur itu juga meminta pemerintah lebih selektif dalam 

pengiriman pekerja migran, termasuk selektif dengan majikan yang akan mempekerjakan 

migran Indonesia. 

 

 

 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta kepada pemerintah memperketat mekanisme 

pengiriman pekerja migran ke luar negeri, sebab kasus perbudakan kerap menimpa pekerja migran, dan 

harus ditangani dengan serius."Kita sudah berkali-kali mendengarkan kasus perbudakan yang menimpa 

pekerja migran Indonesia. Kondisinya bahkan sering membuat kita miris. Oleh karena itu, mekanisme 

pengiriman pekerja migran harus diperketat," kata LaNyalla saat kunjungan kerja ke Jawa Timur, 

Jumat.LaNyalla yang menanggapi nasib buruk menimpa seorang pekerja migran asal Jawa Barat yang 

bekerja di Malaysia, Yati Karyati mengaku prihatin, sebab tidak mendapatkan gaji, dan dilarang 

menghubungi keluarga di kampung, selama 8 tahun bekerja di ShahAlam."Kondisi ini termasuk dalam 

kejahatan kemanusiaan alias perbudakan yang tidak boleh dibiarkan," katanya.Oleh karena itu, Ia 

meminta pemerintah melalui KBRI bersama Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan unsur lainnya 

untuk menggugat kejahatan berupa perbudakan itu.Senator asal Jawa Timur itu juga meminta 

pemerintah lebih selektif dalam pengiriman pekerja migran, termasuk selektif dengan majikan yang akan 

mempekerjakan migran Indonesia."Kasus seperti ini seharusnya tidak berulang kali terjadi jika saja 

pemerintah Indonesia mau mengevaluasi dan selektif dalam hal pengiriman tenaga migran," katanya. 

  



 

389 

 

Title LaNyalla minta pemerintah perketat mekanisme pengiriman 

pekerja migran 

Author _noname 

Media Antara Sulteng Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Neutral 

Link http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2684685/lanyalla-minta-pemerintah-

perketat-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran 

Summary Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta kepada pemerintah memperketat 

mekanisme pengiriman pekerja migran ke luar negeri, sebab kasus perbudakan kerap 

menimpa pekerja migran, dan harus ditangani dengan serius. Oleh karena itu, mekanisme 

pengiriman pekerja migran harus diperketat," kata LaNyalla saat kunjungan kerja ke Jawa 

Timur, Jumat. Senator asal Jawa Timur itu juga meminta pemerintah lebih selektif dalam 

pengiriman pekerja migran, termasuk selektif dengan majikan yang akan mempekerjakan 

migran Indonesia. 

 

 

 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta kepada pemerintah memperketat mekanisme 

pengiriman pekerja migran ke luar negeri, sebab kasus perbudakan kerap menimpa pekerja migran, dan 

harus ditangani dengan serius."Kita sudah berkali-kali mendengarkan kasus perbudakan yang menimpa 

pekerja migran Indonesia. Kondisinya bahkan sering membuat kita miris. Oleh karena itu, mekanisme 

pengiriman pekerja migran harus diperketat," kata LaNyalla saat kunjungan kerja ke Jawa Timur, 

Jumat.LaNyalla yang menanggapi nasib buruk menimpa seorang pekerja migran asal Jawa Barat yang 

bekerja di Malaysia, Yati Karyati mengaku prihatin, sebab tidak mendapatkan gaji, dan dilarang 

menghubungi keluarga di kampung, selama 8 tahun bekerja di ShahAlam."Kondisi ini termasuk dalam 

kejahatan kemanusiaan alias perbudakan yang tidak boleh dibiarkan," katanya.Oleh karena itu, Ia 

meminta pemerintah melalui KBRI bersama Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan unsur lainnya 

untuk menggugat kejahatan berupa perbudakan itu.Senator asal Jawa Timur itu juga meminta 

pemerintah lebih selektif dalam pengiriman pekerja migran, termasuk selektif dengan majikan yang akan 

mempekerjakan migran Indonesia."Kasus seperti ini seharusnya tidak berulang kali terjadi jika saja 

pemerintah Indonesia mau mengevaluasi dan selektif dalam hal pengiriman tenaga migran," katanya. 
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Title Bersama ILO Indonesia, Menaker Bahas Tiga Isu Terkait 

