
 
 

 

  
9 FEBRUARI 2022 

2021 

 

 

 

 



 

1 

 

Summary 

 

Media News Positive Neutral Negative 

12 13 6 6 1 

 

 

 

 



 

2 

 

Table Of Contents : 08 February 2022 - 09 February 2022 
 

N

o 

Date News Title Pag

e 

Sentime

nt 

Media Influencers Summary 

1. 09 

Februar

y 2022 

DPRD Gresik 

Beri Waktu 

Seminggu 

Terhadap PT 

New Era 

9 Neutral Memo-x  DPRD Gresik Beri Waktu Seminggu 

Terhadap PT New Era. Gresik,Memo 

X. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(DPRD) Kabupaten Gresik melalui 

Komisi IV menggelar rapat dengar 

pendapat (hearing) dengan 

manajemen PT New Era, perwakilan 

buruh, DinasTenaga Kerja 

(Disanaker), BPJS, dan pihak terkait, 

di ruang rapat Komisi IV, Senin 

(7/2). Selain itu, hadir Kepala Dinas 

Tenaga Kerja (Disnaker) Gresik Budi 

Rahardjo, perwakilan manajemen 

PT New Era, pihak BPJS, dan 

perwakilan buruh New Era. DENGAR 

PENDAPAT: Ketua Komisi IV DPRD 

Kabupaten Gresik Muhammad saat 

memimpin rapat dengar pendapat 

(Hearing) berscfma sejumlah 

karyawan, Disnaker dan pihak 

menegement PT New Era, Senin 

(07/02/2022). 

2. 09 

Februar

y 2022 

Pegawai Non-

ASN Masuk 

Program 

Jaminan Sosial 

12 Positive Radar 

Sampit 

Rini 

Suryani,Yunan 

Shahada,Seruy

an Yulhaidir 

. Pegawai Non-ASN Masuk Program 

Jaminan Sosial. Pemkab Seruyan 

dan BPJS Ketenagakerjaan Teken 

MoU. KUALA PEMBUANG- Badan 

Penyelenggaraan Jaminan Sosial 

(BPJS) Ketenagakerjaan dan 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 

Seruyan melakukan 

penandatanganan nota 

kesepahaman atau memorandum of 

understanding (MoU) untuk 

memberikan jaminan sosial bagi 

pegawai non aparatur sipil negara 

(ASN) di lingkungan Pemkab 

Seruyan. "Kami akan mengawal dari 

sosialisasi sampai pendaftaran non 

ASN tiap desa demi kesejahteraan 
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tenaga kerja apalagi telah dilakukan 

jalinan kerjasama didalam MOU 

antara Kabupaten Seruyan dan BPJS 

Ketenagakerjaan," ucapnya. 

Pemkab siap mendukung program 

ini untuk memberikan perlindungan 

bagi pegawai non ASN di Seruyan. 

3. 09 

Februar

y 2022 

235.719.266 

Jiwa 

Penduduk 

Indonesia 

Terdaftar BPJS 

4 Neutral Harian 

Banyuasin 

 235.719.266 Jiwa Penduduk 

Indonesia Terdaftar BPJS. Indonesia 

sampai dengan akhir tahim 2021 

telah berhasil memberikan jaminan 

kepada 235.719.266 jiwa, 86% 

penduduk Indonesia (JKN-KIS). 

Tujuannya agar Penduduk Indonesia 

bisa Produktif dan Sejahtera. 

PANGKALAN BALAI- Launching 

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 

2022 tentang Optimalisasi Pelaks- 

anaan Program Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN). 

4. 09 

Februar

y 2022 

UM Jambi 

Menuju 

Center of 

Digital 

Marketing 

Enterpeneurs

hip 

7 Neutral Jambi 

Independe

nt 

Hasan Basri . UM Jambi Menuju Center of Digital 

Marketing Entrepreneurship. 

7394575456565091382856540500F

OTO-FOTO: IST/JAMBI 

INDEPENDENT. FOTO-FOTO: 

IST/JAMBI INDEPENDENT. JAMBI- 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah (UM) 

Jambi menyelenggarakan kegiatan 

Focus Group Discussion (FGD) 

dengan Tema Universitas 

Muhammadiyah (UM) Jambi 

menuju Center of Digital Marketing 

Entrepreneurship. 

5. 09 

Februar

y 2022 

Pegawai 

Disperkimhub 

Dilatih 

Keselamatan 

Balon Udara 

14 Positive Suara Kedu Afif 

Nurhidayat,Ag

us Susanto 

Pegawai Disperkimhub Dilatih 

Keselamatan Balon Udara. 

WONOSOBO- Sebanyak 40 pegawai 

Dinas Permukiman dan 

Perhubungan Wonosobo dilatih 

pemahaman keselamatan 

transportasi balon udara dalam 

acara diklat Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja (K3) Safety 

Security Awareness. Kepala 
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Disperkimhub Wonosobo, Agus 

Susanto men- gatakan, kegiatan 

diklat K3 merupakan implementasi 

men- guatkan imbauan Pemkab 

mengenai balon udara. "Diharapkan 

peserta Disperkimhub nantinya 

dapat men- transfer pengetahuan 

tentang keselamatan dan kesehatan 

keija sesuai aturan kementerian 

tenaga kerja, dan potensi bahaya 

balon udara pada dunia 

penerbangan,"uujar Agus Susanto. 

6. 09 

Februar

y 2022 

Airlangga 

Hartarto, 

Pemerintah 

Mendorong 

Kebijakan 

Turunkan 

Kemiskinan 

Ekstrem di 

212 Wilayah 

4 Positive Radar 

Garut 

Airlangga 

Hartarto 

. Airlangga Hartarto: Pemerintah 

Mendorong Kebijakan Turunkan 

Kemiskinan Ekstrem di 212 Wilavah. 

KENDARI Menteri Koordinator 

(Menko) Bidang Perekonomian 

Airlangga Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong berbagai 

kebijakan untuk mampu 

menurunkan tingkat kemiskinan 

ekstrem di 212 wilayah di Indonesia 

sepanjang 2022. Pemerintah 

mendorong diberikan langkah-

langkah agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki kemiskinan 

ekstrem dap at diturunkan," kata 

Menko Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi 

Ekonomi Daerah untuk Memacu 

Pemulihan Nasional di Kendari, 

Selasa. 

7. 09 

Februar

y 2022 

Komisi IX Akan 

Fasilitasi 

Pemda KSB 

Normalkan 

Jadwal Kerja 

PTAMNT 

5 Positive Suara Ntb Fud 

Syaifuddin,Rat

u Ngadu Bonu 

Wulla 

. Komisi IX akan Fasilitasi Pemda KSB 

Normalkan Jadwal Keri a PTAMNT. 

Dan yang kami bicarakan soal roster 

kerja AMNT, ungkapnya, Selasa 

(8/2). Wabup mengatakan, kepada 

Komisi IX ia menyampaikan agar 

DPR bisa menyuarakan aspirasi 

masyarakat KSB yang selama ini 

menginginkan agar PTAMNT yang 

bisa kembah menormalkan roster 

kerja karyawannya seperti sedia 

kala. Kami bilang ke ibu Ratu, kami 
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(KSB) maunya PTAMNT pakai roster 

kerja normal lagi. 

8. 09 

Februar

y 2022 

Kegiatan 

Mengundang 

Kerumunan 

Dilarang 

5 Neutral Radar 

Banyumas 

Farid Maruf . Kegiatan Mengundang Kerumunan 

Dilarang. Pemkab Pastikan Tidak 

Ada Perayaan Hari Jadi. CILACAP- 

Kasus terkonfirmasi Covid-19 di 

Kabupaten Cilacap terus mengalami 

peningkatan di tiga pekan terakhir 

Berbagai langkah dilakukan Satgas 

untuk menekan penularan. 

Diantaranya dengan tidak 

memberikan izin keramaian. 

9. 09 

Februar

y 2022 

Kurangi 

Pangguran 

BLK Buka 10 

Jenis 

Pelatihan 

5 Neutral Magelang 

Ekspres 

 . 376428064135Kurangi 

Pengangguran,BLK Buka 10 

JenisPelatihan. Kurangi 

Pengangguran,BLK Buka 10 

JenisPelatihan. Memulai tahun 

2022, BLK membuka 10 jenis 

pelatihan antara lain servis sepeda 

motor, tata boga, barbershop, 

barista, membatik, desain grafis, 

marketing online, menjahit, servis 

HP, dan tata rias sejak Januari lalu. 

Eny menambahkan, setidaknya ada 

10 jenis pelatihan yang dibuka di 

BLK. 

10

. 

09 

Februar

y 2022 

Pemerintah 

Manfaatkan 

Dana PEN 

untuk 

Penghapus 

Kemiskinan 

Ekstrem 

2 Negative Berita 

Metro 

Syarief 

Hasan,Airlangg

a Hartarto 

Pemerintah Manfaatkan Dana PEN 

untuk Hapus Kemiskinan Ekstrem. 

Salah satunya melalui program Pern 

ulihan Ekonomi Nasional (PEN) 

2022. "Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah agar 

pada 2022 ini 212 wilayah yang 

memiliki kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," ujar Air- langga dalam 

keterangan tertulis, Selasa 

(8/2/2022). Hal ini dia ungkapkan 

dalam Seminar Nasional Akselerasi 

Ekonomi Daerah untuk Memacu 

Pemulihan Nasional di Kendari. 
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11

. 

09 

Februar

y 2022 

PMI 

Unprosedural 

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.*. 

12

. 

09 

Februar

y 2022 

Dorong 

Turunkan 

Kemiskinan 

Ekstrem di 

212 Wilayah 

1 Positive Radar 

Banyumas 

 . Dorong Turunkan Kemiskinan 

Ekstrem di 212 Wilayah. Menteri 

Koordinator (Menko) Bidang 

Perekono- mian Airlangga Hartarto 

menyatakan pemerintah 

mendorong berbagai kebi- jakan 

untuk mampu menu- runkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 wilayah 

di Indonesia sepanjang 2022. 

"Pemerintah mendorong diberikan 

langkah- langkah agar pada 2022 ini 

212 wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko Airlangga 

Hartarto dalam Seminar Nasional 

Aksel- erasi Ekonomi Daerah untuk 

Memacu Pemuli-. KENDARI- 

Kemiskinan ekstrem menjadi salah 

satu perhatian serius pemerintah. 

13

. 

09 

Februar

y 2022 

Korban PHK 

Bisa Klaim JKP 

14 Neutral Radar 

Bogor 

Dedi Mulyadi Korban PHK Bisa Klaim JKP. 

CILEUNGSI-Pemutusan Hubu- ngan 

Kerja (PHK) terpaksa dilaku- kan 

beberapa perusahaan akibat 

pandemi Covid-19. Untuk mengatasi 

dampak Pandemi Covid-19, 

pemerintah menyelenggarakan 

program Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan (JKP). Program ini 

diperuntukan bagi para pekerja 

kehilangan pekerjaannya akibat 

PHK. 
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Title DPRD Gresik Beri Waktu Seminggu Terhadap PT New Era 

Media Memo-x Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Neutral 

Page 9 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-09/MEMO-

X1/DPRD%20Gresik%20Beri%20Waktu%20Seminggu%20Terhadap%20PT%20New%20Era%20

=1=9=8.jpg 

Summar

y 

DPRD Gresik Beri Waktu Seminggu Terhadap PT New Era. Gresik,Memo X. Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik melalui Komisi IV menggelar rapat dengar pendapat 

(hearing) dengan manajemen PT New Era, perwakilan buruh, DinasTenaga Kerja (Disanaker), 

BPJS, dan pihak terkait, di ruang rapat Komisi IV, Senin (7/2). Selain itu, hadir Kepala Dinas 

Tenaga Kerja (Disnaker) Gresik Budi Rahardjo, perwakilan manajemen PT New Era, pihak BPJS, 

dan perwakilan buruh New Era. DENGAR PENDAPAT: Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik 

Muhammad saat memimpin rapat dengar pendapat (Hearing) berscfma sejumlah karyawan, 

Disnaker dan pihak menegement PT New Era, Senin (07/02/2022). 
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Title Pegawai Non-ASN Masuk Program Jaminan Sosial 

Media Radar Sampit Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Positive 

Page 12 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-09/RADAR_SAMPIT1/Pegawai%20Non-

ASN%20Masuk%20Program%20Jaminan%20Sosial=1=12=1.jpg 

Summary . Pegawai Non-ASN Masuk Program Jaminan Sosial. Pemkab Seruyan dan BPJS Ketenagakerjaan 

Teken MoU. KUALA PEMBUANG- Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan melakukan penandatanganan 

nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk memberikan jaminan 

sosial bagi pegawai non aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Seruyan. "Kami akan 

mengawal dari sosialisasi sampai pendaftaran non ASN tiap desa demi kesejahteraan tenaga 

kerja apalagi telah dilakukan jalinan kerjasama didalam MOU antara Kabupaten Seruyan dan 

BPJS Ketenagakerjaan," ucapnya. Pemkab siap mendukung program ini untuk memberikan 

perlindungan bagi pegawai non ASN di Seruyan. 
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Title 235.719.266 Jiwa Penduduk Indonesia Terdaftar BPJS 

Media Harian Banyuasin Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Neutral 

Page 4 PR Value  

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

09/HARIAN_BANYUASIN1/235.719.266%20Jiwa%20Penduduk%20Indonesia%20Terdaftar%20

BPJS=1=4=1.jpg 

Summa

ry 

235.719.266 Jiwa Penduduk Indonesia Terdaftar BPJS. Indonesia sampai dengan akhir tahim 

2021 telah berhasil memberikan jaminan kepada 235.719.266 jiwa, 86% penduduk Indonesia 

(JKN-KIS). Tujuannya agar Penduduk Indonesia bisa Produktif dan Sejahtera. PANGKALAN BALAI- 

Launching Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaks- anaan Program 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 
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Title UM Jambi Menuju Center of Digital Marketing Enterpeneurship 

Media Jambi Independent Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Neutral 

Page 7 PR Value  

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

09/JAMBI_INDEPENDENT1/UM%20Jambi%20Menuju%20Center%20of%20Digital%20Marketing

%20Enterpeneurship=1=7=1.jpg 

Summ

ary 

. UM Jambi Menuju Center of Digital Marketing Entrepreneurship. 

7394575456565091382856540500FOTO-FOTO: IST/JAMBI INDEPENDENT. FOTO-FOTO: 

IST/JAMBI INDEPENDENT. JAMBI- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah (UM) 

Jambi menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan Tema Universitas 

Muhammadiyah (UM) Jambi menuju Center of Digital Marketing Entrepreneurship. 
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Title Pegawai Disperkimhub Dilatih Keselamatan Balon Udara 

Media Suara Kedu Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Positive 

Page 14 PR Value  

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

09/SUARA_KEDU1/Pegawai%20Disperkimhub%20Dilatih%20Keselamatan%20Balon%20Udara

=1=14=1.jpg 

Summar

y 

Pegawai Disperkimhub Dilatih Keselamatan Balon Udara. WONOSOBO- Sebanyak 40 pegawai 

Dinas Permukiman dan Perhubungan Wonosobo dilatih pemahaman keselamatan transportasi 

balon udara dalam acara diklat Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Safety Security 

Awareness. Kepala Disperkimhub Wonosobo, Agus Susanto men- gatakan, kegiatan diklat K3 

merupakan implementasi men- guatkan imbauan Pemkab mengenai balon udara. "Diharapkan 

peserta Disperkimhub nantinya dapat men- transfer pengetahuan tentang keselamatan dan 

kesehatan keija sesuai aturan kementerian tenaga kerja, dan potensi bahaya balon udara pada 

dunia penerbangan,"uujar Agus Susanto. 
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Title Airlangga Hartarto, Pemerintah Mendorong Kebijakan Turunkan Kemiskinan Ekstrem di 212 

Wilayah 

Medi

a 

Radar Garut Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Positive 

Page 4 PR Value  

Link 

1 

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

09/RADAR_GARUT1/Airlangga%20Hartarto,%20Pemerintah%20Mendorong%20Kebijakan%20Tur

unkan%20Kemiskinan%20Ekstrem%20di%20212%20Wilayah=1=4=1.jpg 

Link 

2 

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

09/RADAR_GARUT1/Airlangga%20Hartarto,%20Pemerintah%20Mendorong%20Kebijakan%20Tur

unkan%20Kemiskinan%20Ekstrem%20di%20212%20Wilayah=2=4=1.jpg 

Sum

mary 

. Airlangga Hartarto: Pemerintah Mendorong Kebijakan Turunkan Kemiskinan Ekstrem di 212 

Wilavah. KENDARI Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto 

menyatakan pemerintah mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 wilayah di Indonesia sepanjang 2022. Pemerintah mendorong diberikan 

langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dap at 

diturunkan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi Daerah 

untuk Memacu Pemulihan Nasional di Kendari, Selasa,. Airlangga menyatakan pemerintah 

mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah di Indonesia sepanjang 2022. 
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Title Komisi IX Akan Fasilitasi Pemda KSB Normalkan Jadwal Kerja PTAMNT 

Media Suara Ntb Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Positive 

Page 5 PR Value  

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

09/SUARA_NTB1/Komisi%20IX%20Akan%20Fasilitasi%20Pemda%20KSB%20Normalkan%20Jad

wal%20Kerja%20PTAMNT=1=5=1.jpg 

Summ

ary 

. Komisi IX akan Fasilitasi Pemda KSB Normalkan Jadwal Keri a PTAMNT. Dan yang kami bicarakan 

soal roster kerja AMNT, ungkapnya, Selasa (8/2). Wabup mengatakan, kepada Komisi IX ia 

menyampaikan agar DPR bisa menyuarakan aspirasi masyarakat KSB yang selama ini 

menginginkan agar PTAMNT yang bisa kembah menormalkan roster kerja karyawannya seperti 

sedia kala. Kami bilang ke ibu Ratu, kami (KSB) maunya PTAMNT pakai roster kerja normal lagi. 
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Title Kegiatan Mengundang Kerumunan Dilarang 

Media Radar Banyumas Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Neutral 

Page 5 PR Value  

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

Summar

y 

. Kegiatan Mengundang Kerumunan Dilarang. Pemkab Pastikan Tidak Ada Perayaan Hari Jadi. 

CILACAP- Kasus terkonfirmasi Covid-19 di Kabupaten Cilacap terus mengalami peningkatan di 

tiga pekan terakhir Berbagai langkah dilakukan Satgas untuk menekan penularan. Diantaranya 

dengan tidak memberikan izin keramaian. 
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Title PMI Unprosedural Siapa Bisa Mencegah 

Media Kabar Cirebon Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Positive 

Page 1 PR Value  

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

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

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

09/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.*. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-09/KABAR_CIREBON1/PMI%20Unprosedural%20Siapa%20Bisa%20Mencegah=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-09/KABAR_CIREBON1/PMI%20Unprosedural%20Siapa%20Bisa%20Mencegah=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-09/KABAR_CIREBON1/PMI%20Unprosedural%20Siapa%20Bisa%20Mencegah=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-09/KABAR_CIREBON1/PMI%20Unprosedural%20Siapa%20Bisa%20Mencegah=2=1=1.jpg
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Title Dorong Turunkan Kemiskinan Ekstrem di 212 Wilayah 

Media Radar Banyumas Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Positive 

Page 1 PR Value  

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

09/RADAR_BANYUMAS1/Dorong%20Turunkan%20Kemiskinan%20Ekstrem%20di%20212%20W

ilayah%20=1=1=1.jpg 

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

09/RADAR_BANYUMAS1/Dorong%20Turunkan%20Kemiskinan%20Ekstrem%20di%20212%20W

ilayah%20=2=1=1.jpg 

Summa

ry 

. Dorong Turunkan Kemiskinan Ekstrem di 212 Wilayah. Menteri Koordinator (Menko) Bidang 

Perekono- mian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah mendorong berbagai kebi- jakan 

untuk mampu menu- runkan tingkat kemiskinan ekstrem di 212 wilayah di Indonesia sepanjang 

2022. "Pemerintah mendorong diberikan langkah- langkah agar pada 2022 ini 212 wilayah yang 

memiliki kemiskinan ekstrem dapat diturunkan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam Seminar 

Nasional Aksel- erasi Ekonomi Daerah untuk Memacu Pemuli-. KENDARI- Kemiskinan ekstrem 

menjadi salah satu perhatian serius pemerintah. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-09/RADAR_BANYUMAS1/Dorong%20Turunkan%20Kemiskinan%20Ekstrem%20di%20212%20Wilayah%20=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-09/RADAR_BANYUMAS1/Dorong%20Turunkan%20Kemiskinan%20Ekstrem%20di%20212%20Wilayah%20=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-09/RADAR_BANYUMAS1/Dorong%20Turunkan%20Kemiskinan%20Ekstrem%20di%20212%20Wilayah%20=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-09/RADAR_BANYUMAS1/Dorong%20Turunkan%20Kemiskinan%20Ekstrem%20di%20212%20Wilayah%20=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-09/RADAR_BANYUMAS1/Dorong%20Turunkan%20Kemiskinan%20Ekstrem%20di%20212%20Wilayah%20=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-09/RADAR_BANYUMAS1/Dorong%20Turunkan%20Kemiskinan%20Ekstrem%20di%20212%20Wilayah%20=2=1=1.jpg
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Title Korban PHK Bisa Klaim JKP 

Media Radar Bogor Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Neutral 

Page 14 PR Value  

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

09/RADAR_BOGOR1/Korban%20PHK%20Bisa%20Klaim%20JKP=1=14=1.jpg 

Summary Korban PHK Bisa Klaim JKP. CILEUNGSI-Pemutusan Hubu- ngan Kerja (PHK) terpaksa dilaku- kan 

beberapa perusahaan akibat pandemi Covid-19. Untuk mengatasi dampak Pandemi Covid-19, 

pemerintah menyelenggarakan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program ini 

diperuntukan bagi para pekerja kehilangan pekerjaannya akibat PHK. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-09/RADAR_BOGOR1/Korban%20PHK%20Bisa%20Klaim%20JKP=1=14=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-09/RADAR_BOGOR1/Korban%20PHK%20Bisa%20Klaim%20JKP=1=14=1.jpg
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Title Pemerintah Manfaatkan Dana PEN untuk Penghapus Kemiskinan Ekstrem 

Media Berita Metro Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Negative 

Page 2 PR Value  

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

09/BERITA_METRO1/Pemerintah%20Manfaatkan%20Dana%20PEN%20untuk%20Penghapus%2

0Kemiskinan%20Ekstrem%20=1=2=7.jpg 

Summ

ary 

Pemerintah Manfaatkan Dana PEN untuk Hapus Kemiskinan Ekstrem. Salah satunya melalui 

program Pern ulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022. "Pemerintah mendorong diberikan langkah-

langkah agar pada 2022 ini 212 wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat diturunkan," ujar 

Air- langga dalam keterangan tertulis, Selasa (8/2/2022). Hal ini dia ungkapkan dalam Seminar 

Nasional Akselerasi Ekonomi Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Kendari. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-09/BERITA_METRO1/Pemerintah%20Manfaatkan%20Dana%20PEN%20untuk%20Penghapus%20Kemiskinan%20Ekstrem%20=1=2=7.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-09/BERITA_METRO1/Pemerintah%20Manfaatkan%20Dana%20PEN%20untuk%20Penghapus%20Kemiskinan%20Ekstrem%20=1=2=7.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-09/BERITA_METRO1/Pemerintah%20Manfaatkan%20Dana%20PEN%20untuk%20Penghapus%20Kemiskinan%20Ekstrem%20=1=2=7.jpg
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Title Kurangi Pangguran BLK Buka 10 Jenis Pelatihan 

Media Magelang Ekspres Reporter  

Date 09 February 2022 Tone Neutral 

Page 5 PR Value  

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

09/MAGELANG_EKSPRES1/Kurangi%20Pangguran%20BLK%20Buka%2010%20Jenis%20Pelatih

an=1=5=1.jpg 

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

09/MAGELANG_EKSPRES1/Kurangi%20Pangguran%20BLK%20Buka%2010%20Jenis%20Pelatih

an=2=5=1.jpg 

Summa

ry 

. 376428064135Kurangi Pengangguran,BLK Buka 10 JenisPelatihan. Kurangi Pengangguran,BLK 

Buka 10 JenisPelatihan. Memulai tahun 2022, BLK membuka 10 jenis pelatihan antara lain servis 

sepeda motor, tata boga, barbershop, barista, membatik, desain grafis, marketing online, 

menjahit, servis HP, dan tata rias sejak Januari lalu. Eny menambahkan, setidaknya ada 10 jenis 

pelatihan yang dibuka di BLK. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-09/MAGELANG_EKSPRES1/Kurangi%20Pangguran%20BLK%20Buka%2010%20Jenis%20Pelatihan=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-09/MAGELANG_EKSPRES1/Kurangi%20Pangguran%20BLK%20Buka%2010%20Jenis%20Pelatihan=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-09/MAGELANG_EKSPRES1/Kurangi%20Pangguran%20BLK%20Buka%2010%20Jenis%20Pelatihan=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-09/MAGELANG_EKSPRES1/Kurangi%20Pangguran%20BLK%20Buka%2010%20Jenis%20Pelatihan=2=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-09/MAGELANG_EKSPRES1/Kurangi%20Pangguran%20BLK%20Buka%2010%20Jenis%20Pelatihan=2=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-02-09/MAGELANG_EKSPRES1/Kurangi%20Pangguran%20BLK%20Buka%2010%20Jenis%20Pelatihan=2=5=1.jpg
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Summary 

 

Media News Positive Neutral Negative 

138 197 98 65 34 
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Table Of Contents : 08 February 2022 - 09 February 2022 
 

No Date News Title Tone Media Influencers Summary 

1. 08 

Februar

y 2022 

Sebelum 

Pulang 

Kampung, 

Ratusan PMI 

Asal Jawa 

Tengah Jalani 

Karantina 

Neutral Pikiran Rakyat Sakina 

Rosellasari 

Pemprov Jawa Tengah 

pastikan kepulangan Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) asal 

Jawa Tengah telah melalui 

skrining ketat, untuk 

memastikan terbebas dari 

virus Covid-19. Kepala 

Disnakertrans Jawa Tengah 

Sakina Rosellasari 

mengatakan, sebelum 

memasuki Jawa Tengah 

ratusan PMI telah melalui 

mekanisme karantina. 

"Pekerja migran asal Jawa 

Tengah masuk melalui dua 

embarkasi, yakni bandara 

Soekarno-Hatta dan Juanda 

Surabaya. Dengan kondisi ini, 

diharapkan kondisi 

kesehatan PMI prima 

sebelum memasuki wilayah 

Jawa Tengah. 

2. 08 

Februar

y 2022 

Serikat Pekerja 

Demo ke DPRA 

Minta 

Pemerintah 

Aceh Revisi 

Qanun 

Ketenagakerjaa

n, 

Positive Serambi Indonesia Habibi 

Inseun,Bardan 

Sahidi 

Pada aksi tersebut, para 

pekerja menyampaikan 

sejumlah tuntutan dan 

pernyataan sikap, salah 

satunya menyatakan 

penolakan terhadap 

Omnibus Law berkaitan 

dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 

Tentang Cipta Kerja, di 

samping mendesak 

Pemerintah Aceh segera 

merevisi penetapan UMP & 

UMK 2022. Hal lainnya yang 

menjadi tuntutan para 

demonstran mendesak 

Pemerintah Aceh merevisi 

segera Qanun 

http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-013680874/sebelum-pulang-kampung-ratusan-pmi-asal-jateng-jalani-karantina
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-013680874/sebelum-pulang-kampung-ratusan-pmi-asal-jateng-jalani-karantina
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-013680874/sebelum-pulang-kampung-ratusan-pmi-asal-jateng-jalani-karantina
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-013680874/sebelum-pulang-kampung-ratusan-pmi-asal-jateng-jalani-karantina
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-013680874/sebelum-pulang-kampung-ratusan-pmi-asal-jateng-jalani-karantina
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-013680874/sebelum-pulang-kampung-ratusan-pmi-asal-jateng-jalani-karantina
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-013680874/sebelum-pulang-kampung-ratusan-pmi-asal-jateng-jalani-karantina
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/08/serikat-pekerja-demo-ke-dpra-minta-pemerintah-aceh-revisi-qanun-ketenagakerjaan
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/08/serikat-pekerja-demo-ke-dpra-minta-pemerintah-aceh-revisi-qanun-ketenagakerjaan
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/08/serikat-pekerja-demo-ke-dpra-minta-pemerintah-aceh-revisi-qanun-ketenagakerjaan
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/08/serikat-pekerja-demo-ke-dpra-minta-pemerintah-aceh-revisi-qanun-ketenagakerjaan
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/08/serikat-pekerja-demo-ke-dpra-minta-pemerintah-aceh-revisi-qanun-ketenagakerjaan
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/08/serikat-pekerja-demo-ke-dpra-minta-pemerintah-aceh-revisi-qanun-ketenagakerjaan
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/08/serikat-pekerja-demo-ke-dpra-minta-pemerintah-aceh-revisi-qanun-ketenagakerjaan
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/08/serikat-pekerja-demo-ke-dpra-minta-pemerintah-aceh-revisi-qanun-ketenagakerjaan
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Ketenagakerjaan serta 

memperjuangkan hak 

otonomi dalam kebijakan 

ketenagakerjaan. Terakhir 

pernyataan para pengunjuk 

rasa mendesak Pemerintah 

Provinsi dan kabupaten/kota 

aktif dalam menyelesaikan 

berbagai kasus 

ketenagakerjaan di seluruh 

Aceh. Demikian disampaikan 

Ketua DPW FSPMI Aceh, 

Habibi Inseun, dalam 

orasinya. 

3. 08 

Februar

y 2022 

Puasa 

Ramadhan 

1443 H Berapa 

Hari Lagi? Cek 

Idul Fitri hingga 

Cuti Lebaran 

2022 di Sini 

Neutral Pikiran Rakyat 

Tasikmalaya 

 Seluruh umat muslim di 

berbagai penjuru Dunia 

tengah menyambut puasa 

Ramadhan 1443 H. Lantas, 

berapa hari lagi puasa 

Ramadhan 1443 H?. Anda 

bisa cek jadwal puasa 

Ramadhan 1443 H dalam 

artikel ini, lengkap beserta 

hari Raya Idul Fitri hingga 

cuti lebaran 2022. Jika 

mengacu dari keputusan 

pemerintah, pihak 

Kementerian Agama sendiri 

belum memberikan jadwal 

puasa Ramadhan 1443 H 

secara pasti. Jadwal puasa 

Ramadhan 1443 H hingga 

Hari Raya Idul Fitri telah 

tertera. Ramadhan 1443 H:. 

4. 08 

Februar

y 2022 

FSPMI 

Diharapkan 

Berkontribusi 

Positif dalam 

Pembangunan 

Ekonomi di 

Kota Batam 

Positive Batam Xinwen 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 

http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/belia/pr-063680056/puasa-ramadhan-1443-h-berapa-hari-lagi-cek-idul-fitri-hingga-cuti-lebaran-2022-di-sini
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/belia/pr-063680056/puasa-ramadhan-1443-h-berapa-hari-lagi-cek-idul-fitri-hingga-cuti-lebaran-2022-di-sini
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/belia/pr-063680056/puasa-ramadhan-1443-h-berapa-hari-lagi-cek-idul-fitri-hingga-cuti-lebaran-2022-di-sini
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/belia/pr-063680056/puasa-ramadhan-1443-h-berapa-hari-lagi-cek-idul-fitri-hingga-cuti-lebaran-2022-di-sini
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/belia/pr-063680056/puasa-ramadhan-1443-h-berapa-hari-lagi-cek-idul-fitri-hingga-cuti-lebaran-2022-di-sini
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/belia/pr-063680056/puasa-ramadhan-1443-h-berapa-hari-lagi-cek-idul-fitri-hingga-cuti-lebaran-2022-di-sini
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/belia/pr-063680056/puasa-ramadhan-1443-h-berapa-hari-lagi-cek-idul-fitri-hingga-cuti-lebaran-2022-di-sini
http://www.batamxinwen.com/fspmi-diharapkan-berkontribusi-positif-dalam-pembangunan-ekonomi-di-kota-batam
http://www.batamxinwen.com/fspmi-diharapkan-berkontribusi-positif-dalam-pembangunan-ekonomi-di-kota-batam
http://www.batamxinwen.com/fspmi-diharapkan-berkontribusi-positif-dalam-pembangunan-ekonomi-di-kota-batam
http://www.batamxinwen.com/fspmi-diharapkan-berkontribusi-positif-dalam-pembangunan-ekonomi-di-kota-batam
http://www.batamxinwen.com/fspmi-diharapkan-berkontribusi-positif-dalam-pembangunan-ekonomi-di-kota-batam
http://www.batamxinwen.com/fspmi-diharapkan-berkontribusi-positif-dalam-pembangunan-ekonomi-di-kota-batam
http://www.batamxinwen.com/fspmi-diharapkan-berkontribusi-positif-dalam-pembangunan-ekonomi-di-kota-batam
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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. 

5. 08 

Februar

y 2022 

Terapkan 5 

Mindset Ini 

saat Berumur 

30an Tahun, 

Termasuk 

Memiliki 

Sumber 

Penghasilan 

Lebih dari Satu 

Neutral Portal Jember  Berikut informasi mengenai 5 

mindset yang perlu 

diterapkan atau dimiliki saat 

berada di umur 30an tahun, 

termasuk memiliki sumber 

penghasilan lebih dari satu. 

Menurut postingan tersebut, 

terdapat 5 mindset yang 

harus diterapkan sewaktu 

berada di usia 30an tahun, 

kelima mindset tersebut 

adalah sebagai berikut. 

Memiliki kesuksesan selama 

menjalani kehidupan 

merupakan impian bagi 

semua orang secara 

umumnya. Namun untuk 

meraih kesuksesan tersebut 

tentunya tidak mudah dan 

harus menghadapi beragam 

rintangan maupun 

tantangan. 

6. 08 

Februar

y 2022 

Profil Sri 

Sundani 

Jaladara, TKW 

Anak Petani 

yang Mendunia 

Positive Okezone  Profil Sri Sundani Jaladara 

mantan TKW Hong Kong dan 

anak petani kini namanya 

mendunia. Sri Sundani 

merupakan pendiri Gerakan 

Anak Petani Cerdas dan 

AgroEdu Komunitas 

Jampang. Mengutip berbagai 

sumber, Selasa (8/2/2022), 

http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163679542/terapkan-5-mindset-ini-saat-berumur-30an-tahun-termasuk-memiliki-sumber-penghasilan-lebih-dari-satu
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163679542/terapkan-5-mindset-ini-saat-berumur-30an-tahun-termasuk-memiliki-sumber-penghasilan-lebih-dari-satu
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163679542/terapkan-5-mindset-ini-saat-berumur-30an-tahun-termasuk-memiliki-sumber-penghasilan-lebih-dari-satu
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163679542/terapkan-5-mindset-ini-saat-berumur-30an-tahun-termasuk-memiliki-sumber-penghasilan-lebih-dari-satu
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163679542/terapkan-5-mindset-ini-saat-berumur-30an-tahun-termasuk-memiliki-sumber-penghasilan-lebih-dari-satu
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163679542/terapkan-5-mindset-ini-saat-berumur-30an-tahun-termasuk-memiliki-sumber-penghasilan-lebih-dari-satu
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163679542/terapkan-5-mindset-ini-saat-berumur-30an-tahun-termasuk-memiliki-sumber-penghasilan-lebih-dari-satu
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163679542/terapkan-5-mindset-ini-saat-berumur-30an-tahun-termasuk-memiliki-sumber-penghasilan-lebih-dari-satu
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163679542/terapkan-5-mindset-ini-saat-berumur-30an-tahun-termasuk-memiliki-sumber-penghasilan-lebih-dari-satu
http://economy.okezone.com/read/2022/02/08/455/2543900/profil-sri-sundani-jaladara-tkw-anak-petani-yang-mendunia
http://economy.okezone.com/read/2022/02/08/455/2543900/profil-sri-sundani-jaladara-tkw-anak-petani-yang-mendunia
http://economy.okezone.com/read/2022/02/08/455/2543900/profil-sri-sundani-jaladara-tkw-anak-petani-yang-mendunia
http://economy.okezone.com/read/2022/02/08/455/2543900/profil-sri-sundani-jaladara-tkw-anak-petani-yang-mendunia
http://economy.okezone.com/read/2022/02/08/455/2543900/profil-sri-sundani-jaladara-tkw-anak-petani-yang-mendunia
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Sri Sundani Jaladara lahir di 

Ciamis pada 2 Mei 1987. 

Diketahui, wanita yang juga 

memiliki nama Heni Sri 

Sundani ini pernah bekerja di 

Hong Kong sebagai TKW. 

7. 08 

Februar

y 2022 

Profil Sri 

Sundani 

Jaladara, 

Mantan TKW 

Anak Petani 

yang Mendunia 

Positive Okezone  Profil Sri Sundani Jaladara 

mantan TKW Hong Kong dan 

anak petani kini namanya 

mendunia. Sri Sundani 

merupakan pendiri Gerakan 

Anak Petani Cerdas dan 

AgroEdu Komunitas 

Jampang. Mengutip berbagai 

sumber, Selasa (8/2/2022), 

Sri Sundani Jaladara lahir di 

Ciamis pada 2 Mei 1987. 

Diketahui, wanita yang juga 

memiliki nama Heni Sri 

Sundani ini pernah bekerja di 

Hong Kong sebagai TKW. 

8. 08 

Februar

y 2022 

Wabup 

Sijunjung H. 

Iraddatillah, 

S.Pt: Kita 

Bersatu Untuk 

Membangun 

Sijunjung 

Positive Top Sumbar  Wakil Bupati Sijunjung H. 

Iraddatillah, S.Pt menghadiri 

acara sosialisasi e-reporting, 

polygon, dan BPJS 

Ketenagakerjaan di SKB 

Muaro Sijunjung pada Selasa 

(8/2). "Kita bersatu untuk 

membangun Sijunjung" 

demikian disampaikan Wakil 

Bupati Sijunjung H. 

Iraddatillah, S.Pt dihadapan 

98 orang PPL (Penyuluh 

Pertanian Lapangan) se-

Kabupaten Sijunjung. "Sistem 

penyuluhan pertanian 

termasuk salahsatu dari 17 

program unggulan daerah" 

demikian Wakil Bupati 

Sijunjung H. Iraddatillah, S.Pt 

menambahkan saat 

pembukaan sosialisasi e-

reporting, polygon dan BPJS 

Ketenagakerjaan di SKB 

http://economy.okezone.com/read/2022/02/08/455/2543900/profil-sri-sundani-jaladara-mantan-tkw-anak-petani-yang-mendunia
http://economy.okezone.com/read/2022/02/08/455/2543900/profil-sri-sundani-jaladara-mantan-tkw-anak-petani-yang-mendunia
http://economy.okezone.com/read/2022/02/08/455/2543900/profil-sri-sundani-jaladara-mantan-tkw-anak-petani-yang-mendunia
http://economy.okezone.com/read/2022/02/08/455/2543900/profil-sri-sundani-jaladara-mantan-tkw-anak-petani-yang-mendunia
http://economy.okezone.com/read/2022/02/08/455/2543900/profil-sri-sundani-jaladara-mantan-tkw-anak-petani-yang-mendunia
http://economy.okezone.com/read/2022/02/08/455/2543900/profil-sri-sundani-jaladara-mantan-tkw-anak-petani-yang-mendunia
http://www.topsumbar.co.id/wabup-sijunjung-h-iraddatillah-s-pt-kita-bersatu-untuk-membangun-sijunjung
http://www.topsumbar.co.id/wabup-sijunjung-h-iraddatillah-s-pt-kita-bersatu-untuk-membangun-sijunjung
http://www.topsumbar.co.id/wabup-sijunjung-h-iraddatillah-s-pt-kita-bersatu-untuk-membangun-sijunjung
http://www.topsumbar.co.id/wabup-sijunjung-h-iraddatillah-s-pt-kita-bersatu-untuk-membangun-sijunjung
http://www.topsumbar.co.id/wabup-sijunjung-h-iraddatillah-s-pt-kita-bersatu-untuk-membangun-sijunjung
http://www.topsumbar.co.id/wabup-sijunjung-h-iraddatillah-s-pt-kita-bersatu-untuk-membangun-sijunjung
http://www.topsumbar.co.id/wabup-sijunjung-h-iraddatillah-s-pt-kita-bersatu-untuk-membangun-sijunjung
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Muaro Sijunjung. "Kepada 

para penyuluh bekerjalah 

seikhlas dan sebaik mungkin" 

demikian Wakil Bupati 

Sijunjung H. Iraddatillah, S.Pt 

memotivasi para PPL. 

9. 08 

Februar

y 2022 

Harga Minyak 

Sawit Masih 

Naik, Tapi Hati-

hati Ya! 

Neutral Cnbc Indonesia Wisnu 

Wardhana 

Harga minyak sawit mentah 

(Crude Palm Oil/CPO) 

kembali naik pada hari ini, 

Selasa (8/2/2022). Menurut 

analis Reuters Wang Tao, 

harga CPO dapat menguji 

kembali titik support di MYR 

5.484/ton, apabila harga CPO 

menembus ke bawah, 

kemungkinan menyebabkan 

penurunan di kisaran MYR 

5.366o5.425/ton. 

Gelombang 5 mungkin telah 

selesai dengan titik 

resistance berada di MYR 

5.608/ton, jika harga CPO 

dapat menembus batas titik 

resistance, mungkin saja 

akan naik ke MYR 5.676/ton. 

Tapi, mengacu kepada daily 

chart, harga CPO gagal dua 

kali untuk naik, sehingga di 

perkirakan harga CPO hari ini 

akan turun. Artinya, harga 

CPO telah naik dua hari 

beruntun. Mengacu kepada 

Refinitiv, pada pukul 09:00 

WIB, harga CPO dibanderol 

MYR 5.571/ton naik tipis 

0,63%. 