Pelindungan PMI 

Author Fabiola Febrinastri 

Media Suara.com Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Negative 

Link http://www.suara.com/bisnis/2022/02/04/195609/bersama-ilo-indonesia-menaker-bahas-

tiga-isu-terkait-pelindungan-pmi 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan bersama dengan ILO Indonesia dan Jaringan Buruh Migran 

membahas tiga isu terkait pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Ketiga Isu yang 

dibahas tersebut di antaranya yakni, rencana launching panduan teknis 'Tripartite Plus' 

tentang Pelindungan Pekerja Migran yang Responsif Gender, Standar Operasional Procedure 

(SOP) Penyelenggara Layanan PMI, serta panduan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal). Terkait ketiga isu yang dibahas, Menaker 

Ida mengatakan bahwa yang pertama yakni rencana launching Panduan Teknis Tripartite 

Plus, menurutnya rencana launching ini perlu untuk melihat kembali moment yang tepat, 

Menaker mengusulkan launching nanti bisa menyesuaikan pada hari International Women 

Day. Terakhir, Pembahasan ketiga, terkait panduan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal), Menaker menuturkan, bahwa pihaknya 

telah membuat panduan ini sebelumnya yang telah diatur melalui KEPDIRJEN BINAPENTA, 

dan telah diimplementasikan untuk negara penempatan Taiwan dan Korea Selatan. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan bersama dengan ILO Indonesia dan Jaringan Buruh Migran membahas tiga 

isu terkait pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pertemuan tersebut digelar secara daring pada 

hari Jumat, (4/2/2022). Ketiga Isu yang dibahas tersebut di antaranya yakni, rencana launching panduan 

teknis 'Tripartite Plus' tentang Pelindungan Pekerja Migran yang Responsif Gender, Standar Operasional 

Procedure (SOP) Penyelenggara Layanan PMI, serta panduan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada 

Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal).Dalam pengantarnya, Menteri ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah menyambut positif atas inisiasi kajian yang telah dibahas secara bersama baik dari Kemnaker, 

ILO, maupun Jaringan Buruh Migran (JBM). "Seluruh pemangku kepentingan ini perlu untuk 

menyelaraskan pemikiran bersama, terkait pentingnya memberikan pelindungan PMI yang berbasis pada 

kesetaraan gender, sesuai dengan amanat UU No.18 Tahun 2017," kata Menaker.Terkait ketiga isu yang 
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dibahas, Menaker Ida mengatakan bahwa yang pertama yakni rencana launching Panduan Teknis 

Tripartite Plus, menurutnya rencana launching ini perlu untuk melihat kembali moment yang tepat, 

Menaker mengusulkan launching nanti bisa menyesuaikan pada hari International Women Day. Selain 

itu, terkait pada penyebutan forum Tripartite Plus, Menaker berpendapat, agar perlunya kesepakatan 

penamaan forum lebih lanjut. "Hal ini untuk menghindari kesamaan penyebutan pada forum tripartit 

nasional yang sudah ada selama ini," katanya.Kemudian, pembahasan kedua terkait Standar Operasional 

Procedure (SOP) Penyelenggara Layanan PMI, Menaker telah menginstruksikan kepada jajarannya, untuk 

kembali meninjau dan menyesuaikan secara teknis bersama-sama seluruh pemangku kepentingan 

terkait.Terakhir, Pembahasan ketiga, terkait panduan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada Masa 

Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal), Menaker menuturkan, bahwa pihaknya telah membuat panduan 

ini sebelumnya yang telah diatur melalui KEPDIRJEN BINAPENTA, dan telah diimplementasikan untuk 

negara penempatan Taiwan dan Korea Selatan.Pada pertemuan ini, tak lupa Menaker Ida mengingatkan 

pentingnya kampanye sosialisasi migrasi aman. "Kampanye ini harus terus dilakukan secara masif dan 

dibuat sekreatif mungkin, baik melalui kanal media sosial ataupun lainnya," ujarnya.Sementara itu, 