10. 08 

Februar

y 2022 

DPRD Batam 

Lakukan Dialog 

Dengan Serikat 

Buruh, Bahas 

UU Cipta Kerja 

| Silabus Kepri 

Positive Silabus Kepri Muhammad 

Kamaluddin 

SilabusKepri.co.id, Batam | 

DPRD Kota Batam 

melaksanakan Audiensi 

dengan Serikat Buruh kota 

Batam, bertempat di Ruang 

Rapat Pimpinan DPRD 

Batam, Senin (07/02/2022). 

Rapat tersebut dipimpin oleh 

http://www.cnbcindonesia.com/market/20220208093833-17-313657/harga-minyak-sawit-masih-naik-tapi-hati-hati-ya
http://www.cnbcindonesia.com/market/20220208093833-17-313657/harga-minyak-sawit-masih-naik-tapi-hati-hati-ya
http://www.cnbcindonesia.com/market/20220208093833-17-313657/harga-minyak-sawit-masih-naik-tapi-hati-hati-ya
http://www.cnbcindonesia.com/market/20220208093833-17-313657/harga-minyak-sawit-masih-naik-tapi-hati-hati-ya
http://silabuskepri.co.id/dprd-batam-lakukan-dialog-dengan-serikat-buruh-bahas-uu-cipta-kerja
http://silabuskepri.co.id/dprd-batam-lakukan-dialog-dengan-serikat-buruh-bahas-uu-cipta-kerja
http://silabuskepri.co.id/dprd-batam-lakukan-dialog-dengan-serikat-buruh-bahas-uu-cipta-kerja
http://silabuskepri.co.id/dprd-batam-lakukan-dialog-dengan-serikat-buruh-bahas-uu-cipta-kerja
http://silabuskepri.co.id/dprd-batam-lakukan-dialog-dengan-serikat-buruh-bahas-uu-cipta-kerja
http://silabuskepri.co.id/dprd-batam-lakukan-dialog-dengan-serikat-buruh-bahas-uu-cipta-kerja


 

30 

 

Wakil Ketua I DPRD Batam, 

Muhammad Kamaluddin, 

dihadiri Kapolsek Batam 

Kota, Kasi Trantib Satpol PP 

kota Batam dan perwakilan 

buruh dari FSMPI dan SPSI. 

Sementara itu, Wakil Ketua I 

DPRD Kota Batam, 

Muhammad Kamaluddin, 

mengucapkan terimakasih 

kepada para buruh yang 

telah menyampaikan 

aspirasinya. Ketua Konsulat 

Cabang FSMPI Batam, 

Ramon, mengatakan bahwa 

audiensi tersebut merupakan 

tindak lanjut dari aksi unjuk 

rasa yang di gelar di Graha 

Kepri dan Gedung DPRD 

Batam untuk membahas 

tuntutan yang disampaikan 

dalam aksi. 

11. 08 

Februar

y 2022 

Tanggapi 

Pengaduan 

Masyarakat 

Komisi II DPRD 

Kota Medan 

Gelar RDP 

Dinas 

Ketenagakerjaa

n dengan Pihak 

Perusahaan - 

Deteksi 

Negativ

e 

Deteksi.co  DETEKSI.co- Medan, 

Menanggapi adanya 

pengaduan masyarakat 

terkait ketenagakerjaan, 

Komisi II DPRD Kota Medan 

menggelar Rapat Dengar 

Pendapat (RDP) dengan 

Dinas Ketenagakerjaan Kota 

Medan, BPJS 

Ketenagakerjaan cabang 

Medan Utara, PT. Belawan 

Deli Chemical Industri, PT. 

Coca Cola Amatil Indonesia, 

PT. Usaha Berkah Amanah, 

beserta perwakilan pekerja, 

Senin (07/02/2022). RDP 

tersebut dipimpin Wakil 

Ketua Komisi 2 DPRD Kota 

Medan, Sudari, ST, yang 

berlangsung di Ruang Rapat 

Komisi II DPRD Kota Medan. 

Sudari mengatakan ada 2 

permasalahan terkait 

http://deteksi.co/tanggapi-pengaduan-masyarakat-komisi-ii-dprd-kota-medan-gelar-rdp-dinas-ketenagakerjaan-dengan-pihak-perusahaan
http://deteksi.co/tanggapi-pengaduan-masyarakat-komisi-ii-dprd-kota-medan-gelar-rdp-dinas-ketenagakerjaan-dengan-pihak-perusahaan
http://deteksi.co/tanggapi-pengaduan-masyarakat-komisi-ii-dprd-kota-medan-gelar-rdp-dinas-ketenagakerjaan-dengan-pihak-perusahaan
http://deteksi.co/tanggapi-pengaduan-masyarakat-komisi-ii-dprd-kota-medan-gelar-rdp-dinas-ketenagakerjaan-dengan-pihak-perusahaan
http://deteksi.co/tanggapi-pengaduan-masyarakat-komisi-ii-dprd-kota-medan-gelar-rdp-dinas-ketenagakerjaan-dengan-pihak-perusahaan
http://deteksi.co/tanggapi-pengaduan-masyarakat-komisi-ii-dprd-kota-medan-gelar-rdp-dinas-ketenagakerjaan-dengan-pihak-perusahaan
http://deteksi.co/tanggapi-pengaduan-masyarakat-komisi-ii-dprd-kota-medan-gelar-rdp-dinas-ketenagakerjaan-dengan-pihak-perusahaan
http://deteksi.co/tanggapi-pengaduan-masyarakat-komisi-ii-dprd-kota-medan-gelar-rdp-dinas-ketenagakerjaan-dengan-pihak-perusahaan
http://deteksi.co/tanggapi-pengaduan-masyarakat-komisi-ii-dprd-kota-medan-gelar-rdp-dinas-ketenagakerjaan-dengan-pihak-perusahaan
http://deteksi.co/tanggapi-pengaduan-masyarakat-komisi-ii-dprd-kota-medan-gelar-rdp-dinas-ketenagakerjaan-dengan-pihak-perusahaan
http://deteksi.co/tanggapi-pengaduan-masyarakat-komisi-ii-dprd-kota-medan-gelar-rdp-dinas-ketenagakerjaan-dengan-pihak-perusahaan
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pengaduan masyarakat, yaitu 

permasalahan antara PT. 

Belawan Deli Chemical 

Industri dengan Rinaldi Lubis 

sebagai Security, dan antara 

PT. Coca Cola Amatil 

Indonesia dengan PT. Usaha 

Berkah Amanah. "Kami dari 

Komisi II menerima 

pengaduan masyarakat, yang 

pertama antara Rinaldi Lubis 

sebagai Security dengan PT. 

Belawan Deli Chemical 

Industri. 

12. 08 

Februar

y 2022 

Poin-poin 

Revisi UU PPP 

Dibawa ke 

Paripurna Hari 

Ini, Said Iqbal: 

Partai Buruh 

Menolak, Siap 

Gugat ke MK! 

Negativ

e 

Suara.com Said 

Iqbal,Achmad 

Baidowi,Willy 

Aditya,Supratma

n Andi Agtas 

Rencananya beberapa poin 

revisi itu akan dibawa ke 

rapat paripurna hari ini. 

Menanggapi hal itu, Presiden 

Partai Buruh, Said Iqbal, 

menyatakan, bahwa serikat 

buruh tetap menolak 

terhadap proses revisi UU 

PPP. Lebih lanjut, Said 

menegaskan, bahwa jikq 

nantinya revisi UU PPP 

benar-benar disahkan oleh 

DPR dan Pemerintah, maka 

pihaknya akan melakukan 

judicial review atau uji 

materi ke Mahkamah 

Konstitusi (MK). "Bilamana 

revisi UU PPP disahkan, maka 

serikat buruh dan partai 

buruh akan JR ke MK," 

tandasnya. 

13. 08 

Februar

y 2022 

Kabar Poin-

poin Revisi UU 

PPP Dibawa ke 

Paripurna Hari 

Ini, Said Iqbal: 

Partai Buruh 

Menolak, Siap 

Gugat ke MK! 

Negativ

e 

Reverasite.com Said 

Iqbal,Achmad 

Baidowi 

Rencananya beberapa poin 

revisi itu akan dibawa ke 

rapat paripurna hari ini. 

Menanggapi hal itu, Presiden 

Partai Buruh, Said Iqbal, 

menyatakan, bahwa serikat 

buruh tetap menolak 

terhadap proses revisi UU 

PPP. Lebih lanjut, Said 

http://www.suara.com/news/2022/02/08/104832/poin-poin-revisi-uu-ppp-dibawa-ke-paripurna-hari-ini-said-iqbal-partai-buruh-menolak-siap-gugat-ke-mk
http://www.suara.com/news/2022/02/08/104832/poin-poin-revisi-uu-ppp-dibawa-ke-paripurna-hari-ini-said-iqbal-partai-buruh-menolak-siap-gugat-ke-mk
http://www.suara.com/news/2022/02/08/104832/poin-poin-revisi-uu-ppp-dibawa-ke-paripurna-hari-ini-said-iqbal-partai-buruh-menolak-siap-gugat-ke-mk
http://www.suara.com/news/2022/02/08/104832/poin-poin-revisi-uu-ppp-dibawa-ke-paripurna-hari-ini-said-iqbal-partai-buruh-menolak-siap-gugat-ke-mk
http://www.suara.com/news/2022/02/08/104832/poin-poin-revisi-uu-ppp-dibawa-ke-paripurna-hari-ini-said-iqbal-partai-buruh-menolak-siap-gugat-ke-mk
http://www.suara.com/news/2022/02/08/104832/poin-poin-revisi-uu-ppp-dibawa-ke-paripurna-hari-ini-said-iqbal-partai-buruh-menolak-siap-gugat-ke-mk
http://www.suara.com/news/2022/02/08/104832/poin-poin-revisi-uu-ppp-dibawa-ke-paripurna-hari-ini-said-iqbal-partai-buruh-menolak-siap-gugat-ke-mk
http://www.suara.com/news/2022/02/08/104832/poin-poin-revisi-uu-ppp-dibawa-ke-paripurna-hari-ini-said-iqbal-partai-buruh-menolak-siap-gugat-ke-mk
http://reverasite.com/kabar-poin-poin-revisi-uu-ppp-dibawa-ke-paripurna-hari-ini-said-iqbal-partai-buruh-menolak-siap-gugat-ke-mk
http://reverasite.com/kabar-poin-poin-revisi-uu-ppp-dibawa-ke-paripurna-hari-ini-said-iqbal-partai-buruh-menolak-siap-gugat-ke-mk
http://reverasite.com/kabar-poin-poin-revisi-uu-ppp-dibawa-ke-paripurna-hari-ini-said-iqbal-partai-buruh-menolak-siap-gugat-ke-mk
http://reverasite.com/kabar-poin-poin-revisi-uu-ppp-dibawa-ke-paripurna-hari-ini-said-iqbal-partai-buruh-menolak-siap-gugat-ke-mk
http://reverasite.com/kabar-poin-poin-revisi-uu-ppp-dibawa-ke-paripurna-hari-ini-said-iqbal-partai-buruh-menolak-siap-gugat-ke-mk
http://reverasite.com/kabar-poin-poin-revisi-uu-ppp-dibawa-ke-paripurna-hari-ini-said-iqbal-partai-buruh-menolak-siap-gugat-ke-mk
http://reverasite.com/kabar-poin-poin-revisi-uu-ppp-dibawa-ke-paripurna-hari-ini-said-iqbal-partai-buruh-menolak-siap-gugat-ke-mk
http://reverasite.com/kabar-poin-poin-revisi-uu-ppp-dibawa-ke-paripurna-hari-ini-said-iqbal-partai-buruh-menolak-siap-gugat-ke-mk
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menegaskan, bahwa jikq 

nantinya revisi UU PPP 

benar-benar disahkan oleh 

DPR dan Pemerintah, maka 

pihaknya akan melakukan 

judicial review atau uji 

materi ke Mahkamah 

Konstitusi (MK). "Bilamana 

revisi UU PPP disahkan, maka 

serikat buruh dan partai 

buruh akan JR ke MK," 

tandasnya. 

14. 08 

Februar

y 2022 

Tak Ingin Gagal 

dalam 

Wawancara 

Kerja? Hindari 

5 Hal Berikut 

Ini Termasuk 

Terlalu Pasif 

Negativ

e 

Portal Jember  Berikut informasi mengenai 5 

hal yang perlu dihindari jika 

tidak ingin gagal dalam 

wawancara atau interview 

kerja, termasuk terlalu pasif. 

Pada postingan tersebut 

disampaikan bahwa jika 

sering mengalami kegagalan 

dalam wawancara, maka ada 

baiknya menghindari 5 hal ini 

di kesempatan berikutnya. 

Salah satu tahap penting 

dalam proses lamaran 

pekerjaan yang turut 

menentukan kelulusan 

pelamar kerja adalah 

wawancara atau interview. 

Secara umum pada tahap 

wawancara ini para pelamar 

kerja akan berhadapan 

dengan rekruter atau HRD 

baik secara offline maupun 

online. 

15. 08 

Februar

y 2022 

Kerentanan 

Pekerja 

Pengaruhi 

Keberlanjutan 

Ekosistem Seni 

Neutral Kompas.id Iwan Henry 

Wardhana 

Ada yang menyebut bahwa 

pekerjaan seni tidak ada 

pengaman finansial dan serta 

minim penghargaan ke kerja-

kerja printilan," kata Cecil 

pada diskusi daring 

#PekerjaBicara "Di Balik 

Panggung Seni Jakarta", 

Sabtu (5/2/2022). Pekerja 

http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163679618/tak-ingin-gagal-dalam-wawancara-kerja-hindari-5-hal-berikut-ini-termasuk-terlalu-pasif
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163679618/tak-ingin-gagal-dalam-wawancara-kerja-hindari-5-hal-berikut-ini-termasuk-terlalu-pasif
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163679618/tak-ingin-gagal-dalam-wawancara-kerja-hindari-5-hal-berikut-ini-termasuk-terlalu-pasif
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163679618/tak-ingin-gagal-dalam-wawancara-kerja-hindari-5-hal-berikut-ini-termasuk-terlalu-pasif
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163679618/tak-ingin-gagal-dalam-wawancara-kerja-hindari-5-hal-berikut-ini-termasuk-terlalu-pasif
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163679618/tak-ingin-gagal-dalam-wawancara-kerja-hindari-5-hal-berikut-ini-termasuk-terlalu-pasif
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163679618/tak-ingin-gagal-dalam-wawancara-kerja-hindari-5-hal-berikut-ini-termasuk-terlalu-pasif
http://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/02/07/kerentanan-pekerja-pengaruhi-keberlanjutan-ekosistem-seni
http://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/02/07/kerentanan-pekerja-pengaruhi-keberlanjutan-ekosistem-seni
http://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/02/07/kerentanan-pekerja-pengaruhi-keberlanjutan-ekosistem-seni
http://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/02/07/kerentanan-pekerja-pengaruhi-keberlanjutan-ekosistem-seni
http://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/02/07/kerentanan-pekerja-pengaruhi-keberlanjutan-ekosistem-seni
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seni juga mengalami 

kerentanan di dunia kerja. 

Diskusi ini diselenggarakan 

oleh Serikat Pekerja Media 

dan Industri Kreatif untuk 

Demokrasi (Sindikasi). 

Ekosistem kerja pun dinilai 

belum sehat karena pekerja 

terbagi dalam "kelas-kelas 

sosial". 

16. 08 

Februar

y 2022 

Pemerintah 

mendorong 

kebijakan 

turunkan 

kemiskinan di 

212 wilayah 

Positive Antara Airlangga 

Hartarto 

Menteri Koordinator 

(Menko) Bidang 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong 

berbagai kebijakan untuk 

mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah di Indonesia 

sepanjang 2022. 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko 

Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi 

Ekonomi Daerah untuk 

Memacu Pemulihan Nasional 

di Jakarta, Selasa. Menko 

Airlangga mengatakan salah 

satu kebijakan yang sudah 

terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan 

adalah program 

perlindungan sosial yang 

masuk dalam Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN). Ia menuturkan 

kebijakan pengentasan 

kemiskinan melalui program 

perlindungan sosial telah 

berhasil menurunkan tingkat 

kemiskinan dari 10,14 persen 

http://www.antaranews.com/berita/2690357/pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-di-212-wilayah
http://www.antaranews.com/berita/2690357/pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-di-212-wilayah
http://www.antaranews.com/berita/2690357/pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-di-212-wilayah
http://www.antaranews.com/berita/2690357/pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-di-212-wilayah
http://www.antaranews.com/berita/2690357/pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-di-212-wilayah
http://www.antaranews.com/berita/2690357/pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-di-212-wilayah
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pada Maret 2021 menjadi 

9,71 persen pada September 

2021. 

17. 08 

Februar

y 2022 

Anda Terkena 

PHK? Tenang, 

Ada Klaim JKP 

dari BPJS 

Ketenagakerjaa

n 

Positive Radarbogor.id Dedi 

Mulyadi,Anggor

o Eko Cahyo 

Perihal dampak satu ini, 

pemerintah melalui BPJS 

Ketenagakerjaan 

menyelenggarakan program 

Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan (JKP) bagi para 

pekerja yang terkena PHK. 

Kepala BPJS ketenagakerjaan 

Bogor cileungsi Dedi Mulyadi 

memaparkan ada tiga 

manfaat yang bisa diperoleh 

penerima JKP. Dedi 

memaparkan, klaim JKP bisa 

mulai diajukan di seluruh 

kantor BPJS ketenagakerjaan 

terhitung awal Februari 

2022. "BPJS 

Ketenagakerjaan, menjadi 

badan penyelenggara yang 

ditunjuk untuk melaksanakan 

program JKP ini, dipastikan 

telah siap menerima 

pengajuan klaim dari 

pekerja," paparnya. 

18. 08 

Februar

y 2022 

Pemerintah 

mendorong 

kebijakan 

turunkan 

kemiskinan di 

212 wilayah 

Positive Antara Lampung Airlangga 

Hartarto 

Menteri Koordinator 

(Menko) Bidang 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong 

berbagai kebijakan untuk 

mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah di Indonesia 

sepanjang 2022. 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko 

Airlangga Hartarto dalam 

http://www.radarbogor.id/2022/02/08/anda-terkena-phk-tenang-ada-klaim-jkp-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.radarbogor.id/2022/02/08/anda-terkena-phk-tenang-ada-klaim-jkp-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.radarbogor.id/2022/02/08/anda-terkena-phk-tenang-ada-klaim-jkp-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.radarbogor.id/2022/02/08/anda-terkena-phk-tenang-ada-klaim-jkp-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.radarbogor.id/2022/02/08/anda-terkena-phk-tenang-ada-klaim-jkp-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.radarbogor.id/2022/02/08/anda-terkena-phk-tenang-ada-klaim-jkp-dari-bpjs-ketenagakerjaan
http://lampung.antaranews.com/berita/592161/pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-di-212-wilayah
http://lampung.antaranews.com/berita/592161/pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-di-212-wilayah
http://lampung.antaranews.com/berita/592161/pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-di-212-wilayah
http://lampung.antaranews.com/berita/592161/pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-di-212-wilayah
http://lampung.antaranews.com/berita/592161/pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-di-212-wilayah
http://lampung.antaranews.com/berita/592161/pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-di-212-wilayah
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Seminar Nasional Akselerasi 

Ekonomi Daerah untuk 

Memacu Pemulihan Nasional 

di Jakarta, Selasa. Menko 

Airlangga mengatakan salah 

satu kebijakan yang sudah 

terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan 

adalah program 

perlindungan sosial yang 

masuk dalam Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN). Ia menuturkan 

kebijakan pengentasan 

kemiskinan melalui program 

perlindungan sosial telah 

berhasil menurunkan tingkat 

kemiskinan dari 10,14 persen 

pada Maret 2021 menjadi 

9,71 persen pada September 

2021. 

19. 08 

Februar

y 2022 

Tolak Revisi UU 

PPP, PKS: Tak 

Boleh Ada 

Penumpang 

Gelap 

Positive Vivanews Mulyanto Anggota Badan Legislasi 

(Baleg) DPR RI dari Fraksi 

PKS, Mulyanto, mengatakan 

revisi UU PPP merupakan 

tindak lanjut putusan 

Mahkamah Konstitusi (MK) 

terhadap UU Cipta Kerja 

yang dinyatakan 

inkonstitusional bersyarat. 

Menurutnya, berkaitan 

dengan metode Omnibus 

yang dimasukkan dalam 

revisi UU PPP tersebut, hal 

itu sah diterapkan dalam 

penyederhanaan UU. Sebab, 

bisa menghilangkan tumpang 

tindih UU ataupun 

mempercepat proses 

pembentukan UU selama 

bersifat pasti, baku, dan 

standar. "Sifat pasti, baku, 

dan standar itu yang 

ditekankan putusan MK 

terkait JR UU Omnibus Law 

http://www.viva.co.id/berita/politik/1447373-tolak-revisi-uu-ppp-pks-tak-boleh-ada-penumpang-gelap
http://www.viva.co.id/berita/politik/1447373-tolak-revisi-uu-ppp-pks-tak-boleh-ada-penumpang-gelap
http://www.viva.co.id/berita/politik/1447373-tolak-revisi-uu-ppp-pks-tak-boleh-ada-penumpang-gelap
http://www.viva.co.id/berita/politik/1447373-tolak-revisi-uu-ppp-pks-tak-boleh-ada-penumpang-gelap
http://www.viva.co.id/berita/politik/1447373-tolak-revisi-uu-ppp-pks-tak-boleh-ada-penumpang-gelap
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Cipta Kerja," kata Mulyanto, 

Selasa, 8 Februari 2022. 

20. 08 

Februar

y 2022 

Mahasiswa 

Universitas BSI 

Kampus 

Tasikmalaya 

Lulus Uji 

Kompetensi 

Bidang 

Programmer 

Positive Republika Deddy Supriadi Sebanyak 35 mahasiswa dari 

Program Studi (prodi) Sistem 

Informasi Universitas BSI 

(Bina Sarana Informatika) 

kampus Tasikmalaya, 

dinyatakan kompeten usai 

mengikuti uji kompetensi 

bidang programmer yang 

berlangsung sejak 25 Januari 

sampai 5 Februari 2022. 

Ketua Prodi Sistem Informasi 

Universitas BSI kampus 

Tasikmalaya Deddy Supriadi 

mengatakan uji kompetensi 

bidang programmer ini 

diikuti oleh 48 mahasiswa 

dari semester 5. Kompetensi 

ini wajib dimiliki mahasiswa 

agar mendukung salah satu 

profil dari lulusan prodi 

Sistem Informasi Universitas 

BSI kampus Tasikmalaya 

yaitu menjadi programmer," 

terangnya. Dengan begitu, 

lulusan Universitas BSI 

kampus Tasikmalaya lebih 

kompeten dan mampu 

berdaya saing tinggi di dunia 

industri. 

21. 08 

Februar

y 2022 

Pemerintah 

dorong 

kebijakan 

turunkan 

kemiskinan di 

212 wilayah 

sepanjang 2022 

Positive Antara Sumbar Airlangga 

Hartarto 

Menteri Koordinator 

(Menko) Bidang 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong 

berbagai kebijakan untuk 

mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah di Indonesia 

sepanjang 2022. 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

agar pada 2022 ini 212 

http://www.republika.co.id/berita/r6yxqz459/mahasiswa-universitas-bsi-kampus-tasikmalaya-lulus-uji-kompetensi-bidang-programmer
http://www.republika.co.id/berita/r6yxqz459/mahasiswa-universitas-bsi-kampus-tasikmalaya-lulus-uji-kompetensi-bidang-programmer
http://www.republika.co.id/berita/r6yxqz459/mahasiswa-universitas-bsi-kampus-tasikmalaya-lulus-uji-kompetensi-bidang-programmer
http://www.republika.co.id/berita/r6yxqz459/mahasiswa-universitas-bsi-kampus-tasikmalaya-lulus-uji-kompetensi-bidang-programmer
http://www.republika.co.id/berita/r6yxqz459/mahasiswa-universitas-bsi-kampus-tasikmalaya-lulus-uji-kompetensi-bidang-programmer
http://www.republika.co.id/berita/r6yxqz459/mahasiswa-universitas-bsi-kampus-tasikmalaya-lulus-uji-kompetensi-bidang-programmer
http://www.republika.co.id/berita/r6yxqz459/mahasiswa-universitas-bsi-kampus-tasikmalaya-lulus-uji-kompetensi-bidang-programmer
http://www.republika.co.id/berita/r6yxqz459/mahasiswa-universitas-bsi-kampus-tasikmalaya-lulus-uji-kompetensi-bidang-programmer
http://sumbar.antaranews.com/berita/485921/pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-di-212-wilayah-sepanjang-2022
http://sumbar.antaranews.com/berita/485921/pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-di-212-wilayah-sepanjang-2022
http://sumbar.antaranews.com/berita/485921/pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-di-212-wilayah-sepanjang-2022
http://sumbar.antaranews.com/berita/485921/pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-di-212-wilayah-sepanjang-2022
http://sumbar.antaranews.com/berita/485921/pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-di-212-wilayah-sepanjang-2022
http://sumbar.antaranews.com/berita/485921/pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-di-212-wilayah-sepanjang-2022
http://sumbar.antaranews.com/berita/485921/pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-di-212-wilayah-sepanjang-2022
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wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko 

Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi 

Ekonomi Daerah untuk 

Memacu Pemulihan Nasional 

di Jakarta, Selasa. Sementara 

program perlindungan 

masyarakat pada 2022 

memiliki pagu Rp154,8 triliun 

untuk melanjutkan program 

bantuan sosial seperti PKH 

dan Sembako, Kartu 

Prakerja, BLT Desa, Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan, serta 

antisipasi perluasan 

perlindungan sosial. Menko 

Airlangga mengatakan salah 

satu kebijakan yang sudah 

terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan 

adalah program 

perlindungan sosial yang 

masuk dalam Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN). 

22. 08 

Februar

y 2022 

Tingkatkan 

Ketrampilan 

PMI, Disnaker 

Pemkab Blitar 

Gelar Pelatihan 

Pak Camat PMI 

Positive Blitar Kab  Pemerintah Kabupaten Blitar 

melalui Dinas Tenaga Kerja 

menggelar Pelatihan 

Kewirausahaan Calon dan 

Mantan Pekerja Migran 

Indonesia PMI (PAK CAMAT 

PMI). "Pelatihan ini untuk 

mendidik, membekali serta 

mencetak para calon dan 

mantan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) untuk 

menjadi wirausahawan baru 

di Kabupaten Blitar,"ujarnya. 

Sebagai informasi Dinas 

Tenaga Kerja telah 

meluncurkan Program PAK 

CAMAT PMI tahun 2020. 

Kegiatan ini dilakukan 

http://www.blitarkab.go.id/2022/02/08/tingkatkan-ketrampilan-pmi-disnaker-pemkab-blitar-gelar-pelatihan-pak-camat-pmi
http://www.blitarkab.go.id/2022/02/08/tingkatkan-ketrampilan-pmi-disnaker-pemkab-blitar-gelar-pelatihan-pak-camat-pmi
http://www.blitarkab.go.id/2022/02/08/tingkatkan-ketrampilan-pmi-disnaker-pemkab-blitar-gelar-pelatihan-pak-camat-pmi
http://www.blitarkab.go.id/2022/02/08/tingkatkan-ketrampilan-pmi-disnaker-pemkab-blitar-gelar-pelatihan-pak-camat-pmi
http://www.blitarkab.go.id/2022/02/08/tingkatkan-ketrampilan-pmi-disnaker-pemkab-blitar-gelar-pelatihan-pak-camat-pmi
http://www.blitarkab.go.id/2022/02/08/tingkatkan-ketrampilan-pmi-disnaker-pemkab-blitar-gelar-pelatihan-pak-camat-pmi
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berdasarkan Dokumen 

Pelaksanaan Aggaran APBD 

Tahun Anggaran 2022 pada 

Program Pelindungan PMI 

(Pra dan Purna Penempatan) 

di Daerah bertempat di 

Pendopo SAP, Selasa 

(8/2/2021). 

23. 08 

Februar

y 2022 

BPJAMSOSTEK 

Siap Berikan 

Layanan 

Manfaat 

Program JKP 

Positive Bidik Nasional Anggoro Eko 

Cahyo,Indra 

Iswanto 

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 

http://bidiknasional.com/2022/02/08/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://bidiknasional.com/2022/02/08/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://bidiknasional.com/2022/02/08/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://bidiknasional.com/2022/02/08/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://bidiknasional.com/2022/02/08/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
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ketentuan yang diberikan 

telah dipenuhi peserta. 

Direktur Utama 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko 

Cahyo menyatakan pihaknya 

telah mempersiapkan 

infrastruktur dan 

internalisasi regulasi terkait 

JKP ini dan berharap program 

ini dapat berjalan sesuai 

dengan filosofinya yaitu 

mempertahankan kehidupan 

yang layak bagi pekerja saat 

kehilangan pekerjaan dan 

bisa bekerja kembali. 

24. 08 

Februar

y 2022 

Diduga Pekerja 

Abaikan 

Permen PU dan 

Permenakertra

ns, Pekerja 

Tidak 

Dilengkapi APD 

Negativ

e 

Jurnal Media 

Indonesia 

 Tangerang JMI, Di duga kuat 

mengabaikan Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum 

(Permen PU) serta Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi karena terlihat 

jelas di lokasi kegiatan, para 

pekerja nya tidak di lengkapi 

Alat Pelindung Diri 

(APD)/safety secara 

maksimal di sebuah instansi 

pengurusan surat-surat 

kendaraan atau sistem 

administrasi manunggal satu 

atap (samsat) lokasi Balaraja, 

Kab. Tangerang, Banten. Jika 

seperti ini, jelas mereka 

terang- terangan 

mengabaikan peraturan yang 

berlaku yaitu Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum 

(Permen PU), serta Peraturan 

Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Republik 

Indonesia nomor 

PER.08/MEN/VII/2010 

tentang alat pelindung diri. 

Kami harap dan seharusnya 

ada ketegasan dari 

penanggungjawab para 

http://www.jurnalmediaindonesia.com/2022/02/diduga-pekerja-abaikan-permen-pu-dan.html
http://www.jurnalmediaindonesia.com/2022/02/diduga-pekerja-abaikan-permen-pu-dan.html
http://www.jurnalmediaindonesia.com/2022/02/diduga-pekerja-abaikan-permen-pu-dan.html
http://www.jurnalmediaindonesia.com/2022/02/diduga-pekerja-abaikan-permen-pu-dan.html
http://www.jurnalmediaindonesia.com/2022/02/diduga-pekerja-abaikan-permen-pu-dan.html
http://www.jurnalmediaindonesia.com/2022/02/diduga-pekerja-abaikan-permen-pu-dan.html
http://www.jurnalmediaindonesia.com/2022/02/diduga-pekerja-abaikan-permen-pu-dan.html
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pekerja untuk penerapan 

APD, dan rambu- rambu APD 

di pasang di sekitar lokasi 

pengerjaan. Senin 

(07/02/2022). Terlihat jelas 

di mata umum para pekerja 

sedang memanjat gedung 

memperbaiki mesin AC dan 

tidak mengenakan alat 

pelindung diri seperti Safety 

Helm, Masker, Safety Shoes, 

Kacamata khusus untuk 

proyek, Sarung tangan, dan 

Safety belt. 

25. 08 

Februar

y 2022 

H.Ahkam Fokus 

Bina Eks 

Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) 

Positive Post Kota Ntb  Tingginya angka Pekerja 

Migran Indonesia (PMI), yang 

sudah menghirup udara 

segar di kampungnya, 

membuat politisi PKB dapil I 

Praya Praya Tengah Lombok 

Tengah (Loteng), merasa 

terpanggil untuk melakukan 

pembinaan, agar mereka 

tidak lagi berangkat sebagai 

PMI. Pada Progam Serap 

Aspirasi (Reses) awal tahun 

2022, terfokus untuk 

melakukan pembinaan 

kepada para eks PMI. "Dalam 

program Reses tahun ini, 

saya akan mencoba 

mencarikan para eks PMI 

peluang kerja, agar mereka 

tidak lagi mencari Rizki di 

luar negeri," katanya, Senin 

(7/2/22). Salah satu langkah 

untuk mencarikan mereka 

solusi tentunya mereka harus 

dicarikan peluang usaha atau 

pekerjaan. 

26. 08 

Februar

y 2022 

DPRD Batam 

Lakukan 

Audiensi 

dengan Serikat 

Negativ

e 

Simak Kepri Muhammad 

Kamaluddin 

DPRD Kota Batam 

melaksanakan Audiensi 

dengan Serikat Buruh kota 

Batam, bertempat di Ruang 

http://www.postkotantb.com/2022/02/hahkam-fokus-bina-eks-pekerja-migran.html
http://www.postkotantb.com/2022/02/hahkam-fokus-bina-eks-pekerja-migran.html
http://www.postkotantb.com/2022/02/hahkam-fokus-bina-eks-pekerja-migran.html
http://www.postkotantb.com/2022/02/hahkam-fokus-bina-eks-pekerja-migran.html
http://simakkepri.com/dprd-batam-lakukan-audiensi-dengan-serikat-buruh-yang-melakukan-aksi-demo
http://simakkepri.com/dprd-batam-lakukan-audiensi-dengan-serikat-buruh-yang-melakukan-aksi-demo
http://simakkepri.com/dprd-batam-lakukan-audiensi-dengan-serikat-buruh-yang-melakukan-aksi-demo
http://simakkepri.com/dprd-batam-lakukan-audiensi-dengan-serikat-buruh-yang-melakukan-aksi-demo
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Buruh yang 

Melakukan Aksi 

Demo 

Rapat Pimpinan DPRD 

Batam, Senin (07/02/2022). 

Rapat tersebut dipimpin oleh 

Wakil Ketua I DPRD Batam, 

Muhammad Kamaluddin, 

dihadiri Kapolsek Batam 

Kota, Kasi Trantib Satpol PP 

kota Batam dan perwakilan 

buruh dari FSMPI dan SPSI. 

Sementara itu, Wakil Ketua I 

DPRD Kota Batam, 

Muhammad Kamaluddin, 

mengucapkan terimakasih 

kepada para buruh yang 

telah menyampaikan 

aspirasinya. Ketua Konsulat 

Cabang FSMPI Batam, 

Ramon, mengatakan bahwa 

audiensi tersebut merupakan 

tindak lanjut dari aksi unjuk 

rasa yang di gelar di Graha 

Kepri dan Gedung DPRD 

Batam untuk membahas 

tuntutan yang disampaikan 

dalam aksi. 

27. 08 

Februar

y 2022 

Menko 

Airlangga: 

Program 

Perlindungan 

Sosial Mampu 

Tekan Angka 

Kemiskinan 

Positive Inilah Airlangga 

Hartarto 

Menko Bidang 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto mengatakan 

kebijakan pengentasan 

kemiskinan melalui program 

perlindungan sosial berhasil 

menurunkan angka 

kemisikinan. "Salah satu 

kebijakan yang sudah 

terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan 

adalah program 

perlindungan sosial yang 

masuk dalam Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN)," katanya. Program 

perlindungan sosial 

terealisasi Rp171 triliun atau 

91,5 persen dari pagu 

Rp186,64 triliun yang 

http://simakkepri.com/dprd-batam-lakukan-audiensi-dengan-serikat-buruh-yang-melakukan-aksi-demo
http://simakkepri.com/dprd-batam-lakukan-audiensi-dengan-serikat-buruh-yang-melakukan-aksi-demo
http://simakkepri.com/dprd-batam-lakukan-audiensi-dengan-serikat-buruh-yang-melakukan-aksi-demo
http://www.inilah.com/menko-airlangga-program-perlindungan-sosial-mampu-tekan-angka-kemiskinan
http://www.inilah.com/menko-airlangga-program-perlindungan-sosial-mampu-tekan-angka-kemiskinan
http://www.inilah.com/menko-airlangga-program-perlindungan-sosial-mampu-tekan-angka-kemiskinan
http://www.inilah.com/menko-airlangga-program-perlindungan-sosial-mampu-tekan-angka-kemiskinan
http://www.inilah.com/menko-airlangga-program-perlindungan-sosial-mampu-tekan-angka-kemiskinan
http://www.inilah.com/menko-airlangga-program-perlindungan-sosial-mampu-tekan-angka-kemiskinan
http://www.inilah.com/menko-airlangga-program-perlindungan-sosial-mampu-tekan-angka-kemiskinan
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diberikan antara lain untuk 

pengentasan kemiskinan 

ekstrim kepada 1,16 juta 

penerima di 35 kabupaten 

prioritas. Berdasarkan data 

yang tercatat, program 

pengentasan kemiskinan dan 

perlindungan sosial telah 

menurunkan tingkat 

kemiskinan dari 10,14 persen 

pada Maret 2021 menjadi 

9,71 persen pada September 

2021. 

28. 08 

Februar

y 2022 

Kemnaker: 

Mayoritas TKA 

di Indonesia 

Adalah Pekerja 

Teknis Dalam 3 

Tahun Terakhir 

Neutral Suara.com Suhartono Direktur Jenderal Pembinaan 

Penempatan Tenaga Kerja 

dan Perluasan Kesempatan 

Kerja Kementerian 

Ketenagakerjaan, Suhartono 

memaparkan jumlah tenaga 

kerja asing atau TKA yang 

berada di Indonesia dalam 

kurun waktu tiga tahun 

terakhir. Mayoritas TKA yang 

bekerja di Indonesia 

merupakan para pekerja 

teknis, yang dalam data 

Kemnaker disebut 

menempati jabatan 

profesional. Suhartono 

melanjutkan data tahun 2021 

untuk sektor jasa sebanyak 

46.795, sektor industri 

39.225, sektor pertanian dan 

maritim sebanyak 2.251. 

"Jadi total pada 2021 

sebanyak 88.271," 

tandasnya. 

29. 08 

Februar

y 2022 

Ini Sebab MoU 

Pengiriman 

ART Indonesia 

ke Malaysia 

Belum 

Ditandatangani 

Neutral Tempo.co M Saravanan Duta Besar Indonesia di 

Kuala Lumpur, Hermono, 

menjelaskan alasan belum 

ditandatanganinya 

kesepakatan pengiriman 

asisten rumah tangga atau 

ART ke, yang semula 

http://www.suara.com/news/2022/02/08/125710/kemnaker-mayoritas-tka-di-indonesia-adalah-pekerja-teknis-dalam-3-tahun-terakhir
http://www.suara.com/news/2022/02/08/125710/kemnaker-mayoritas-tka-di-indonesia-adalah-pekerja-teknis-dalam-3-tahun-terakhir
http://www.suara.com/news/2022/02/08/125710/kemnaker-mayoritas-tka-di-indonesia-adalah-pekerja-teknis-dalam-3-tahun-terakhir
http://www.suara.com/news/2022/02/08/125710/kemnaker-mayoritas-tka-di-indonesia-adalah-pekerja-teknis-dalam-3-tahun-terakhir
http://www.suara.com/news/2022/02/08/125710/kemnaker-mayoritas-tka-di-indonesia-adalah-pekerja-teknis-dalam-3-tahun-terakhir
http://www.suara.com/news/2022/02/08/125710/kemnaker-mayoritas-tka-di-indonesia-adalah-pekerja-teknis-dalam-3-tahun-terakhir
http://dunia.tempo.co/read/1558599/ini-sebab-mou-pengiriman-art-indonesia-ke-malaysia-belum-ditandatangani
http://dunia.tempo.co/read/1558599/ini-sebab-mou-pengiriman-art-indonesia-ke-malaysia-belum-ditandatangani
http://dunia.tempo.co/read/1558599/ini-sebab-mou-pengiriman-art-indonesia-ke-malaysia-belum-ditandatangani
http://dunia.tempo.co/read/1558599/ini-sebab-mou-pengiriman-art-indonesia-ke-malaysia-belum-ditandatangani
http://dunia.tempo.co/read/1558599/ini-sebab-mou-pengiriman-art-indonesia-ke-malaysia-belum-ditandatangani
http://dunia.tempo.co/read/1558599/ini-sebab-mou-pengiriman-art-indonesia-ke-malaysia-belum-ditandatangani
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direncanakan pada 6-7 

Februari 2022 di Bali. 

Indonesia ingin menghapus 

sistem di mana tenaga kerja 

Indonesia masuk ke Malaysia 

dengan visa turis dan 

kemudian mengajukan 

permohonan konversi ke izin 

kerja. "Kami ingin ini 

dihapuskan karena telah 

menyebabkan perdagangan 

manusia dan penganiayaan 

terhadap warga kami karena 

kebanyakan dari mereka 

tidak terlatih dan tidak tahu 

bagaimana menangani diri 

mereka sendiri karena 

mereka berasal dari desa-

desa di Indonesia," kata 

Dubes Hermono kepada Free 

Malaysia Today, Senin, 7 

Februari 2022. Itu benar-

benar melewati pemerintah 

Indonesia," katanya, dan 

menambahkan mereka juga 

tidak akan mengetahui detail 

kontraknya. 

30. 08 

Februar

y 2022 

BPJAMSOSTEK 

Siap Berikan 

Layanan 

Manfaat 

Program JKP 

Positive Warta Ekonomi  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 

http://wartaekonomi.co.id/read391756/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://wartaekonomi.co.id/read391756/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://wartaekonomi.co.id/read391756/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://wartaekonomi.co.id/read391756/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://wartaekonomi.co.id/read391756/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
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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. 

Namun tidak perlu risau, 

terhitung tanggal 1 Februari 

2022, klaim manfaat 

program Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan (JKP) dapat 

diajukan. 

31. 08 

Februar

y 2022 

Terima Dubes 

Hongaria, 

Kepala BP2MI 

Tawarkan Dua 

Skema 

Penempatan 

PMI 

Neutral Media Indonesia Lilla 

Karsay,Benny 

Rhamdani 

KEPALA Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI) Benny Rhamdani 

menawarkan dua skema 

penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) ke Hongaria. 

"Dengan besarnya peluang 

kerja di Hungaria kami 

menawarkan yaitu kalau 

selama ini penempatan 

bekerja di Hungaria melalui 

Private to Private (P to P) 

maka dua skema yang kami 

tawarkan adalah 

Government to Government 

(G to G) dan Government to 

Private (G to P)," ujar Benny. 

Skema tersebut yakni 

http://mediaindonesia.com/ekonomi/470129/terima-dubes-hongaria-kepala-bp2mi-tawarkan-dua-skema-penempatan-pmi
http://mediaindonesia.com/ekonomi/470129/terima-dubes-hongaria-kepala-bp2mi-tawarkan-dua-skema-penempatan-pmi
http://mediaindonesia.com/ekonomi/470129/terima-dubes-hongaria-kepala-bp2mi-tawarkan-dua-skema-penempatan-pmi
http://mediaindonesia.com/ekonomi/470129/terima-dubes-hongaria-kepala-bp2mi-tawarkan-dua-skema-penempatan-pmi
http://mediaindonesia.com/ekonomi/470129/terima-dubes-hongaria-kepala-bp2mi-tawarkan-dua-skema-penempatan-pmi
http://mediaindonesia.com/ekonomi/470129/terima-dubes-hongaria-kepala-bp2mi-tawarkan-dua-skema-penempatan-pmi
http://mediaindonesia.com/ekonomi/470129/terima-dubes-hongaria-kepala-bp2mi-tawarkan-dua-skema-penempatan-pmi
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Government to Government 

(G to G) dan Government to 

Private (G to P). Menurutnya, 

penawawan skema itu bukan 

berarti tidak percaya penuh 

kepada agensi atau 

perusahaan dengan skema P 

to P. Tetapi dengan adanya 

skema G to G atau G to P 

maka akan membuat posisi 

PMI benar-benar terlindungi 

karena negara terlibat 

didalam proses penempatan. 

32. 08 

Februar

y 2022 

Turunkan 

Kemiskinan 

Ekstrem di 212 

Wilayah RI, Ini 

Kebijakan 

Pemerintah 

Positive Medcom.id Airlangga 

Hartarto 

Pemerintah mendorong 

berbagai kebijakan dalam 

menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah di Indonesia 

sepanjang 2022. 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menteri 

Koordinator bidang 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto, Selasa, 8 Februari 

2022. Salah satu kebijakan 

yang terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan 

adalah program 

perlindungan sosial yang 

masuk dalam Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN). Airlangga menjelaskan 

kebijakan pengentasan 

kemiskinan melalui program 

perlindungan sosial telah 

berhasil menurunkan tingkat 

kemiskinan dari 10,14 persen 

pada Maret 2021 menjadi 

9,71 persen pada September 

2021. 

http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/4KZq6Vqk-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah-ri-ini-kebijakan-pemerintah
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/4KZq6Vqk-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah-ri-ini-kebijakan-pemerintah
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/4KZq6Vqk-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah-ri-ini-kebijakan-pemerintah
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/4KZq6Vqk-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah-ri-ini-kebijakan-pemerintah
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/4KZq6Vqk-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah-ri-ini-kebijakan-pemerintah
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/4KZq6Vqk-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah-ri-ini-kebijakan-pemerintah
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33. 08 

Februar

y 2022 

Menko 

Airlangga 

Siapkan 

Program 

Turunkan 

Kemiskinan di 

212 Wilayah 

Positive Okezone Airlangga 

Hartarto 

Menteri Koordinator 

(Menko) Bidang 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto mengaku ingin 

siapkan program untuk 

menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah Indonesia sepanjang 

2022. "Pemerintah 

mendorong diberikan 

langkah-langkah agar pada 

2022 ini 212 wilayah yang 

memiliki kemiskinan ekstrem 

dapat diturunkan," ujar 

Airlangga dalam Seminar 

Nasional Akselerasi Ekonomi 

Daerah untuk Memacu 

Pemulihan Nasional di 

Jakarta, Selasa Dia 

menyatakan kalau 

pemerintah sudah 

mendorong berbagai 

kebijakan untuk mampu 

menurunkan tingkat 

kemiskinan tersebut. 

(8/2/20220. 

34. 08 

Februar

y 2022 

Menko 

Airlangga 

Siapkan 

Program 

Turunkan 

Kemiskinan 

Ekstrem di 212 

Wilayah 

Positive Okezone Airlangga 

Hartarto 

Menteri Koordinator 

(Menko) Bidang 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto mengaku ingin 

siapkan program untuk 

menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah Indonesia sepanjang 

2022. "Pemerintah 

mendorong diberikan 

langkah-langkah agar pada 

2022 ini 212 wilayah yang 

memiliki kemiskinan ekstrem 

dapat diturunkan," ujar 

Airlangga dalam Seminar 

Nasional Akselerasi Ekonomi 

Daerah untuk Memacu 

Pemulihan Nasional di 

Jakarta, Selasa Dia 

http://economy.okezone.com/read/2022/02/08/320/2543964/menko-airlangga-siapkan-program-turunkan-kemiskinan-di-212-wilayah
http://economy.okezone.com/read/2022/02/08/320/2543964/menko-airlangga-siapkan-program-turunkan-kemiskinan-di-212-wilayah
http://economy.okezone.com/read/2022/02/08/320/2543964/menko-airlangga-siapkan-program-turunkan-kemiskinan-di-212-wilayah
http://economy.okezone.com/read/2022/02/08/320/2543964/menko-airlangga-siapkan-program-turunkan-kemiskinan-di-212-wilayah
http://economy.okezone.com/read/2022/02/08/320/2543964/menko-airlangga-siapkan-program-turunkan-kemiskinan-di-212-wilayah
http://economy.okezone.com/read/2022/02/08/320/2543964/menko-airlangga-siapkan-program-turunkan-kemiskinan-di-212-wilayah
http://economy.okezone.com/read/2022/02/08/320/2543964/menko-airlangga-siapkan-program-turunkan-kemiskinan-di-212-wilayah
http://economy.okezone.com/read/2022/02/08/320/2543964/menko-airlangga-siapkan-program-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://economy.okezone.com/read/2022/02/08/320/2543964/menko-airlangga-siapkan-program-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://economy.okezone.com/read/2022/02/08/320/2543964/menko-airlangga-siapkan-program-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://economy.okezone.com/read/2022/02/08/320/2543964/menko-airlangga-siapkan-program-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://economy.okezone.com/read/2022/02/08/320/2543964/menko-airlangga-siapkan-program-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://economy.okezone.com/read/2022/02/08/320/2543964/menko-airlangga-siapkan-program-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://economy.okezone.com/read/2022/02/08/320/2543964/menko-airlangga-siapkan-program-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://economy.okezone.com/read/2022/02/08/320/2543964/menko-airlangga-siapkan-program-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
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menyatakan kalau 

pemerintah sudah 

mendorong berbagai 

kebijakan untuk mampu 

menurunkan tingkat 

kemiskinan tersebut. 

(8/2/20220. 

35. 08 

Februar

y 2022 

Disnakertrans 

Jawa Tengah 

Pastikan 

Pekerja Migran 

Sudah Jalani 

Masa Karantina 

Neutral Radio Idola Sakina 

Rosellasari 

Semarang, Idola 92,6 FM- 

Disnakertrans Jawa Tengah 

memastikan ratusan pekerja 

migran yang pulang ke 

kampung halaman, sudah 

menjalani masa karantina 

dan pemeriksaan kesehatan 

secara menyeluruh. Kepala 

Disnakertrans Jawa Tengah 

Sakina Rosellasari 

mengatakan pihaknya telah 

berkoordinasi dengan 

Bandara Internasional 

Soekarno-Hatta dan Bandara 

Djuanda Surabaya, berkaitan 

dengan kepulangan ratusan 

pekerja migran untuk 

menjalani proses skrining 

dengan ketat. Sakina 

menjelaskan, dalam waktu 1 

Januari sampai 6 Februari 

2022 kemarin ada 606 

pekerja migran asal Jawa 

Tengah yang pulang ke 

Tanah Air. Sebelum pulang 

ke kampung halaman di Jawa 

Tengah, ratusan pekerja 

migran itu telah melalui 

masa karantina di Wisma 

Atlet Jakarta maupun di 

Wisma Haji Sukolilo 

Surabaya. 

36. 08 

Februar

y 2022 

Pekerja 

Informal Bisa 

Daftar BPJS 

Ketenagakerjaa

n, Cara 

Positive Bidik Nasional  Kepesertaan BPJS 

Ketenagakerjaan masih 

didominasi oleh pekerja 

formal. Kepala BPJS 

Ketenagakerjaan Surabaya 

http://www.radioidola.com/2022/disnakertrans-jateng-pastikan-pekerja-migran-sudah-jalani-masa-karantina
http://www.radioidola.com/2022/disnakertrans-jateng-pastikan-pekerja-migran-sudah-jalani-masa-karantina
http://www.radioidola.com/2022/disnakertrans-jateng-pastikan-pekerja-migran-sudah-jalani-masa-karantina
http://www.radioidola.com/2022/disnakertrans-jateng-pastikan-pekerja-migran-sudah-jalani-masa-karantina
http://www.radioidola.com/2022/disnakertrans-jateng-pastikan-pekerja-migran-sudah-jalani-masa-karantina
http://www.radioidola.com/2022/disnakertrans-jateng-pastikan-pekerja-migran-sudah-jalani-masa-karantina
http://bidiknasional.com/2022/02/08/pekerja-informal-bisa-daftar-bpjs-ketenagakerjaan-cara-daftarnya-mudah
http://bidiknasional.com/2022/02/08/pekerja-informal-bisa-daftar-bpjs-ketenagakerjaan-cara-daftarnya-mudah
http://bidiknasional.com/2022/02/08/pekerja-informal-bisa-daftar-bpjs-ketenagakerjaan-cara-daftarnya-mudah
http://bidiknasional.com/2022/02/08/pekerja-informal-bisa-daftar-bpjs-ketenagakerjaan-cara-daftarnya-mudah
http://bidiknasional.com/2022/02/08/pekerja-informal-bisa-daftar-bpjs-ketenagakerjaan-cara-daftarnya-mudah
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Daftarnya 

Mudah 

Karimunjawa menjelaskan, 

para pekerja informal bisa 

masuk dalam program 

Pekerja Bukan Penerima 

Upah (BPU). Pekerja informal 

dapat mendaftar menjadi 

peserta BPJS 

Ketenagakerjaan ujar Indra 

Iswanto Selasa (08/02/2022). 

Sedangkan untuk 3 program 

(JKK, JKM & JHT) cukup 

menambah Rp 20.000 atau 

total menjadi Rp 36.800, 

peserta sudah mendapatkan 

perlindungan dari BPJS 

Ketenagakerjaan. 

37. 08 

Februar

y 2022 

Kepala BP2MI 

Tawarkan Dua 

Skema 

Penempatan 

PMI kepada 

Hungaria 

Neutral Pelitatoday.com Lilla 

Karsay,Benny 

Rhamdani 

Com- Kepala Badan 

Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) Benny 

Rhamdani menawarkan dua 

skema penempatan Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) ke 

negara Hungaria. "Dengan 

besarnya peluang kerja di 

Hungaria kami menawarkan 

yaitu kalau selama ini 

penempatan bekerja di 

Hungaria melalui Private to 

Private (P to P), maka dua 

skema yang kami tawarkan 

adalah Government to 

Government (G to G) dan 

Government to Private (G to 

P)," ujar Benny. Hal itu ia 

sampaikan saat menerima 

kunjungan dari Duta Besar 

(Dubes) Negara Hungaria 

untuk Indonesia, HE Ms. Lilla 

Karsay, di kantor BP2MI, 

Selasa (8/2/2022). "Jika 

setuju atas nama pemerintah 

Hungaria untuk skema G to G 

dan G to P, kami akan 

membicarakannya dengan 

kementerian yang memiliki 

http://bidiknasional.com/2022/02/08/pekerja-informal-bisa-daftar-bpjs-ketenagakerjaan-cara-daftarnya-mudah
http://bidiknasional.com/2022/02/08/pekerja-informal-bisa-daftar-bpjs-ketenagakerjaan-cara-daftarnya-mudah
http://www.pelitatoday.com/2022/02/kepala-bp2mi-tawarkan-dua-skema.html
http://www.pelitatoday.com/2022/02/kepala-bp2mi-tawarkan-dua-skema.html
http://www.pelitatoday.com/2022/02/kepala-bp2mi-tawarkan-dua-skema.html
http://www.pelitatoday.com/2022/02/kepala-bp2mi-tawarkan-dua-skema.html
http://www.pelitatoday.com/2022/02/kepala-bp2mi-tawarkan-dua-skema.html
http://www.pelitatoday.com/2022/02/kepala-bp2mi-tawarkan-dua-skema.html
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wewenang untuk itu dan 

mungkin nanti akan ada 

penandatanganan MoU 

antara Indonesia dengan 

Hungaria," ucapnya. 

38. 08 

Februar

y 2022 

PHK Sepihak, 

Komisi II DPRD 

Medan 

Lakukan RDP 

Bersama Pihak 

Terkait 

Negativ

e 

Klik Sumut  Menanggapi adanya 

pengaduan masyarakat 

terkait ketenagakerjaan, 

Komisi 2 DPRD Kota Medan 

menggelar Rapat Dengar 

Pendapat (RDP) dengan 

Dinas Ketenagakerjaan Kota 

Medan, BPJS 

Ketenagakerjaan cabang 

Medan Utara, PT. Belawan 

Deli Chemical Industri, PT. 

Coca Cola Amatil Indonesia, 

PT. Usaha Berkah Amanah, 

beserta perwakilan pekerja, 

Senin (7/2/2022). RDP ini 

dipimpin Wakil Ketua Komisi 

2 DPRD Kota Medan, Sudari, 

S.T, yang berlangsung di 

Ruang Rapat Komisi 2 DPRD 

Kota Medan. Bacaan Lainnya 

Pemko Medan Dukung 

Pengelolaan Sampah Rumah 

Tangga Rudiyanto: 

Kapolrestabes Medan 

Tangkap Pelaku Pembacokan 

Indrajit Bobby: Ajak PDGI 

Berkolaborasi Wujudkan 

Medan Sebagai Medical 

Tourism. Sudari mengatakan, 

ada 2 (dua) permasalahan 

terkait pengaduan 

masyarakat, yaitu 

permasalahan antara PT. 

Belawan Deli Chemical 

Industri dengan Rinaldi Lubis 

sebagai Security, dan antara 

PT. Coca Cola Amatil 

Indonesia dengan PT. Usaha 

Berkah Amanah. 

http://kliksumut.com/phk-sepihak-komisi-ii-dprd-medan-lakukan-rdp-bersama-pihak-terkait
http://kliksumut.com/phk-sepihak-komisi-ii-dprd-medan-lakukan-rdp-bersama-pihak-terkait
http://kliksumut.com/phk-sepihak-komisi-ii-dprd-medan-lakukan-rdp-bersama-pihak-terkait
http://kliksumut.com/phk-sepihak-komisi-ii-dprd-medan-lakukan-rdp-bersama-pihak-terkait
http://kliksumut.com/phk-sepihak-komisi-ii-dprd-medan-lakukan-rdp-bersama-pihak-terkait
http://kliksumut.com/phk-sepihak-komisi-ii-dprd-medan-lakukan-rdp-bersama-pihak-terkait
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39. 08 

Februar

y 2022 

Arutmin 

Dukung 

Pengembangan 

Keterampilan 

Di BLK Provinsi 

Kalimantan 

Selatan Bagi 

Generasi Muda 

Lingkar 

Tambang 

Positive Kabar One  Peningkatan kompetensi 

pemuda yang berada di 

lingkar Tambang sangat 

penting di lakukan, untuk 

memenuhi hal tersebut, PT 

Arutmin Indonesia Tambang 

Senakin berikan pembekalan 

persiapan kepada 10 peserta 

untuk mengikuti pelatihan 

bersertifikat di Balai Latihan 

Kerja-Dinas Tenaga Kerja 

Provinsi Kalimantan Selatan, 

Senin 7/2/2022 Di kantor PT 

Arutmin Senakin. 

Superintendent Adm La dan 

EACD Andi Alvhian Noor 

melalui Fery Ariadi Wardhani 

CD Officer, PT Arutmin 

Indonesia Tambang Senakin 

mengatakan, PT Arutmin 

Indonesia Tambang Senakin 

menyisir dan 

menginventarisir SDM lokal 

berusia produktif khususnya 

warga Desa yang berada di 

lingkar Tambang di fasilitasi 

untuk mengikuti pelatihan di 

BLK-Disnaker provinsi 

Kalimantan Selatan untuk 

mencetak sumber daya 

manusia handal yang 

berdaya saing. Ia 

mengatakan, sebelumnya PT 

Arutmin telah menjalin kerja 

sama dalam bentuk 

pelatihan dengan BLK 

provinsi Kalimantan Selatan 

terutama dalam menyiapkan 

tenaga kerja lokal usia 

produktif (millenial) agar 

mampu bersaing di dunia 

kerja. Tujuan kegiatan ini 

dapat meningkatkan 

ketrampilan bagi pemuda 

lingkar tambang, agar bisa 

bersaing pada bursa tenaga 

http://kabarone.com/2022/02/arutmin-dukung-pengembangan-keterampilan-di-blk-provinsi-kalsel-bagi-generasi-muda-lingkar-tambang
http://kabarone.com/2022/02/arutmin-dukung-pengembangan-keterampilan-di-blk-provinsi-kalsel-bagi-generasi-muda-lingkar-tambang
http://kabarone.com/2022/02/arutmin-dukung-pengembangan-keterampilan-di-blk-provinsi-kalsel-bagi-generasi-muda-lingkar-tambang
http://kabarone.com/2022/02/arutmin-dukung-pengembangan-keterampilan-di-blk-provinsi-kalsel-bagi-generasi-muda-lingkar-tambang
http://kabarone.com/2022/02/arutmin-dukung-pengembangan-keterampilan-di-blk-provinsi-kalsel-bagi-generasi-muda-lingkar-tambang
http://kabarone.com/2022/02/arutmin-dukung-pengembangan-keterampilan-di-blk-provinsi-kalsel-bagi-generasi-muda-lingkar-tambang
http://kabarone.com/2022/02/arutmin-dukung-pengembangan-keterampilan-di-blk-provinsi-kalsel-bagi-generasi-muda-lingkar-tambang
http://kabarone.com/2022/02/arutmin-dukung-pengembangan-keterampilan-di-blk-provinsi-kalsel-bagi-generasi-muda-lingkar-tambang
http://kabarone.com/2022/02/arutmin-dukung-pengembangan-keterampilan-di-blk-provinsi-kalsel-bagi-generasi-muda-lingkar-tambang
http://kabarone.com/2022/02/arutmin-dukung-pengembangan-keterampilan-di-blk-provinsi-kalsel-bagi-generasi-muda-lingkar-tambang
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kerja, dan melalui pelatihan 

bersertifikat ini, tenaga kerja 

lokal setidaknya dapat 

diserap oleh perusahaan-

perusahaan swasta yang 

beroperasi di Kotabaru, 

ujarnya. 

40. 08 

Februar

y 2022 

Bappenas 

Kaget! Tukang 

Las Proyek 

Kereta Cepat 

Didatangkan 

dari China 

Negativ

e 

Detik Pungky Sumadi Tidak bisa dipungkiri mega 

proyek Kereta Cepat Jakarta-

Bandung menggunakan 

tenaga kerja asing (TKA) yang 

mayoritas dari China. 

Menariknya, ternyata ada 

posisi tukang las yang juga 

diisi oleh TKA China. Dia 

mengakui pada saat 

melakukan kunjungan kerja 

ke proyek Kereta Cepat 

Jakarta-Bandung ditemukan 

tukang las yang merupakan 

TKA China. Namun setelah 

berdiskusi ternyata ada 

alasan tertentu mengapa 

proyek Kereta Cepat Jakarta-

Bandung harus 

menggunakan TKA China 

hanya untuk posisi tukang 

las. 

41. 08 

Februar

y 2022 

Pemprov Jawa 

Tengah 

Pastikan 

Pekerja Migran 

Indonesia yang 

Pulang 

Diskrining Ketat 

Neutral Borobudur News Sakina 

Rosellasari 

Pemprov Jawa Tengah 

pastikan kepulangan Pekerja 

Migran Indonesia telah 

melalui skrining ketat, untuk 

memastikan terbebas dari 

virus Covid-19. Kepala 

Disnakertrans Jawa Tengah 

Sakina Rosellasari 

mengatakan, sebelum 

memasuki Jawa Tengah 

ratusan PMI telah melalui 

mekanisme karantina. 

"Pekerja migran asal Jawa 

Tengah masuk melalui dua 

embarkasi, yakni bandara 

Soekarno-Hatta dan Juanda 

http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5933095/bappenas-kaget-tukang-las-proyek-kereta-cepat-didatangkan-dari-china
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5933095/bappenas-kaget-tukang-las-proyek-kereta-cepat-didatangkan-dari-china
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5933095/bappenas-kaget-tukang-las-proyek-kereta-cepat-didatangkan-dari-china
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5933095/bappenas-kaget-tukang-las-proyek-kereta-cepat-didatangkan-dari-china
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5933095/bappenas-kaget-tukang-las-proyek-kereta-cepat-didatangkan-dari-china
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5933095/bappenas-kaget-tukang-las-proyek-kereta-cepat-didatangkan-dari-china
http://borobudurnews.com/pemprov-jateng-pastikan-pekerja-migran-indonesia-yang-pulang-diskrining-ketat
http://borobudurnews.com/pemprov-jateng-pastikan-pekerja-migran-indonesia-yang-pulang-diskrining-ketat
http://borobudurnews.com/pemprov-jateng-pastikan-pekerja-migran-indonesia-yang-pulang-diskrining-ketat
http://borobudurnews.com/pemprov-jateng-pastikan-pekerja-migran-indonesia-yang-pulang-diskrining-ketat
http://borobudurnews.com/pemprov-jateng-pastikan-pekerja-migran-indonesia-yang-pulang-diskrining-ketat
http://borobudurnews.com/pemprov-jateng-pastikan-pekerja-migran-indonesia-yang-pulang-diskrining-ketat
http://borobudurnews.com/pemprov-jateng-pastikan-pekerja-migran-indonesia-yang-pulang-diskrining-ketat
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Surabaya. Negara awal," 

ujarnya, Senin ini, 

diharapkan kondisi 

kesehatan PMI prima 

sebelum memasuki wilayah 

Jawa Tengah. 

42. 08 

Februar

y 2022 

Kemnaker: 

Terjadi 

Penurunan 

Jumlah Pekerja 

Asing di Masa 

Pandemi Covid-

19 

Neutral Kompas Suhartono "Perkembangan pada masa 

Covid-19, terjadi penurunan 

pada 2019 sebanyak 109. 

546 pekerja, menjadi 93.761 

pada 2020, dan pada 2021 

sebanyak 88.271," kata 

Suhartono dalam rapat. 

Lebih lanjut, Suhartono 

menuturkan bahwa 

penurunan jumlah pekerja 

asing ini tak lepas dari 

adanya kebijakan 

pengendalian TKA di masa 

pandemi Covid-19. Direktur 

Jenderal Pembinaan 

Penempatan Tenaga Kerja 

dan Perluasan Kesempatan 

Kerja Kementerian Tenaga 

Kerja (Kemnaker) Suhartono 

mengungkapkan, jumlah 

pekerja asing pada masa 

pandemi Covid-19 

mengalami penurunan. Hal 

itu diketahui saat dia 

memaparkan data tenaga 

kerja asing periode 2019-

2021 di rapat panita kerja 

(Panja) Komisi IX DPR 

pengawasan penanganan 

tenaga kerja asing dengan 

pemerintah, Selasa 

(8/2/2022). 

43. 08 

Februar

y 2022 

Bappenas 

Kaget! Tukang 

Las Proyek 

Kereta Cepat 

Ternyata 

Negativ

e 

Democrazy News Pungky Sumadi Tidak bisa dipungkiri mega 

proyek Kereta Cepat Jakarta-

Bandung menggunakan 

tenaga kerja asing (TKA) yang 

mayoritas dari China. 

Menariknya, ternyata ada 

http://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/12452991/kemnaker-terjadi-penurunan-jumlah-pekerja-asing-di-masa-pandemi-covid-19
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/12452991/kemnaker-terjadi-penurunan-jumlah-pekerja-asing-di-masa-pandemi-covid-19
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/12452991/kemnaker-terjadi-penurunan-jumlah-pekerja-asing-di-masa-pandemi-covid-19
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/12452991/kemnaker-terjadi-penurunan-jumlah-pekerja-asing-di-masa-pandemi-covid-19
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/12452991/kemnaker-terjadi-penurunan-jumlah-pekerja-asing-di-masa-pandemi-covid-19
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/12452991/kemnaker-terjadi-penurunan-jumlah-pekerja-asing-di-masa-pandemi-covid-19
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/12452991/kemnaker-terjadi-penurunan-jumlah-pekerja-asing-di-masa-pandemi-covid-19
http://www.democrazy.id/2022/02/Bappenas-Kaget-Tukang-Las-Proyek-Kereta-Cepat-Ternyata-Didatangkan-dari-China.html
http://www.democrazy.id/2022/02/Bappenas-Kaget-Tukang-Las-Proyek-Kereta-Cepat-Ternyata-Didatangkan-dari-China.html
http://www.democrazy.id/2022/02/Bappenas-Kaget-Tukang-Las-Proyek-Kereta-Cepat-Ternyata-Didatangkan-dari-China.html
http://www.democrazy.id/2022/02/Bappenas-Kaget-Tukang-Las-Proyek-Kereta-Cepat-Ternyata-Didatangkan-dari-China.html
http://www.democrazy.id/2022/02/Bappenas-Kaget-Tukang-Las-Proyek-Kereta-Cepat-Ternyata-Didatangkan-dari-China.html
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Didatangkan 

Dari China 

posisi tukang las yang juga 

diisi oleh TKA China. Dia 

mengakui pada saat 

melakukan kunjungan kerja 

ke proyek Kereta Cepat 

Jakarta-Bandung ditemukan 

tukang las yang merupakan 

TKA China. Namun setelah 

berdiskusi ternyata ada 

alasan tertentu mengapa 

proyek Kereta Cepat Jakarta-

Bandung harus 

menggunakan TKA China 

hanya untuk posisi tukang 

las. 

44. 08 

Februar

y 2022 

Ada 88.271 TKA 

di Indonesia, 

Mayoritas 

Tenaga Teknis 

Positive Medcom.id Suhartono Kementerian 

Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) menyampaikan 

jumlah tenaga kerja asing ( 

TKA) di Indonesia mencapai 

88.271 orang. Mayoritas 

profesional atau teknis. 

"Profesional ini adalah 

banyakan tenaga teknis, 

teknisi misalnya untuk 

pemasangan alat-alat berat," 

kata Direktur Jenderal 

Pembinaan Penempatan 

Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja 

Kemenaker, Suhartono, 

dalam rapat panja Komisi IX 

di Kompleks Parlemen, 

Senayan, Jakarta, Selasa, 8 

Januari 2022. Dia menyebut 

TKA yang berstatus teknis 

sebanyak 38.745 orang. 

45. 08 

Februar

y 2022 

KPK gelar 

pelatihan calon 

penyuluh 

antikorupsi 

bagi 400 ASN 

Banten 

Positive Antara Sulteng Lili Pintauli 

Siregar 

Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) bekerja sama 

dengan Pemerintah Provinsi 

(Pemprov) Banten 

menyelenggarakan pelatihan 

calon penyuluh antikorupsi 

bagi aparatur sipil negara 

http://www.democrazy.id/2022/02/Bappenas-Kaget-Tukang-Las-Proyek-Kereta-Cepat-Ternyata-Didatangkan-dari-China.html
http://www.democrazy.id/2022/02/Bappenas-Kaget-Tukang-Las-Proyek-Kereta-Cepat-Ternyata-Didatangkan-dari-China.html
http://www.medcom.id/nasional/politik/wkBX7qvN-ada-88-271-tka-di-indonesia-mayoritas-tenaga-teknis
http://www.medcom.id/nasional/politik/wkBX7qvN-ada-88-271-tka-di-indonesia-mayoritas-tenaga-teknis
http://www.medcom.id/nasional/politik/wkBX7qvN-ada-88-271-tka-di-indonesia-mayoritas-tenaga-teknis
http://www.medcom.id/nasional/politik/wkBX7qvN-ada-88-271-tka-di-indonesia-mayoritas-tenaga-teknis
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2690537/kpk-gelar-pelatihan-calon-penyuluh-antikorupsi-bagi-400-asn-banten
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2690537/kpk-gelar-pelatihan-calon-penyuluh-antikorupsi-bagi-400-asn-banten
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2690537/kpk-gelar-pelatihan-calon-penyuluh-antikorupsi-bagi-400-asn-banten
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2690537/kpk-gelar-pelatihan-calon-penyuluh-antikorupsi-bagi-400-asn-banten
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2690537/kpk-gelar-pelatihan-calon-penyuluh-antikorupsi-bagi-400-asn-banten
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2690537/kpk-gelar-pelatihan-calon-penyuluh-antikorupsi-bagi-400-asn-banten
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(ASN) di lingkungan Pemprov 

Banten Tahun 2022. Kegiatan 

tersebut diikuti 400 ASN 

yang merupakan guru dan 

Aparat Pengawas Internal 

Pemerintah (APIP) di Provinsi 

Banten. KPK mengharapkan 

penyuluh antikorupsi 

berstandar nasional di 

Provinsi Banten dapat 

memberikan manfaat dalam 

upaya pencegahan, 

pemberantasan korupsi, dan 

dapat menjadi contoh bagi 

lembaga atau pemerintah 

daerah lainnya untuk 

melakukan pencegahan 

antikorupsi melalui ASN 

sebagai penyuluh 

antikorupsi. Mengawali 

rangkaian pelatihan, KPK 

pada Selasa 

menyelenggarakan 

pembukaan yang dilakukan 

secara "hybrid" dari Gedung 

Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia 

Daerah (BPSDMD) Provinsi 

Banten. 

46. 08 

Februar

y 2022 

KPK gelar 

pelatihan calon 

penyuluh 

antikorupsi 

bagi 400 ASN 

Banten 

Positive Antara Lili Pintauli 

Siregar 

Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) bekerja sama 

dengan Pemerintah Provinsi 

(Pemprov) Banten 

menyelenggarakan pelatihan 

calon penyuluh antikorupsi 

bagi aparatur sipil negara 

(ASN) di lingkungan Pemprov 

Banten Tahun 2022. Kegiatan 

tersebut diikuti 400 ASN 

yang merupakan guru dan 

Aparat Pengawas Internal 

Pemerintah (APIP) di Provinsi 

Banten. KPK mengharapkan 

penyuluh antikorupsi 

berstandar nasional di 

http://www.antaranews.com/berita/2690537/kpk-gelar-pelatihan-calon-penyuluh-antikorupsi-bagi-400-asn-banten
http://www.antaranews.com/berita/2690537/kpk-gelar-pelatihan-calon-penyuluh-antikorupsi-bagi-400-asn-banten
http://www.antaranews.com/berita/2690537/kpk-gelar-pelatihan-calon-penyuluh-antikorupsi-bagi-400-asn-banten
http://www.antaranews.com/berita/2690537/kpk-gelar-pelatihan-calon-penyuluh-antikorupsi-bagi-400-asn-banten
http://www.antaranews.com/berita/2690537/kpk-gelar-pelatihan-calon-penyuluh-antikorupsi-bagi-400-asn-banten
http://www.antaranews.com/berita/2690537/kpk-gelar-pelatihan-calon-penyuluh-antikorupsi-bagi-400-asn-banten
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Provinsi Banten dapat 

memberikan manfaat dalam 

upaya pencegahan, 

pemberantasan korupsi, dan 

dapat menjadi contoh bagi 

lembaga atau pemerintah 

daerah lainnya untuk 

melakukan pencegahan 

antikorupsi melalui ASN 

sebagai penyuluh 

antikorupsi. Mengawali 

rangkaian pelatihan, KPK 

pada Selasa 

menyelenggarakan 

pembukaan yang dilakukan 

secara "hybrid" dari Gedung 

Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia 

Daerah (BPSDMD) Provinsi 

Banten. 

47. 08 

Februar

y 2022 

5.155 Pasien 

Covid-19 Jalani 

Perawatan di 

Wisma Atlet 

Neutral Okezone  Pengelola RSDC Wisma Atlet 

Kemayoran (Tower 4, 5, 6 & 

7) menyebutkan hingga 

Selasa (8/2/2022) hingga 

Pukul 08.00 WIB tengah 

merawat sebanyak 5.155 

pasien Covid-19. Hal tersebut 

didasarkan data yang 

disampaikan oleh Kepala 

Penerangan Kogabwilhan I 

Kolonel Marinir Aris Mudian 

dalam keterangan 

tertulisnya. Jumlah pasien di 

empat tower RSDC Wisma 

Atlet Kemayoran Jakarta 

Pusat tersebut terdiri dari 

2.381 laki-laki dan 2.774 

perempuan. Jumlah pasien 

ini berkurang 224 orang 

dibanding hari sebelumnya 

Senin, 7 Februari 2022 yang 

berjumlah 5.379 orang. 

http://nasional.okezone.com/read/2022/02/08/337/2543986/5-155-pasien-covid-19-jalani-perawatan-di-wisma-atlet
http://nasional.okezone.com/read/2022/02/08/337/2543986/5-155-pasien-covid-19-jalani-perawatan-di-wisma-atlet
http://nasional.okezone.com/read/2022/02/08/337/2543986/5-155-pasien-covid-19-jalani-perawatan-di-wisma-atlet
http://nasional.okezone.com/read/2022/02/08/337/2543986/5-155-pasien-covid-19-jalani-perawatan-di-wisma-atlet
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48. 08 

Februar

y 2022 

KPK gelar 

pelatihan calon 

penyuluh 

antikorupsi 

bagi 400 ASN 

Banten 

Positive Antara Papua Lili Pintauli 

Siregar 

Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) bekerja sama 

dengan Pemerintah Provinsi 

(Pemprov) Banten 

menyelenggarakan pelatihan 

calon penyuluh antikorupsi 

bagi aparatur sipil negara 

(ASN) di lingkungan Pemprov 

Banten Tahun 2022. Kegiatan 

tersebut diikuti 400 ASN 

yang merupakan guru dan 

Aparat Pengawas Internal 

Pemerintah (APIP) di Provinsi 

Banten. KPK mengharapkan 

penyuluh antikorupsi 

berstandar nasional di 

Provinsi Banten dapat 

memberikan manfaat dalam 

upaya pencegahan, 

pemberantasan korupsi, dan 

dapat menjadi contoh bagi 

lembaga atau pemerintah 

daerah lainnya untuk 

melakukan pencegahan 

antikorupsi melalui ASN 

sebagai penyuluh 

antikorupsi. Mengawali 

rangkaian pelatihan, KPK 

pada Selasa 

menyelenggarakan 

pembukaan yang dilakukan 

secara "hybrid" dari Gedung 

Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia 

Daerah (BPSDMD) Provinsi 

Banten. 

49. 08 

Februar

y 2022 

KPK gelar 

pelatihan calon 

penyuluh 

antikorupsi 

bagi 400 ASN 

Banten 

Positive Antara Riau Lili Pintauli 

Siregar 

Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) bekerja sama 

dengan Pemerintah Provinsi 

(Pemprov) Banten 

menyelenggarakan pelatihan 

calon penyuluh antikorupsi 

bagi aparatur sipil negara 

(ASN) di lingkungan Pemprov 

Banten Tahun 2022. Kegiatan 

http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2690537/kpk-gelar-pelatihan-calon-penyuluh-antikorupsi-bagi-400-asn-banten
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2690537/kpk-gelar-pelatihan-calon-penyuluh-antikorupsi-bagi-400-asn-banten
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2690537/kpk-gelar-pelatihan-calon-penyuluh-antikorupsi-bagi-400-asn-banten
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2690537/kpk-gelar-pelatihan-calon-penyuluh-antikorupsi-bagi-400-asn-banten
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2690537/kpk-gelar-pelatihan-calon-penyuluh-antikorupsi-bagi-400-asn-banten
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2690537/kpk-gelar-pelatihan-calon-penyuluh-antikorupsi-bagi-400-asn-banten
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2690537/kpk-gelar-pelatihan-calon-penyuluh-antikorupsi-bagi-400-asn-banten
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2690537/kpk-gelar-pelatihan-calon-penyuluh-antikorupsi-bagi-400-asn-banten
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2690537/kpk-gelar-pelatihan-calon-penyuluh-antikorupsi-bagi-400-asn-banten
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2690537/kpk-gelar-pelatihan-calon-penyuluh-antikorupsi-bagi-400-asn-banten
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2690537/kpk-gelar-pelatihan-calon-penyuluh-antikorupsi-bagi-400-asn-banten
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2690537/kpk-gelar-pelatihan-calon-penyuluh-antikorupsi-bagi-400-asn-banten
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tersebut diikuti 400 ASN 

yang merupakan guru dan 

Aparat Pengawas Internal 

Pemerintah (APIP) di Provinsi 

Banten. KPK mengharapkan 

penyuluh antikorupsi 

berstandar nasional di 

Provinsi Banten dapat 

memberikan manfaat dalam 

upaya pencegahan, 

pemberantasan korupsi, dan 

dapat menjadi contoh bagi 

lembaga atau pemerintah 

daerah lainnya untuk 

melakukan pencegahan 

antikorupsi melalui ASN 

sebagai penyuluh 

antikorupsi. Mengawali 

rangkaian pelatihan, KPK 

pada Selasa 

menyelenggarakan 

pembukaan yang dilakukan 

secara "hybrid" dari Gedung 

Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia 

Daerah (BPSDMD) Provinsi 

Banten. 

50. 08 

Februar

y 2022 

Menteri 

Airlangga 

Hartarto Sebut 

Program PEN 

Terbukti Efektif 

Turunkan 

Tingkat 

Kemiskinan 

Positive Tribun News 

Pontianak 

Airlangga 

Hartarto 

Menteri Koordinator 

(Menko) Bidang 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong 

berbagai kebijakan untuk 

mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah di Indonesia 

sepanjang 2022. 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko 

Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi 

http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/08/menteri-airlangga-hartarto-sebut-program-pen-terbukti-efektif-turunkan-tingkat-kemiskinan
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/08/menteri-airlangga-hartarto-sebut-program-pen-terbukti-efektif-turunkan-tingkat-kemiskinan
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/08/menteri-airlangga-hartarto-sebut-program-pen-terbukti-efektif-turunkan-tingkat-kemiskinan
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/08/menteri-airlangga-hartarto-sebut-program-pen-terbukti-efektif-turunkan-tingkat-kemiskinan
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/08/menteri-airlangga-hartarto-sebut-program-pen-terbukti-efektif-turunkan-tingkat-kemiskinan
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/08/menteri-airlangga-hartarto-sebut-program-pen-terbukti-efektif-turunkan-tingkat-kemiskinan
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/08/menteri-airlangga-hartarto-sebut-program-pen-terbukti-efektif-turunkan-tingkat-kemiskinan
http://pontianak.tribunnews.com/2022/02/08/menteri-airlangga-hartarto-sebut-program-pen-terbukti-efektif-turunkan-tingkat-kemiskinan
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Ekonomi Daerah untuk 

Memacu Pemulihan Nasional 

di Kendari, Selasa 8 Februari 

2022. Menko Airlangga 

mengatakan salah satu 

kebijakan yang sudah 

terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan 

adalah program 

perlindungan sosial yang 

masuk dalam Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN). Ketua Umum Partai 

Golkar ini menuturkan 

kebijakan pengentasan 

kemiskinan melalui program 

perlindungan sosial telah 

berhasil menurunkan tingkat 

kemiskinan dari 10,14 persen 

pada Maret 2021 menjadi 

9,71 persen pada September 

2021. 

51. 08 

Februar

y 2022 

Bappenas 

Kaget! Tukang 

Las Proyek 

Kereta Cepat 

Ternyata 

Didatangkan 

Dari China 

Negativ

e 

Harian Aceh Pungky Sumadi - Tidak bisa dipungkiri mega 

proyek Kereta Cepat Jakarta-

Bandung menggunakan 

tenaga kerja asing (TKA) yang 

mayoritas dari China. 

Menariknya, ternyata ada 

posisi tukang las yang juga 

diisi oleh TKA China. Dia 

mengakui pada saat 

melakukan kunjungan kerja 

ke proyek Kereta Cepat 

Jakarta-Bandung ditemukan 

tukang las yang merupakan 

TKA China. Namun setelah 

berdiskusi ternyata ada 

alasan tertentu mengapa 

proyek Kereta Cepat Jakarta-

Bandung harus 

menggunakan TKA China 

hanya untuk posisi tukang 

las. 

http://www.harianaceh.co.id/2022/02/08/bappenas-kaget-tukang-las-proyek-kereta-cepat-ternyata-didatangkan-dari-china
http://www.harianaceh.co.id/2022/02/08/bappenas-kaget-tukang-las-proyek-kereta-cepat-ternyata-didatangkan-dari-china
http://www.harianaceh.co.id/2022/02/08/bappenas-kaget-tukang-las-proyek-kereta-cepat-ternyata-didatangkan-dari-china
http://www.harianaceh.co.id/2022/02/08/bappenas-kaget-tukang-las-proyek-kereta-cepat-ternyata-didatangkan-dari-china
http://www.harianaceh.co.id/2022/02/08/bappenas-kaget-tukang-las-proyek-kereta-cepat-ternyata-didatangkan-dari-china
http://www.harianaceh.co.id/2022/02/08/bappenas-kaget-tukang-las-proyek-kereta-cepat-ternyata-didatangkan-dari-china
http://www.harianaceh.co.id/2022/02/08/bappenas-kaget-tukang-las-proyek-kereta-cepat-ternyata-didatangkan-dari-china
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52. 08 

Februar

y 2022 

Menko 

Airlangga: 

Pemerintah 

Dorong 

Kebijakan 

untuk 

Turunkan 

Kemiskinan 

Ekstrem di 212 

Wilayah 

Positive Tribun News Airlangga 

Hartarto 

Menteri Koordinator 

(Menko) Bidang 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong 

berbagai kebijakan untuk 

mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah di Indonesia 

sepanjang 2022. 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko 

Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi 

Ekonomi Daerah untuk 

Memacu Pemulihan Nasional 

di Kendari, Selasa, (8/2). 