Direktur ILO Indonesia dan Timor Leste, Michiko Miyamoto, menyampaikan apresiasinya terhadap 

Menteri Ketenagakerjaan atas kolaborasinya selama ini dalam membahas panduan secara teknis bagi 

pelindungan pekerja migran Indonesia, salah satunya yang saat ini sedang dikaji terkait kesetaraan 

gender.Menurutnya, setelah disepakatinya kajian bersama ini, maka perlunya sosialisasi diberikan secara 

merata, baik kepada pemangku kepentingan di pemerintah pusat,daerah,perusahaan penempatan, serta 

asosiasi pekerja migran Indonesia. 
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Title Kampus ITS Jajaki Kerja Sama dengan PPSDM Migas Author _noname 

Media Suara Banyuurip Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.suarabanyuurip.com/kabar/baca/kampus-its-jajaki-kerja-sama-dengan-

ppsdm-migas 

Summary Hal itu terbukti dengan adanya kunjungan penjajakan kerja sama dengan Institut Teknologi 

Sepuluh November (ITS) yang diterima secara langsung oleh Subkoordinator Kerja Sama dan 

Pengembangan, Natalia Maharani dan timnya di Ruang Rapat Patra 1 Gedung PPSDM Migas 

pada Rabu (2/2/2022). Pada diskusi tersebut, Subkoordinator Kerja Sama dan 

Pengembangan PPSDM Migas, Natalia Maharani menjelaskan contoh kerja sama PPSDM 

Migas dengan Universitas lain. Salah satu dosen dari Departemen Teknik Instrumentasi 

Fakultas Vokasi ITS, Totok menjelaskan mengenai tujuan kunjungan ini untuk mendapatkan 

informasi mengenai PPSDM Migas. "Sebagai contoh dari universitas Trisakti dan 

Bhayangkara dari Teknik Perminyakan juga telah bekerja sama dengan kami jadi sistemnya 

mereka melakukan PKL di tempat kami dengan diikuti pelatihan dengan sebelumnya kami 

(antara PPSDM Migas dengan Trisakti dan Ubhara) melakukan analisis gap kompetensi 

sehingga dari pelatihan tersebut dapat dijadikan pendamping kompetensi mata kuliah. 

 

 

 

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM Migas) siap menjadi mitra 

strategis tidak hanya bagi industri di subsektor minyak dan gas bumi, tetapi juga bagi pengembangan 

Sumber Daya Manusia di Perguruan Tinggi.Hal itu terbukti dengan adanya kunjungan penjajakan kerja 

sama dengan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) yang diterima secara langsung oleh 

Subkoordinator Kerja Sama dan Pengembangan, Natalia Maharani dan timnya di Ruang Rapat Patra 1 

Gedung PPSDM Migas pada Rabu (2/2/2022).Salah satu dosen dari Departemen Teknik Instrumentasi 

Fakultas Vokasi ITS, Totok menjelaskan mengenai tujuan kunjungan ini untuk mendapatkan informasi 

mengenai PPSDM Migas. Sebab pihaknya wajib memberikan ijazah dan sertifikat kompetensi untuk 

menyatakan mahasiswa itu telah kompeten."Kami di sini ingin mendapatkan informasi tentang alur 

untuk bisa mengikuti sertifikasi kompetensi Instrumentasi Level 1, 2 dan Pengawas itu seperti apa. Tahun 

ini kami meluluskan mahasiswa dari program D4 dan kami wajib untuk memberikan sertifikasinya dari 

LSP yang terlisensi dari BNSP," jelasnya.Selain itu, Totok melanjutkan dengan adanya program dari 
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Menteri, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yaitu mengadakan program magang yang 

tidak hanya magang. Akan tetapi nanti mahasiswa ITS bisa lebih mendevelop kemampuannya."Yang ke-

3, kita mendapatkan funding fund dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi untuk mengembangkan 

sebagai mitra untuk mengembangkan keilmuan kami para dosen yang dapat berupa sertifikasi 

kompetensi Instrumentasi," tambahnya.Dalam paparannya, Santi Oktaviani, salah satu Tim Marketing 

PPSDM Migas menjelaskan bahwa PPSDM Migas telah menjadi mitra strategis bagi para perguruan 

tinggi."Kami telah bermitra dengan Sekolah dan Perguruan Tinggi dalam pengembangan SDM untuk 

konsentrasi kemigasan. Baik itu untuk pendamipangan kompetensi mata kuliah di Perguruan Tinggi, 

tempat magang dan juga terbuka lebar untuk tempat Uji Kompetensi di LSP PPSDM Migas," jelas 

Santi.Pada diskusi tersebut, Subkoordinator Kerja Sama dan Pengembangan PPSDM Migas, Natalia 

Maharani menjelaskan contoh kerja sama PPSDM Migas dengan Universitas lain."Sebagai contoh dari 

universitas Trisakti dan Bhayangkara dari Teknik Perminyakan juga telah bekerja sama dengan kami jadi 

sistemnya mereka melakukan PKL di tempat kami dengan diikuti pelatihan dengan sebelumnya kami 

(antara PPSDM Migas dengan Trisakti dan Ubhara) melakukan analisis gap kompetensi sehingga dari 

pelatihan tersebut dapat dijadikan pendamping kompetensi mata kuliah. Dan diakhiri oleh sertifikasi 

kompetensi," ungkapnya.Diskusi pada hari itu membahas potensi sertifikasi kompetensi baik untuk dosen 

dan mahasiswa serta kemungkinan potensi kerja sama untuk membuka Tempat Uji Kompetensi (TUK) 

LSP PPSDM Migas. 
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Title Polres Tanjung Balai Amankan 20 PMI Ilegal ke Malaysia Author _noname 

Media Sumut 24 Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.sumut24.co/polres-tanjung-balai-amankan-20-pmi-ilegal-ke-malaysia 

Summary Polres Tanjung Balai Polda Sumatra Utara bersama Polsek Datuk Bandar mengamankan 20 

orang diduga calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ingin bekerja di luar negri 

(Malaysia). Ke 20 orang PMI ini diamankan pada hari, Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar 

pukul 11.30 Wib tepatnya di rumah sewa milik HZ di Jln mahoni lingkungan X Kel. Sijambi 

Kec. Dtk Bandar Kota Tanjung Balai. Adapun ke 20 orang PMI yang diamankan masing masing 

7 Perempuan Dewasa dan 13 Laki-laki Dewasa sebagai berikut :. 1. Anggreini saputra, pr 

(Medan). 

 

 

 

Polres Tanjung Balai Polda Sumatra Utara bersama Polsek Datuk Bandar mengamankan 20 orang diduga 

calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ingin bekerja di luar negri (Malaysia).Ke 20 orang PMI ini 

diamankan pada hari, Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 11.30 Wib tepatnya di rumah sewa milik 

HZ di Jln mahoni lingkungan X Kel. Sijambi Kec. Dtk Bandar Kota Tanjung Balai.Adapun ke 20 orang PMI 

yang diamankan masing masing 7 Perempuan Dewasa dan 13 Laki-laki Dewasa sebagai berikut :1. 

Anggreini saputra, pr (Medan)2. Lidian anggraini,pr (simalungun)3. Rusnawati, pr (Medan belawan)4. 