Menko Airlangga 

mengatakan, salah satu 

kebijakan yang sudah 

terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan 

adalah program 

perlindungan sosial yang 

masuk dalam Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN). Ketua Umum Partai 

Golkar ini menuturkan 

kebijakan pengentasan 

kemiskinan melalui program 

perlindungan sosial telah 

berhasil menurunkan tingkat 

kemiskinan dari 10,14 persen 

pada Maret 2021 menjadi 

9,71 persen pada September 

2021. 

53. 08 

Februar

y 2022 

88.271 TKA 

Bekerja di RI, 

Turun Selama 

Pandemi Covid 

Neutral 20 Detik  Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

merilis data tenaga kerja 

asing (TKA) yang bekerja di 

Indonesia pada tahun 2021 

http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/08/menko-airlangga-pemerintah-dorong-kebijakan-untuk-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/08/menko-airlangga-pemerintah-dorong-kebijakan-untuk-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/08/menko-airlangga-pemerintah-dorong-kebijakan-untuk-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/08/menko-airlangga-pemerintah-dorong-kebijakan-untuk-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/08/menko-airlangga-pemerintah-dorong-kebijakan-untuk-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/08/menko-airlangga-pemerintah-dorong-kebijakan-untuk-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/08/menko-airlangga-pemerintah-dorong-kebijakan-untuk-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/08/menko-airlangga-pemerintah-dorong-kebijakan-untuk-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/08/menko-airlangga-pemerintah-dorong-kebijakan-untuk-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/08/menko-airlangga-pemerintah-dorong-kebijakan-untuk-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://20.detik.com/detikflash/20220208-220208083/88271-tka-bekerja-di-ri-turun-selama-pandemi-covid
http://20.detik.com/detikflash/20220208-220208083/88271-tka-bekerja-di-ri-turun-selama-pandemi-covid
http://20.detik.com/detikflash/20220208-220208083/88271-tka-bekerja-di-ri-turun-selama-pandemi-covid
http://20.detik.com/detikflash/20220208-220208083/88271-tka-bekerja-di-ri-turun-selama-pandemi-covid
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sebanyak 88.271 orang. 

Angka tersebut terus 

menurun sejak tahun 2019 

seiring dengan pandemi 

Covid-19. 

54. 08 

Februar

y 2022 

Pemerintah 

Terus Dorong 

Kebijakan 

Turunkan 

Kemiskinan 

Ekstrem di 212 

Wilayah 

Positive Radar Malang Airlangga 

Hartarto 

Menteri Koordinator 

(Menko) Bidang 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong 

berbagai kebijakan untuk 

mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah di Indonesia 

sepanjang 2022. 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko 

Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi 

Ekonomi Daerah untuk 

Memacu Pemulihan Nasional 

di Kendari, Selasa, (8/2). 

Menteri Koordinator 

(Menko) Bidang 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong 

berbagai kebijakan untuk 

mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah di Indonesia 

sepanjang 2022. 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko 

Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi 

Ekonomi Daerah untuk 

http://radarmalang.jawapos.com/politik-pemerintahan/08/02/2022/pemerintah-terus-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://radarmalang.jawapos.com/politik-pemerintahan/08/02/2022/pemerintah-terus-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://radarmalang.jawapos.com/politik-pemerintahan/08/02/2022/pemerintah-terus-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://radarmalang.jawapos.com/politik-pemerintahan/08/02/2022/pemerintah-terus-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://radarmalang.jawapos.com/politik-pemerintahan/08/02/2022/pemerintah-terus-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://radarmalang.jawapos.com/politik-pemerintahan/08/02/2022/pemerintah-terus-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://radarmalang.jawapos.com/politik-pemerintahan/08/02/2022/pemerintah-terus-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
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Memacu Pemulihan Nasional 

di Kendari, Selasa, (8/2). 

55. 08 

Februar

y 2022 

Pemkab Palas 

Akan Bangun 

BLK - Waspada 

Medan 

Indonesia 

Negativ

e 

Waspada.id  Pusat katihan kerja ini 

diharapkan akan mampu 

membina dan melatih 

generasi muda dan pencari 

kerja di Palas. Pemerintah 

Kabupaten Padanglawas 

akan membangun gedung 

Balai Latihan Kerja (BLK) 

sebagai pusat pelatihan 

keterampilan yang 

diharapkan mampu 

meminimalisir pengangguran 

dan membuka lapangan 

kerja. Demikian Kepala Dinas 

(Kadis) Tenaga Kerja 

Kabupaten Padanglawas, 

Ratna Dewi kepada 

Waspada.id, Selasa (8/2). 

Dimana untuk tahap awal di 

tahun 2021 Disnaker telah 

menyediakan lahan untuk 

lokasi pembangunan BLK 

seluas 2 hektar, yang terletak 

di wilayah Desa Pancaukan 

Kecamatan Barumun, 

Kabupaten Padang Lawas. 

56. 08 

Februar

y 2022 

Buka Kegiatan 

Pak Camat PMI, 

Bupati Blitar: 

Pekerja Migran 

Kabupaten 

Blitar Harus 

Jadi Pengusaha 

Sukses 

Positive Blitar Times  Dinas Tenaga Kerja 

(Disnaker) Kabupaten Blitar 

kembali menggelar Pelatihan 

Kewirausahaan bagi Calon 

dan Mantan Pekerja Migran 

Indonesia ( Pak Camat PMI ) 

Tahun 2022. Pelatihan yang 

berlangsung selama dua hari 

dibuka langsung oleh Bupati 

Blitar Rini Syarifah di 

Pendapa Sasana Adi Praja, 

Selasa (8/2/2022). Di tahap 

akhir Bupati Blitar akan 

memberikan awarding 

kepada 3 peserta terbaik. 

Kepala Disnaker Kabupaten 

http://waspada.id/sumut/pemkab-palas-akan-bangun-blk
http://waspada.id/sumut/pemkab-palas-akan-bangun-blk
http://waspada.id/sumut/pemkab-palas-akan-bangun-blk
http://waspada.id/sumut/pemkab-palas-akan-bangun-blk
http://waspada.id/sumut/pemkab-palas-akan-bangun-blk
http://blitar.jatimtimes.com/baca/259968/20220208/133600/buka-kegiatan-pak-camat-pmi-bupati-blitar-pekerja-migran-kabupaten-blitar-harus-jadi-pengusaha-sukses
http://blitar.jatimtimes.com/baca/259968/20220208/133600/buka-kegiatan-pak-camat-pmi-bupati-blitar-pekerja-migran-kabupaten-blitar-harus-jadi-pengusaha-sukses
http://blitar.jatimtimes.com/baca/259968/20220208/133600/buka-kegiatan-pak-camat-pmi-bupati-blitar-pekerja-migran-kabupaten-blitar-harus-jadi-pengusaha-sukses
http://blitar.jatimtimes.com/baca/259968/20220208/133600/buka-kegiatan-pak-camat-pmi-bupati-blitar-pekerja-migran-kabupaten-blitar-harus-jadi-pengusaha-sukses
http://blitar.jatimtimes.com/baca/259968/20220208/133600/buka-kegiatan-pak-camat-pmi-bupati-blitar-pekerja-migran-kabupaten-blitar-harus-jadi-pengusaha-sukses
http://blitar.jatimtimes.com/baca/259968/20220208/133600/buka-kegiatan-pak-camat-pmi-bupati-blitar-pekerja-migran-kabupaten-blitar-harus-jadi-pengusaha-sukses
http://blitar.jatimtimes.com/baca/259968/20220208/133600/buka-kegiatan-pak-camat-pmi-bupati-blitar-pekerja-migran-kabupaten-blitar-harus-jadi-pengusaha-sukses
http://blitar.jatimtimes.com/baca/259968/20220208/133600/buka-kegiatan-pak-camat-pmi-bupati-blitar-pekerja-migran-kabupaten-blitar-harus-jadi-pengusaha-sukses
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Blitar, Mujianto mengatakan 

maksud dan tujuan 

dilaksanakannya Pak Camat 

PMI adalah untuk mendidik, 

membekali serta mencetak 

para calon dan mantan PMI 

untuk menjadi wirausahawan 

baru di Kabupaten Blitar. 

57. 08 

Februar

y 2022 

Buka Kegiatan 

Pak Camat PMI, 

Bupati Blitar: 

Pekerja Migran 

Kabupaten 

Blitar Harus 

Jadi Pengusaha 

Sukses 

Positive Jatim Times  JATIMTIMES-Dinas Tenaga 

Kerja (Disnaker) Kabupaten 

Blitar kembali menggelar 

Pelatihan Kewirausahaan 

bagi Calon dan Mantan 

Pekerja Migran Indonesia 

(Pak Camat PMI) Tahun 

2022. Pelatihan yang 

berlangsung selama dua hari 

dibuka langsung oleh Bupati 

Blitar Rini Syarifah di 

Pendapa Sasana Adi Praja, 

Selasa (8/2/2022). Di tahap 

akhir Bupati Blitar akan 

memberikan awarding 

kepada 3 peserta terbaik. 

Kepala Disnaker Kabupaten 

Blitar, Mujianto mengatakan 

maksud dan tujuan 

dilaksanakannya Pak Camat 

PMI adalah untuk mendidik, 

membekali serta mencetak 

para calon dan mantan PMI 

untuk menjadi wirausahawan 

baru di Kabupaten Blitar. 

58. 08 

Februar

y 2022 

Diduga Kuat PT 

Mitra Indo 

Media 

Kangkangi 

Undang-

Undang No 24 

Tahun 2011 

dan Merampas 

Hak Karyawan 

Negativ

e 

Targetkasus News Susilo Olehnya, perusahaan PT 

Mitra Indo Media diduga 

keras telah mengangkangi 

Undang-Undang Nomor 24 

tahun 2011 tentang BPJS 

(Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial) dan Undang-

Undang Nomor 13 tahun 

2003 tentang 

Ketenagakerjaan. Puluhan 

pekerja Mitra Indo Media 

http://jatimtimes.com/baca/259968/20220208/133600/buka-kegiatan-pak-camat-pmi-bupati-blitar-pekerja-migran-kabupaten-blitar-harus-jadi-pengusaha-sukses
http://jatimtimes.com/baca/259968/20220208/133600/buka-kegiatan-pak-camat-pmi-bupati-blitar-pekerja-migran-kabupaten-blitar-harus-jadi-pengusaha-sukses
http://jatimtimes.com/baca/259968/20220208/133600/buka-kegiatan-pak-camat-pmi-bupati-blitar-pekerja-migran-kabupaten-blitar-harus-jadi-pengusaha-sukses
http://jatimtimes.com/baca/259968/20220208/133600/buka-kegiatan-pak-camat-pmi-bupati-blitar-pekerja-migran-kabupaten-blitar-harus-jadi-pengusaha-sukses
http://jatimtimes.com/baca/259968/20220208/133600/buka-kegiatan-pak-camat-pmi-bupati-blitar-pekerja-migran-kabupaten-blitar-harus-jadi-pengusaha-sukses
http://jatimtimes.com/baca/259968/20220208/133600/buka-kegiatan-pak-camat-pmi-bupati-blitar-pekerja-migran-kabupaten-blitar-harus-jadi-pengusaha-sukses
http://jatimtimes.com/baca/259968/20220208/133600/buka-kegiatan-pak-camat-pmi-bupati-blitar-pekerja-migran-kabupaten-blitar-harus-jadi-pengusaha-sukses
http://jatimtimes.com/baca/259968/20220208/133600/buka-kegiatan-pak-camat-pmi-bupati-blitar-pekerja-migran-kabupaten-blitar-harus-jadi-pengusaha-sukses
http://targetkasusnews.co.id/diduga-kuat-pt-mitra-indo-media-kangkangi-undang-undang-no-24-tahun-2011-dan-merampas-hak-karyawan
http://targetkasusnews.co.id/diduga-kuat-pt-mitra-indo-media-kangkangi-undang-undang-no-24-tahun-2011-dan-merampas-hak-karyawan
http://targetkasusnews.co.id/diduga-kuat-pt-mitra-indo-media-kangkangi-undang-undang-no-24-tahun-2011-dan-merampas-hak-karyawan
http://targetkasusnews.co.id/diduga-kuat-pt-mitra-indo-media-kangkangi-undang-undang-no-24-tahun-2011-dan-merampas-hak-karyawan
http://targetkasusnews.co.id/diduga-kuat-pt-mitra-indo-media-kangkangi-undang-undang-no-24-tahun-2011-dan-merampas-hak-karyawan
http://targetkasusnews.co.id/diduga-kuat-pt-mitra-indo-media-kangkangi-undang-undang-no-24-tahun-2011-dan-merampas-hak-karyawan
http://targetkasusnews.co.id/diduga-kuat-pt-mitra-indo-media-kangkangi-undang-undang-no-24-tahun-2011-dan-merampas-hak-karyawan
http://targetkasusnews.co.id/diduga-kuat-pt-mitra-indo-media-kangkangi-undang-undang-no-24-tahun-2011-dan-merampas-hak-karyawan
http://targetkasusnews.co.id/diduga-kuat-pt-mitra-indo-media-kangkangi-undang-undang-no-24-tahun-2011-dan-merampas-hak-karyawan
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yang berlokasi di Jalan 

kelurahan bandar selamat, 

kecamatan Medan Tembung, 

Deliserdang mengeluh atas 

kebijakan manajemen 

perusahaan tentang BPJS 

(Badan Penyelengara 

Jaminan Sosial) serta upah 

yang terima selama ini. 

Pasalnya, jumlah gaji yang 

diterima karyawan tiap bulan 

tidak sesuai dengan laporan 

perusahaan ke BPJS 

Ketenagajerjaan. Lantaran 

karyawan tersebut hanya 

diberikan gaji perminggu 

atau setiap seminggu saja 

mereka menerima gaji. 

59. 08 

Februar

y 2022 

Tenaga Kerja 

Asing di RI 

88.271 Orang, 

Kerjanya Apa 

Aja? 

Neutral Detik  Kementerian 

Ketenagakerjaan mencatat 

jumlah tenaga kerja asing 

(TKA) di 2021 sebanyak 

88.271 orang. Pada 2019 

sebanyak 109. 546 orang, 

2020 sebanyak 93.761 orang 

dan 2021 sebanyak 88.271 

orang. Pertanyaannya paling 

banyak bekerja di level 

jabatan apa?. Dirjen 

Pembinaan Penempatan 

Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja 

(Binapenta & PKK) Suhartono 

menjelaskan, di 2021 TKA 

paling banyak menempati 

level jabatan profesional 

sebanyak 38.745 orang. 

60. 08 

Februar

y 2022 

Jumlah Tenaga 

Kerja Asing di 

Indonesia 

88.271 Orang, 

Terbanyak di 

Sektor Jasa 

Neutral Tribun News Suhartono Memasuki tahun 2021, 

jumlah TKA yang bekerja di 

sektor jasa sebanyak 46.795 

orang, sektor industri 39.225 

orang serta sektor pertanian 

dan maritim sebanyak 2.251. 

"Jadi total TKA yang bekrja di 

http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5933218/tenaga-kerja-asing-di-ri-88271-orang-kerjanya-apa-aja
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5933218/tenaga-kerja-asing-di-ri-88271-orang-kerjanya-apa-aja
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5933218/tenaga-kerja-asing-di-ri-88271-orang-kerjanya-apa-aja
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5933218/tenaga-kerja-asing-di-ri-88271-orang-kerjanya-apa-aja
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5933218/tenaga-kerja-asing-di-ri-88271-orang-kerjanya-apa-aja
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/02/08/jumlah-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-88271-orang-terbanyak-di-sektor-jasa
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/02/08/jumlah-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-88271-orang-terbanyak-di-sektor-jasa
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/02/08/jumlah-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-88271-orang-terbanyak-di-sektor-jasa
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/02/08/jumlah-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-88271-orang-terbanyak-di-sektor-jasa
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/02/08/jumlah-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-88271-orang-terbanyak-di-sektor-jasa
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/02/08/jumlah-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-88271-orang-terbanyak-di-sektor-jasa
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2021 sebanyak 88.271 

orang," jelasnya. Suhartono 

menyebutkan, karena 

pandemi Covid-19 terjadi 

penurunan jumlah TKA yang 

pada pada 2021 turun 

menjadi sebanyak 88.271 

orang. Direktur Jenderal 

Pembinaan Penempatan 

Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja 

Kementerian 

Ketenagakerjaan Suhartono 

membeberkan data tenaga 

kerja asing (TKA) selama 

periode tahun 2019-2021. 

Menurut Suhartono, mereka 

yang bekerja di sektor jasa 

pada tahun 2019 mencapai 

65.416 orang lalu di sektor 

industri sebanyak 41.418 

orang untuk dan sektor 

pertanian dan maritim 2.712 

orang. 

61. 08 

Februar

y 2022 

Airlangga: 

Pemerintah 

Mendorong 

Kebijakan 

Turunkan 

Kemiskinan 

Ekstrem di 212 

Wilayah 

Positive Radar Sulbar Airlangga 

Hartarto 

Menteri Koordinator 

(Menko) Bidang 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong 

berbagai kebijakan untuk 

mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah di Indonesia 

sepanjang 2022. 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko 

Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi 

Ekonomi Daerah untuk 

Memacu Pemulihan Nasional 

di Kendari, Selasa 8 Februari 

http://radarsulbar.co.id/airlangga-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://radarsulbar.co.id/airlangga-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://radarsulbar.co.id/airlangga-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://radarsulbar.co.id/airlangga-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://radarsulbar.co.id/airlangga-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://radarsulbar.co.id/airlangga-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://radarsulbar.co.id/airlangga-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://radarsulbar.co.id/airlangga-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
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2022. Menko Airlangga 

mengatakan salah satu 

kebijakan yang sudah 

terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan 

adalah program 

perlindungan sosial yang 

masuk dalam Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN). Ketua Umum Partai 

Golkar ini menuturkan 

kebijakan pengentasan 

kemiskinan melalui program 

perlindungan sosial telah 

berhasil menurunkan tingkat 

kemiskinan dari 10,14 persen 

pada Maret 2021 menjadi 

9,71 persen pada September 

2021. 

62. 08 

Februar

y 2022 

Ada 88.271 

Pekerja Asing 

di RI, 

Terbanyak dari 

China 

Neutral Detik Suhartono Dirjen Pembinaan 

Penempatan Tenaga Kerja 

dan Perluasan Kesempatan 

Kerja (Binapenta & PKK) 

Suhartono mengungkapkan, 

jika dilihat dari asalnya paling 

banyak TKA di RI berasal dari 

China. "Karena trennya 

sudah menurun ini memang 

masih yang terbesar adalah 

dari China, kemudian dari 

Jepang dan Korea Selatan," 

tuturnya dalam rapat Panja 

Pengawasan Penanganan 

Tenaga Kerja Asing dengan 

Komisi IX DPR RI, Selasa 

(8/2/2022). Kementerian 

Ketenagakerjaan mencatat 

jumlah tenaga kerja asing 

(TKA) di 2021 sebanyak 

88.271 orang. Angka itu 

mengalami penurunan dari 2 

tahun sebelumnya. 

http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5933230/ada-88271-pekerja-asing-di-ri-terbanyak-dari-china
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5933230/ada-88271-pekerja-asing-di-ri-terbanyak-dari-china
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5933230/ada-88271-pekerja-asing-di-ri-terbanyak-dari-china
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5933230/ada-88271-pekerja-asing-di-ri-terbanyak-dari-china
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5933230/ada-88271-pekerja-asing-di-ri-terbanyak-dari-china
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63. 08 

Februar

y 2022 

Ada 88.271 

Orang TKA di 

RI, Terbanyak 

dari China 

Neutral Detik Suhartono Kementerian 

Ketenagakerjaan mencatat 

jumlah tenaga kerja asing 

(TKA) di 2021 sebanyak 

88.271 orang. Dirjen 

Pembinaan Penempatan 

Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja 

(Binapenta & PKK) Suhartono 

mengungkapkan, jika dilihat 

dari asalnya paling banyak 

TKA di RI berasal dari China. 

"Karena trennya sudah 

menurun ini memang masih 

yang terbesar adalah dari 

China, kemudian dari Jepang 

dan Korea Selatan," tuturnya 

dalam rapat Panja 

Pengawasan Penanganan 

Tenaga Kerja Asing dengan 

Komisi IX DPR RI, Selasa 

(8/2/2022). Pada 2019 

sebanyak 109. 546 orang, 

2020 sebanyak 93.761 orang 

dan 2021 sebanyak 88.271 

orang. 

64. 08 

Februar

y 2022 

DPRD 

Kalimantan 

Tengah Minta 

Pemerintah 

Tingkatkan 

Pegawasan TKA 

Angkutan Kayu 

Neutral Borneonews Abdul Razak DPRD Kalimantan Tengah 

meminta pemerintah daerah 

meningkatkan pengawasan 

aktivitas pengangkutan kayu 

bulat terkadang melebih 

kapasitas, dan perlunya 

pendataan secara baik serta 

optimal terhadap tenaga 

kerja asing di provinsi ini. 

"Ada sejumlah titik jalan di 

provinsi ini mengalami 

kerusakan, dugaan kuat 

akibat pengangkutan kayu 

bulat yang melebihi kapasitas 

atau di atas 8 ton," kata 

Wakil Ketua DPRD 

Kalimantan Tengah, Abdul 

Razak, Senin 7 Februari 2022. 

Sementara itu Ketua Komisi 

http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5933230/ada-88271-orang-tka-di-ri-terbanyak-dari-china
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5933230/ada-88271-orang-tka-di-ri-terbanyak-dari-china
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5933230/ada-88271-orang-tka-di-ri-terbanyak-dari-china
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5933230/ada-88271-orang-tka-di-ri-terbanyak-dari-china
http://www.borneonews.co.id/berita/253801-dprd-kalteng-minta-pemerintah-tingkatkan-pegawasan-tka-angkutan-kayu
http://www.borneonews.co.id/berita/253801-dprd-kalteng-minta-pemerintah-tingkatkan-pegawasan-tka-angkutan-kayu
http://www.borneonews.co.id/berita/253801-dprd-kalteng-minta-pemerintah-tingkatkan-pegawasan-tka-angkutan-kayu
http://www.borneonews.co.id/berita/253801-dprd-kalteng-minta-pemerintah-tingkatkan-pegawasan-tka-angkutan-kayu
http://www.borneonews.co.id/berita/253801-dprd-kalteng-minta-pemerintah-tingkatkan-pegawasan-tka-angkutan-kayu
http://www.borneonews.co.id/berita/253801-dprd-kalteng-minta-pemerintah-tingkatkan-pegawasan-tka-angkutan-kayu
http://www.borneonews.co.id/berita/253801-dprd-kalteng-minta-pemerintah-tingkatkan-pegawasan-tka-angkutan-kayu
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IV DPRD Kalimantan Tengah 

Artaban meminta agar 

keberadaan tenaga kerja 

asing yang ada di provinsi ini, 

terkhusus di Kabupaten 

Katingan, dapat ditata 

dengan baik dan optimal. Dia 

mengatakan saat ini 

pemerintah berupaya 

membangun jalan guna 

memperlancar arus 

transportasi di provinsi ini. 

65. 08 

Februar

y 2022 

Gelar 

Komunikasi 

Sosial, Dandim 

Tanbu Ajak 

Masyarakat 

Tangkal 

Radikalisme 

Positive Apahabar.com Rahmat Trianto "Ini ntuk menjalin 

silaturahmi dan juga sesuai 

program yang ditetapkan 

oleh Komando Atas," ungkap 

Dandim 1022/Tanah Bumbu, 

Letkol Cpn Rahmat Trianto, 

saat membuka kegiatan. 

Dandim mengatakan 

komunikasi sosial tersebut 

juga untuk menjalin 

komunikasi dengan seluruh 

komponen masyarakat yang 

ada di wilayah Kodim 

1022/Tanah Bumbu. Dandim 

mengingatkan persatuan 

bangsa perlu dijaga oleh 

semua pihak. Mari kita cegah 

perpecahan dan menangkal 

radikalisme demi tegaknya 

NKRI," pungkas Dandim. 

66. 08 

Februar

y 2022 

Airlangga 

Hartarto: 

Pemerintah 

Dorong 

Kebijakan 

Turunkan 

Kemiskinan 

Ekstrem di 212 

Wilayah RI 

Positive Sindo News Airlangga 

Hartarto 

Menteri Koordinator 

(Menko) Bidang 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong 

berbagai kebijakan untuk 

mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah di Indonesia 

sepanjang 2022. 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

http://apahabar.com/2022/02/gelar-komunikasi-sosial-dandim-tanbu-ajak-masyarakat-tangkal-radikalisme
http://apahabar.com/2022/02/gelar-komunikasi-sosial-dandim-tanbu-ajak-masyarakat-tangkal-radikalisme
http://apahabar.com/2022/02/gelar-komunikasi-sosial-dandim-tanbu-ajak-masyarakat-tangkal-radikalisme
http://apahabar.com/2022/02/gelar-komunikasi-sosial-dandim-tanbu-ajak-masyarakat-tangkal-radikalisme
http://apahabar.com/2022/02/gelar-komunikasi-sosial-dandim-tanbu-ajak-masyarakat-tangkal-radikalisme
http://apahabar.com/2022/02/gelar-komunikasi-sosial-dandim-tanbu-ajak-masyarakat-tangkal-radikalisme
http://apahabar.com/2022/02/gelar-komunikasi-sosial-dandim-tanbu-ajak-masyarakat-tangkal-radikalisme
http://ekbis.sindonews.com/read/680109/33/airlangga-hartarto-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah-ri-1644303721
http://ekbis.sindonews.com/read/680109/33/airlangga-hartarto-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah-ri-1644303721
http://ekbis.sindonews.com/read/680109/33/airlangga-hartarto-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah-ri-1644303721
http://ekbis.sindonews.com/read/680109/33/airlangga-hartarto-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah-ri-1644303721
http://ekbis.sindonews.com/read/680109/33/airlangga-hartarto-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah-ri-1644303721
http://ekbis.sindonews.com/read/680109/33/airlangga-hartarto-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah-ri-1644303721
http://ekbis.sindonews.com/read/680109/33/airlangga-hartarto-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah-ri-1644303721
http://ekbis.sindonews.com/read/680109/33/airlangga-hartarto-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah-ri-1644303721
http://ekbis.sindonews.com/read/680109/33/airlangga-hartarto-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah-ri-1644303721
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agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko 

AirlanggaHartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi 

Ekonomi Daerah untuk 

Memacu Pemulihan Nasional 

di Kendari, Selasa, 

(8/2/2022). Menko Airlangga 

mengatakan salah satu 

kebijakan yang sudah 

terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan 

adalah program 

perlindungan sosial yang 

masuk dalam Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN). Ketua Umum Partai 

Golkar ini menuturkan 

kebijakan pengentasan 

kemiskinan melalui program 

perlindungan sosial telah 

berhasil menurunkan tingkat 

kemiskinan dari 10,14 persen 

pada Maret 2021 menjadi 

9,71 persen pada September 

2021. 

67. 08 

Februar

y 2022 

Tukang Las Rel 

Proyek Kereta 

Cepat 

Didatangkan 

dari China, 

Bappenas: 

Awalnya 

Terkejut, tapi. 

Negativ

e 

Kompas Pungky Sumadi Deputi Bidang 

Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan 

Kementerian PPN/Bappenas 

Pungky Sumadi 

mengungkapkan, proyek 

kereta cepat Jakarta-

Bandung memang diisi oleh 

para tenaga kerja asing (TKA) 

yang sebagian berasal dari 

China. Pihaknya mengaku 

awalnya terkejut melihat 

fenomena posisi tukang las 

bahkan harus menggunakan 

pekerja asing asal China. Para 

pekerja asing itu melakukan 

pekerjaan dengan berbagai 

http://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/14083571/tukang-las-rel-proyek-kereta-cepat-didatangkan-dari-china-bappenas-awalnya
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/14083571/tukang-las-rel-proyek-kereta-cepat-didatangkan-dari-china-bappenas-awalnya
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/14083571/tukang-las-rel-proyek-kereta-cepat-didatangkan-dari-china-bappenas-awalnya
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/14083571/tukang-las-rel-proyek-kereta-cepat-didatangkan-dari-china-bappenas-awalnya
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/14083571/tukang-las-rel-proyek-kereta-cepat-didatangkan-dari-china-bappenas-awalnya
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/14083571/tukang-las-rel-proyek-kereta-cepat-didatangkan-dari-china-bappenas-awalnya
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/14083571/tukang-las-rel-proyek-kereta-cepat-didatangkan-dari-china-bappenas-awalnya
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/14083571/tukang-las-rel-proyek-kereta-cepat-didatangkan-dari-china-bappenas-awalnya
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tugas, misalnya bahkan 

sebagai tukang las. "Sebagai 

contoh, misalnya kami 

sempat mengunjungi proyek 

kereta cepat Indonesia, 

Jakarta-Bandung. 

68. 08 

Februar

y 2022 

Bappenas 

Kaget Tukang 

Las Rel Kereta 

Cepat 

Didatangkan 

dari China 

Negativ

e 

Vivanews Pungky Sumadi Mega proyek Kereta Cepat 

Jakarta-Bandung ternyata 

memakai jasa tenaga kerja 

asing (TKA) yang mayoritas 

dari China. Namun setelah 

berdiskusi ternyata ada 

alasan tertentu mengapa 

menggunakan TKA China 

untuk posisi tukang las pada 

proyek Kereta Cepat Jakarta-

Bandung. Itulah yang 

menjadi alasan mengapa 

tukang las di proyek Kereta 

Cepat Jakarta-Bandung 

memakai jasa TKA China. 

Bahkan terdapat posisi 

tukang las yang diisi oleh 

warga negeri Tirai bambu 

tersebut. 

69. 08 

Februar

y 2022 

Airlangga 

Pastikan 

Pemerintah 

Dorong 

Kebijakan 

Turunkan 

Kemiskinan 

Ekstrem di 212 

Wilayah 

Positive Waspada Airlangga 

Hartarto 

Menteri Koordinator 

(Menko) Bidang 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong 

berbagai kebijakan untuk 

mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah di Indonesia 

sepanjang 2022. 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko 

Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi 

Ekonomi Daerah untuk 

http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1447446-bappenas-kaget-tukang-las-rel-kereta-cepat-didatangkan-dari-china
http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1447446-bappenas-kaget-tukang-las-rel-kereta-cepat-didatangkan-dari-china
http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1447446-bappenas-kaget-tukang-las-rel-kereta-cepat-didatangkan-dari-china
http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1447446-bappenas-kaget-tukang-las-rel-kereta-cepat-didatangkan-dari-china
http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1447446-bappenas-kaget-tukang-las-rel-kereta-cepat-didatangkan-dari-china
http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1447446-bappenas-kaget-tukang-las-rel-kereta-cepat-didatangkan-dari-china
http://waspada.co.id/2022/02/airlangga-pastikan-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://waspada.co.id/2022/02/airlangga-pastikan-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://waspada.co.id/2022/02/airlangga-pastikan-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://waspada.co.id/2022/02/airlangga-pastikan-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://waspada.co.id/2022/02/airlangga-pastikan-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://waspada.co.id/2022/02/airlangga-pastikan-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://waspada.co.id/2022/02/airlangga-pastikan-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://waspada.co.id/2022/02/airlangga-pastikan-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://waspada.co.id/2022/02/airlangga-pastikan-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
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Memacu Pemulihan Nasional 

di Kendari, Selasa (8/2). 

Menko Airlangga 

mengatakan salah satu 

kebijakan yang sudah 

terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan 

adalah program 

perlindungan sosial yang 

masuk dalam Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN). Ketua Umum Partai 

Golkar ini menuturkan 

kebijakan pengentasan 

kemiskinan melalui program 

perlindungan sosial telah 

berhasil menurunkan tingkat 

kemiskinan dari 10,14 persen 

pada Maret 2021 menjadi 

9,71 persen pada September 

2021. 

70. 08 

Februar

y 2022 

Tiga Tahun 

Terakhir, 

Jumlah Pekerja 

Asing 

Profesional 

Sentuh Angka 

40.000 Orang 

Positive Kompas Suhartono Kementerian Tenaga Kerja 

(Kemnaker) mencatat 

sebanyak lebih dari 40.000 

orang pekerja asing dengan 

level jabatan profesional 

berada di Indonesia selama 

periode 2019-2021. Hal ini 

diungkapkan oleh Direktur 

Jenderal Pembinaan 

Penempatan Tenaga Kerja 

dan Perluasan Kesempatan 

Kerja Kementerian Tenaga 

Kerja (Kemnaker) Suhartono 

dalam rapat bersama panitia 

kerja (Panja) Komisi IX DPR 

bersama pemerintah, Selasa 

(8/2/2022). "Berdasarkan 

level jabatan, pada 2019, 

untuk advisor atau consultan 

sebanyak 27.241. Direksi 

sebanyak 11.508, kemudian 

komisaris sebanyak 991, dan 

manager sebanyak 23.082. 

http://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/14161561/tiga-tahun-terakhir-jumlah-pekerja-asing-profesional-sentuh-angka-40000
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/14161561/tiga-tahun-terakhir-jumlah-pekerja-asing-profesional-sentuh-angka-40000
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/14161561/tiga-tahun-terakhir-jumlah-pekerja-asing-profesional-sentuh-angka-40000
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/14161561/tiga-tahun-terakhir-jumlah-pekerja-asing-profesional-sentuh-angka-40000
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/14161561/tiga-tahun-terakhir-jumlah-pekerja-asing-profesional-sentuh-angka-40000
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/14161561/tiga-tahun-terakhir-jumlah-pekerja-asing-profesional-sentuh-angka-40000
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/14161561/tiga-tahun-terakhir-jumlah-pekerja-asing-profesional-sentuh-angka-40000
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71. 08 

Februar

y 2022 

Airlangga 

Hartarto: 

Pemerintah 

Mendorong 

Kebijakan 

Turunkan 

Kemiskinan 

Ekstrem di 212 

Wilayah 

Positive Radarbogor.id Airlangga 

Hartarto 

Menteri Koordinator 

(Menko) Bidang 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto menyatakan, 

pemerintah mendorong 

berbagai kebijakan untuk 

mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah di Indonesia 

sepanjang 2022. 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko 

Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi 

Ekonomi Daerah untuk 

Memacu Pemulihan Nasional 

di Kendari, Selasa 

(8/2/2022). Menko Airlangga 

mengatakan salah satu 

kebijakan yang sudah 

terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan 

adalah program 

perlindungan sosial yang 

masuk dalam Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN). Ketua Umum Partai 

Golkar ini menuturkan 

kebijakan pengentasan 

kemiskinan melalui program 

perlindungan sosial telah 

berhasil menurunkan tingkat 

kemiskinan dari 10,14 persen 

pada Maret 2021 menjadi 

9,71 persen pada September 

2021. 

72. 08 

Februar

y 2022 

Bappenas 

Kaget! Tukang 

Las Proyek 

Kereta Cepat 

Ternyata 

Negativ

e 

Repelita Pungky Sumadi Tidak bisa dipungkiri mega 

proyek Kereta Cepat Jakarta-

Bandung menggunakan 

tenaga kerja asing (TKA) yang 

mayoritas dari China. 

http://www.radarbogor.id/2022/02/08/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://www.radarbogor.id/2022/02/08/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://www.radarbogor.id/2022/02/08/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://www.radarbogor.id/2022/02/08/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://www.radarbogor.id/2022/02/08/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://www.radarbogor.id/2022/02/08/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://www.radarbogor.id/2022/02/08/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://www.radarbogor.id/2022/02/08/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://www.radarbogor.id/2022/02/08/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://www.repelita.com/bappenas-kaget-tukang-las-proyek-kereta-cepat-ternyata-didatangkan-dari-china
http://www.repelita.com/bappenas-kaget-tukang-las-proyek-kereta-cepat-ternyata-didatangkan-dari-china
http://www.repelita.com/bappenas-kaget-tukang-las-proyek-kereta-cepat-ternyata-didatangkan-dari-china
http://www.repelita.com/bappenas-kaget-tukang-las-proyek-kereta-cepat-ternyata-didatangkan-dari-china
http://www.repelita.com/bappenas-kaget-tukang-las-proyek-kereta-cepat-ternyata-didatangkan-dari-china
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Didatangkan 

Dari China 

Menariknya, ternyata ada 

posisi tukang las yang juga 

diisi oleh TKA China. Dia 

mengakui pada saat 

melakukan kunjungan kerja 

ke proyek Kereta Cepat 

Jakarta-Bandung ditemukan 

tukang las yang merupakan 

TKA China. Namun setelah 

berdiskusi ternyata ada 

alasan tertentu mengapa 

proyek Kereta Cepat Jakarta-

Bandung harus 

menggunakan TKA China 

hanya untuk posisi tukang 

las. 

73. 08 

Februar

y 2022 

Kemenaker 

Ungkap Jumlah 

Tenaga Kerja 

Asing di 

Indonesia 

Sepanjang 

2021 Capai 88 

Ribu Orang, 

Paling Banyak 

di Sektor Jasa 

Neutral Era.id Suhartono Kementerian 

Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) 

mengungkapkan, jumlah 

tenaga kerja asing (TKA) di 

Indonesia sepanjang 2021 

mencapai 88.271 orang. 

Sementara dari level jabatan, 

Suhartono menjelaskan, dari 

jumlah TKA yang ada di 

Indonesia sepanjang 2021 

tersebut terdiri dari 

konsultan, komisaris, direksi, 

manager, dan tenaga 

profesional. Meski jumlah 

TKA di Indonesia sepanjang 

2021 mencapai 80 ribuan 

orang, Suhartono mengklaim 

jumlah tersebut mengalami 

penurunan dibandingkan 

pada tahun sebelumnya. 

"Jadi total pada 2021 

sebanyak 88.271 orang," 

ungkap Suhartono dalam 

rapat kerja dengan Komisi IX 

DPR RI, Selasa (8/2/2022). 

http://www.repelita.com/bappenas-kaget-tukang-las-proyek-kereta-cepat-ternyata-didatangkan-dari-china
http://www.repelita.com/bappenas-kaget-tukang-las-proyek-kereta-cepat-ternyata-didatangkan-dari-china
http://era.id/nasional/87434/kemenaker-ungkap-jumlah-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-sepanjang-2021-capai-88-ribu-orang-paling-banyak-di-sektor-jasa
http://era.id/nasional/87434/kemenaker-ungkap-jumlah-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-sepanjang-2021-capai-88-ribu-orang-paling-banyak-di-sektor-jasa
http://era.id/nasional/87434/kemenaker-ungkap-jumlah-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-sepanjang-2021-capai-88-ribu-orang-paling-banyak-di-sektor-jasa
http://era.id/nasional/87434/kemenaker-ungkap-jumlah-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-sepanjang-2021-capai-88-ribu-orang-paling-banyak-di-sektor-jasa
http://era.id/nasional/87434/kemenaker-ungkap-jumlah-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-sepanjang-2021-capai-88-ribu-orang-paling-banyak-di-sektor-jasa
http://era.id/nasional/87434/kemenaker-ungkap-jumlah-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-sepanjang-2021-capai-88-ribu-orang-paling-banyak-di-sektor-jasa
http://era.id/nasional/87434/kemenaker-ungkap-jumlah-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-sepanjang-2021-capai-88-ribu-orang-paling-banyak-di-sektor-jasa
http://era.id/nasional/87434/kemenaker-ungkap-jumlah-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-sepanjang-2021-capai-88-ribu-orang-paling-banyak-di-sektor-jasa
http://era.id/nasional/87434/kemenaker-ungkap-jumlah-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-sepanjang-2021-capai-88-ribu-orang-paling-banyak-di-sektor-jasa
http://era.id/nasional/87434/kemenaker-ungkap-jumlah-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-sepanjang-2021-capai-88-ribu-orang-paling-banyak-di-sektor-jasa
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74. 08 

Februar

y 2022 

Airlangga 

Hartarto: 

Pemerintah 

Dorong 

Kebijakan 

Turunkan 

Kemiskinan 

Positive Media Apakabar Airlangga 

Hartarto 

Hal itu disampaikan Menteri 

Koordinator (Menko) Bidang 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto dalam Seminar 

Nasional Akselerasi Ekonomi 

Daerah untuk Memacu 

Pemulihan Nasional di 

Kendari, Selasa, (8/2/2022). 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko 

Airlangga Hartarto. 

Pemerintah mendorong 

berbagai kebijakan untuk 

mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah di Indonesia 

sepanjang 2022. Menko 

Airlangga mengatakan salah 

satu kebijakan yang sudah 

terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan 

adalah program 

perlindungan sosial yang 

masuk dalam Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN). 

75. 08 

Februar

y 2022 

Airlangga: 

Pemerintah 

Mendorong 

Kebijakan 

Turunkan 

Kemiskinan 

Ekstrem 

Positive Radar Bojonegoro Airlangga 

Hartarto 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko 

Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi 

Ekonomi Daerah untuk 

Memacu Pemulihan Nasional 

di Kendari, Selasa, (8/2). 

KENDARI-Menteri 

Koordinator (Menko) Bidang 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto menyatakan 

http://www.mediaapakabar.com/2022/02/airlangga-hartarto-pemerintah-dorong.html
http://www.mediaapakabar.com/2022/02/airlangga-hartarto-pemerintah-dorong.html
http://www.mediaapakabar.com/2022/02/airlangga-hartarto-pemerintah-dorong.html
http://www.mediaapakabar.com/2022/02/airlangga-hartarto-pemerintah-dorong.html
http://www.mediaapakabar.com/2022/02/airlangga-hartarto-pemerintah-dorong.html
http://www.mediaapakabar.com/2022/02/airlangga-hartarto-pemerintah-dorong.html
http://www.mediaapakabar.com/2022/02/airlangga-hartarto-pemerintah-dorong.html
http://radarbojonegoro.jawapos.com/events/advertorial/08/02/2022/airlangga-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem
http://radarbojonegoro.jawapos.com/events/advertorial/08/02/2022/airlangga-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem
http://radarbojonegoro.jawapos.com/events/advertorial/08/02/2022/airlangga-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem
http://radarbojonegoro.jawapos.com/events/advertorial/08/02/2022/airlangga-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem
http://radarbojonegoro.jawapos.com/events/advertorial/08/02/2022/airlangga-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem
http://radarbojonegoro.jawapos.com/events/advertorial/08/02/2022/airlangga-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem
http://radarbojonegoro.jawapos.com/events/advertorial/08/02/2022/airlangga-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem
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pemerintah mendorong 

berbagai kebijakan untuk 

mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah di Indonesia 

sepanjang 2022. Menko 

Airlangga mengatakan salah 

satu kebijakan yang sudah 

terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan 

adalah program 

perlindungan sosial yang 

masuk dalam Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN). Ketua Umum Partai 

Golkar ini menuturkan 

kebijakan pengentasan 

kemiskinan melalui program 

perlindungan sosial telah 

berhasil menurunkan tingkat 

kemiskinan dari 10,14 persen 

pada Maret 2021 menjadi 

9,71 persen pada September 

2021. 

76. 08 

Februar

y 2022 

Menko 

Airlangga: 

Pemerintah 

Mendorong 

Kebijakan 

Turunkan 

Kemiskinan 

Ekstrem di 212 

Wilayah 

Positive Radar Tegal Airlangga 

Hartarto 

Menteri Koordinator 

(Menko) Bidang 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong 

berbagai kebijakan untuk 

mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah di Indonesia 

sepanjang 2022. 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko 

Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi 

Ekonomi Daerah untuk 

Memacu Pemulihan Nasional 

di Kendari, Selasa (8/2). 

http://radartegal.com/menko-airlangga-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah.28063.html
http://radartegal.com/menko-airlangga-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah.28063.html
http://radartegal.com/menko-airlangga-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah.28063.html
http://radartegal.com/menko-airlangga-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah.28063.html
http://radartegal.com/menko-airlangga-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah.28063.html
http://radartegal.com/menko-airlangga-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah.28063.html
http://radartegal.com/menko-airlangga-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah.28063.html
http://radartegal.com/menko-airlangga-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah.28063.html
http://radartegal.com/menko-airlangga-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah.28063.html
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Menko Airlangga 

mengatakan, salah satu 

kebijakan yang sudah 

terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan 

adalah program 

perlindungan sosial yang 

masuk dalam Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN). Ketua Umum Partai 

Golkar ini menuturkan, 

kebijakan pengentasan 

kemiskinan melalui program 

perlindungan sosial telah 

berhasil menurunkan tingkat 

kemiskinan dari 10,14 persen 

pada Maret 2021 menjadi 

9,71 persen pada September 

2021. 

77. 08 

Februar

y 2022 

Pemerintah 

Dorong 

Berbagai 

Kebijakan 

untuk 

Turunkan 

Tingkat 

Kemiskinan 

Ekstrem di 212 

Wilayah 

Sepanjang 

2022 

Positive Tiga Pilar News Airlangga 

Hartarto 

Menteri Koordinator 

(Menko) Bidang 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong 

berbagai kebijakan untuk 

mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah di Indonesia 

sepanjang 2022. 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko 

Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi 

Ekonomi Daerah untuk 

Memacu Pemulihan Nasional 

di Kendari, Selasa, 

(8/2/2022). Sementara itu, 

program perlindungan 

masyarakat pada 2022 

memiliki pagu Rp154,8 triliun 

untuk melanjutkan program 

http://www.tigapilarnews.com/berita/2022/02/08/131044-Pemerintah-Dorong-Berbagai-Kebijakan-untuk-Turunkan-Tingkat-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah-Sepanjang-2022
http://www.tigapilarnews.com/berita/2022/02/08/131044-Pemerintah-Dorong-Berbagai-Kebijakan-untuk-Turunkan-Tingkat-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah-Sepanjang-2022
http://www.tigapilarnews.com/berita/2022/02/08/131044-Pemerintah-Dorong-Berbagai-Kebijakan-untuk-Turunkan-Tingkat-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah-Sepanjang-2022
http://www.tigapilarnews.com/berita/2022/02/08/131044-Pemerintah-Dorong-Berbagai-Kebijakan-untuk-Turunkan-Tingkat-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah-Sepanjang-2022
http://www.tigapilarnews.com/berita/2022/02/08/131044-Pemerintah-Dorong-Berbagai-Kebijakan-untuk-Turunkan-Tingkat-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah-Sepanjang-2022
http://www.tigapilarnews.com/berita/2022/02/08/131044-Pemerintah-Dorong-Berbagai-Kebijakan-untuk-Turunkan-Tingkat-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah-Sepanjang-2022
http://www.tigapilarnews.com/berita/2022/02/08/131044-Pemerintah-Dorong-Berbagai-Kebijakan-untuk-Turunkan-Tingkat-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah-Sepanjang-2022
http://www.tigapilarnews.com/berita/2022/02/08/131044-Pemerintah-Dorong-Berbagai-Kebijakan-untuk-Turunkan-Tingkat-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah-Sepanjang-2022
http://www.tigapilarnews.com/berita/2022/02/08/131044-Pemerintah-Dorong-Berbagai-Kebijakan-untuk-Turunkan-Tingkat-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah-Sepanjang-2022
http://www.tigapilarnews.com/berita/2022/02/08/131044-Pemerintah-Dorong-Berbagai-Kebijakan-untuk-Turunkan-Tingkat-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah-Sepanjang-2022
http://www.tigapilarnews.com/berita/2022/02/08/131044-Pemerintah-Dorong-Berbagai-Kebijakan-untuk-Turunkan-Tingkat-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah-Sepanjang-2022
http://www.tigapilarnews.com/berita/2022/02/08/131044-Pemerintah-Dorong-Berbagai-Kebijakan-untuk-Turunkan-Tingkat-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah-Sepanjang-2022
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bantuan sosial seperti PKH 

dan Sembako, Kartu 

Prakerja, BLT Desa, Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan, serta 

antisipasi perluasan 

perlindungan sosial. Menko 

Airlangga mengatakan salah 

satu kebijakan yang sudah 

terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan 

adalah program 

perlindungan sosial yang 

masuk dalam Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN). 

78. 08 

Februar

y 2022 

Airlangga: 

Pemerintah 

Berusaha 

Turunkan 

Kemiskinan 

Ekstrem di 212 

Daerah 

Positive Radar Cirebon Airlangga 

Hartarto 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko 

Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi 

Ekonomi Daerah untuk 

Memacu Pemulihan Nasional 

di Kendari, Selasa, (8/2). 

Menteri Koordinator 

(Menko) Bidang 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong 

berbagai kebijakan untuk 

mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah di Indonesia 

sepanjang 2022. Ketua 

Umum Partai Golkar ini 

menuturkan kebijakan 

pengentasan kemiskinan 

melalui program 

perlindungan sosial telah 

berhasil menurunkan tingkat 

kemiskinan dari 10,14 persen 

pada Maret 2021 menjadi 

9,71 persen pada September 

http://www.radarcirebon.com/2022/02/08/airlangga-pemerintah-berusaha-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-daerah
http://www.radarcirebon.com/2022/02/08/airlangga-pemerintah-berusaha-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-daerah
http://www.radarcirebon.com/2022/02/08/airlangga-pemerintah-berusaha-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-daerah
http://www.radarcirebon.com/2022/02/08/airlangga-pemerintah-berusaha-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-daerah
http://www.radarcirebon.com/2022/02/08/airlangga-pemerintah-berusaha-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-daerah
http://www.radarcirebon.com/2022/02/08/airlangga-pemerintah-berusaha-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-daerah
http://www.radarcirebon.com/2022/02/08/airlangga-pemerintah-berusaha-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-daerah


 

77 

 

2021.>. .. "Dari segi program 

pengentasan kemiskinan dan 

perlindungan sosial telah 

menurunkan tingkat 

kemiskinan dari 10,14 persen 

menjadi 9,71 persen pada 

September 2021," kata 

Airlangga. 

79. 08 

Februar

y 2022 

Pemerintah 

Pakai Dana PEN 

untuk Hapus 

Kemiskinan 

Ekstrem di 212 

Wilayah 

Positive Detik Airlangga 

Hartarto 

Menteri Koordinator 

(Menko) Bidang 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong 

kembali berbagai kebijakan 

untuk menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah Indonesia sepanjang 

tahun 2022. "Pemerintah 

mendorong diberikan 

langkah-langkah agar pada 

2022 ini 212 wilayah yang 

memiliki kemiskinan ekstrem 

dapat diturunkan," ujar 

Airlangga dalam keterangan 

tertulis, Selasa (8/2/2022). 

Salah satunya melalui 

program Pemulihan Ekonomi 

Nasional (PEN) 2022. Hal ini 

dia ungkapkan dalam 

Seminar Nasional Akselerasi 

Ekonomi Daerah untuk 

Memacu Pemulihan Nasional 

di Kendari. 

80. 08 

Februar

y 2022 

RSDC Wisma 

Atlet Rawat 

5.155 Pasien 

Covid-19 

Neutral Bisnis Indonesia Aris 

Mudian,Budi 

Gunadi Sadikin 

Rumah Sakit Darurat Covid-

19 (RSDC) Wisma Atlet 

Kemayoran, Jakarta merawat 

5.155 pasien Covid-19 pada 

Selasa (8/2/2022). Kepala 

Penerangan Kogabwilhan I 

Kolonel Aris Mudian 

mengatakan, jumlah pasien 

yang dirawat berkurang 224 

dibanding dengan hari 

sebelumnya 5.379 seperti 

http://news.detik.com/berita/d-5933322/pemerintah-pakai-dana-pen-untuk-hapus-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://news.detik.com/berita/d-5933322/pemerintah-pakai-dana-pen-untuk-hapus-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://news.detik.com/berita/d-5933322/pemerintah-pakai-dana-pen-untuk-hapus-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://news.detik.com/berita/d-5933322/pemerintah-pakai-dana-pen-untuk-hapus-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://news.detik.com/berita/d-5933322/pemerintah-pakai-dana-pen-untuk-hapus-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://news.detik.com/berita/d-5933322/pemerintah-pakai-dana-pen-untuk-hapus-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://kabar24.bisnis.com/read/20220208/15/1498013/rsdc-wisma-atlet-rawat-5155-pasien-covid-19
http://kabar24.bisnis.com/read/20220208/15/1498013/rsdc-wisma-atlet-rawat-5155-pasien-covid-19
http://kabar24.bisnis.com/read/20220208/15/1498013/rsdc-wisma-atlet-rawat-5155-pasien-covid-19
http://kabar24.bisnis.com/read/20220208/15/1498013/rsdc-wisma-atlet-rawat-5155-pasien-covid-19
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dilansir dari keterangan 

resminya, Selasa (8/2/2022). 

Secara keseluruhan, total 

pasien Covid-19 yang 

terdaftar di Wisma Atlet di 

Tower 4, 5, 6, dan 7 

mencapai 146. 280 orang. 

Sementara itu, sejak 

beroperasi 12 April 2020, 

RSKI Galang telah mendapat 

kunjungan pasien sebanyak 

18.647 orang. 

81. 08 

Februar

y 2022 

Airlangga 

Hartarto: 

Pemerintah 

Dorong 

Kebijakan 

Turunkan 

Kemiskinan 

Ekstrem di 212 

Wilayah 

Positive Harian Jogja Airlangga 

Hartarto 

Menteri Koordinator 

(Menko) Bidang 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong 

berbagai kebijakan untuk 

mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah di Indonesia 

sepanjang 2022. 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko 

Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi 

Ekonomi Daerah untuk 

Memacu Pemulihan Nasional 

di Kendari, Selasa, 

(8/2/2022). Menko Airlangga 

mengatakan salah satu 

kebijakan yang sudah 

terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan 

adalah program 

perlindungan sosial yang 

masuk dalam Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN). Ketua Umum Partai 

Golkar ini menuturkan 

kebijakan pengentasan 

http://ekbis.harianjogja.com/read/2022/02/08/502/1094911/airlangga-hartarto-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://ekbis.harianjogja.com/read/2022/02/08/502/1094911/airlangga-hartarto-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://ekbis.harianjogja.com/read/2022/02/08/502/1094911/airlangga-hartarto-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://ekbis.harianjogja.com/read/2022/02/08/502/1094911/airlangga-hartarto-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://ekbis.harianjogja.com/read/2022/02/08/502/1094911/airlangga-hartarto-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://ekbis.harianjogja.com/read/2022/02/08/502/1094911/airlangga-hartarto-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://ekbis.harianjogja.com/read/2022/02/08/502/1094911/airlangga-hartarto-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://ekbis.harianjogja.com/read/2022/02/08/502/1094911/airlangga-hartarto-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://ekbis.harianjogja.com/read/2022/02/08/502/1094911/airlangga-hartarto-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
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kemiskinan melalui program 

perlindungan sosial telah 

berhasil menurunkan tingkat 

kemiskinan dari 10,14 persen 

pada Maret 2021 menjadi 

9,71 persen pada September 

2021. 

82. 08 

Februar

y 2022 

Pemerintah 

Dorong 

Kebijakan 

Turunkan 

Kemiskinan 

Ekstrem di 212 

Wilayah 

Positive Bengkulu Ekspres Airlangga 

Hartarto 

Menteri Koordinator 

(Menko) Bidang 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong 

berbagai kebijakan untuk 

mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah di Indonesia 

sepanjang 2022. 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko 

Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi 

Ekonomi Daerah untuk 

Memacu Pemulihan Nasional 

di Kendari, Selasa, (8/2). 

Menko Airlangga 

mengatakan salah satu 

kebijakan yang sudah 

terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan 

adalah program 

perlindungan sosial yang 

masuk dalam Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN). Ketua Umum Partai 

Golkar ini menuturkan 

kebijakan pengentasan 

kemiskinan melalui program 

perlindungan sosial telah 

berhasil menurunkan tingkat 

kemiskinan dari 10,14 persen 

pada Maret 2021 menjadi 

http://bengkuluekspress.rakyatbengkulu.com/pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://bengkuluekspress.rakyatbengkulu.com/pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://bengkuluekspress.rakyatbengkulu.com/pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://bengkuluekspress.rakyatbengkulu.com/pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://bengkuluekspress.rakyatbengkulu.com/pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://bengkuluekspress.rakyatbengkulu.com/pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://bengkuluekspress.rakyatbengkulu.com/pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
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9,71 persen pada September 

2021. 

83. 08 

Februar

y 2022 

Pelindo 2 Gelar 

Apel Peringati 

Bulan K3 

Nasional 

Neutral Sumatera Ekspres  PT Pelabuhan Indonesia 

(Persero) Regional 2 

Palembang / Pelindo 

Regional 2 Palembang 

menyelenggarakan Apel 

Peringatan Bulan K3 Nasional 

Tahun 2022 yang 

dilaksanakan di Lapangan 

Parkir Pelindo Regional 2 

Palembang. Apel tahun 2022 

kali ini mengusung tema 

"Penerapan Budaya K3 pada 

Setiap Kegiatan Usaha Guna 

Mendukung Perlindungan 

Tenaga Kerja di Era 

Digitalisasi" sebagai tema 

pokok Bulan K3 2022. H. 

Koimudin, SH, MM Selaku 

inspektur Apel memberikan 

sambutan "Teman-teman 

Serikat Pekerja dan Buruh 

agar menjadikan menjadikan 

K3 menjadi objek prioritas 

karena menyangkut nyawa 

dan hidup seseorang, 

menurut catatan sensus 

penduduk indonesia dari 

total 270 juta penduduk 

indonesia yang merupakan 

usia produktif berjumlah 70% 

dari keseluruhan populasi, 

lebih dari 53% merupakan 

dari 2 bagian generasi 

terbesar yaitu 25,1% 

generasi milenial dan 27,9 

generasi Z untuk itu semua 

pihak termasuk pengawas 

ketenagakerjaan harus bisa 

terus berkembang dan 

berinovasi untuk menjaga 

dinamika perubahan yg ada 

agar tidak berdampak 

kepada kecelakaan ataupun 

http://sumeks.co/pelindo-2-gelar-apel-peringati-bulan-k3-nasional
http://sumeks.co/pelindo-2-gelar-apel-peringati-bulan-k3-nasional
http://sumeks.co/pelindo-2-gelar-apel-peringati-bulan-k3-nasional
http://sumeks.co/pelindo-2-gelar-apel-peringati-bulan-k3-nasional


 

81 

 

penyakit akibat bekerja." 

Data ini menunjukan bahwa 

usia terbanyak yang 

mengalami kecelakaan kerja 

adalah pada kelompok usia 

20 sampai dengan 25 tahun 

ini merupakan sinyal bahwa 

pada usia-usia muda 

berpotensi pada kurangnya 

kesadaran berperilaku 

selamat, untuk itu perlu 

adanya upaya pendekatan K3 

yang lebih intens dan inovatif 

khususnya pada kaum muda 

agar bisa semakin peduli dan 

melaksanakan K3 dengan 

benar di tempat kerja 

masing-masing. 

84. 08 

Februar

y 2022 

Kebijakan 

Pemerintah 

Terbukti Efektif 

Mampu Tekan 

Tingkat 

Kemiskinan 

Negativ

e 

Maluku News Airlangga 

Hartarto 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko 

Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi 

Ekonomi Daerah untuk 

Memacu Pemulihan Nasional 

di Kendari, Selasa, (8/2). 

Tingkat kemiskinan di 

Indonesia terus mengalami 

penurunan yakni Maret pada 

2015 sebesar 11,22 persen 

dan September 11,13 persen, 

kemudian Maret 2016 

menjadi 10,86 persen dan 

September 10,7 persen, lalu 

Maret 2017 sebesar 10,64 

persen dan September 10,12 

persen. Menteri Koordinator 

(Menko) Bidang 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong 

berbagai kebijakan untuk 

http://www.malukunews.co/berita/nasional/1864p0kc1e0g1m44/kebijakan-pemerintah-terbukti-efektif-mampu-tekan-tingkat-kemiskinan
http://www.malukunews.co/berita/nasional/1864p0kc1e0g1m44/kebijakan-pemerintah-terbukti-efektif-mampu-tekan-tingkat-kemiskinan
http://www.malukunews.co/berita/nasional/1864p0kc1e0g1m44/kebijakan-pemerintah-terbukti-efektif-mampu-tekan-tingkat-kemiskinan
http://www.malukunews.co/berita/nasional/1864p0kc1e0g1m44/kebijakan-pemerintah-terbukti-efektif-mampu-tekan-tingkat-kemiskinan
http://www.malukunews.co/berita/nasional/1864p0kc1e0g1m44/kebijakan-pemerintah-terbukti-efektif-mampu-tekan-tingkat-kemiskinan
http://www.malukunews.co/berita/nasional/1864p0kc1e0g1m44/kebijakan-pemerintah-terbukti-efektif-mampu-tekan-tingkat-kemiskinan
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mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah di Indonesia 

sepanjang 2022. Menko 

Airlangga mengatakan salah 

satu kebijakan yang sudah 

terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan 

adalah program 

perlindungan sosial yang 

masuk dalam Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN). 

85. 08 

Februar

y 2022 

Bersama 

Disnakertrans, 

PLN UP3 Berau 

Laksanakan 

Apel dan Safety 

Talk Bulan K3 

Nasional 

Positive Tribun News Kaltim Deny Setiawan Masih dalam rangka Bulan K3 

Nasional, PLN UP3 Berau 

menggelar sejumlah 

kegiatan. Kegiatan ini 

dihadiri mitra kerja PLN UP3 

Berau bersama pimpinan 

perusahaan dan pihak 

pemerintahan, yakni 

Disnakertrans Kabupaten 

Berau bersama Pengawas 

Ketenagakerjaan Provinsi 

Kalimantan Timur Wilayah 

Berau. Manajer PLN UP3 

Berau, Deny Setiawan 

menjelaskan, kegiatan ini 

digelar dalam rangka 

peringatan Bulan K3 

Nasional, seiring dengan 

prestasi PLN UP3 Berau pada 

tahun 2021 kemarin yakni 

zero accident. Kegiatan 

tersebut juga dibarengi 

kegiatan edukasi tentang 

pertolongan pertama pada 

kecelakaan (P3K) di tempat 

kerja, langsung dibimbing 

oleh pihak PMI Berau. 

86. 08 

Februar

y 2022 

Komisi IV DPRD 

Babel Minta 

Perusahaan 

Terapkan 

Positive Bangka Post  "Sebagai anggota DPRD 

Babel, tahapan yang akan 

kami lewati akan 

berkomunikasi dengan pihak 

http://kaltim.tribunnews.com/2022/02/08/bersama-disnakertrans-pln-up3-berau-laksanakan-apel-dan-safety-talk-bulan-k3-nasional
http://kaltim.tribunnews.com/2022/02/08/bersama-disnakertrans-pln-up3-berau-laksanakan-apel-dan-safety-talk-bulan-k3-nasional
http://kaltim.tribunnews.com/2022/02/08/bersama-disnakertrans-pln-up3-berau-laksanakan-apel-dan-safety-talk-bulan-k3-nasional
http://kaltim.tribunnews.com/2022/02/08/bersama-disnakertrans-pln-up3-berau-laksanakan-apel-dan-safety-talk-bulan-k3-nasional
http://kaltim.tribunnews.com/2022/02/08/bersama-disnakertrans-pln-up3-berau-laksanakan-apel-dan-safety-talk-bulan-k3-nasional
http://kaltim.tribunnews.com/2022/02/08/bersama-disnakertrans-pln-up3-berau-laksanakan-apel-dan-safety-talk-bulan-k3-nasional
http://kaltim.tribunnews.com/2022/02/08/bersama-disnakertrans-pln-up3-berau-laksanakan-apel-dan-safety-talk-bulan-k3-nasional
http://bangka.tribunnews.com/2022/02/08/komisi-iv-dprd-babel-minta-perusahaan-terapkan-struktur-dan-skala-upah-pekerja-sesuai-masa-kerja
http://bangka.tribunnews.com/2022/02/08/komisi-iv-dprd-babel-minta-perusahaan-terapkan-struktur-dan-skala-upah-pekerja-sesuai-masa-kerja
http://bangka.tribunnews.com/2022/02/08/komisi-iv-dprd-babel-minta-perusahaan-terapkan-struktur-dan-skala-upah-pekerja-sesuai-masa-kerja
http://bangka.tribunnews.com/2022/02/08/komisi-iv-dprd-babel-minta-perusahaan-terapkan-struktur-dan-skala-upah-pekerja-sesuai-masa-kerja


 

83 

 

Struktur dan 

Skala Upah 

Pekerja Sesuai 

Masa Kerja 

terkait, dinas tenaga kerja, 

kami akan memanggil dewan 

pekerja maka dari situ kami 

akan menentukan tahapan 

kerja apa yang akan 

dilakukan," katanya. Anggota 

Komisi IV Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) 

Bangka Belitung (Babel), 

Dede Purnama Alzulami 

mendukung penyusunan 

struktur dan skala upah 

(Susu) bagi perusahaan. 

Dinas Tenaga Kerja 

(Disnaker) Provinsi Bangka 

Belitung sudah melakukan 

bimbingan teknis (Bimtek) 

penyusunan struktur dan 

skala upah (Susu) bagi 

perusahaan di Bangka 

Belitung. Berdasarkan aturan 

dari Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

bahwa tiap perusahaan wajib 

menerapkan struktur skala 

upah bagi para pekerjanya. 

87. 08 

Februar

y 2022 

Airlangga Sebut 

Pemerintah 

Dukung 

Kebijakan 

Turunkan 

Kemiskinan 

Ekstrem di 212 

Wilayah 

Positive Idx Channel Airlangga 

Hartarto 

Menteri Koordinator 

(Menko) Bidang 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong 

berbagai kebijakan untuk 

mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah di Indonesia 

sepanjang 2022. 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko 

Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi 

Ekonomi Daerah untuk 

http://bangka.tribunnews.com/2022/02/08/komisi-iv-dprd-babel-minta-perusahaan-terapkan-struktur-dan-skala-upah-pekerja-sesuai-masa-kerja
http://bangka.tribunnews.com/2022/02/08/komisi-iv-dprd-babel-minta-perusahaan-terapkan-struktur-dan-skala-upah-pekerja-sesuai-masa-kerja
http://bangka.tribunnews.com/2022/02/08/komisi-iv-dprd-babel-minta-perusahaan-terapkan-struktur-dan-skala-upah-pekerja-sesuai-masa-kerja
http://bangka.tribunnews.com/2022/02/08/komisi-iv-dprd-babel-minta-perusahaan-terapkan-struktur-dan-skala-upah-pekerja-sesuai-masa-kerja
http://www.idxchannel.com/economics/airlangga-sebut-pemerintah-dukung-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://www.idxchannel.com/economics/airlangga-sebut-pemerintah-dukung-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://www.idxchannel.com/economics/airlangga-sebut-pemerintah-dukung-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://www.idxchannel.com/economics/airlangga-sebut-pemerintah-dukung-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://www.idxchannel.com/economics/airlangga-sebut-pemerintah-dukung-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://www.idxchannel.com/economics/airlangga-sebut-pemerintah-dukung-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://www.idxchannel.com/economics/airlangga-sebut-pemerintah-dukung-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://www.idxchannel.com/economics/airlangga-sebut-pemerintah-dukung-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
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Memacu Pemulihan Nasional 

di Kendari, Selasa, 

(8/2/2022). Menko Airlangga 

mengatakan salah satu 

kebijakan yang sudah 

terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan 

adalah program 

perlindungan sosial yang 

masuk dalam Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN). Ketua Umum Partai 

Golkar ini menuturkan 

kebijakan pengentasan 

kemiskinan melalui program 

perlindungan sosial telah 

berhasil menurunkan tingkat 

kemiskinan dari 10,14 persen 

pada Maret 2021 menjadi 

9,71 persen pada September 

2021. 

88. 08 

Februar

y 2022 

Kurangi 

Pengangguran 

Korban 

Pandemi. BLK 

Kota Magelang 

Buka 10 Jenis 

Pelatihan 

Positive Magelang Ekspres  KOTA MAGELANG, 

MAGELANGEKSPRES.COM- 

Untuk memberikan bekal 

keterampilan kerja kepada 

masyarakat, sekaligus 

mengurangi tingkat 

pengangguran terbuka (TPT) 

korban pandemi Covid-19, 

Dinas Tenaga Kerja melalui 

Balai Latihan Kerja (BLK) Kota 

Magelang, kembali membuka 

pelatihan atau kursus dengan 

berbagai jurusan. Memulai 

tahun 2022, BLK membuka 

10 jenis pelatihan antara lain 

servis sepeda motor, tata 

boga, barbershop, barista, 

membatik, desain grafis, 

marketing online, menjahit, 

servis HP, dan tata rias sejak 

Januari lalu. Kepala Bidang 

Penempatan Tenaga Kerja 

dan Perluasan Kesempatan 

Kerja, Disnaker Kota 

http://magelangekspres.com/kurangi-pengangguran-korban-pandemi-blk-kota-magelang-buka-10-jenis-pelatihan
http://magelangekspres.com/kurangi-pengangguran-korban-pandemi-blk-kota-magelang-buka-10-jenis-pelatihan
http://magelangekspres.com/kurangi-pengangguran-korban-pandemi-blk-kota-magelang-buka-10-jenis-pelatihan
http://magelangekspres.com/kurangi-pengangguran-korban-pandemi-blk-kota-magelang-buka-10-jenis-pelatihan
http://magelangekspres.com/kurangi-pengangguran-korban-pandemi-blk-kota-magelang-buka-10-jenis-pelatihan
http://magelangekspres.com/kurangi-pengangguran-korban-pandemi-blk-kota-magelang-buka-10-jenis-pelatihan
http://magelangekspres.com/kurangi-pengangguran-korban-pandemi-blk-kota-magelang-buka-10-jenis-pelatihan
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Magelang, Eny Kusumadewi 

menjelaskan sasaran peserta 

berasal dari masyarakat 

umum dengan syarat serius 

mengikuti pelatihan dari 

awal sampai selesai. Adapun 

proses pendaftaran yakni 

melalui rencana kerja 

masyarakat (RKM) yang 

terintegrasi program 

unggulan Pemkot Magelang, 

yakni Rodanya Mas Bagia. 

89. 08 

Februar

y 2022 

Pemerintah 

Dorong 

Kebijakan 

Turunkan 

Kemiskinan 

Ekstrem di 212 

Wilayah di 

Tahun 2022 

Positive Magelang Ekspres Airlangga 

Hartarto 

Menteri Koordinator 

(Menko) Bidang 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong 

berbagai kebijakan untuk 

mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah di Indonesia 

sepanjang 2022. 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko 

Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi 

Ekonomi Daerah untuk 

Memacu Pemulihan Nasional 

di Kendari, Selasa, (8/2). 

Sementara program 

perlindungan masyarakat 

pada 2022 memiliki pagu 

Rp154,8 triliun untuk 

melanjutkan program 

bantuan sosial seperti PKH 

dan Sembako, Kartu 

Prakerja, BLT Desa, Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan, serta 

antisipasi perluasan 

perlindungan sosial. Menko 

Airlangga mengatakan salah 

http://magelangekspres.com/pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah-di-tahun-2022
http://magelangekspres.com/pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah-di-tahun-2022
http://magelangekspres.com/pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah-di-tahun-2022
http://magelangekspres.com/pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah-di-tahun-2022
http://magelangekspres.com/pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah-di-tahun-2022
http://magelangekspres.com/pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah-di-tahun-2022
http://magelangekspres.com/pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah-di-tahun-2022
http://magelangekspres.com/pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah-di-tahun-2022
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satu kebijakan yang sudah 

terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan 

adalah program 

perlindungan sosial yang 

masuk dalam Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN). 

90. 08 

Februar

y 2022 

Ada 88.271 

Pekerja Asing 

di RI, 

Terbanyak Dari 

China 

Neutral Democrazy News Suhartono Dirjen Pembinaan 

Penempatan Tenaga Kerja 

dan Perluasan Kesempatan 

Kerja (Binapenta & PKK) 

Suhartono mengungkapkan, 

jika dilihat dari asalnya paling 

banyak TKA di RI berasal dari 

China. "Karena trennya 

sudah menurun ini memang 

masih yang terbesar adalah 

dari China, kemudian dari 

Jepang dan Korea Selatan," 

tuturnya dalam rapat Panja 

Pengawasan Penanganan 

Tenaga Kerja Asing dengan 

Komisi IX DPR RI, Selasa 

(8/2/2022). Kementerian 

Ketenagakerjaan mencatat 

jumlah tenaga kerja asing 

(TKA) di 2021 sebanyak 

88.271 orang. Angka itu 

mengalami penurunan dari 2 

tahun sebelumnya. 

91. 08 

Februar

y 2022 

Airlangga 

Hartarto: 

Pemerintah 

Mendorong 

Kebijakan 

Turunkan 

Kemiskinan 

Ekstrem di 212 

Wilayah 

Positive Metrojambi.com Airlangga 

Hartarto 

KENDARI- Menteri 

Koordinator (Menko) Bidang 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong 

berbagai kebijakan untuk 

mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah di Indonesia 

sepanjang 2022. 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

agar pada 2022 ini 212 

http://www.democrazy.id/2022/02/Ada-88271-Pekerja-Asing-di-RI-Terbanyak-Dari-China.html
http://www.democrazy.id/2022/02/Ada-88271-Pekerja-Asing-di-RI-Terbanyak-Dari-China.html
http://www.democrazy.id/2022/02/Ada-88271-Pekerja-Asing-di-RI-Terbanyak-Dari-China.html
http://www.democrazy.id/2022/02/Ada-88271-Pekerja-Asing-di-RI-Terbanyak-Dari-China.html
http://www.democrazy.id/2022/02/Ada-88271-Pekerja-Asing-di-RI-Terbanyak-Dari-China.html
http://www.metrojambi.com/read/2022/02/08/68807/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://www.metrojambi.com/read/2022/02/08/68807/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://www.metrojambi.com/read/2022/02/08/68807/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://www.metrojambi.com/read/2022/02/08/68807/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://www.metrojambi.com/read/2022/02/08/68807/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://www.metrojambi.com/read/2022/02/08/68807/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://www.metrojambi.com/read/2022/02/08/68807/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://www.metrojambi.com/read/2022/02/08/68807/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://www.metrojambi.com/read/2022/02/08/68807/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
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wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko 

Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi 

Ekonomi Daerah untuk 

Memacu Pemulihan Nasional 

di Kendari, Selasa, (8/2). 

Menko Airlangga 

mengatakan salah satu 

kebijakan yang sudah 

terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan 

adalah program 

perlindungan sosial yang 

masuk dalam Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN). Ketua Umum Partai 

Golkar ini menuturkan 

kebijakan pengentasan 

kemiskinan melalui program 

perlindungan sosial telah 

berhasil menurunkan tingkat 

kemiskinan dari 10,14 persen 

pada Maret 2021 menjadi 

9,71 persen pada September 

2021. 

92. 08 

Februar

y 2022 

Ratusan PMI 

Asal Jawa 

Tengah Pulang 

Kampung, 

Disnakertrans 

Pastikan Sudah 

Dikarantina - 

Faktual 

Indonesia 

Positive Faktual Indonesia Sakina 

Rosellasari 

FAKTUAL-INDONESIA: 

Sejumlah daerah di Jawa 

Tengah menjadi titik 

kepulangan ratusan Pekerja 

Migran Indonesia (PMI). 

Masyarakat diminta tidak 

cemas, mengingat 

Disnakertrans Jawa Tengah 

sudah menggaransi, seluruh 

PMI tadi telah melalui 

pemeriksaan ketat. 

"Pemeriksaan ketat perlu 

dilakukan, untuk memastikan 

mereka terbebas dari virus 

Covid-19," ucap Kepala 

Disnakertrans Jawa Tengah, 

Sakina Rosellasari, Senin 

(7/2/2022). Namuns sebelum 

http://faktualid.com/nasional/nusantara/pudyo-saptono/ratusan-pmi-asal-jateng-pulang-kampung-disnakertrans-pastikan-sudah-dikarantina
http://faktualid.com/nasional/nusantara/pudyo-saptono/ratusan-pmi-asal-jateng-pulang-kampung-disnakertrans-pastikan-sudah-dikarantina
http://faktualid.com/nasional/nusantara/pudyo-saptono/ratusan-pmi-asal-jateng-pulang-kampung-disnakertrans-pastikan-sudah-dikarantina
http://faktualid.com/nasional/nusantara/pudyo-saptono/ratusan-pmi-asal-jateng-pulang-kampung-disnakertrans-pastikan-sudah-dikarantina
http://faktualid.com/nasional/nusantara/pudyo-saptono/ratusan-pmi-asal-jateng-pulang-kampung-disnakertrans-pastikan-sudah-dikarantina
http://faktualid.com/nasional/nusantara/pudyo-saptono/ratusan-pmi-asal-jateng-pulang-kampung-disnakertrans-pastikan-sudah-dikarantina
http://faktualid.com/nasional/nusantara/pudyo-saptono/ratusan-pmi-asal-jateng-pulang-kampung-disnakertrans-pastikan-sudah-dikarantina
http://faktualid.com/nasional/nusantara/pudyo-saptono/ratusan-pmi-asal-jateng-pulang-kampung-disnakertrans-pastikan-sudah-dikarantina
http://faktualid.com/nasional/nusantara/pudyo-saptono/ratusan-pmi-asal-jateng-pulang-kampung-disnakertrans-pastikan-sudah-dikarantina


 

88 

 

masuk ke Jawa Tengah, 

ratusan PMI tadi telah 

melalui mekanisme 

karantina. 

93. 08 

Februar

y 2022 

Ratusan Buruh 

Geruduk 

Gedung Balai 

Kota Semarang 

Lingkar.co 

Negativ

e 

Lingkar.co Aulia Hakim SEMARANG, Lingkar.co- 

Ratusan buruh yang 

tergabung dalam Federasi 

Serikat Metal Pekerja 

Indonesia (FSPMI) 

mengadakan aksi unjuk rasa 

di depan gedung Balai Kota 

Semarang, Senin (7/2). 

Mereka menuntut Wali Kota 

Semarang, Hendrar Prihadi 

untuk memperhatikan nasib 

buruh. Pasalnya, upah buruh 

di Semarang terbilang 

rendah daripada kota di 

provinsi lainnya. Ketua 

FSPMI, Aulia Hakim 

mengatakan, Semarang 

merupakan ibukota Provinsi 

Jawa Tengah. 

94. 08 

Februar

y 2022 

Program 

Perlindungan 

Sosial jadi Salah 

Satu Kebijakan 

yang Sudah 

Terbukti Efektif 

Mampu 

Menekan 

Tingkat 

Kemiskinan 

Positive Jatim Times Airlangga 

Hartarto 

Menko Airlangga 

mengatakan salah satu 

kebijakan yang sudah 

terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan 

ialah program perlindungan 

sosial yang masuk dalam 

Program Pemulihan Ekonomi 

Nasional (PEN). Tingkat 

kemiskinan di Indonesia 

terus mengalami penurunan 

yakni Maret pada 2015 

sebesar 11,22 persen dan 

September 11,13 persen, 

kemudian Maret 2016 

menjadi 10,86 persen dan 

September 10,7 persen, lalu 

Maret 2017 sebesar 10,64 

persen dan September 10,12 

persen. Program 

perlindungan sosial 

http://lingkar.co/ratusan-buruh-geruduk-gedung-balai-kota-semarang
http://lingkar.co/ratusan-buruh-geruduk-gedung-balai-kota-semarang
http://lingkar.co/ratusan-buruh-geruduk-gedung-balai-kota-semarang
http://lingkar.co/ratusan-buruh-geruduk-gedung-balai-kota-semarang
http://lingkar.co/ratusan-buruh-geruduk-gedung-balai-kota-semarang
http://jatimtimes.com/baca/259981/20220208/153900/program-perlindungan-sosial-jadi-salah-satu-kebijakan-yang-sudah-terbukti-efektif-mampu-menekan-tingkat-kemiskinan
http://jatimtimes.com/baca/259981/20220208/153900/program-perlindungan-sosial-jadi-salah-satu-kebijakan-yang-sudah-terbukti-efektif-mampu-menekan-tingkat-kemiskinan
http://jatimtimes.com/baca/259981/20220208/153900/program-perlindungan-sosial-jadi-salah-satu-kebijakan-yang-sudah-terbukti-efektif-mampu-menekan-tingkat-kemiskinan
http://jatimtimes.com/baca/259981/20220208/153900/program-perlindungan-sosial-jadi-salah-satu-kebijakan-yang-sudah-terbukti-efektif-mampu-menekan-tingkat-kemiskinan
http://jatimtimes.com/baca/259981/20220208/153900/program-perlindungan-sosial-jadi-salah-satu-kebijakan-yang-sudah-terbukti-efektif-mampu-menekan-tingkat-kemiskinan
http://jatimtimes.com/baca/259981/20220208/153900/program-perlindungan-sosial-jadi-salah-satu-kebijakan-yang-sudah-terbukti-efektif-mampu-menekan-tingkat-kemiskinan
http://jatimtimes.com/baca/259981/20220208/153900/program-perlindungan-sosial-jadi-salah-satu-kebijakan-yang-sudah-terbukti-efektif-mampu-menekan-tingkat-kemiskinan
http://jatimtimes.com/baca/259981/20220208/153900/program-perlindungan-sosial-jadi-salah-satu-kebijakan-yang-sudah-terbukti-efektif-mampu-menekan-tingkat-kemiskinan
http://jatimtimes.com/baca/259981/20220208/153900/program-perlindungan-sosial-jadi-salah-satu-kebijakan-yang-sudah-terbukti-efektif-mampu-menekan-tingkat-kemiskinan
http://jatimtimes.com/baca/259981/20220208/153900/program-perlindungan-sosial-jadi-salah-satu-kebijakan-yang-sudah-terbukti-efektif-mampu-menekan-tingkat-kemiskinan
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terealisasi Rp171 triliun atau 

91,5 persen dari pagu 

Rp186,64 triliun yang 

diberikan antara lain untuk 

pengentasan kemiskinan 

ekstrem kepada 1,16 juta 

penerima di 35 kabupaten 

prioritas. "Pemerintah 

mendorong diberikan 

langkah-langkah agar pada 

2022 ini 212 wilayah yang 

memiliki kemiskinan ekstrem 

dapat diturunkan," kata 

Menko Airlangga Hartarto 

dalam Seminar Nasional 

Akselerasi Ekonomi Daerah 

untuk Memacu Pemulihan 

Nasional di Kendari, Selasa, 

(8/2/2022). 

95. 08 

Februar

y 2022 

Pemerintah 

Siapkan Rp154 

Triliun 

Lanjutkan 

Program 

Bantuan Sosial 

Positive Kaldera Airlangga 

Hartarto 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko 

Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi 

Ekonomi Daerah untuk 

Memacu Pemulihan Nasional 

di Kendari, Selasa, 

(8/2/2022). Diungkapkannya, 

salah satu kebijakan yang 

sudah terbukti efektif 

mampu menekan tingkat 

kemiskinan adalah program 

perlindungan sosial yang 

masuk dalam Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN). Program perlindungan 

sosial terealisasi Rp171 

triliun atau 91,5 persen dari 

pagu Rp186,64 triliun yang 

diberikan antara lain untuk 

pengentasan kemiskinan 

ekstrem kepada 1,16 juta 

http://kaldera.id/news/medan/48501/pemerintah-siapkan-rp154-triliun-lanjutkan-program-bantuan-sosial
http://kaldera.id/news/medan/48501/pemerintah-siapkan-rp154-triliun-lanjutkan-program-bantuan-sosial
http://kaldera.id/news/medan/48501/pemerintah-siapkan-rp154-triliun-lanjutkan-program-bantuan-sosial
http://kaldera.id/news/medan/48501/pemerintah-siapkan-rp154-triliun-lanjutkan-program-bantuan-sosial
http://kaldera.id/news/medan/48501/pemerintah-siapkan-rp154-triliun-lanjutkan-program-bantuan-sosial
http://kaldera.id/news/medan/48501/pemerintah-siapkan-rp154-triliun-lanjutkan-program-bantuan-sosial
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penerima di 35 kabupaten 

prioritas. Sementara 

program perlindungan 

masyarakat pada 2022 

memiliki pagu Rp154,8 triliun 

untuk melanjutkan program 

bantuan sosial seperti PKH 

dan sembako, kartu prakerja, 

BLT desa, jaminan kehilangan 

pekerjaan serta antisipasi 

perluasan perlindungan 

sosial. 