Nandini, pr (Medan)5. Hesti yulianti, pr (sukabumi)6. Susi marti, pr (kerinci)7. Norita lumban, Pr 

(batubara)8. Religius nana, lk (Nusa Tenggara Timur)9. Erwin, lk (simalungun)10. Kusma hadiono, lk 

(simalungun)11. Efrendi, lk (medan)12. Budi wardana, lk (medan)13. Muhammad Irpan, lk(tebing 

tinggi)14. Patrisius bria, lk (malaka)15. Agung darmiko, lk (Jember)16. Saipun, lk (lombok)17. Hamdiana, 

lk (lombok)18. Rinto, lk (batubara)19. Krisman , lk (batubara)20. Sugeng, lk (simalungun).Kapolres 

Tanjung Balai, AKBP. Triyadi SH SIM bahwa calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) diamankan, berawal 

dari iformasi masyarakat melalui Kanit Intel Polsek Datuk Bandar Aiptu Defri Mora Pane yang 

dilaporkannya kepada Kapolsek Datuk Bandar AKP R Sinaga SH kemudian di teruskan ke Sat Reskrim 

Polres Tanjung Balai."Kemudian, oleh Personil Polres Tanjung Balai, langsung menindak lanjuti Informasi 

Tersebut dengan melakukan Penyelidikan," ucap AKBP. Triyadi.Hasil penyelidikan yang dilaksanakan oleh 

Kasat Reskrim Polres Tanjung Balai AKP Eri Prasetiyo, SH di dampingi Kanit Idik 1 Ipda M Reza Fahrurrozy, 

S.Tr.K beserta anggota dan Kanit Intel Polsek Datuk Bandar berhasil mengamankan 20 orang Calon 
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Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari dalam rumah sewa milik HZ di Jln Mahoni Lingk X Kelurahan Sijambi 

Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai yang kemudian ke-20 orang PMI tersebut dibawa ke Polres 

Tanjung Balai guna dilakukan Proses."Atas pengamanan terhadap ke-20 orang Calon Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) tersebut telah di lakukan Proses berupa, Membuat Laporan Polisi (LP) dan lengkapi 

Mindik, Mendatakan identitas calon PMI, Melakukan pemeriksaan (BAP) terhadap 20 calon PMI, 

Melakukan penyitaan terhadap Barang Bukti, Menyerahkan calon PMI kepada pihak BP2MI Medan," 

terang AKBP Triyadi orang nomor satu di Mapolres Tanjung Balak ini. 
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Title LaNyalla minta pemerintah perketat mekanisme pengiriman 

pekerja migran 

Author A Malik Ibrahim 

Media Antara Riau Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Neutral 

Link http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2684685/lanyalla-minta-pemerintah-

perketat-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran 

Summary Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta kepada pemerintah memperketat 

mekanisme pengiriman pekerja migran ke luar negeri, sebab kasus perbudakan kerap 

menimpa pekerja migran, dan harus ditangani dengan serius. Oleh karena itu, mekanisme 

pengiriman pekerja migran harus diperketat," kata LaNyalla saat kunjungan kerja ke Jawa 

Timur, Jumat. Senator asal Jawa Timur itu juga meminta pemerintah lebih selektif dalam 

pengiriman pekerja migran, termasuk selektif dengan majikan yang akan mempekerjakan 

migran Indonesia. 

 

 

 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta kepada pemerintah memperketat mekanisme 

pengiriman pekerja migran ke luar negeri, sebab kasus perbudakan kerap menimpa pekerja migran, dan 

harus ditangani dengan serius."Kita sudah berkali-kali mendengarkan kasus perbudakan yang menimpa 

pekerja migran Indonesia. Kondisinya bahkan sering membuat kita miris. Oleh karena itu, mekanisme 

pengiriman pekerja migran harus diperketat," kata LaNyalla saat kunjungan kerja ke Jawa Timur, 

Jumat.LaNyalla yang menanggapi nasib buruk menimpa seorang pekerja migran asal Jawa Barat yang 

bekerja di Malaysia, Yati Karyati mengaku prihatin, sebab tidak mendapatkan gaji, dan dilarang 

menghubungi keluarga di kampung, selama 8 tahun bekerja di ShahAlam."Kondisi ini termasuk dalam 

kejahatan kemanusiaan alias perbudakan yang tidak boleh dibiarkan," katanya.Oleh karena itu, Ia 

meminta pemerintah melalui KBRI bersama Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan unsur lainnya 

untuk menggugat kejahatan berupa perbudakan itu.Senator asal Jawa Timur itu juga meminta 

pemerintah lebih selektif dalam pengiriman pekerja migran, termasuk selektif dengan majikan yang akan 

mempekerjakan migran Indonesia."Kasus seperti ini seharusnya tidak berulang kali terjadi jika saja 

pemerintah Indonesia mau mengevaluasi dan selektif dalam hal pengiriman tenaga migran," katanya. 
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Title LaNyalla minta pemerintah perketat mekanisme pengiriman 

pekerja migran 

Author _noname 

Media Antara Papua Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Neutral 

Link http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2684685/lanyalla-minta-pemerintah-

perketat-mekanisme-pengiriman-pekerja-migran 

Summary Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta kepada pemerintah memperketat 

mekanisme pengiriman pekerja migran ke luar negeri, sebab kasus perbudakan kerap 

menimpa pekerja migran, dan harus ditangani dengan serius. Oleh karena itu, mekanisme 

pengiriman pekerja migran harus diperketat," kata LaNyalla saat kunjungan kerja ke Jawa 

Timur, Jumat. Senator asal Jawa Timur itu juga meminta pemerintah lebih selektif dalam 

pengiriman pekerja migran, termasuk selektif dengan majikan yang akan mempekerjakan 

migran Indonesia. 

 

 

 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta kepada pemerintah memperketat mekanisme 

pengiriman pekerja migran ke luar negeri, sebab kasus perbudakan kerap menimpa pekerja migran, dan 

harus ditangani dengan serius."Kita sudah berkali-kali mendengarkan kasus perbudakan yang menimpa 

pekerja migran Indonesia. Kondisinya bahkan sering membuat kita miris. Oleh karena itu, mekanisme 

pengiriman pekerja migran harus diperketat," kata LaNyalla saat kunjungan kerja ke Jawa Timur, 

Jumat.LaNyalla yang menanggapi nasib buruk menimpa seorang pekerja migran asal Jawa Barat yang 

bekerja di Malaysia, Yati Karyati mengaku prihatin, sebab tidak mendapatkan gaji, dan dilarang 

menghubungi keluarga di kampung, selama 8 tahun bekerja di ShahAlam."Kondisi ini termasuk dalam 

kejahatan kemanusiaan alias perbudakan yang tidak boleh dibiarkan," katanya.Oleh karena itu, Ia 

meminta pemerintah melalui KBRI bersama Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan unsur lainnya 

untuk menggugat kejahatan berupa perbudakan itu.Senator asal Jawa Timur itu juga meminta 

pemerintah lebih selektif dalam pengiriman pekerja migran, termasuk selektif dengan majikan yang akan 

mempekerjakan migran Indonesia."Kasus seperti ini seharusnya tidak berulang kali terjadi jika saja 

pemerintah Indonesia mau mengevaluasi dan selektif dalam hal pengiriman tenaga migran," katanya. 
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Title Program JKP BPJAMSOSTEK Diyakini Bakal Tekan Angka 

Pengangguran 

Author _noname 

Media Sindo News Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Link http://ekbis.sindonews.com/read/676885/178/program-jkp-bpjamsostek-diyakini-bakal-

tekan-angka-pengangguran-1643976160 

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. Kepala Kantor Cabang 

BPJAMSOSTEK Jakarta Cilandak Puspitaningsih mengatakan, melalui program JKP para 

pekerja yang terkena PHK dapat kembali bekerja untuk perekonomian keluarganya. 

BPJAMSOSTEK menjadi badan penyelenggara yang ditunjuk untuk melaksanakan program 

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

Sebelumnya, 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. 

 

 

BPJS Ketenagakerjaan optimistis Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang mulai 1 Februari 2022 bisa 

dicairkan akan menekan jumlah angka pengangguran di Indonesia. Pasalnya, dengan JKP para pekerja 

tidak hanya diberikan klaim berupa uang tunai tetapi juga info lowongan kerja dan pelatihan kerja.Kepala 

Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Jakarta Cilandak Puspitaningsih mengatakan, melalui program JKP para 

pekerja yang terkena PHK dapat kembali bekerja untuk perekonomian keluarganya. "Selain itu, program 