96. 08 

Februar

y 2022 

Menko 

Airlangga 

Bilang 

Pemerintah 

Dorong 

Kebijakan 

Tuntaskan 

Kemiskinan 

Ekstrem di 212 

Wilayah 

Positive Fajar Indonesia Airlangga 

Hartarto 

Off Meeting Labour20 di 

Jakarta, Senin, 31 Januari 

2022.-dok-ekon.go.id. 

KENDARI, FIN.CO.ID- Menteri 

Koordinator (Menko) Bidang 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong 

berbagai kebijakan untuk 

mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah di Indonesia 

sepanjang 2022. 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko 

Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi 

Ekonomi Daerah untuk 

Memacu Pemulihan Nasional 

di Kendari, Selasa, 8 Februari 

2022. Menko Airlangga 

mengatakan salah satu 

kebijakan yang sudah 

terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan 

adalah program 

perlindungan sosial yang 

masuk dalam Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

http://fin.co.id/read/88268/Menko-Airlangga-Bilang-Pemerintah-Dorong-Kebijakan-Tuntaskan-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah
http://fin.co.id/read/88268/Menko-Airlangga-Bilang-Pemerintah-Dorong-Kebijakan-Tuntaskan-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah
http://fin.co.id/read/88268/Menko-Airlangga-Bilang-Pemerintah-Dorong-Kebijakan-Tuntaskan-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah
http://fin.co.id/read/88268/Menko-Airlangga-Bilang-Pemerintah-Dorong-Kebijakan-Tuntaskan-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah
http://fin.co.id/read/88268/Menko-Airlangga-Bilang-Pemerintah-Dorong-Kebijakan-Tuntaskan-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah
http://fin.co.id/read/88268/Menko-Airlangga-Bilang-Pemerintah-Dorong-Kebijakan-Tuntaskan-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah
http://fin.co.id/read/88268/Menko-Airlangga-Bilang-Pemerintah-Dorong-Kebijakan-Tuntaskan-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah
http://fin.co.id/read/88268/Menko-Airlangga-Bilang-Pemerintah-Dorong-Kebijakan-Tuntaskan-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah
http://fin.co.id/read/88268/Menko-Airlangga-Bilang-Pemerintah-Dorong-Kebijakan-Tuntaskan-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah
http://fin.co.id/read/88268/Menko-Airlangga-Bilang-Pemerintah-Dorong-Kebijakan-Tuntaskan-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah
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(PEN). Ketua Umum Partai 

Golkar ini menuturkan 

kebijakan pengentasan 

kemiskinan melalui program 

perlindungan sosial telah 

berhasil menurunkan tingkat 

kemiskinan dari 10,14 persen 

pada Maret 2021 menjadi 

9,71 persen pada September 

2021. 

97. 08 

Februar

y 2022 

Pekerja Migran 

Ilegal Terjebak 

di Lumpur Saat 

Hendak 

Menyeberang 

ke Malaysia 

Neutral Kompas Tv  Sebanyak 34 calon pekerja 

migran Indonesia ilegal, 

dievakuasi di perairan 

Batubara. Kondisi pekerja 

migran asal Indonesia ini 

penuh lumpur, setelah kapal 

yang ditumpangi nyaris 

tenggelam akibat mengalami 

kebocoran. Usai dievakuasi, 

para calon pekerja migran 

yang terdiri dari 15 wanita 

dan 19 pria ini, dibawa ke 

Pos Angkatan Laut di Tanjung 

Tiram, Kabupaten Batubara. 

Petugas masih memburu 

nakhoda kapal motor yang 

digunakan para tenaga kerja 

ilegal ini. 

98. 08 

Februar

y 2022 

200 ASN 

Pemprov 

Banten Dilatih 

KPK Jadi 

Penyuluh 

Antikorupsi 

Positive Tangerang News Lili Pintauli 

Siregar 

Sebanyak 400 aparatur sipil 

negara (ASN) di lingkungan 

Pemprov Banten mendapat 

pelatihan calon penyuluh 

antikorupsi oleh Komisi 

Pemberantasan Korupsi 

(KPK). Ratusan ASN tersebut 

merupakan guru dan Aparat 

Pengawas Internal 

Pemerintah (APIP) di Provinsi 

Banten. "KPK terus melatih 

agen-agen perubahan dari 

berbagai kalangan mulai dari 

pejabat struktural, tenaga 

kependidikan, dan aparat 

pengawasan internal 

http://www.kompas.tv/article/259513/pekerja-migran-ilegal-terjebak-di-lumpur-saat-hendak-menyeberang-ke-malaysia
http://www.kompas.tv/article/259513/pekerja-migran-ilegal-terjebak-di-lumpur-saat-hendak-menyeberang-ke-malaysia
http://www.kompas.tv/article/259513/pekerja-migran-ilegal-terjebak-di-lumpur-saat-hendak-menyeberang-ke-malaysia
http://www.kompas.tv/article/259513/pekerja-migran-ilegal-terjebak-di-lumpur-saat-hendak-menyeberang-ke-malaysia
http://www.kompas.tv/article/259513/pekerja-migran-ilegal-terjebak-di-lumpur-saat-hendak-menyeberang-ke-malaysia
http://www.kompas.tv/article/259513/pekerja-migran-ilegal-terjebak-di-lumpur-saat-hendak-menyeberang-ke-malaysia
http://tangerangnews.com/banten/read/39652/200-ASN-Pemprov-Banten-Dilatih-KPK-Jadi-Penyuluh-Antikorupsi
http://tangerangnews.com/banten/read/39652/200-ASN-Pemprov-Banten-Dilatih-KPK-Jadi-Penyuluh-Antikorupsi
http://tangerangnews.com/banten/read/39652/200-ASN-Pemprov-Banten-Dilatih-KPK-Jadi-Penyuluh-Antikorupsi
http://tangerangnews.com/banten/read/39652/200-ASN-Pemprov-Banten-Dilatih-KPK-Jadi-Penyuluh-Antikorupsi
http://tangerangnews.com/banten/read/39652/200-ASN-Pemprov-Banten-Dilatih-KPK-Jadi-Penyuluh-Antikorupsi
http://tangerangnews.com/banten/read/39652/200-ASN-Pemprov-Banten-Dilatih-KPK-Jadi-Penyuluh-Antikorupsi
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pemerintah di lingkungan 

Pemprov Banten melalui 

pelatihan calon penyuluh 

antikorupsi," katanya. KPK 

mengharapkan penyuluh 

antikorupsi berstandar 

nasional di Provinsi Banten 

dapat memberikan manfaat 

dalam upaya pencegahan, 

pemberantasan korupsi, dan 

dapat menjadi contoh bagi 

lembaga atau pemerintah 

daerah lainnya. 

99. 08 

Februar

y 2022 

Universitas BSI 

Bekali 

Mahasiswa 

Lewat Uji 

Kompetensi 

Neutral Republika  Program studi (prodi) Sistem 

Informasi Universitas BSI 

(Bina Sarana Informatika) 

telah melaksanakan uji 

kompetensi skema 

programmer secara luring. 

Uji kompetensi digelar di 

Universitas BSI kampus 

Salemba, Jakarta Pusat, Rabu 

(2/2/2022). Uji kompetensi 

yang diikuti mahasiswa prodi 

Sistem Informasi Universitas 

BSI ini menghadirkan asesor 

kompetensi dari LSP 

(Lembaga Sertifikasi Profesi) 

BSI yaitu Rifky Permana dan 

Ricki Sastra. Menurut Ricki 

selaku asesor penguji, 

kegiatan sertifikasi seperti ini 

sangat baik untuk 

mengetahui sudah sejauh 

mana mahasiswa memahami 

mata kuliah yang pernah 

diberikan selama mereka 

kuliah di Universitas BSI. 

100

. 

08 

Februar

y 2022 

Airlangga 

Hartarto 

Tegaskan 

Angka 

Kemiskinan di 

Indonesia 

Negativ

e 

Jambi Independent Airlangga 

Hartarto 

Menteri Koordinator 

(Menko) Bidang 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong 

berbagai kebijakan untuk 

http://republika.co.id/berita/r6zapu459/universitas-bsi-bekali-mahasiswa-lewat-uji-kompetensi
http://republika.co.id/berita/r6zapu459/universitas-bsi-bekali-mahasiswa-lewat-uji-kompetensi
http://republika.co.id/berita/r6zapu459/universitas-bsi-bekali-mahasiswa-lewat-uji-kompetensi
http://republika.co.id/berita/r6zapu459/universitas-bsi-bekali-mahasiswa-lewat-uji-kompetensi
http://republika.co.id/berita/r6zapu459/universitas-bsi-bekali-mahasiswa-lewat-uji-kompetensi
http://jambi-independent.co.id/read/2022/02/08/22359/airlangga-hartarto-tegaskan-angka-kemiskinan-di-indonesia-turun-dengan-program-perlinsos
http://jambi-independent.co.id/read/2022/02/08/22359/airlangga-hartarto-tegaskan-angka-kemiskinan-di-indonesia-turun-dengan-program-perlinsos
http://jambi-independent.co.id/read/2022/02/08/22359/airlangga-hartarto-tegaskan-angka-kemiskinan-di-indonesia-turun-dengan-program-perlinsos
http://jambi-independent.co.id/read/2022/02/08/22359/airlangga-hartarto-tegaskan-angka-kemiskinan-di-indonesia-turun-dengan-program-perlinsos
http://jambi-independent.co.id/read/2022/02/08/22359/airlangga-hartarto-tegaskan-angka-kemiskinan-di-indonesia-turun-dengan-program-perlinsos
http://jambi-independent.co.id/read/2022/02/08/22359/airlangga-hartarto-tegaskan-angka-kemiskinan-di-indonesia-turun-dengan-program-perlinsos
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Turun dengan 

Program 

Perlinsos 

mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah di Indonesia 

sepanjang 2022. 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko 

Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi 

Ekonomi Daerah untuk 

Memacu Pemulihan Nasional 

di Kendari, Selasa, (8/2). 

Tingkat kemiskinan di 

Indonesia terus mengalami 

penurunan yakni Maret pada 

2015 sebesar 11,22 persen 

dan September 11,13 persen, 

kemudian Maret 2016 

menjadi 10,86 persen dan 

September 10,7 persen, lalu 

Maret 2017 sebesar 10,64 

persen dan September 10,12 

persen. Di sisi lain, tren 

penurunan ini terhenti pada 

2020 seiring COVID-19 mulai 

memasuki Indonesia yakni 

terbukti tingkat kemiskinan 

meningkat menjadi 9,78 

persen pada Maret 2020 dan 

terus naik hingga 10,19 

persen pada September. 

101

. 

08 

Februar

y 2022 

Pemkab Tebo 

Keluarkan SE 

UMP 

Neutral Jambi Independent  Pemerintah Kabupaten Tebo, 

melalui Dinas Perindustrian 

Perdagangan dan Tenaga 

Kerja (Disperindagnaker) 

Kabupaten Tebo, 

mengeluarkan Surat Edaran 

(SE) Bupati Tebo Nomor : 

560/110/Disperindagnaker/2

022. SE ini dalam rangka 

menindak lanjuti Surat 

Keputusan Gubernur Jambi 

http://jambi-independent.co.id/read/2022/02/08/22359/airlangga-hartarto-tegaskan-angka-kemiskinan-di-indonesia-turun-dengan-program-perlinsos
http://jambi-independent.co.id/read/2022/02/08/22359/airlangga-hartarto-tegaskan-angka-kemiskinan-di-indonesia-turun-dengan-program-perlinsos
http://jambi-independent.co.id/read/2022/02/08/22359/airlangga-hartarto-tegaskan-angka-kemiskinan-di-indonesia-turun-dengan-program-perlinsos
http://jambi-independent.co.id/read/2022/02/08/22326/pemkab-tebo-keluarkan-se-ump
http://jambi-independent.co.id/read/2022/02/08/22326/pemkab-tebo-keluarkan-se-ump
http://jambi-independent.co.id/read/2022/02/08/22326/pemkab-tebo-keluarkan-se-ump


 

94 

 

Nomor 

914/Kep.Gub/Disnakertrans-

3.3/2021, tentang Standar 

Upah Minimum Provinsi 

(UMP) Jambi tahun 2022. 

Kepala Dinas Perindagnaker 

Tebo, melalui Kepala Bidang 

Naker Kabupaten Tebo, Ali 

Bato mengatakan SE itu juga 

sebagai upaya pemerintah 

dalam meningkatkan 

kesejahteraan taraf hidup 

pekerja/buruh, beserta 

keluarganya. 

102

. 

08 

Februar

y 2022 

Airlangga 

Hartarto: 

Pemerintah 

Mendorong 

Kebijakan 

Turunkan 

Kemiskinan 

Ekstrem di 212 

Wilayah 

Positive Tribun News 

Pekanbaru 

Airlangga 

Hartarto 

Menteri Koordinator 

(Menko) Bidang 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong 

berbagai kebijakan untuk 

mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah di Indonesia 

sepanjang 2022. 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko 

Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi 

Ekonomi Daerah untuk 

Memacu Pemulihan Nasional 

di Kendari, Selasa, 

(8/2/2022). Menko Airlangga 

mengatakan salah satu 

kebijakan yang sudah 

terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan 

adalah program 

perlindungan sosial yang 

masuk dalam Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN). Ketua Umum Partai 

http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/02/08/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/02/08/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/02/08/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/02/08/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/02/08/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/02/08/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/02/08/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/02/08/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://pekanbaru.tribunnews.com/2022/02/08/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
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Golkar ini menuturkan 

kebijakan pengentasan 

kemiskinan melalui program 

perlindungan sosial telah 

berhasil menurunkan tingkat 

kemiskinan dari 10,14 persen 

pada Maret 2021 menjadi 

9,71 persen pada September 

2021. 

103

. 

08 

Februar

y 2022 

Total Biaya 

Operasional 

Sistem 

Manajemen 

Boiler Industri 

Kelapa Sawit 

Menyusut 

dengan 

Teknologi InI 

Negativ

e 

Warta Ekonomi  Dalam webinar yang 

diadakan untuk para pelaku 

industri kelapa sawit di Asia 

Tenggara, khususnya 

Indonesia dan Malaysia, 

Nalco Water menyoroti 

inovasi pengolahan air 

dengan solusi digital. Sistem 

pemantauan digital 

memungkinkan manajer 

pabrik melacak penggunaan 

air secara real-time untuk 

mendeteksi dini apabila 

terdapat masalah 

operasional. Teknologi 3D 

TRASAR Nalco Water 

membantu perkebunan 

kelapa sawit Malaysia KKS 

Sua Betong Sime Darby Palm 

Oil Mill menghemat biaya 

operasional tahunan hingga 

$43.000 USD, mengurangi 

penggunaan lebih dari 

17.000 meter kubik air, dan 

mengoptimasi penggunaan 

biomassa sebesar 900 ton 

per tahun. Sistem 3D TRASAR 

mampu mencegah kerusakan 

boiler, mengurangi 

blowdown berlebih, dan 

meminimalkan terbentuknya 

kerak (scale) dan korosi. 

104

. 

08 

Februar

y 2022 

Airlangga 

Hartarto : 

Pemerintah 

Positive Jateng Pos Airlangga 

Hartarto 

Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto menyatakan 

http://wartaekonomi.co.id/read391813/total-biaya-operasional-sistem-manajemen-boiler-industri-kelapa-sawit-menyusut-dengan-teknologi-ini
http://wartaekonomi.co.id/read391813/total-biaya-operasional-sistem-manajemen-boiler-industri-kelapa-sawit-menyusut-dengan-teknologi-ini
http://wartaekonomi.co.id/read391813/total-biaya-operasional-sistem-manajemen-boiler-industri-kelapa-sawit-menyusut-dengan-teknologi-ini
http://wartaekonomi.co.id/read391813/total-biaya-operasional-sistem-manajemen-boiler-industri-kelapa-sawit-menyusut-dengan-teknologi-ini
http://wartaekonomi.co.id/read391813/total-biaya-operasional-sistem-manajemen-boiler-industri-kelapa-sawit-menyusut-dengan-teknologi-ini
http://wartaekonomi.co.id/read391813/total-biaya-operasional-sistem-manajemen-boiler-industri-kelapa-sawit-menyusut-dengan-teknologi-ini
http://wartaekonomi.co.id/read391813/total-biaya-operasional-sistem-manajemen-boiler-industri-kelapa-sawit-menyusut-dengan-teknologi-ini
http://wartaekonomi.co.id/read391813/total-biaya-operasional-sistem-manajemen-boiler-industri-kelapa-sawit-menyusut-dengan-teknologi-ini
http://wartaekonomi.co.id/read391813/total-biaya-operasional-sistem-manajemen-boiler-industri-kelapa-sawit-menyusut-dengan-teknologi-ini
http://jatengpos.co.id/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah/arif
http://jatengpos.co.id/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah/arif
http://jatengpos.co.id/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah/arif
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Mendorong 

Kebijakan 

Turunkan 

Kemiskinan 

Ekstrem di 212 

Wilayah 

pemerintah mendorong 

berbagai kebijakan untuk 

mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah di Indonesia 

sepanjang 2022. 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko 

Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi 

Ekonomi Daerah untuk 

Memacu Pemulihan Nasional 

di Kendari, Selasa,. Menko 

Airlangga mengatakan salah 

satu kebijakan yang sudah 

terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan 

adalah program 

perlindungan sosial yang 

masuk dalam Program 

Pemulihan Ekonomi 

Nasional. Ketua Umum Partai 

Golkar ini menuturkan 

kebijakan pengentasan 

kemiskinan melalui program 

perlindungan sosial telah 

berhasil menurunkan tingkat 

kemiskinan dari 10,14 persen 

pada Maret 2021 menjadi 

9,71 persen pada September 

2021. 

105

. 

08 

Februar

y 2022 

Bappenas 

Bingung! 

Tukang Las 

Kereta Cepat 

Jakarta-

Bandung dari 

China, Ini 

Alasannya 

Negativ

e 

Warta Ekonomi Pungky Sumadi Populis, Jakarta-. Mega 

proyek Kereta Cepat Jakarta-

Bandung ternyata memakai 

jasa tenaga kerja asing (TKA) 

yang mayoritas dari China. 

Namun setelah berdiskusi 

ternyata ada alasan tertentu 

mengapa menggunakan TKA 

China untuk posisi tukang las 

pada proyek Kereta Cepat 

http://jatengpos.co.id/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah/arif
http://jatengpos.co.id/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah/arif
http://jatengpos.co.id/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah/arif
http://jatengpos.co.id/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah/arif
http://jatengpos.co.id/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah/arif
http://jatengpos.co.id/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah/arif
http://populis.id/read9815/bappenas-bingung-tukang-las-kereta-cepat-jakarta-bandung-dari-china-ini-alasannya
http://populis.id/read9815/bappenas-bingung-tukang-las-kereta-cepat-jakarta-bandung-dari-china-ini-alasannya
http://populis.id/read9815/bappenas-bingung-tukang-las-kereta-cepat-jakarta-bandung-dari-china-ini-alasannya
http://populis.id/read9815/bappenas-bingung-tukang-las-kereta-cepat-jakarta-bandung-dari-china-ini-alasannya
http://populis.id/read9815/bappenas-bingung-tukang-las-kereta-cepat-jakarta-bandung-dari-china-ini-alasannya
http://populis.id/read9815/bappenas-bingung-tukang-las-kereta-cepat-jakarta-bandung-dari-china-ini-alasannya
http://populis.id/read9815/bappenas-bingung-tukang-las-kereta-cepat-jakarta-bandung-dari-china-ini-alasannya
http://populis.id/read9815/bappenas-bingung-tukang-las-kereta-cepat-jakarta-bandung-dari-china-ini-alasannya
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Jakarta-Bandung. Itulah yang 

menjadi alasan mengapa 

tukang las di proyek Kereta 

Cepat Jakarta-Bandung 

memakai jasa TKA China. 

"Kami sempat mengunjungi 

proyek Kereta Cepat Jakarta-

Bandung. 

106

. 

08 

Februar

y 2022 

Kemiskinan 

Ekstrem di 212 

Wilayah 

Diupayakan 

Turun di 2022 

Negativ

e 

Metropolitan Airlangga 

Hartarto 

Menteri Koordinator 

(Menko) Bidang 

Perekonomian, Airlangga 

Hartarto, menyatakan 

pemerintah mendorong 

berbagai kebijakan untuk 

mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah di Indonesia 

sepanjang 2022. 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko 

Airlangga dalam Seminar 

Nasional Akselerasi Ekonomi 

Daerah untuk Memacu 

Pemulihan Nasional di 

Kendari, Selasa, (8/2). 

Sementara program 

perlindungan masyarakat 

pada 2022 memiliki pagu 

Rp154,8 triliun untuk 

melanjutkan program 

bantuan sosial seperti PKH 

dan Sembako, Kartu 

Prakerja, BLT Desa, Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan, serta 

antisipasi perluasan 

perlindungan sosial. Menko 

Airlangga menjelaskan, salah 

satu kebijakan yang sudah 

terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan 

adalah program 

http://www.metropolitan.id/2022/02/kemiskinan-ekstrem-di212-wilayah-diupayakan-turun-di-2022
http://www.metropolitan.id/2022/02/kemiskinan-ekstrem-di212-wilayah-diupayakan-turun-di-2022
http://www.metropolitan.id/2022/02/kemiskinan-ekstrem-di212-wilayah-diupayakan-turun-di-2022
http://www.metropolitan.id/2022/02/kemiskinan-ekstrem-di212-wilayah-diupayakan-turun-di-2022
http://www.metropolitan.id/2022/02/kemiskinan-ekstrem-di212-wilayah-diupayakan-turun-di-2022
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perlindungan sosial yang 

masuk dalam Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN). 

107

. 

08 

Februar

y 2022 

Bappenas 

Bingung 

Tukang Las 

Kereta Cepat 

Dari China 

Negativ

e 

Cnbc Indonesia Pungky 

Sumadi,Dwiyana 

Slamet Riyadi 

Dimana proyek ini Kerjasama 

antara BUMN Indonesia 

dengan konsorsium 

perusahaan dari China. Salah 

satunya tenaga ahli 

pengelasan dari China. Tapi 

dari penjelasan yang 

didapatkan, lanjutnya, 

tukang las dari China itu 

didatangkan karena bahan 

rel yang digunakan berbeda 

dengan Indonesia, sehingga 

butuh ahli khusus. 

Sebelumnya Direktur Utama 

Kereta Cepat Indonesia China 

(KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi 

dalam paparannya kepada 

Komisi V, Senin (7/2/2022) 

mengatakan, total tenaga 

kerja asing mencapai 2.010 

orang, dengan porsi 13% dari 

total tenaga kerja. 

108

. 

08 

Februar

y 2022 

Jamaluddin: 

Jangan Biarkan 

Rakyat Teriak 

untuk Minta 

Presiden Ambil-

Alih MoU 

Indonesia-

Malaysia 

Positive Wartapembaruan.c

o.id 

 Jamaluddin: Jangan Biarkan 

Rakyat Teriak untuk Minta 

Presiden Ambil-Alih MoU 

Indonesia-Malaysia. Apabila 

pihak Malaysia tidak 

menempati isi MoU, 

Indonesia boleh seketika 

memoratorium," tutur Ketua 

Badan Buruh dan Pekerja 

Pemuda Pancasila (B2P3), 

Jamaluddin 

Suryahadikusuma melalui 

rilis, Selasa (8/2/2022). 

Pemerintah Indonesia, lanjut 

Jamal, harus segera 

mengakhiri memberitakan 

berita-berita yang mencari 

perhatian negara Malaysia 

http://www.cnbcindonesia.com/news/20220208142817-4-313788/bappenas-bingung-tukang-las-kereta-cepat-dari-china
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220208142817-4-313788/bappenas-bingung-tukang-las-kereta-cepat-dari-china
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220208142817-4-313788/bappenas-bingung-tukang-las-kereta-cepat-dari-china
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220208142817-4-313788/bappenas-bingung-tukang-las-kereta-cepat-dari-china
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220208142817-4-313788/bappenas-bingung-tukang-las-kereta-cepat-dari-china
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/02/jamaluddin-jangan-biarkan-rakyat-teriak.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/02/jamaluddin-jangan-biarkan-rakyat-teriak.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/02/jamaluddin-jangan-biarkan-rakyat-teriak.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/02/jamaluddin-jangan-biarkan-rakyat-teriak.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/02/jamaluddin-jangan-biarkan-rakyat-teriak.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/02/jamaluddin-jangan-biarkan-rakyat-teriak.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/02/jamaluddin-jangan-biarkan-rakyat-teriak.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/02/jamaluddin-jangan-biarkan-rakyat-teriak.html
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seperti cara anak kecil mau 

minta permen. Jamal 

melihat, pemerintah 

malaysia lebih kelihatan 

dewasa dalam 

menyelesaikan kepentingan 

warganya dibanding kita. 

109

. 

08 

Februar

y 2022 

Kupas Tajam 

Webinar 

Kreativitas 

Mahasiswa 

Ilmu Hukum 

Universitas 

Mpu Tantular 

Jakarta 

"Implikasi UU 

Ciptaker 

Inkonstitusiona

l Bersyara" 

Negativ

e 

Satukan Indonesia Supratman Andi 

Agtas 

Jakarta, SatukanIndonesia. 

Com- Mahkamah Konstitusi 

(MK) adalah lembaga negara 

dalam sistem ketatanegaraan 

yang memegang kekuasaan 

kehakiman bersama-sama 

dengan Mahkamah Agung 

berdasarkan Pasal 24C ayat 

(1) dan ayat (2) UUD 1945, 

MK berwenang menguji 

undang-undang (UU) 

terhadap UUD 1945; 

memutus sengketa 

kewenangan lembaga negara 

yang kewenangannya 

diberikan oleh UUD 1945; 

memutus pembubaran partai 

politik; memutus perselisihan 

hasil pemilihan umum; dan 

memberikan putusan atas 

pendapat DPR bahwa 

Presiden dan/atau Wakil 

Presiden diduga telah 

melakukan pelanggaran 

hukum berupa 

pengkhianatan terhadap 

negara, korupsi, penyuapan, 

tindak pidana berat lain, atau 

perbuatan tercela, dan/atau 

tidak lagi memenuhi syarat 

sebagai Presiden dan/atau 

Wakil Presiden sebagaimana 

dimaksud dalam UUD 1945 

(UUTentang MK). MK 

berwenang untuk mengadili 

pada tingkat pertama dan 

terakhir dan putusannya 

bersifat final dan binding 

http://www.satukanindonesia.com/kupas-tajam-webinar-kreativitas-mahasiswa-ilmu-hukum-universitas-mpu-tantular-jakarta-implikasi-uu-ciptaker-inkonstitusional-bersyara
http://www.satukanindonesia.com/kupas-tajam-webinar-kreativitas-mahasiswa-ilmu-hukum-universitas-mpu-tantular-jakarta-implikasi-uu-ciptaker-inkonstitusional-bersyara
http://www.satukanindonesia.com/kupas-tajam-webinar-kreativitas-mahasiswa-ilmu-hukum-universitas-mpu-tantular-jakarta-implikasi-uu-ciptaker-inkonstitusional-bersyara
http://www.satukanindonesia.com/kupas-tajam-webinar-kreativitas-mahasiswa-ilmu-hukum-universitas-mpu-tantular-jakarta-implikasi-uu-ciptaker-inkonstitusional-bersyara
http://www.satukanindonesia.com/kupas-tajam-webinar-kreativitas-mahasiswa-ilmu-hukum-universitas-mpu-tantular-jakarta-implikasi-uu-ciptaker-inkonstitusional-bersyara
http://www.satukanindonesia.com/kupas-tajam-webinar-kreativitas-mahasiswa-ilmu-hukum-universitas-mpu-tantular-jakarta-implikasi-uu-ciptaker-inkonstitusional-bersyara
http://www.satukanindonesia.com/kupas-tajam-webinar-kreativitas-mahasiswa-ilmu-hukum-universitas-mpu-tantular-jakarta-implikasi-uu-ciptaker-inkonstitusional-bersyara
http://www.satukanindonesia.com/kupas-tajam-webinar-kreativitas-mahasiswa-ilmu-hukum-universitas-mpu-tantular-jakarta-implikasi-uu-ciptaker-inkonstitusional-bersyara
http://www.satukanindonesia.com/kupas-tajam-webinar-kreativitas-mahasiswa-ilmu-hukum-universitas-mpu-tantular-jakarta-implikasi-uu-ciptaker-inkonstitusional-bersyara
http://www.satukanindonesia.com/kupas-tajam-webinar-kreativitas-mahasiswa-ilmu-hukum-universitas-mpu-tantular-jakarta-implikasi-uu-ciptaker-inkonstitusional-bersyara
http://www.satukanindonesia.com/kupas-tajam-webinar-kreativitas-mahasiswa-ilmu-hukum-universitas-mpu-tantular-jakarta-implikasi-uu-ciptaker-inkonstitusional-bersyara
http://www.satukanindonesia.com/kupas-tajam-webinar-kreativitas-mahasiswa-ilmu-hukum-universitas-mpu-tantular-jakarta-implikasi-uu-ciptaker-inkonstitusional-bersyara
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(mengikat). Sehubungan 

dengan kewenangan MK 

tersebut, khususnya dalam 

kewenangan untuk menguji 

Undang Undang (UU) 

terhadap UUD 1945 baik uji 

formil (prosedur 

perancangan UU) maupun uji 

materiil (substansial), yang 

baru baru ini dan sampai saat 

ini ramai diperbincangkan 

adalah putusan MK terhadap 

UU No. 11 tahun 2020 

tentang Cipta Kerja yang 

dinyatakan "Inkonstitusional 

Bersayarat", dimana 

terdapat perbedaan 

pemahaman dari putusan 

MK tersebut. 

110

. 

08 

Februar

y 2022 

BLT DBHCT 

Kota Mojokerto 

Dianggap 

Tebang Pilih, 

DPRD Kota 

Mojokerto 

Gelar RDP 

Negativ

e 

Lentera Inspiratif Sri Wahyuni Rapat Dengar Pendapat ( 

RDP ) komisi III DPRD Kota 

Mojokerto bersama Puluhan 

karyawan PT. Bokormas 

terkait Bantuan Langsung 

Tunai Dana Bagi Hasil Cukai 

Tembakau ( BLT DBHCT ) 

Selasa 8/02/2022 buruh 

memandang Pemkot 

Mojokerto terkesan tebang 

pilih pasalnya hanya tercatat 

97 buruh yang mendapatkan 

pembagian hasil cukai 

tersebut. Selain itu Sri 

Wahyuni Ketua SBTK Front 

Nasional Perjuangan Buruh 

Indonesia ( FNPBI ) 

Mojokerto mempertanyakan 

Dimana alokasi dana 

diperuntukan dari DBHCT 

dengan sisa 5,8 milyar 

rupiah. Sementara itu Kabag 

Perekonomian Ary Setiawan 

menjelaskan bahwa BLT 

DBHCT ada Di tahun 2021, 

nantinya Di BLT 2022 bahwa 

http://lenterainspiratif.id/2022/02/08/blt-dbhct-kota-mojokerto-dianggap-tebang-pilih-dprd-kota-mojokerto-gelar-rdp
http://lenterainspiratif.id/2022/02/08/blt-dbhct-kota-mojokerto-dianggap-tebang-pilih-dprd-kota-mojokerto-gelar-rdp
http://lenterainspiratif.id/2022/02/08/blt-dbhct-kota-mojokerto-dianggap-tebang-pilih-dprd-kota-mojokerto-gelar-rdp
http://lenterainspiratif.id/2022/02/08/blt-dbhct-kota-mojokerto-dianggap-tebang-pilih-dprd-kota-mojokerto-gelar-rdp
http://lenterainspiratif.id/2022/02/08/blt-dbhct-kota-mojokerto-dianggap-tebang-pilih-dprd-kota-mojokerto-gelar-rdp
http://lenterainspiratif.id/2022/02/08/blt-dbhct-kota-mojokerto-dianggap-tebang-pilih-dprd-kota-mojokerto-gelar-rdp
http://lenterainspiratif.id/2022/02/08/blt-dbhct-kota-mojokerto-dianggap-tebang-pilih-dprd-kota-mojokerto-gelar-rdp
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kami akan melibatkan serikat 

Buruh yang ada agar 

kebijakan mencapai arus 

bawah. " Bahwa sisa DBHCT 

akan kembali ke kas daerah 

yang nantinya akan 

ditambahkan DBHCT pada 

tahun berikutnya, jadi tidak 

perlu khawatir terkait sisa 

dana tersebut, " tutupnya. 

111

. 

08 

Februar

y 2022 

Jadi Korban 

PHK? 

BPJamsostek 

Siap Bantu 

Lewat JKP 

Positive Suara Merdeka  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. Namun tidak 

perlu risau, terhitung tanggal 

1 Februari 2022, klaim 

manfaat program Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan (JKP) 

dapat diajukan. Terdapat 3 

manfaat program JKP, antara 

lain manfaat uang tunai, 

akses informasi lowongan 

kerja, dan pelatihan kerja. 

112

. 

08 

Februar

y 2022 

Bappenas 

Temukan 

Tukang Las Asal 

China di Proyek 

KCJB - 

Neutral Konstruksi Media Pungky Sumadi Konstruksi Media- Deputi 

Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan Badan 

Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Bappenas) Pungky 

Sumadi mengatakan, mega 

http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-042624357/jadi-korban-phk-bpjamsostek-siap-bantu-lewat-jkp
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-042624357/jadi-korban-phk-bpjamsostek-siap-bantu-lewat-jkp
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-042624357/jadi-korban-phk-bpjamsostek-siap-bantu-lewat-jkp
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-042624357/jadi-korban-phk-bpjamsostek-siap-bantu-lewat-jkp
http://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-042624357/jadi-korban-phk-bpjamsostek-siap-bantu-lewat-jkp
http://konstruksimedia.com/bappenas-temukan-tukang-las-asal-china-di-proyek-kcjb
http://konstruksimedia.com/bappenas-temukan-tukang-las-asal-china-di-proyek-kcjb
http://konstruksimedia.com/bappenas-temukan-tukang-las-asal-china-di-proyek-kcjb
http://konstruksimedia.com/bappenas-temukan-tukang-las-asal-china-di-proyek-kcjb
http://konstruksimedia.com/bappenas-temukan-tukang-las-asal-china-di-proyek-kcjb
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Konstruksi 

Media 

proyek Kereta Cepat Jakarta-

Bandung (KCJB) 

menggunakan tenaga kerja 

asing (TKA) China termasuk 

posisi tukang las. Pungky 

mengatakan, awalnya kaget 

melihat ada tukang las asal 

China, namun setelah 

melakukan diskusi ada alasan 

kenapa proyek Kereta Cepat 

Jakarta-Bandung 

memperkerjakan TKA China 

untuk posisi tukang las. 

Menurut Pungky, hal Itu yang 

menjadi alasan mengapa 

tukang las di proyek Kereta 

Cepat Jakarta-Bandung 

menggunakan TKA China. 

"Kami sempat mengunjungi 

proyek Kereta Cepat Jakarta-

Bandung. 

113

. 

08 

Februar

y 2022 

Repatriasi 

Gelombang 3, 

KKP Nunukan 

Sesuaikan Jenis 

Vaksin untuk 

161 Pelajar 

Indonesia di 

Malaysia 

Positive Tribun Kaltara  - Repatriasi gelombang 3, 

KKP Nunukan sesuaikan jenis 

vaksin Covid-19 untuk 161 

pelajar Indonesia di 

Malaysia. Kantor Kesehatan 

Pelabuhan (KKP) Nunukan 

menyebut pihaknya akan 

menyesuaikan jenis vaksin 

yang diterima oleh 161 

pelajar Indonesia di 

Malaysia. Kepala KKP 

Nunukan, dr Baharullah 

mengaku pihaknya sudah 

melakukan rapat teknis 

pemeriksaan kesehatan 

terhadap 161 pelajar 

Indonesia itu. Sebelumnya, 

Badan Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia (BP2MI) 

Nunukan, mengabarkan 

program repatriasi 

gelombang ketiga awal tahun 

ini diikuti sebanyak 161 

http://konstruksimedia.com/bappenas-temukan-tukang-las-asal-china-di-proyek-kcjb
http://konstruksimedia.com/bappenas-temukan-tukang-las-asal-china-di-proyek-kcjb
http://kaltara.tribunnews.com/2022/02/08/repatriasi-gelombang-3-kkp-nunukan-sesuaikan-jenis-vaksin-untuk-161-pelajar-indonesia-di-malaysia
http://kaltara.tribunnews.com/2022/02/08/repatriasi-gelombang-3-kkp-nunukan-sesuaikan-jenis-vaksin-untuk-161-pelajar-indonesia-di-malaysia
http://kaltara.tribunnews.com/2022/02/08/repatriasi-gelombang-3-kkp-nunukan-sesuaikan-jenis-vaksin-untuk-161-pelajar-indonesia-di-malaysia
http://kaltara.tribunnews.com/2022/02/08/repatriasi-gelombang-3-kkp-nunukan-sesuaikan-jenis-vaksin-untuk-161-pelajar-indonesia-di-malaysia
http://kaltara.tribunnews.com/2022/02/08/repatriasi-gelombang-3-kkp-nunukan-sesuaikan-jenis-vaksin-untuk-161-pelajar-indonesia-di-malaysia
http://kaltara.tribunnews.com/2022/02/08/repatriasi-gelombang-3-kkp-nunukan-sesuaikan-jenis-vaksin-untuk-161-pelajar-indonesia-di-malaysia
http://kaltara.tribunnews.com/2022/02/08/repatriasi-gelombang-3-kkp-nunukan-sesuaikan-jenis-vaksin-untuk-161-pelajar-indonesia-di-malaysia
http://kaltara.tribunnews.com/2022/02/08/repatriasi-gelombang-3-kkp-nunukan-sesuaikan-jenis-vaksin-untuk-161-pelajar-indonesia-di-malaysia
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pelajar Indonesia di 

Malaysia. 

114

. 

08 

Februar

y 2022 

Airlangga: 

Tahun Ini 

Pemerintah 

Dorong 

Kebijakan 

Turunkan 

Kemiskinan 

Ekstrem di 212 

Wilayah 

Positive Indotimur Airlangga 

Hartarto 

Menteri Koordinator 

(Menko) Bidang 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong 

berbagai kebijakan untuk 

mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah di Indonesia 

sepanjang 2022. 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko 

Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi 

Ekonomi Daerah untuk 

Memacu Pemulihan Nasional 

di Kendari, Selasa, 

(8/2/2022). Menko Airlangga 

mengatakan, salah satu 

kebijakan yang sudah 

terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan 

adalah program 

perlindungan sosial yang 

masuk dalam Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN). Ketua Umum Partai 

Golkar ini menuturkan 

kebijakan pengentasan 

kemiskinan melalui program 

perlindungan sosial telah 

berhasil menurunkan tingkat 

kemiskinan dari 10,14 persen 

pada Maret 2021 menjadi 

9,71 persen pada September 

2021. 

http://indotimur.com/nasional/airlangga-tahun-ini-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://indotimur.com/nasional/airlangga-tahun-ini-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://indotimur.com/nasional/airlangga-tahun-ini-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://indotimur.com/nasional/airlangga-tahun-ini-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://indotimur.com/nasional/airlangga-tahun-ini-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://indotimur.com/nasional/airlangga-tahun-ini-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://indotimur.com/nasional/airlangga-tahun-ini-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://indotimur.com/nasional/airlangga-tahun-ini-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://indotimur.com/nasional/airlangga-tahun-ini-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
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2 Tahun, 

BPJamsostek 

Santuni GTT 

dan PTT 

Kabupaten 

Nganjuk Rp 630 

Juta Lanjutkan 

Kerja Sama 

dengan Dinas 

Pendidikan 

Positive Radar Kediri Bisri Yusmadi Yang mendapat manfaat 

tersebut adalah para Guru 

Tidak Tetap (GTT) dan 

Pegawai Tidak Tetap (PTT) 

yang selama ini bekerja di 

bawah Dinas Pendidikan 

(Disdik) Kabupaten Nganjuk. 

"Para penerima adalah ahli 

waris peserta yang 

merupakan GTT dan PTT 

Dinas Pendidikan Kabupaten 

Nganjuk yang mengalami 

musibah meninggal dunia. 

Agar GTT dan PTT tersebut 

senantiasa mendapat 

perlindungan, Disdik 

Kabupaten Nganjuk kembali 

melanjutkan kerja sama 

bersama BPJamsostek. 