JKP dapat menekan jumlah angka pengangguran di Indonesia serta turut memberikan kontribusi dan 

membangun perekonomian di Indonesia," ujar Puspitaningsih dalam keterangan tertulisnya, Jumat 

(4/2/2021).Seperti diketahui terhitung tanggal 1 Februari 2022, klaim manfaat program 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, 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.Keempat 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. 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 

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 Kementerian Ketenagakerjaan. Hadirnya program 

JKP dengan manfaat tersebut dipastikan tanpa ada biaya atau iuran tambahan.Sebelumnya, 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," tegas Anggoro.Program JKP ini layaknya oase 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. Bagi yang terdampak PHK tetap dapat berdikari dan 

melakukan upaya terbaik mereka dalam merajut kembali masa depan."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," kata Anggoro. 

  



 

400 

 

Title BPJAMSOSTEK Siap Berikan Layanan Manfaat Program JKP Author _noname 

Media Indotimur Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Link http://indotimur.com/nusantara/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-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. Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro 

Eko Cahyo dalam keterangannya menyatakan, ketentuan ini sudah 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. 

 

 

 

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.Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo dalam keterangannya 

menyatakan, ketentuan ini sudah 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.Dia menyatakan, dari 4 program BPJAMSOSTEK yang ada yakni 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 
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bekerja pada PKBU skala Kecil dan Mikro diwajibkan telah terdaftar pada setidaknya 4 program, yaitu 

JKK, JHT, JKM, dan JKN.Terdapat juga 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.Sekarang juga BPJAMSOSTEK 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,"jelas Anggoro Jumat (4/2/2022).Dia mengaku, 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," 

ucapnya.Sementara itu secara terpisah, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ternate, Ahmad 

Feisal Santoso mengatakan perlindungan BPJAMSOSTEK semakin luas dengan launchingnya program JKP. 

Program ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pekerja yang terdampak PHK khususnya di masa sulit 

pandemi saat ini."semoga program JKP ini bisa membantu dan berdampak positif bagi para pekerja"tutup 

Feisal. 
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Title BPJAMSOSTEK Siap Berikan 

Layanan Manfaat Program JKP 

Author https&#58;//radarkediri.jawapos.com 

Media Radar Kediri Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Link http://radarkediri.jawapos.com/show-case/04/02/2022/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. 

 

 

 

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 
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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.Sementara itu, Kepala 

BPJS Ketenagakerjaan Kediri Suharno Abidin menambahkan, di wilayah Kediri kami siap menerapkan 

manfaat program JKP. BPJS Ketenagakerjaan Kediri sendiri sudah memberikan Sosialisasi dan edukasi 

kepada Pemberi Kerja atau Badan Usaha (PKBU) tentang manfaat program JKP. Kami juga meminta 

Pemberi Kerja atau Badan Usaha (PKBU) agar mengupdate data yang diperlukan untuk kelancaran 

program JKP. "Semoga Program JKP ini dapat bermanfaat bagi Tenaga Kerja, Khususnya diwilayah Kediri," 

pungkasnya. 
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Title BPJAMSOSTEK Siap Berikan Layanan Manfaat Program JKP Author _noname 

Media Sapos.co.id Reporter  

Date 04 February 2022 Tone Positive 

Link http://sapos.co.id/2022/02/04/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp 

Summary Erdasarkan 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. 

 

 

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.amun 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.erdasarkan 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.erdapat 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 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.irektur 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.rogram JKP ini layaknya 
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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.ikonfirmasi di tempat yang berbeda Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Samarinda Muhyiddin 

Dj menambahkan, program jaminan kehilangan pekerjaan ini merupakan program dengan tidak adanya 

penambahan iuran."Jadi para pekerja akan mendapatkan secara otomatis jaminan kehilangan pekerjaan. 

Untuk prosesnya, ketika pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan telah memenuhi 

persyaratan mereka akan mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan," tutupnya. 

 

 

 

  



 

406 

 

 

 

 

 

 

 

Biro Hubungan Masyarakat 
Kementerian Ketenagakerjaan RI 

TERIMA KASIH 

TELAH MEMBACA 