Sebab, selama ini Disdik 

Kabupaten Nganjuk dan 

BPJamsostek telah menjalin 

kerja sama dalam hal 

perlindungan pekerja. 
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Airlangga 

Hartarto: 

Pemerintah 

Mendorong 

Kebijakan 

Turunkan 

Kemiskinan 

Ekstrem di 212 

Wilayah - 

Deteksi 

Positive Deteksi.co Airlangga 

Hartarto 

DETEKSI.co-Kendari, Menteri 

Koordinator (Menko) Bidang 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong 

berbagai kebijakan untuk 

mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah di Indonesia 

sepanjang 2022. 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko 

Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi 

Ekonomi Daerah untuk 

Memacu Pemulihan Nasional 

di Kendari, Selasa, (8/2). 

http://radarkediri.jawapos.com/show-case/08/02/2022/2-tahun-bpjamsostek-santuni-gtt-dan-ptt-kabupaten-nganjuk-rp-630-juta
http://radarkediri.jawapos.com/show-case/08/02/2022/2-tahun-bpjamsostek-santuni-gtt-dan-ptt-kabupaten-nganjuk-rp-630-juta
http://radarkediri.jawapos.com/show-case/08/02/2022/2-tahun-bpjamsostek-santuni-gtt-dan-ptt-kabupaten-nganjuk-rp-630-juta
http://radarkediri.jawapos.com/show-case/08/02/2022/2-tahun-bpjamsostek-santuni-gtt-dan-ptt-kabupaten-nganjuk-rp-630-juta
http://radarkediri.jawapos.com/show-case/08/02/2022/2-tahun-bpjamsostek-santuni-gtt-dan-ptt-kabupaten-nganjuk-rp-630-juta
http://radarkediri.jawapos.com/show-case/08/02/2022/2-tahun-bpjamsostek-santuni-gtt-dan-ptt-kabupaten-nganjuk-rp-630-juta
http://radarkediri.jawapos.com/show-case/08/02/2022/2-tahun-bpjamsostek-santuni-gtt-dan-ptt-kabupaten-nganjuk-rp-630-juta
http://radarkediri.jawapos.com/show-case/08/02/2022/2-tahun-bpjamsostek-santuni-gtt-dan-ptt-kabupaten-nganjuk-rp-630-juta
http://radarkediri.jawapos.com/show-case/08/02/2022/2-tahun-bpjamsostek-santuni-gtt-dan-ptt-kabupaten-nganjuk-rp-630-juta
http://radarkediri.jawapos.com/show-case/08/02/2022/2-tahun-bpjamsostek-santuni-gtt-dan-ptt-kabupaten-nganjuk-rp-630-juta
http://deteksi.co/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://deteksi.co/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://deteksi.co/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://deteksi.co/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://deteksi.co/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://deteksi.co/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://deteksi.co/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://deteksi.co/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://deteksi.co/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://deteksi.co/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
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Menko Airlangga 

mengatakan salah satu 

kebijakan yang sudah 

terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan 

adalah program 

perlindungan sosial yang 

masuk dalam Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN). Ketua Umum Partai 

Golkar ini menuturkan 

kebijakan pengentasan 

kemiskinan melalui program 

perlindungan sosial telah 

berhasil menurunkan tingkat 

kemiskinan dari 10,14 persen 

pada Maret 2021 menjadi 

9,71 persen pada September 

2021. 
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Cara 

Mencairkan 

BPJS 

Ketenagakerjaa

n Pasca Resign, 

Ini Dokumen 

yang 

Diperlukan 

Neutral Tribun News Batam  Pencairan BPJS 

Ketenagakerjaan dapat 

dilakukan oleh pegawai yang 

baru saja memutuskan untuk 

mengundurkan diri dari 

pekerjaan atau resign. Lalu 

bagaimana cara mencairkan 

BPJS Ketenagakerjaan bagi 

pekerja yang hendak resign?. 

Cara mencairkan BPJS 

Ketenagakerjaan jika resign. 

Jika seseorang yang terdaftar 

dalam BPJS ketenagakerjaan 

kemudian memilih resign, 

dapat mengajukan pencairan 

BPJS Ketenagakerjaan untuk 

jenis klaim JHT. 
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Geregetan 

Pernyataan 

Dirjen, Ketua 

Komisi B DPRD 

Jawa Tengah 

Desak 

Pemerintah 

Lakukan 

Negativ

e 

Joglo Semar News  Tak hanya menyayangkan, 

Ketua Komisi B DPRD Jawa 

Tengah, Sumanto bahkan 

menilai pernyataan Dirjen itu 

justru seolah menunjukkan 

tidak adanya kemauan dari 

pejabat pemerintah untuk 

menyejahterakan petani. 

http://batam.tribunnews.com/2022/02/08/cara-mencairkan-bpjs-ketenagakerjaan-pasca-resign-ini-dokumen-yang-diperlukan
http://batam.tribunnews.com/2022/02/08/cara-mencairkan-bpjs-ketenagakerjaan-pasca-resign-ini-dokumen-yang-diperlukan
http://batam.tribunnews.com/2022/02/08/cara-mencairkan-bpjs-ketenagakerjaan-pasca-resign-ini-dokumen-yang-diperlukan
http://batam.tribunnews.com/2022/02/08/cara-mencairkan-bpjs-ketenagakerjaan-pasca-resign-ini-dokumen-yang-diperlukan
http://batam.tribunnews.com/2022/02/08/cara-mencairkan-bpjs-ketenagakerjaan-pasca-resign-ini-dokumen-yang-diperlukan
http://batam.tribunnews.com/2022/02/08/cara-mencairkan-bpjs-ketenagakerjaan-pasca-resign-ini-dokumen-yang-diperlukan
http://batam.tribunnews.com/2022/02/08/cara-mencairkan-bpjs-ketenagakerjaan-pasca-resign-ini-dokumen-yang-diperlukan
http://batam.tribunnews.com/2022/02/08/cara-mencairkan-bpjs-ketenagakerjaan-pasca-resign-ini-dokumen-yang-diperlukan
http://joglosemarnews.com/2022/02/geregetan-pernyataan-dirjen-ketua-komisi-b-dprd-jateng-desak-pemerintah-lakukan-revolusi-selamatkan-petani-cabut-subsidi-pupuk-naikkan-hpp-gabah-di-atas-rp-5-500
http://joglosemarnews.com/2022/02/geregetan-pernyataan-dirjen-ketua-komisi-b-dprd-jateng-desak-pemerintah-lakukan-revolusi-selamatkan-petani-cabut-subsidi-pupuk-naikkan-hpp-gabah-di-atas-rp-5-500
http://joglosemarnews.com/2022/02/geregetan-pernyataan-dirjen-ketua-komisi-b-dprd-jateng-desak-pemerintah-lakukan-revolusi-selamatkan-petani-cabut-subsidi-pupuk-naikkan-hpp-gabah-di-atas-rp-5-500
http://joglosemarnews.com/2022/02/geregetan-pernyataan-dirjen-ketua-komisi-b-dprd-jateng-desak-pemerintah-lakukan-revolusi-selamatkan-petani-cabut-subsidi-pupuk-naikkan-hpp-gabah-di-atas-rp-5-500
http://joglosemarnews.com/2022/02/geregetan-pernyataan-dirjen-ketua-komisi-b-dprd-jateng-desak-pemerintah-lakukan-revolusi-selamatkan-petani-cabut-subsidi-pupuk-naikkan-hpp-gabah-di-atas-rp-5-500
http://joglosemarnews.com/2022/02/geregetan-pernyataan-dirjen-ketua-komisi-b-dprd-jateng-desak-pemerintah-lakukan-revolusi-selamatkan-petani-cabut-subsidi-pupuk-naikkan-hpp-gabah-di-atas-rp-5-500
http://joglosemarnews.com/2022/02/geregetan-pernyataan-dirjen-ketua-komisi-b-dprd-jateng-desak-pemerintah-lakukan-revolusi-selamatkan-petani-cabut-subsidi-pupuk-naikkan-hpp-gabah-di-atas-rp-5-500
http://joglosemarnews.com/2022/02/geregetan-pernyataan-dirjen-ketua-komisi-b-dprd-jateng-desak-pemerintah-lakukan-revolusi-selamatkan-petani-cabut-subsidi-pupuk-naikkan-hpp-gabah-di-atas-rp-5-500
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Revolusi 

Selamatkan 

Petani. Cabut 

Subsidi Pupuk, 

Naikkan HPP 

Gabah di Atas 

Rp 5.500! 

Pernyataan kontroversial 

Direktur Jenderal Tanaman 

Pangan Kementan, Suwandi 

soal harga gabah anjlok tak 

boleh dikeluhkan dan pupuk 

kurang karena pemakaian 

boros, menuai reaksi keras 

dari DPRD Provinsi Jawa 

Tengah. Legislator asal PDIP 

itu menyampaikan 

pernyataan Dirjen yang 

menyebut petani tangguh 

tidak boleh ngeluh harga 

gabah anjlok saat panen 

raya, menandakan bahwa 

keluhan itu seolah dianggap 

hal biasa di mata pejabat 

pertanian. Dengan harga 

pembelian pemerintah (HPP) 

dinaikkan Rp 4.200 perkg 

pun, pendapatan petani juga 

masih jauh dari upah 

minimum kabupaten (UMK). 
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Klaster Covid-

19 di Cilacap 

Bermunculan, 

Izin Keramaian 

Tak Bakal 

Diberikan 

Neutral Serayunews.com Pramesti Griana 

Dewi 

Berdasarkan hasil rapat 

koordinasi penanganan 

Covid-19 di Kabupaten 

Cilacap, pada Senin 

(07/02/2022) bertempat di 

Jalabumi Cilacap disebut, 

bahwa sejumlah klaster 

ditemukan seiring dengan 

penambahan kasus aktif di 

Cilacap. Untuk mencegah 

dan menanggulangi Covid, 

Pemkab Cilacap menyiapkan 

anggaran pembiayaan di 

tahun 2022 melalui belanja 

tidak terduga (BTT), serta 

menerbitkan Surat Edaran 

Bupati Cilacap tentang 

Pencegahan dan 

Pengendalian Kasus Covid-19 

varian Omicron, dan 

penegakkan disiplin protokol 

kesehatan. Menurut Kepala 

http://joglosemarnews.com/2022/02/geregetan-pernyataan-dirjen-ketua-komisi-b-dprd-jateng-desak-pemerintah-lakukan-revolusi-selamatkan-petani-cabut-subsidi-pupuk-naikkan-hpp-gabah-di-atas-rp-5-500
http://joglosemarnews.com/2022/02/geregetan-pernyataan-dirjen-ketua-komisi-b-dprd-jateng-desak-pemerintah-lakukan-revolusi-selamatkan-petani-cabut-subsidi-pupuk-naikkan-hpp-gabah-di-atas-rp-5-500
http://joglosemarnews.com/2022/02/geregetan-pernyataan-dirjen-ketua-komisi-b-dprd-jateng-desak-pemerintah-lakukan-revolusi-selamatkan-petani-cabut-subsidi-pupuk-naikkan-hpp-gabah-di-atas-rp-5-500
http://joglosemarnews.com/2022/02/geregetan-pernyataan-dirjen-ketua-komisi-b-dprd-jateng-desak-pemerintah-lakukan-revolusi-selamatkan-petani-cabut-subsidi-pupuk-naikkan-hpp-gabah-di-atas-rp-5-500
http://joglosemarnews.com/2022/02/geregetan-pernyataan-dirjen-ketua-komisi-b-dprd-jateng-desak-pemerintah-lakukan-revolusi-selamatkan-petani-cabut-subsidi-pupuk-naikkan-hpp-gabah-di-atas-rp-5-500
http://joglosemarnews.com/2022/02/geregetan-pernyataan-dirjen-ketua-komisi-b-dprd-jateng-desak-pemerintah-lakukan-revolusi-selamatkan-petani-cabut-subsidi-pupuk-naikkan-hpp-gabah-di-atas-rp-5-500
http://joglosemarnews.com/2022/02/geregetan-pernyataan-dirjen-ketua-komisi-b-dprd-jateng-desak-pemerintah-lakukan-revolusi-selamatkan-petani-cabut-subsidi-pupuk-naikkan-hpp-gabah-di-atas-rp-5-500
http://serayunews.com/klaster-covid-19-di-cilacap-bermunculan-izin-keramaian-tak-bakal-diberikan
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http://serayunews.com/klaster-covid-19-di-cilacap-bermunculan-izin-keramaian-tak-bakal-diberikan
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Dinas Kesehatan Cilacap 

Pramesti Griana Dewi, bahwa 

penambahan klaster juga 

diindikasikan dari tingginya 

mobilitas masyarakat dan 

kesadaran protokol 

kesehatan yang menurun 

atau abai. Akibatnya, 

sejumlah klaster muncul di 

sejumlah wilayah di 

antaranya klaster keluarga 

TKI di Cilacap Utara, klaster 

sekolah di Sampang dan 

klaster perusahaan di 

Cilacap. 
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Bukan 

Singapura Tapi 

TKA China 

Paling Banyak 

di RI Kenapa? 

Neutral Cnbc Indonesia Suhartono Tenaga Kerja Asing (TKA) dari 

China menjadi yang paling 

banyak bekerja di Indonesia, 

meski nilai investasinya 

masih kalah dari Singapura. 

Dari negara asal data itu 

menunjukkan TKA di RI 

masih didominasi dari China 

sebanyak 37.711 atau setara 

42% dari total. "Tren sudah 

menurun masih terbesar 

adalah China, Jepang lalu 

Korea Selatan," jelasnya 

dalam rapat Panja 

Pengawasan Tenaga Kerja 

Asing, dengan Komisi IX DPR 

RI, Selasa (8/2/2022). 

Anggota Komisi IX Fraksi 

Partai Demokrat Linda 

Megawati mempertanyakan 

kenapa total investasi dari 

China bukan terbesar, namun 

jumlah TKA menjadi paling 

banyak. 
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Ada 88.271 

Pekerja Asing 

di RI, 

Terbanyak dari 

China 

Neutral Repelita Suhartono Dirjen Pembinaan 

Penempatan Tenaga Kerja 

dan Perluasan Kesempatan 

Kerja (Binapenta & PKK) 

Suhartono mengungkapkan, 

http://www.cnbcindonesia.com/news/20220208154104-4-313815/bukan-singapura-tapi-tka-china-paling-banyak-di-ri-kenapa
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220208154104-4-313815/bukan-singapura-tapi-tka-china-paling-banyak-di-ri-kenapa
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220208154104-4-313815/bukan-singapura-tapi-tka-china-paling-banyak-di-ri-kenapa
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220208154104-4-313815/bukan-singapura-tapi-tka-china-paling-banyak-di-ri-kenapa
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220208154104-4-313815/bukan-singapura-tapi-tka-china-paling-banyak-di-ri-kenapa
http://www.repelita.com/ada-88-271-pekerja-asing-di-ri-terbanyak-dari-china
http://www.repelita.com/ada-88-271-pekerja-asing-di-ri-terbanyak-dari-china
http://www.repelita.com/ada-88-271-pekerja-asing-di-ri-terbanyak-dari-china
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http://www.repelita.com/ada-88-271-pekerja-asing-di-ri-terbanyak-dari-china
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jika dilihat dari asalnya paling 

banyak TKA di RI berasal dari 

China. "Karena trennya 

sudah menurun ini memang 

masih yang terbesar adalah 

dari China, kemudian dari 

Jepang dan Korea Selatan," 

tuturnya dalam rapat Panja 

Pengawasan Penanganan 

Tenaga Kerja Asing dengan 

Komisi IX DPR RI, Selasa 

(8/2/2022). Kementerian 

Ketenagakerjaan mencatat 

jumlah tenaga kerja asing 

(TKA) di 2021 sebanyak 

88.271 orang. Angka itu 

mengalami penurunan dari 2 

tahun sebelumnya. 
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Tenaga Kerja 

Asing di RI 

88.271 Orang, 

Kerjanya Apa 

Aja? 

Neutral Repelita  Kementerian 

Ketenagakerjaan mencatat 

jumlah tenaga kerja asing 

(TKA) di 2021 sebanyak 

88.271 orang. Pada 2019 

sebanyak 109. 546 orang, 

2020 sebanyak 93.761 orang 

dan 2021 sebanyak 88.271 

orang. Pertanyaannya paling 

banyak bekerja di level 

jabatan apa?. Dirjen 

Pembinaan Penempatan 

Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja 

(Binapenta & PKK) Suhartono 

menjelaskan, di 2021 TKA 

paling banyak menempati 

level jabatan profesional 

sebanyak 38.745 orang. 
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Cara 

Mencairkan 

Saldo JHT BPJS 

Ketenagakerjaa

n Sebagian, Ini 

Syaratnya 

Neutral Serambi Indonesia  Peserta yang mencairkan 

sebagian saldo JHT BPJS 

Ketenagakerjaan akan 

dikenakan pajak progresif. 

NPWP (jika punya). Cara 

mencairkan sebagian saldo 

JHT BPJS Ketenagakerjaan. 

http://www.repelita.com/tenaga-kerja-asing-di-ri-88-271-orang-kerjanya-apa-aja
http://www.repelita.com/tenaga-kerja-asing-di-ri-88-271-orang-kerjanya-apa-aja
http://www.repelita.com/tenaga-kerja-asing-di-ri-88-271-orang-kerjanya-apa-aja
http://www.repelita.com/tenaga-kerja-asing-di-ri-88-271-orang-kerjanya-apa-aja
http://www.repelita.com/tenaga-kerja-asing-di-ri-88-271-orang-kerjanya-apa-aja
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/08/cara-mencairkan-saldo-jht-bpjs-ketenagakerjaan-sebagian-ini-syaratnya
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/08/cara-mencairkan-saldo-jht-bpjs-ketenagakerjaan-sebagian-ini-syaratnya
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/08/cara-mencairkan-saldo-jht-bpjs-ketenagakerjaan-sebagian-ini-syaratnya
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/08/cara-mencairkan-saldo-jht-bpjs-ketenagakerjaan-sebagian-ini-syaratnya
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/08/cara-mencairkan-saldo-jht-bpjs-ketenagakerjaan-sebagian-ini-syaratnya
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Adapun langkah-langkah 

pengajuan klaim sebagian 

saldo JHT BPJS 

Ketenagakerjaan di kantor 

cabang yaitu:. Itu dia syarat 

dan cara mencairkan 

sebagian saldo JHT BPJS 

Ketenagakerjaan. 
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. 

08 

Februar

y 2022 

Menko 

Airlangga 

Tegaskan 

Pemerintah 

Dorong 

Kebijakan 

Turunkan 

Kemiskinan 

Ekstrem di 212 

Wilayah 

Positive Tribun News Jateng Airlangga 

Hartarto 

Menteri Koordinator 

(Menko) Bidang 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong 

berbagai kebijakan untuk 

mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah di Indonesia 

sepanjang 2022. 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko 

Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi 

Ekonomi Daerah untuk 

Memacu Pemulihan Nasional 

di Kendari, Selasa (8/2). 

Menko Airlangga 

mengatakan salah satu 

kebijakan yang sudah 

terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan 

adalah program 

perlindungan sosial yang 

masuk dalam Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN). Ketua Umum Partai 

Golkar ini menuturkan 

kebijakan pengentasan 

kemiskinan melalui program 

perlindungan sosial telah 

berhasil menurunkan tingkat 

kemiskinan dari 10,14 persen 

http://jateng.tribunnews.com/2022/02/08/menko-airlangga-tegaskan-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://jateng.tribunnews.com/2022/02/08/menko-airlangga-tegaskan-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://jateng.tribunnews.com/2022/02/08/menko-airlangga-tegaskan-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://jateng.tribunnews.com/2022/02/08/menko-airlangga-tegaskan-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://jateng.tribunnews.com/2022/02/08/menko-airlangga-tegaskan-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://jateng.tribunnews.com/2022/02/08/menko-airlangga-tegaskan-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://jateng.tribunnews.com/2022/02/08/menko-airlangga-tegaskan-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://jateng.tribunnews.com/2022/02/08/menko-airlangga-tegaskan-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://jateng.tribunnews.com/2022/02/08/menko-airlangga-tegaskan-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://jateng.tribunnews.com/2022/02/08/menko-airlangga-tegaskan-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
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pada Maret 2021 menjadi 

9,71 persen pada September 

2021. 

125

. 

08 

Februar

y 2022 

Tukang Las Asal 

China Di Kereta 

Cepat 

Neutral Cnbc Indonesia  Tenaga kerja asal China 

mendominasi tenaga kerja 

asing di Indonesia. Data 

Kemenaker terdapat 88.271 

orang tenaga kerja China di 

Indonesia pada tahun 2021. 

Angka tersebut turun 

dibandingkan 2019 yang 

sebanyak 109. 546 orang dan 

2020 yang sebesar 93.761 

orang. Simak informasi 

seengkapnya dalam program 

Evening Up di CNBC 

Indonesia, Selasa 

(08/02/2022). 

126

. 

08 

Februar

y 2022 

Ada Hampir 

40.000 TKA 

Profesional, 

Kebanyakan 

Teknisi 

Pemasangan 

Alat Berat 

Positive Kompas Charles 

Honoris,Suharto

no 

Charles sebelumnya 

mempertanyakan mengapa 

jumlah pekerja asing yang 

memiliki jabatan profesional 

begitu banyak hingga 

mencapai angka 40.000. "Pak 

Dirjen, boleh dijelaskan 

enggak ini profesional 

maksudnya apa. Direktur 

Jenderal Pembinaan 

Penempatan Tenaga Kerja 

dan Perluasan Kesempatan 

Kerja Kementerian Tenaga 

Kerja (Kemnaker) Suhartono 

mengungkapkan identitas 

para pekerja asing yang 

disebut menempati jabatan 

profesional selama periode 

2019-2021. Menurut 

Suhartono, mereka yang 

disebut sebagai profesional 

umumnya adalah para 

pekerja teknis. "Untuk yang 

profesional ini adalah 

banyakan tenaga teknis, 

teknisi, misalnya untuk 

http://www.cnbcindonesia.com/news/20220208172725-8-313853/tukang-las-asal-china-di-kereta-cepat
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220208172725-8-313853/tukang-las-asal-china-di-kereta-cepat
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220208172725-8-313853/tukang-las-asal-china-di-kereta-cepat
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/17401661/ada-hampir-40000-tka-profesional-kebanyakan-teknisi-pemasangan-alat-berat
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/17401661/ada-hampir-40000-tka-profesional-kebanyakan-teknisi-pemasangan-alat-berat
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/17401661/ada-hampir-40000-tka-profesional-kebanyakan-teknisi-pemasangan-alat-berat
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/17401661/ada-hampir-40000-tka-profesional-kebanyakan-teknisi-pemasangan-alat-berat
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/17401661/ada-hampir-40000-tka-profesional-kebanyakan-teknisi-pemasangan-alat-berat
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/17401661/ada-hampir-40000-tka-profesional-kebanyakan-teknisi-pemasangan-alat-berat
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/17401661/ada-hampir-40000-tka-profesional-kebanyakan-teknisi-pemasangan-alat-berat
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pemasangan alat-alat berat," 

kata Suhartono dalam rapat 

panitia kerja (Panja) 

Pengawasan Penanganan 

Tenaga Kerja Asing di Komisi 

IX DPR, Selasa (8/2/2022). 

127

. 

08 

Februar

y 2022 

Menko 

Airlangga: 

Pemerintah 

Mendorong 

Kebijakan 

Turunkan 

Kemiskinan 

Ekstrem di 212 

Wilayah 

Positive Harian Terbit Airlangga 

Hartarto 

Menteri Koordinator 

(Menko) Bidang 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong 

berbagai kebijakan untuk 

mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah di Indonesia 

sepanjang 2022. 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko 

Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi 

Ekonomi Daerah untuk 

Memacu Pemulihan Nasional 

di Kendari, Selasa, (8/2). 

Menko Airlangga 

mengatakan salah satu 

kebijakan yang sudah 

terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan 

adalah program 

perlindungan sosial yang 

masuk dalam Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN). Ketua Umum Partai 

Golkar ini menuturkan 

kebijakan pengentasan 

kemiskinan melalui program 

perlindungan sosial telah 

berhasil menurunkan tingkat 

kemiskinan dari 10,14 persen 

pada Maret 2021 menjadi 

http://harianterbit.com/ekonomi/read/164152/Menko-Airlangga-Pemerintah-Mendorong-Kebijakan-Turunkan-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah
http://harianterbit.com/ekonomi/read/164152/Menko-Airlangga-Pemerintah-Mendorong-Kebijakan-Turunkan-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah
http://harianterbit.com/ekonomi/read/164152/Menko-Airlangga-Pemerintah-Mendorong-Kebijakan-Turunkan-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah
http://harianterbit.com/ekonomi/read/164152/Menko-Airlangga-Pemerintah-Mendorong-Kebijakan-Turunkan-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah
http://harianterbit.com/ekonomi/read/164152/Menko-Airlangga-Pemerintah-Mendorong-Kebijakan-Turunkan-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah
http://harianterbit.com/ekonomi/read/164152/Menko-Airlangga-Pemerintah-Mendorong-Kebijakan-Turunkan-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah
http://harianterbit.com/ekonomi/read/164152/Menko-Airlangga-Pemerintah-Mendorong-Kebijakan-Turunkan-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah
http://harianterbit.com/ekonomi/read/164152/Menko-Airlangga-Pemerintah-Mendorong-Kebijakan-Turunkan-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah
http://harianterbit.com/ekonomi/read/164152/Menko-Airlangga-Pemerintah-Mendorong-Kebijakan-Turunkan-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah
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9,71 persen pada September 

2021. 

128

. 

08 

Februar

y 2022 

Tukang Las dari 

China Ikut 

Garap Proyek 

Kereta Cepat 

JKT-BDG 

Neutral Detik Pungky Sumadi Tenaga kerja asing (TKA) asal 

China diketahui ikut dalam 

proyek Kereta Cepat Jakarta-

Bandung. Deputi 

Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan Bappenas, 

Pungky Sumadi mengakui 

menemukan tukang las asal 

China ketika mengunjungi 

proyek Kereta Cepat Jakarta-

Bandung. Namun setelah 

berdiskusi ternyata ada 

alasan tertentu mengapa 

proyek Kereta Cepat Jakarta-

Bandung harus 

menggunakan TKA China 

hanya untuk posisi tukang 

las. Itulah yang menjadi 

alasan mengapa tukang las di 

proyek Kereta Cepat Jakarta-

Bandung menggunakan TKA 

China. 

129

. 

08 

Februar

y 2022 

Sasar 212 

Wilayah, 

Menko 

Perekonomian 

RI: Program 

Turunkan 

Kemiskinan 

Ekstrem 

Berlanjut di 

2022 | TIMES 

Indonesia 

Positive Times Sidoarjo Airlangga 

Hartarto 

Menko Perekonomian RI 

Airlangga Hartarto 

menyatakan kebijakan 

pemerintah menurunkan 

kemiskinan ekstrem di 

wilayah Indonesia berlanjut 

di sepanjang tahun 2022 

dengan cakupan lebih luas 

yakni 212 wilayah. 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko 

Airlangga dalam Seminar 

Nasional secara daring 

bertajuk Akselerasi Ekonomi 

Daerah untuk Memacu 

Pemulihan Nasional di 

http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5933605/tukang-las-dari-china-ikut-garap-proyek-kereta-cepat-jkt-bdg
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5933605/tukang-las-dari-china-ikut-garap-proyek-kereta-cepat-jkt-bdg
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5933605/tukang-las-dari-china-ikut-garap-proyek-kereta-cepat-jkt-bdg
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5933605/tukang-las-dari-china-ikut-garap-proyek-kereta-cepat-jkt-bdg
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5933605/tukang-las-dari-china-ikut-garap-proyek-kereta-cepat-jkt-bdg
http://sidoarjo.times.co.id/news/berita/ri1gxov1ng/Sasar-212-Wilayah-Menko-Perekonomian-RI-Program-Turunkan-Kemiskinan-Ekstrem-Berlanjut-di-2022
http://sidoarjo.times.co.id/news/berita/ri1gxov1ng/Sasar-212-Wilayah-Menko-Perekonomian-RI-Program-Turunkan-Kemiskinan-Ekstrem-Berlanjut-di-2022
http://sidoarjo.times.co.id/news/berita/ri1gxov1ng/Sasar-212-Wilayah-Menko-Perekonomian-RI-Program-Turunkan-Kemiskinan-Ekstrem-Berlanjut-di-2022
http://sidoarjo.times.co.id/news/berita/ri1gxov1ng/Sasar-212-Wilayah-Menko-Perekonomian-RI-Program-Turunkan-Kemiskinan-Ekstrem-Berlanjut-di-2022
http://sidoarjo.times.co.id/news/berita/ri1gxov1ng/Sasar-212-Wilayah-Menko-Perekonomian-RI-Program-Turunkan-Kemiskinan-Ekstrem-Berlanjut-di-2022
http://sidoarjo.times.co.id/news/berita/ri1gxov1ng/Sasar-212-Wilayah-Menko-Perekonomian-RI-Program-Turunkan-Kemiskinan-Ekstrem-Berlanjut-di-2022
http://sidoarjo.times.co.id/news/berita/ri1gxov1ng/Sasar-212-Wilayah-Menko-Perekonomian-RI-Program-Turunkan-Kemiskinan-Ekstrem-Berlanjut-di-2022
http://sidoarjo.times.co.id/news/berita/ri1gxov1ng/Sasar-212-Wilayah-Menko-Perekonomian-RI-Program-Turunkan-Kemiskinan-Ekstrem-Berlanjut-di-2022
http://sidoarjo.times.co.id/news/berita/ri1gxov1ng/Sasar-212-Wilayah-Menko-Perekonomian-RI-Program-Turunkan-Kemiskinan-Ekstrem-Berlanjut-di-2022
http://sidoarjo.times.co.id/news/berita/ri1gxov1ng/Sasar-212-Wilayah-Menko-Perekonomian-RI-Program-Turunkan-Kemiskinan-Ekstrem-Berlanjut-di-2022
http://sidoarjo.times.co.id/news/berita/ri1gxov1ng/Sasar-212-Wilayah-Menko-Perekonomian-RI-Program-Turunkan-Kemiskinan-Ekstrem-Berlanjut-di-2022
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Kendari, Selasa (8/2/2022). 

Ketua Umum Partai Golkar 

ini memaparkan tingkat 

kemiskinan di Indonesia 

terus mengalami penurunan 

yakni Maret pada 2015 

sebesar 11,22 persen dan 

September 11,13 persen, 

kemudian Maret 2016 

menjadi 10,86 persen dan 

September 10,7 persen, lalu 

Maret 2017 sebesar 10,64 

persen dan September 10,12 

persen. Tren penurunan ini 

terhenti pada 2020 karena 

pandemi Covid-19 mulai 

memasuki Indonesia. 

130

. 

08 

Februar

y 2022 

Pelindo 

Regional 2 

Palembang 

Gelar Apel 

Peringati Bulan 

K3 Nasional 

Neutral Tribun News Sumsel  PT Pelabuhan Indonesia 

(Persero) Regional 2 

Palembang/ Pelindo Regional 

2 Palembang 

menyelenggarakan Apel 

Peringatan Bulan K3 Nasional 

Tahun 2022 yang 

dilaksanakan di Lapangan 

Parkir Pelindo Regional 2 

Palembang, Selasa 

(08/2/2022). Apel tahun 

2022 kali ini mengusung 

tema "Penerapan Budaya K3 

pada Setiap Kegiatan Usaha 

Guna Mendukung 

Perlindungan Tenaga Kerja di 

Era Digitalisasi" sebagai tema 

pokok Bulan K3 2022. H. 

Koimudin, SH, MM Selaku 

inspektur Apel memberikan 

sambutan "Teman-teman 

Serikat Pekerja dan Buruh 

agar menjadikan menjadikan 

K3 menjadi objek prioritas 

karena menyangkut nyawa 

dan hidup seseorang, 

menurut catatan sensus 

penduduk indonesia dari 

http://sumsel.tribunnews.com/2022/02/08/pelindo-regional-2-palembang-gelar-apel-peringati-bulan-k3-nasional
http://sumsel.tribunnews.com/2022/02/08/pelindo-regional-2-palembang-gelar-apel-peringati-bulan-k3-nasional
http://sumsel.tribunnews.com/2022/02/08/pelindo-regional-2-palembang-gelar-apel-peringati-bulan-k3-nasional
http://sumsel.tribunnews.com/2022/02/08/pelindo-regional-2-palembang-gelar-apel-peringati-bulan-k3-nasional
http://sumsel.tribunnews.com/2022/02/08/pelindo-regional-2-palembang-gelar-apel-peringati-bulan-k3-nasional
http://sumsel.tribunnews.com/2022/02/08/pelindo-regional-2-palembang-gelar-apel-peringati-bulan-k3-nasional


 

114 

 

total 270 juta penduduk 

indonesia yang merupakan 

usia produktif berjumlah 70% 

dari keseluruhanpopulasi, 

lebih dari 53% merupakan 

dari 2 bagian generasi 

terbesar yaitu 25,1% 

generasi milenial dan 27,9 

generasi Z untuk itu semua 

pihak termasuk pengawas 

ketenagakerjaan harus bisa 

terus berkembang dan 

berinovasi untuk menjaga 

dinamika perubahan yg ada 

agar tidak berdampak 

kepada kecelakaan ataupun 

penyakit akibat bekerja." 

Peserta apel dihadiri oleh 

Dinas Tenaga Kerja & 

Transmigrasi Provinsi 

Sumatera Selatan, KSOP 

Kelas II Palembang, Distrik 

Navigasi Kelas I Palembang, 

Bea & Cukai Boom Baru, KSK 

Boom Baru, Koperasi TKBM, 

PT Pertamina (Persero), PT 

PLN (Persero), Perwakilan 

Anak Perusahaan Pelindo 

serta beberapa pihak lainnya. 

131

. 

08 

Februar

y 2022 

Pemerintah 

Mendorong 

Kebijakan 

Turunkan 

Kemiskinan 

Ekstrem di 212 

Wilayah 

Positive Tribun News 

Banjarmasin 

Airlangga 

Hartarto 

Menteri Koordinator 

(Menko) Bidang 

Perekonomian, Airlangga 

Hartarto, menyatakan, 

pemerintah mendorong 

berbagai kebijakan untuk 

mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah di Indonesia 

sepanjang 2022. 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko 

http://banjarmasin.tribunnews.com/2022/02/08/pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://banjarmasin.tribunnews.com/2022/02/08/pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://banjarmasin.tribunnews.com/2022/02/08/pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://banjarmasin.tribunnews.com/2022/02/08/pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://banjarmasin.tribunnews.com/2022/02/08/pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://banjarmasin.tribunnews.com/2022/02/08/pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://banjarmasin.tribunnews.com/2022/02/08/pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
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Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi 

Ekonomi Daerah untuk 

Memacu Pemulihan Nasional 

di Kendari, Selasa 

(8/2/2022). Menko 

Airlangga, mengatakan, salah 

satu kebijakan yang sudah 

terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan 

adalah program 

perlindungan sosial yang 

masuk dalam Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN). Ketua Umum Partai 

Golkar ini menuturkan 

kebijakan pengentasan 

kemiskinan melalui program 

perlindungan sosial telah 

berhasil menurunkan tingkat 

kemiskinan dari 10,14 persen 

pada Maret 2021 menjadi 

9,71 persen pada September 

2021. 

132
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08 

Februar

y 2022 

Tukang Las Rel 

Kereta Cepat 

Didatangkan 

dari China, 

Bappenas: 

Butuh Keahlian 

Tinggi 

Neutral Kompas Pungky Sumadi Keberadaan Tenaga Kerja 

Asing (TKA) dari China yang 

menjadi tukang las rel dalam 

proyek kereta cepat Jakarta-

Bandung disebut saat ini 

memang dibutuhkan. Deputi 

Bidang Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan 

Kementerian PPN/Bappenas 

Pungky Sumadi 

mengungkapkan, kebutuhan 

mendatangkan operator las 

dari China karena teknik dan 

alat yang mereka gunakan 

berbeda. Pungky 

mengatakan, keberadaan 

tukang las dari China dalam 

proyek kereta cepat memang 

membuatnya terkejut. 

Alasannya karena proses 

pengelasan dinilai 

http://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/18150031/tukang-las-rel-kereta-cepat-didatangkan-dari-china-bappenas--butuh-keahlian
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/18150031/tukang-las-rel-kereta-cepat-didatangkan-dari-china-bappenas--butuh-keahlian
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/18150031/tukang-las-rel-kereta-cepat-didatangkan-dari-china-bappenas--butuh-keahlian
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/18150031/tukang-las-rel-kereta-cepat-didatangkan-dari-china-bappenas--butuh-keahlian
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/18150031/tukang-las-rel-kereta-cepat-didatangkan-dari-china-bappenas--butuh-keahlian
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/18150031/tukang-las-rel-kereta-cepat-didatangkan-dari-china-bappenas--butuh-keahlian
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/18150031/tukang-las-rel-kereta-cepat-didatangkan-dari-china-bappenas--butuh-keahlian
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membutuhkan teknik tingkat 

tinggi. 

133

. 

08 
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Sasar 212 

Wilayah, 

Menko 

Perekonomian 

RI: Program 

Turunkan 

Kemiskinan 

Ekstrem 

Berlanjut di 

2022 

Positive Palembang Times Airlangga 

Hartarto 

Menko Perekonomian RI 

Airlangga Hartarto 

menyatakan kebijakan 

pemerintah menurunkan 

kemiskinan ekstrem di 

wilayah Indonesia berlanjut 

di sepanjang tahun 2022 

dengan cakupan lebih luas 

yakni 212 wilayah. 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko 

Airlangga dalam Seminar 

Nasional secara daring 

bertajuk Akselerasi Ekonomi 

Daerah untuk Memacu 

Pemulihan Nasional di 

Kendari, Selasa (8/2/2022). 

Sedangkan program 

perlindungan masyarakat 

pada 2022, kata Menko 

Perekonomian RI, memiliki 

pagu Rp154,8 triliun. Menko 

Airlangga mengatakan, 

upaya penanggulangan 

tersebut akan dilakukan 

melalui alokasi dana 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN) terutama sektor 

perlindungan sosial 

(perlinsos). 
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08 

Februar

y 2022 

BPJAMSOSTEK 

Cilacap bayar 

klaim Rp117 

miliar selama 

2021 

Neutral Antara Jateng  Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

(BPJAMSOSTEK) Cabang 

Cilacap merealisasikan 

pembayaran klaim dengan 

nilai total lebih dari Rp117 

miliar sepanjang 2021. 

"Tahun 2021 kami telah 

http://palembang.times.co.id/news/berita/ri1gxov1ng/Sasar-212-Wilayah-Menko-Perekonomian-RI-Program-Turunkan-Kemiskinan-Ekstrem-Berlanjut-di-2022
http://palembang.times.co.id/news/berita/ri1gxov1ng/Sasar-212-Wilayah-Menko-Perekonomian-RI-Program-Turunkan-Kemiskinan-Ekstrem-Berlanjut-di-2022
http://palembang.times.co.id/news/berita/ri1gxov1ng/Sasar-212-Wilayah-Menko-Perekonomian-RI-Program-Turunkan-Kemiskinan-Ekstrem-Berlanjut-di-2022
http://palembang.times.co.id/news/berita/ri1gxov1ng/Sasar-212-Wilayah-Menko-Perekonomian-RI-Program-Turunkan-Kemiskinan-Ekstrem-Berlanjut-di-2022
http://palembang.times.co.id/news/berita/ri1gxov1ng/Sasar-212-Wilayah-Menko-Perekonomian-RI-Program-Turunkan-Kemiskinan-Ekstrem-Berlanjut-di-2022
http://palembang.times.co.id/news/berita/ri1gxov1ng/Sasar-212-Wilayah-Menko-Perekonomian-RI-Program-Turunkan-Kemiskinan-Ekstrem-Berlanjut-di-2022
http://palembang.times.co.id/news/berita/ri1gxov1ng/Sasar-212-Wilayah-Menko-Perekonomian-RI-Program-Turunkan-Kemiskinan-Ekstrem-Berlanjut-di-2022
http://palembang.times.co.id/news/berita/ri1gxov1ng/Sasar-212-Wilayah-Menko-Perekonomian-RI-Program-Turunkan-Kemiskinan-Ekstrem-Berlanjut-di-2022
http://palembang.times.co.id/news/berita/ri1gxov1ng/Sasar-212-Wilayah-Menko-Perekonomian-RI-Program-Turunkan-Kemiskinan-Ekstrem-Berlanjut-di-2022
http://palembang.times.co.id/news/berita/ri1gxov1ng/Sasar-212-Wilayah-Menko-Perekonomian-RI-Program-Turunkan-Kemiskinan-Ekstrem-Berlanjut-di-2022
http://jateng.antaranews.com/berita/432213/bpjamsostek-cilacap-bayar-klaim-rp117-miliar-selama-2021
http://jateng.antaranews.com/berita/432213/bpjamsostek-cilacap-bayar-klaim-rp117-miliar-selama-2021
http://jateng.antaranews.com/berita/432213/bpjamsostek-cilacap-bayar-klaim-rp117-miliar-selama-2021
http://jateng.antaranews.com/berita/432213/bpjamsostek-cilacap-bayar-klaim-rp117-miliar-selama-2021
http://jateng.antaranews.com/berita/432213/bpjamsostek-cilacap-bayar-klaim-rp117-miliar-selama-2021
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melakukan pembayaran 

klaim dari program Jaminan 

Hari Tua (JHT), Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK), 

Jaminan Kematian (JKM), dan 

Jaminan Pensiun (JP) dengan 

total bayar sebesar lebih dari 

Rp117 miliar," kata Kepala 

BPJAMSOTEK Cilacap Dewi 

Manik Imannury. Di masa 

pemulihan pandemi COVID-

19, lanjut Dewi, masih 

banyaknya pekerja yang 

dirumahkan dan 

BPJAMSOTEK akan terus 

berkomitmen dalam 

mendukung pemerintah 

memulihkan ekonomi 

Indonesia, salah satunya 

dengan memberi layanan 

yang terbaik bagi para 

pekerja yang mengajukan 

klaim. "Untuk itu, BPJS 

Ketenagakerjaan selalu siap 

untuk semakin 

mengoptimalkan semua 

layanan kepada perusahaan 

dan peserta serta melakukan 

edukasi kepada perusahaan 

untuk tetap membayarkan 

kewajiban demi terjaminnya 

hak-hak peserta (tenaga 

kerja)," kata Dewi. 
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Sasar 212 

Wilayah, 

Menko 

Perekonomian 

RI: Program 

Turunkan 

Kemiskinan 

Ekstrem 

Berlanjut di 

2022 

Positive Times Indonesia Airlangga 

Hartarto 

Menko Perekonomian RI 

Airlangga Hartarto 

menyatakan kebijakan 

pemerintah menurunkan 

kemiskinan ekstrem di 

wilayah Indonesia berlanjut 

di sepanjang tahun 2022 

dengan cakupan lebih luas 

yakni 212 wilayah. 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

agar pada 2022 ini 212 

http://www.timesindonesia.co.id/read/news/395621/sasar-212-wilayah-menko-perekonomian-ri-program-turunkan-kemiskinan-ekstrem-berlanjut-di-2022
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/395621/sasar-212-wilayah-menko-perekonomian-ri-program-turunkan-kemiskinan-ekstrem-berlanjut-di-2022
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/395621/sasar-212-wilayah-menko-perekonomian-ri-program-turunkan-kemiskinan-ekstrem-berlanjut-di-2022
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/395621/sasar-212-wilayah-menko-perekonomian-ri-program-turunkan-kemiskinan-ekstrem-berlanjut-di-2022
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/395621/sasar-212-wilayah-menko-perekonomian-ri-program-turunkan-kemiskinan-ekstrem-berlanjut-di-2022
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/395621/sasar-212-wilayah-menko-perekonomian-ri-program-turunkan-kemiskinan-ekstrem-berlanjut-di-2022
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/395621/sasar-212-wilayah-menko-perekonomian-ri-program-turunkan-kemiskinan-ekstrem-berlanjut-di-2022
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/395621/sasar-212-wilayah-menko-perekonomian-ri-program-turunkan-kemiskinan-ekstrem-berlanjut-di-2022
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/395621/sasar-212-wilayah-menko-perekonomian-ri-program-turunkan-kemiskinan-ekstrem-berlanjut-di-2022
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/395621/sasar-212-wilayah-menko-perekonomian-ri-program-turunkan-kemiskinan-ekstrem-berlanjut-di-2022
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wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko 

Airlangga dalam Seminar 

Nasional secara daring 

bertajuk Akselerasi Ekonomi 

Daerah untuk Memacu 

Pemulihan Nasional di 

Kendari, Selasa (8/2/2022). 

Sedangkan program 

perlindungan masyarakat 

pada 2022, kata Menko 

Perekonomian RI, memiliki 

pagu Rp154,8 triliun. Menko 

Airlangga mengatakan, 

upaya penanggulangan 

tersebut akan dilakukan 

melalui alokasi dana 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN) terutama sektor 

perlindungan sosial 

(perlinsos). 
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BPJS 

Ketenagakerjaa

n Maluku 2021 

bayar klaim 

Rp108, 01 

miliar, begini 

penjelasannya 

Neutral Antara Maluku  Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan Cabang 

Maluku pada 2021 telah 

membayar klaim peserta 

sebanyak Rp108,01 miliar. 

Tahun 2021 pihaknya telah 

membayarkan klaim peserta 

untuk empat manfaat yakni 

Jaminan Hari Tua (JHT) 

sebesar Rp89,07 Miliar 

dengan 4.560 pengajuan 

klaim, kata Kepala BPJS 

Ketenagakerjaan cabang 

Maluku, Mangasa Laorensius 

Oloan di Ambon, Selasa. 

Pembayaran klaim Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK) 

sebesar Rp2.07 miliar untuk 

103 pengajuan, Jaminan 

Kematian (JKM) sebesar 

Rp14, 5 miliar atau sebanyak 

465 pengajuan. Sedangkan 

http://ambon.antaranews.com/berita/117933/bpjs-ketenagakerjaan-maluku-2021-bayar-klaim-rp108-01-miliar-begini-penjelasannya
http://ambon.antaranews.com/berita/117933/bpjs-ketenagakerjaan-maluku-2021-bayar-klaim-rp108-01-miliar-begini-penjelasannya
http://ambon.antaranews.com/berita/117933/bpjs-ketenagakerjaan-maluku-2021-bayar-klaim-rp108-01-miliar-begini-penjelasannya
http://ambon.antaranews.com/berita/117933/bpjs-ketenagakerjaan-maluku-2021-bayar-klaim-rp108-01-miliar-begini-penjelasannya
http://ambon.antaranews.com/berita/117933/bpjs-ketenagakerjaan-maluku-2021-bayar-klaim-rp108-01-miliar-begini-penjelasannya
http://ambon.antaranews.com/berita/117933/bpjs-ketenagakerjaan-maluku-2021-bayar-klaim-rp108-01-miliar-begini-penjelasannya
http://ambon.antaranews.com/berita/117933/bpjs-ketenagakerjaan-maluku-2021-bayar-klaim-rp108-01-miliar-begini-penjelasannya
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Pembayaran Jaminan 

Pensiun (JPN) sebesar Rp2,3 

miliar kepada 1.855 

penerima klaim. 
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Bappenas 

Kaget! Tukang 

Las Proyek 

Kereta Cepat 

Ternyata 

Didatangkan 

Dari China 

Negativ

e 

Portal Islam Pungky Sumadi Tidak bisa dipungkiri mega 

proyek Kereta Cepat Jakarta-

Bandung menggunakan 

tenaga kerja asing (TKA) yang 

mayoritas dari China. 

Menariknya, ternyata ada 

posisi tukang las yang juga 

diisi oleh TKA China. Dia 

mengakui pada saat 

melakukan kunjungan kerja 

ke proyek Kereta Cepat 

Jakarta-Bandung ditemukan 

tukang las yang merupakan 

TKA China. Namun setelah 

berdiskusi ternyata ada 

alasan tertentu mengapa 

proyek Kereta Cepat Jakarta-

Bandung harus 

menggunakan TKA China 

hanya untuk posisi tukang 

las. 
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Airlangga 

Hartarto: 

Pemerintah 

Mendorong 

Kebijakan 

Turunkan 

Kemiskinan 

Ekstrem di 212 

Wilayah 

Positive Sumatera Ekspres Airlangga 

Hartarto 

Menteri Koordinator 

(Menko) Bidang 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong 

berbagai kebijakan untuk 

mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah di Indonesia 

sepanjang 2022. 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko 

Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi 

Ekonomi Daerah untuk 

http://www.portal-islam.id/2022/02/bappenas-kaget-tukang-las-proyek-kereta.html
http://www.portal-islam.id/2022/02/bappenas-kaget-tukang-las-proyek-kereta.html
http://www.portal-islam.id/2022/02/bappenas-kaget-tukang-las-proyek-kereta.html
http://www.portal-islam.id/2022/02/bappenas-kaget-tukang-las-proyek-kereta.html
http://www.portal-islam.id/2022/02/bappenas-kaget-tukang-las-proyek-kereta.html
http://www.portal-islam.id/2022/02/bappenas-kaget-tukang-las-proyek-kereta.html
http://www.portal-islam.id/2022/02/bappenas-kaget-tukang-las-proyek-kereta.html
http://sumeks.co/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://sumeks.co/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://sumeks.co/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://sumeks.co/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://sumeks.co/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://sumeks.co/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://sumeks.co/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://sumeks.co/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://sumeks.co/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
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Memacu Pemulihan Nasional 

di Kendari, Selasa, (8/2). 

Menko Airlangga 

mengatakan salah satu 

kebijakan yang sudah 

terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan 

adalah program 

perlindungan sosial yang 

masuk dalam Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN). Ketua Umum Partai 

Golkar ini menuturkan 

kebijakan pengentasan 

kemiskinan melalui program 

perlindungan sosial telah 

berhasil menurunkan tingkat 

kemiskinan dari 10,14 persen 

pada Maret 2021 menjadi 

9,71 persen pada September 

2021. 
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Tukang Las 

Proyek Kereta 

Cepat 

Didatangkan 

dari China 

Neutral Tangsel Pos Pungky Sumadi Menariknya, ternyata ada 

posisi tukang las yang juga 

diisi oleh TKA China. Dia 

mengakui pada saat 

melakukan kunjungan kerja 

ke proyek Kereta Cepat 

Jakarta-Bandung ditemukan 

tukang las yang merupakan 

TKA China. Namun setelah 

berdiskusi ternyata ada 

alasan tertentu mengapa 

proyek Kereta Cepat Jakarta-

Bandung harus 

menggunakan TKA China 

hanya untuk posisi tukang 

las. Itulah yang menjadi 

alasan mengapa tukang las di 

proyek Kereta Cepat Jakarta-

Bandung menggunakan TKA 

China. 
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Pemerintah 

Mendorong 

Kebijakan 

Neutral Bizlaw Airlangga 

Hartarto 

Menteri Koordinator 

(Menko) Bidang 

Perekonomian Airlangga 

http://tangselpos.id/08/02/2022/tukang-las-proyek-kereta-cepat-didatangkan-dari-china
http://tangselpos.id/08/02/2022/tukang-las-proyek-kereta-cepat-didatangkan-dari-china
http://tangselpos.id/08/02/2022/tukang-las-proyek-kereta-cepat-didatangkan-dari-china
http://tangselpos.id/08/02/2022/tukang-las-proyek-kereta-cepat-didatangkan-dari-china
http://tangselpos.id/08/02/2022/tukang-las-proyek-kereta-cepat-didatangkan-dari-china
http://bizlaw.id/read/53757/Pemerintah-Mendorong-Kebijakan-Turunkan-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah-Ini-Penjelasan-Airlangga
http://bizlaw.id/read/53757/Pemerintah-Mendorong-Kebijakan-Turunkan-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah-Ini-Penjelasan-Airlangga
http://bizlaw.id/read/53757/Pemerintah-Mendorong-Kebijakan-Turunkan-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah-Ini-Penjelasan-Airlangga
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Turunkan 

Kemiskinan 

Ekstrem di 212 

Wilayah, Ini 

Penjelasan 

Airlangga 

Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong 

berbagai kebijakan untuk 

mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah di Indonesia 

sepanjang 2022. 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko 

Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi 

Ekonomi Daerah untuk 

Memacu Pemulihan Nasional 

di Kendari, Selasa, (8/2). 

Menko Airlangga 

mengatakan salah satu 

kebijakan yang sudah 

terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan 

adalah program 

perlindungan sosial yang 

masuk dalam Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN). Ketua Umum Partai 

Golkar ini menuturkan 

kebijakan pengentasan 

kemiskinan melalui program 

perlindungan sosial telah 

berhasil menurunkan tingkat 

kemiskinan dari 10,14 persen 

pada Maret 2021 menjadi 

9,71 persen pada September 

2021. 
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Bupati Seruyan 

Buka Sosialisasi 

Program BPJS 

Ketenagakerjaa

n Bagi Aparatur 

Desa 

Positive Borneonews Seruyan 

Yulhaidir 

Bupati Seruyan Yulhaidir, 

membuka kegiatan 

Sosialisasi Program BPJS 

Ketenagakerjaan Bagi 

Perlindungan Aparatur Desa 

di Kabupaten Seruyan. 

Melalui kegiatan sosialisasi 

ini, bupati Seruyan 

http://bizlaw.id/read/53757/Pemerintah-Mendorong-Kebijakan-Turunkan-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah-Ini-Penjelasan-Airlangga
http://bizlaw.id/read/53757/Pemerintah-Mendorong-Kebijakan-Turunkan-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah-Ini-Penjelasan-Airlangga
http://bizlaw.id/read/53757/Pemerintah-Mendorong-Kebijakan-Turunkan-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah-Ini-Penjelasan-Airlangga
http://bizlaw.id/read/53757/Pemerintah-Mendorong-Kebijakan-Turunkan-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah-Ini-Penjelasan-Airlangga
http://bizlaw.id/read/53757/Pemerintah-Mendorong-Kebijakan-Turunkan-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah-Ini-Penjelasan-Airlangga
http://bizlaw.id/read/53757/Pemerintah-Mendorong-Kebijakan-Turunkan-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah-Ini-Penjelasan-Airlangga
http://www.borneonews.co.id/berita/253836-bupati-seruyan-buka-sosialisasi-program-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-aparatur-desa
http://www.borneonews.co.id/berita/253836-bupati-seruyan-buka-sosialisasi-program-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-aparatur-desa
http://www.borneonews.co.id/berita/253836-bupati-seruyan-buka-sosialisasi-program-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-aparatur-desa
http://www.borneonews.co.id/berita/253836-bupati-seruyan-buka-sosialisasi-program-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-aparatur-desa
http://www.borneonews.co.id/berita/253836-bupati-seruyan-buka-sosialisasi-program-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-aparatur-desa
http://www.borneonews.co.id/berita/253836-bupati-seruyan-buka-sosialisasi-program-bpjs-ketenagakerjaan-bagi-aparatur-desa
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mengharapkan agar dapat 

memberikan pemahaman, 

akan pentingnya program 

jaminan sosial di bidang 

ketenagakerjaan. "Sosialisasi 

ini, saya harapkan dapat 

memberikan edukasi 

program dan manfaat BPJS 

Ketenagakerjaan untuk 

aparatur desa di Kabupaten 

Seruyan," tukasnya. Kegiatan 

sosialisasi berlangsung di 

Lapangan Tennis Indoor 

Kuala Pembuang, di hadiri 

unsur Forkopimda Seruyan, 

Sekretaris Daerah Seruyan 

dengan peserta dari aparatur 

pemerintahan desa se- 

Kabupaten Seruyan, Selasa, 8 

Februari 2022. 

142

. 

08 

Februar

y 2022 

Airlangga 

Hartarto: 

Pemerintah 

Mendorong 

Kebijakan 

Turunkan 

Kemiskinan 

Ekstrem di 212 

Wilayah 

Positive Radar Pekalongan Airlangga 

Hartarto 

Menteri Koordinator 

(Menko) Bidang 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong 

berbagai kebijakan untuk 

mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah di Indonesia 

sepanjang 2022. 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko 

Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi 

Ekonomi Daerah untuk 

Memacu Pemulihan Nasional 

di Kendari, Selasa, (8/2). 

Menko Airlangga 

mengatakan salah satu 

kebijakan yang sudah 

terbukti efektif mampu 

http://radarpekalongan.co.id/150667/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
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http://radarpekalongan.co.id/150667/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://radarpekalongan.co.id/150667/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://radarpekalongan.co.id/150667/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://radarpekalongan.co.id/150667/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
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menekan tingkat kemiskinan 

adalah program 

perlindungan sosial yang 

masuk dalam Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN). Ketua Umum Partai 

Golkar ini menuturkan 

kebijakan pengentasan 

kemiskinan melalui program 

perlindungan sosial telah 

berhasil menurunkan tingkat 

kemiskinan dari 10,14 persen 

pada Maret 2021 menjadi 

9,71 persen pada September 

2021. 
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Bappenas 

Kaget Tukang 

Las Rel Kereta 

Cepat dari 

China, Cipta 

Panca: Udah 

Jelang Selesai 

Baru Kaget 

Negativ

e 

Pikiran Rakyat 

Depok 

Cipta Panca 

Laksana,Pungky 

Sumadi 

Politisi Partai Demokrat Cipta 

Panca Laksana turut 

mengomentari kabar yang 

menyebutkan Bappenas yang 

kaget saat mengetahui 

tukang las rel Kereta Cepat 

Jakarta Bandung didatangkan 

dari China. Terkait kagetnya 

Bappenas dengan tukang las 

rel Kereta Cepat Jakarta 

Bandung yang merupakan 

TKA China, Cipta Panca 

mengaku heran. 

Sebelumnya, Deputi Bidang 

Kependudukan dan 

ketenagakerjaan 

Kementerian PPN/Bappenas 

Pungky Sumadi mengaku 

terkejut saat mengetahui 

tukang las rel Kereta Cepat 

Jakarta-Bandung besutan PT 

Kereta Cepat Indonesia China 

(KCIC) merupakan TKA asal 

China. Pasalnya, proyek yang 

sudah berjalan lebih dari lima 

tahun itu diperkirakan 

rampung dalam waktu dekat, 

namun Bappenas baru 

menyadari hal tersebut. 

http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-093685743/bappenas-kaget-tukang-las-rel-kereta-cepat-dari-china-cipta-panca-udah-jelang-selesai-baru-kaget
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http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-093685743/bappenas-kaget-tukang-las-rel-kereta-cepat-dari-china-cipta-panca-udah-jelang-selesai-baru-kaget
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Ini Alasan 

Pemerintah 

Harus 

Datangkan 

Tukang Las dari 

China untuk 

Proyek Kereta 

Cepat 

Neutral Era.id Pungky 

Sumadi,Suharto

no 

Pungky mencontohkan, pada 

proyek kereta cepat Jakarta-

Bandung, pihaknya 

menemukan adanya tukang 

las yang merupakan TKA asal 

China. Namun, setelah 

ditelusuri, TKA asal China itu 

memang dibutuhkan untuk 

pengelasan dan pemasangan 

rel kereta cepat Jakarta-

Bandung. Deputi Bidang 

Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan 

Kementerian Perencanaan 

Pembangunan Nasional 

PPN/Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional 

(Bappenas). Pungky Sumadi 

mengungkapkan mayoritas 

tenaga kerja asing (TKA) di 

Indonesia bekerja sebagai 

tenaga teknis. 
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Pemerintah 

Dorong 

Turunkan 

Kemiskinan 

Ekstrem di 212 

Wilayah 

Positive Radar Solo Airlangga 

Hartarto 

Pemerintah mendorong 

berbagai kebijakan untuk 

enurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah di Indonesia 

sepanjang tahun ini. 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Airlangga 

Hartarto. RADARSOLO.ID- 

Pemerintah mendorong 

berbagai kebijakan untuk 

enurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah di Indonesia 

sepanjang tahun ini. 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki 

http://era.id/nasional/87454/ini-alasan-pemerintah-harus-datangkan-tukang-las-dari-china-untuk-proyek-kereta-cepat
http://era.id/nasional/87454/ini-alasan-pemerintah-harus-datangkan-tukang-las-dari-china-untuk-proyek-kereta-cepat
http://era.id/nasional/87454/ini-alasan-pemerintah-harus-datangkan-tukang-las-dari-china-untuk-proyek-kereta-cepat
http://era.id/nasional/87454/ini-alasan-pemerintah-harus-datangkan-tukang-las-dari-china-untuk-proyek-kereta-cepat
http://era.id/nasional/87454/ini-alasan-pemerintah-harus-datangkan-tukang-las-dari-china-untuk-proyek-kereta-cepat
http://era.id/nasional/87454/ini-alasan-pemerintah-harus-datangkan-tukang-las-dari-china-untuk-proyek-kereta-cepat
http://era.id/nasional/87454/ini-alasan-pemerintah-harus-datangkan-tukang-las-dari-china-untuk-proyek-kereta-cepat
http://era.id/nasional/87454/ini-alasan-pemerintah-harus-datangkan-tukang-las-dari-china-untuk-proyek-kereta-cepat
http://radarsolo.jawapos.com/nasional/08/02/2022/pemerintah-dorong-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://radarsolo.jawapos.com/nasional/08/02/2022/pemerintah-dorong-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
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kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Airlangga 

Hartarto. 

146

. 

08 

Februar

y 2022 

BP2MI 

Tawarkan Dua 

Skema 

Penempatan 

PMI kepada 

Hungaria 

Neutral Berita Satu Benny 

Rhamdani 

Kepala Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI) Benny Rhamdani 

menawarkan dua skema 

penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) ke negara 

Hungaria. "Dengan besarnya 

peluang kerja di Hungaria 

kami menawarkan yaitu 

kalau selama ini penempatan 

bekerja di Hungaria melalui 

private to private (P to P) 

maka dua skema yang kami 

tawarkan adalah government 

to government (G to G) dan 

government to private (G to 

P)," ujar Benny. Hal itu ia 

sampaikan saat menerima 

kunjungan dari Duta Besar 

(Dubes) Negara Hungaria 

untuk Indonesia, HE Ms. Lilla 

Karsay, di kantor BP2MI, 

Selasa (8/2/2022). 

Menurutnya, bukan berarti 

tidak percaya penuh kepada 

agensi atau perusahaan 

dengan skema P to P akan 

tetapi dengan adanya skema 

G to G atau G to P maka akan 

membuat posisi PMI benar-

benar terlindungi karena 

negara terlibat di dalam 

proses penempatan. 
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BLK Kendari 

Laksanakan 

Vaksinasi 

Tahap Tiga 

Neutral Telisik.id  Balai Latihan Kerja (BLK) 

Kendari melaksanakan 

vaksinasi tahap tiga yang 

diikuti seluruh pegawai. 

Kepala BLK Kendari, La Ode 

Haji Polondu menjadi orang 

pertama yang menerima 

Vaksin Booster, sebagai 

http://www.beritasatu.com/dunia/888755/bp2mi-tawarkan-dua-skema-penempatan-pmi-kepada-hungaria
http://www.beritasatu.com/dunia/888755/bp2mi-tawarkan-dua-skema-penempatan-pmi-kepada-hungaria
http://www.beritasatu.com/dunia/888755/bp2mi-tawarkan-dua-skema-penempatan-pmi-kepada-hungaria
http://www.beritasatu.com/dunia/888755/bp2mi-tawarkan-dua-skema-penempatan-pmi-kepada-hungaria
http://www.beritasatu.com/dunia/888755/bp2mi-tawarkan-dua-skema-penempatan-pmi-kepada-hungaria
http://www.beritasatu.com/dunia/888755/bp2mi-tawarkan-dua-skema-penempatan-pmi-kepada-hungaria
http://telisik.id/news/blk-kendari-laksanakan-vaksinasi-tahap-tiga
http://telisik.id/news/blk-kendari-laksanakan-vaksinasi-tahap-tiga
http://telisik.id/news/blk-kendari-laksanakan-vaksinasi-tahap-tiga
http://telisik.id/news/blk-kendari-laksanakan-vaksinasi-tahap-tiga
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contoh sekaligus untuk 

menghilangkan rasa ragu 

bagi pegawainya. Dalam 

pelaksanaan vaksin ini, 

banyak dari saudara saya 

ASN dan PPNPN BLK Kendari 

yang merasa ragu, dan 

Alhamdulillah setelah saya 

terlebih dahulu memberikan 

contoh untuk divaksin, 

mereka menjadi 

bersemangat," terangnya. 

"Ini penting kita lakukan, 

agar masyarakat yang ingin 

ikut pelatihan di BLK Kendari 

tidak menjadi ragu karena 

kami Insya Allah bebas dari 

COVID-19 dan bahkan sudah 

menjalani proses vaksinasi 

sebanyak tiga kali," jelasnya. 
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<em>Outsourci

ng </em>ke 

Filipina Dinilai 

Jadi Pilihan 

Logis 

Pengusaha 

Bootstrap 

|Republika 

Online 

Positive Rep Jogja  REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- 

Bagi pengusaha Bootstrap, 

menyeimbangkan kebutuhan 

untuk mengisi peran yang 

berbeda bersama dengan 

menahan biaya bisa menjadi 

tantangan besar. Untuk 

founder yang sadar biaya 

tetapi berorientasi pada 

pertumbuhan, solusi terbaik 

adalah melakukan 

outsourcing ke Filipina. Dari 

call center hingga dukungan 

teknis dan banyak lagi, 

Filipina telah membangun 

tenaga kerja kelas dunia 

dengan tarif rata-rata per 

jam untuk agen BPO 

premium adalah 14 dolar AS 

per jam. Jika dibandingkan 

dengan 28 dolar AS per jam 

untuk peran serupa di AS, 

wirausahawan yang cerdas 

dapat mewujudkan 

penghematan 50 persen 

http://repjogja.republika.co.id/berita/r6zjq4291/outsourcing-ke-filipina-dinilai-jadi-pilihan-logis-pengusaha-bootstrap
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http://repjogja.republika.co.id/berita/r6zjq4291/outsourcing-ke-filipina-dinilai-jadi-pilihan-logis-pengusaha-bootstrap
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langsung dengan bermitra di 

luar negeri dengan jenis 

vendor premium yang sama 

dengan perusahaan multi-

nasional seperti Amazon, 

Google, Alibaba, Slack, dan 

GitHub bekerja sama," kata 

CEO PITON-Global, 

pemenang penghargaan 

penyedia jasa outsourcing di 

Filipina, Ralf Ellspermann, 

dalam siaran pers, Selasa 

(8/2/2022). 
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Protes, 

Karyawan dan 

Caddy 

Tebarkan Benih 

Jagung di 

Padang Golf 

Glantangan 

Jember 

Negativ

e 

Berita Jatim Hendy Siswanto Puluhan warga sekitar yang 

menjadi karyawan dan caddy 

di padang golf Glantangan, 

Kabupaten Jember, Jawa 

Timur, melakukan aksi unjuk 

rasa, Selasa (8/2/2022). 

Mereka juga menuntut agar 

yayasan yang mengelola 

padang golf tersebut 

diserahkan kepada 

Pemerintah Kabupaten 

Jember tanpa syarat. 

Pemerintah Kabupaten 

Jember mengalokasikan 

anggaran Rp 5 miliar untuk 

perbaikan rumah padang golf 

Glantangan. Terpisah, Ketua 

Komisi B DPRD Jember 

Siswono mengatakan, 

puluhan caddy dan karyawan 

itu sempat mendatangi 

rumahnya sehari sebelum 

aksi unjuk rasa. 
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KSBSI 

Sampaikan 

Protes, Desak 

Pemerintah 

Kamboja 

Segera 

Bebaskan 

Pemimpin 

Positive Tabloid Mantap Elly Rosita 

Silaban 

Serta Chhim Sithar pemimpin 

Serikat Pekerja Khmer yang 

didukung Hak Buruh di 

NagaWorld (LRSU) juga 

sudah ditahan pihak 

kepolisian, sebagai bentuk 

protes tersebut, maka 

Dewan Eksekutif Nasional 

http://beritajatim.com/peristiwa/protes-karyawan-dan-caddy-tebarkan-benih-jagung-di-padang-golf-glantangan-jember
http://beritajatim.com/peristiwa/protes-karyawan-dan-caddy-tebarkan-benih-jagung-di-padang-golf-glantangan-jember
http://beritajatim.com/peristiwa/protes-karyawan-dan-caddy-tebarkan-benih-jagung-di-padang-golf-glantangan-jember
http://beritajatim.com/peristiwa/protes-karyawan-dan-caddy-tebarkan-benih-jagung-di-padang-golf-glantangan-jember
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Serikat Pekerja 

Khmer/LRSU 

(DEN) KSBSI menyambangi 

Kantor Kedutaan Besar 

(Kedubes) Kamboja di Jalan 

Pejaten Barat, Jakarta 

Selatan untuk melayangkan 

surat sebagai sikap protes, 

pada, Selasa, 8 Februari 

2022. Sebagai wujud 

Solidaritas International 

sesama organisasi 

pergerakan kaum buruh, 

untuk melakukan advokasi 

menolak pelanggaran Hak 

Asasi Manusia (HAM), karena 

itulah KSBSI melakukan 

protes terhadap kebijakan 

pemerintah kerajaan Negara 

Kamboja, yang ini dinilai 

telah memberangus 

kebebasan berpendapat dan 

berserikat. Padahal yang 

ingin kami sampaikan adalah 

masalah intimidasi 

demokrasi dan 

pemberangusan kebebasan 

berserikat yang dialami para 

aktivis buruh di negara 

mereka," ungkap Elly Rosita 

Silaban, Presiden KSBSI, saat 

kepada para awak media 

yang menemuinya di Kantor 

Kedubes Kamboja. "Tentu 

saja kami kecewa, karena 

Duta Besar Kamboja tidak 

mau menerima. 
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5 Mindset yang 

Harus 

Dilakukan 

Sebelum 

Berumur 30 

Tahun 

Neutral Prfm News  Berikut adalah lima mindset 

yang perlu dilakukan 

sebelum meninjak umur 30 

tahun, seperti yang dilansir 

PRFMNEWS dari sosial media 

Instagram @kemnaker. Ada 

lima mindset yang harus 

dilakukan sebelum berumur 

30 tahun, kelima mindset 

tersebut adalah. Meraih 

http://tabloidmantap.com/2022/02/08/ksbsi-sampaikan-protes-desak-pemerintah-kamboja-segera-bebaskan-pemimpin-serikat-pekerja-khmer-lrsu
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http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/lifestyle/pr-133685764/5-mindset-yang-harus-dilakukan-sebelum-berumur-30-tahun
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kesuksesan merupakan 

impian semua orang. Namun 

untuk mendapatkan 

kesuksesan sangatlah tidak 

mudah dan harus 

menghadapi rintangan atau 

tantangan yang ada. 
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Gelar Aksi 

Penolakan UU 

Cipta Kerja, 

DPRD Batam 

Terima 

Perwakilan 

Disertai 

Aspirasi Buruh 

Positive Independen News Muhammad 

Kamaluddin 

Batam | Dewan Perwakikan 

Rakyat Daerah (DPRD) Kota 

Batam menerima perwakilan 

Serikat Buruh kota Batam, 

usai melakukan orasi dalam 

aksi unjuk rasa penolakan UU 

Cipta Kerja, Senin (7/2/22) 

bertempat di Ruang Rapat 

Pimpinan DPRD Batam. 

Rapat tersebut dipimpin oleh 

Wakil Ketua I DPRD Batam, 

Muhammad Kamaluddin, 

dihadiri Kapolsek Batam 

Kota, Kasi Trantib Satpol PP 

kota Batam dan perwakilan 

buruh dari FSMPI dan SPSI. 

Ketua Konsulat Cabang 

FSMPI Batam, Ramon, 

mengatakan bahwa audiensi 

tersebut merupakan tindak 

lanjut dari aksi unjuk rasa 

yang di gelar di Graha Kepri 

dan Gedung DPRD Batam 

untuk membahas tuntutan 

yang disampaikan dalam 

aksi. Adapun substansi yang 

dibahas antara lain terkait 

penolakan UU Cipta Kerja 

No. 11 Tahun 2020, 

penolakan terhadap revisi 

UU yg mensahkan UU Cipta 

Kerja, pengawasan K3 dan 

meminta dukungan DPRD 

kota Batam ke Gubernur 

terkait penolakan kenaikan 

UMK Batam 0.85%. 

http://independennews.com/gelar-aksi-penolakan-uu-cipta-kerja-dprd-batam-terima-perwakilan-disertai-aspirasi-buruh
http://independennews.com/gelar-aksi-penolakan-uu-cipta-kerja-dprd-batam-terima-perwakilan-disertai-aspirasi-buruh
http://independennews.com/gelar-aksi-penolakan-uu-cipta-kerja-dprd-batam-terima-perwakilan-disertai-aspirasi-buruh
http://independennews.com/gelar-aksi-penolakan-uu-cipta-kerja-dprd-batam-terima-perwakilan-disertai-aspirasi-buruh
http://independennews.com/gelar-aksi-penolakan-uu-cipta-kerja-dprd-batam-terima-perwakilan-disertai-aspirasi-buruh
http://independennews.com/gelar-aksi-penolakan-uu-cipta-kerja-dprd-batam-terima-perwakilan-disertai-aspirasi-buruh
http://independennews.com/gelar-aksi-penolakan-uu-cipta-kerja-dprd-batam-terima-perwakilan-disertai-aspirasi-buruh
http://independennews.com/gelar-aksi-penolakan-uu-cipta-kerja-dprd-batam-terima-perwakilan-disertai-aspirasi-buruh


 

130 

 

153

. 

08 

Februar

y 2022 

Pengamat 

Sebut Tukang 

Las Kereta 

Cepat Dari 

China 

Menyalahi 

Aturan 

Negativ

e 

Akurat.co Pungky 

Sumadi,Timboel 

Siregar 

Kita bukan anti asing ya, kita 

bukan anti pekerja China, 

tapi kalau memang ada 

regulasi ya patuhi, begitu." 

Diketahui, Kementerian 

PPN/Bappenas menemukan 

ada tenaga kerja asing dari 

China untuk mengerjakan 

persoalan teknis. Hal ini 

ditemukan dalam pengelasan 

rel kereta di proyek Kereta 

Cepat Jakarta-Bandung yang 

digarap PT Kereta Cepat 

Indonesia-China. Polemik 

tenaga kerja asing (TKA), 

khusunya dari Tiongkok 

kembali mencuat. 
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Menko 

Airlangga: 

Pemerintah 

Mendorong 

Kebijakan 

Turunkan 

Kemiskinan 

Ekstrem di 212 

Wilayah 

Positive Warta Kepri Airlangga 

Hartarto 

KENDARI-Menteri 

Koordinator (Menko) Bidang 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong 

berbagai kebijakan untuk 

mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah di Indonesia 

sepanjang 2022. 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko 

Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi 

Ekonomi Daerah untuk 

Memacu Pemulihan Nasional 

di Kendari, Selasa, (8/2). 

Menko Airlangga 

mengatakan salah satu 

kebijakan yang sudah 

terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan 

adalah program 

perlindungan sosial yang 

http://akurat.co/pengamat-soal-tukang-las-kereta-cepat-dari-china-itu-menyalahi-aturan
http://akurat.co/pengamat-soal-tukang-las-kereta-cepat-dari-china-itu-menyalahi-aturan
http://akurat.co/pengamat-soal-tukang-las-kereta-cepat-dari-china-itu-menyalahi-aturan
http://akurat.co/pengamat-soal-tukang-las-kereta-cepat-dari-china-itu-menyalahi-aturan
http://akurat.co/pengamat-soal-tukang-las-kereta-cepat-dari-china-itu-menyalahi-aturan
http://akurat.co/pengamat-soal-tukang-las-kereta-cepat-dari-china-itu-menyalahi-aturan
http://akurat.co/pengamat-soal-tukang-las-kereta-cepat-dari-china-itu-menyalahi-aturan
http://wartakepri.co.id/2022/02/08/menko-airlangga-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://wartakepri.co.id/2022/02/08/menko-airlangga-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://wartakepri.co.id/2022/02/08/menko-airlangga-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://wartakepri.co.id/2022/02/08/menko-airlangga-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://wartakepri.co.id/2022/02/08/menko-airlangga-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://wartakepri.co.id/2022/02/08/menko-airlangga-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://wartakepri.co.id/2022/02/08/menko-airlangga-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://wartakepri.co.id/2022/02/08/menko-airlangga-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://wartakepri.co.id/2022/02/08/menko-airlangga-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
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masuk dalam Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN). Ketua Umum Partai 

Golkar ini menuturkan 

kebijakan pengentasan 

kemiskinan melalui program 

perlindungan sosial telah 

berhasil menurunkan tingkat 

kemiskinan dari 10,14 persen 

pada Maret 2021 menjadi 

9,71 persen pada September 

2021. 

155

. 

08 

Februar

y 2022 

BPJamsostek 

Siap Berikan 

Layanan 

Manfaat 

Program JKP 

Positive Hargo Anggoro Eko 

Cahyo 

Dirinya menjelaskan, 

Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 37 

tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program 

JKP, peserta eksisting 

BPJamsostek pada kategori 

pekerja Penerima Upah (PU), 

telah otomatis terdaftar 

dalam program JKP. Manfaat 

uang tunai tersebut, lanjut 

Anggoro Eko Cahyo, 

diberikan oleh BPJamsostek 

kepada peserta jika 

ketentuan yang diberikan 

telah dipenuhi peserta. 

"Kami telah mempersiapkan 

infrastruktur dan 

internalisasi regulasi terkait 

JKP ini dan seluruh insan 

BPJamsostek siap 

mengemban tugas mulia ini 

demi kesejahteraan para 

pekerja di seluruh Indonesia. 

Dengan adanya program JKP 

ini, kata Anggoro Eko Cahyo, 

maka para pekerja peserta 

BPJamsostek dapat lebih 

tenang dan fokus dalam 

menjalankan pekerjaannya 

sehari-hari. 

http://hargo.co.id/berita/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://hargo.co.id/berita/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://hargo.co.id/berita/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://hargo.co.id/berita/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
http://hargo.co.id/berita/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-program-jkp
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BPJS 

Ketenagakerjaa

n Maluku Bayar 

Klaim Rp108 

Miliar 

Neutral Koreri  Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan Cabang 

Maluku pada 2021 telah 

membayar klaim peserta 

sebanyak Rp108,01 miliar. 

Tahun 2021 pihaknya telah 

membayarkan klaim peserta 

untuk empat manfaat yakni 

Jaminan Hari Tua (JHT) 

sebesar Rp89,07 Miliar 

dengan 4.560 pengajuan 

klaim, kata Kepala BPJS 

Ketenagakerjaan cabang 

Maluku, Mangasa Laorensius 

Oloan di Ambon, Selasa 

(08/02/2022). Pembayaran 

klaim Jaminan Kecelakaan 

Kerja (JKK) sebesar Rp2.07 

miliar untuk 103 pengajuan, 

Jaminan Kematian (JKM) 

sebesar Rp14, 5 miliar atau 

sebanyak 465 pengajuan. 

Sedangkan Pembayaran 

Jaminan Pensiun (JPN) 

sebesar Rp2,3 miliar kepada 

1.855 penerima klaim. 
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Tenaga Kerja 

Asing Jadi 

Tukang Las 

dalam Proyek 

Pengerjaan 

Kereta Cepat, 

Bappenas: Kita 

Belum 

Berkapasitas 

Neutral Seputar Gresik Pungky Sumadi Presiden Jokowi meninjau 

proyek pembangunan kereta 

cepat-Instagram resmi 

Presiden Jokowi: SEPUTAR 

GRESIK- Komisi IX DPR 

mengelar rapat dengan 

Bappenas pada Selasa (8/2), 

dalam hal ini Pungky Sumadi 

memaparkan memang 

pekerja proyek kereta cepat 

mengunakan tenaga asing 

karena kita belum 

berkapasitas. Tukang las 

yang digunakan memang 

menggunakan tenaga kerja 

asing hal ini dikarenakan 

dalam teknik dan alatnya 

Indonesia belum memiliki. 

http://koreri.com/2022/02/08/bpjs-ketenagakerjaan-maluku-bayar-klaim-rp108-miliar
http://koreri.com/2022/02/08/bpjs-ketenagakerjaan-maluku-bayar-klaim-rp108-miliar
http://koreri.com/2022/02/08/bpjs-ketenagakerjaan-maluku-bayar-klaim-rp108-miliar
http://koreri.com/2022/02/08/bpjs-ketenagakerjaan-maluku-bayar-klaim-rp108-miliar
http://koreri.com/2022/02/08/bpjs-ketenagakerjaan-maluku-bayar-klaim-rp108-miliar
http://seputargresik.jurnalisindonesia.id/read/60759/Tenaga-Kerja-Asing-Jadi-Tukang-Las-dalam-Proyek-Pengerjaan-Kereta-Cepat-Bappenas-Kita-Belum-Berkapasitas
http://seputargresik.jurnalisindonesia.id/read/60759/Tenaga-Kerja-Asing-Jadi-Tukang-Las-dalam-Proyek-Pengerjaan-Kereta-Cepat-Bappenas-Kita-Belum-Berkapasitas
http://seputargresik.jurnalisindonesia.id/read/60759/Tenaga-Kerja-Asing-Jadi-Tukang-Las-dalam-Proyek-Pengerjaan-Kereta-Cepat-Bappenas-Kita-Belum-Berkapasitas
http://seputargresik.jurnalisindonesia.id/read/60759/Tenaga-Kerja-Asing-Jadi-Tukang-Las-dalam-Proyek-Pengerjaan-Kereta-Cepat-Bappenas-Kita-Belum-Berkapasitas
http://seputargresik.jurnalisindonesia.id/read/60759/Tenaga-Kerja-Asing-Jadi-Tukang-Las-dalam-Proyek-Pengerjaan-Kereta-Cepat-Bappenas-Kita-Belum-Berkapasitas
http://seputargresik.jurnalisindonesia.id/read/60759/Tenaga-Kerja-Asing-Jadi-Tukang-Las-dalam-Proyek-Pengerjaan-Kereta-Cepat-Bappenas-Kita-Belum-Berkapasitas
http://seputargresik.jurnalisindonesia.id/read/60759/Tenaga-Kerja-Asing-Jadi-Tukang-Las-dalam-Proyek-Pengerjaan-Kereta-Cepat-Bappenas-Kita-Belum-Berkapasitas
http://seputargresik.jurnalisindonesia.id/read/60759/Tenaga-Kerja-Asing-Jadi-Tukang-Las-dalam-Proyek-Pengerjaan-Kereta-Cepat-Bappenas-Kita-Belum-Berkapasitas
http://seputargresik.jurnalisindonesia.id/read/60759/Tenaga-Kerja-Asing-Jadi-Tukang-Las-dalam-Proyek-Pengerjaan-Kereta-Cepat-Bappenas-Kita-Belum-Berkapasitas
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"Untuk itu membutuhkan 

teknik pengelasan dan alat-

alat yang berkualitas tinggi 

yang memang belum kita 

miliki," ujar Deputi Bidang 

Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan dalam 

rapat. Saat ini pemerintah 

memang sedang 

mengerjakan proyek 

pembangunan kereta cepat 

Jakarta Bandung dan 

diperkirakan akan segera 

beroperasi. 
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Minimalisir 

Angka 

Kecelakaan 

saat Kerja, 

Dahana Edukasi 

Ratusan 

Karyawan 

Positive Tinta Hijau  Puncak rangkaian peringatan 

Bulan K3, PT DAHANA 

selenggarakan webinar 

bertajuk "Penerapan Budaya 

K3 Pada Setiap Kegiatan 

Usaha Guna Mendukung 

Perlindungan Tenaga Kerja di 

Era Digitalisasi". Senior 

Manager K3LH & Teknologi 

DAHANA, Erwin Cipta 

menjelaskan, peringatan 

Bulan K3 Nasional Tahun 

2022 ini merupakan 

penyelenggaraan kedua sejak 

pandemi 19 pada Maret 

2020. "DAHANA secara 

konsisten melakukan 

peringatan Bulan K3. Pada 

webinar ini, DAHANA 

mendatangkan narasumber 

Kabid P2P Dinas Kesehatan 

Kab. Subang, dr. 
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Tukang Las 

Proyek Kereta 

Cepat Diimpor 

dari China, 

Bappenas: 

Butuh Teknik 

Tinggi 

Neutral Merdeka Pungky Sumadi Proyek kereta cepat-

Bandung rupanya 

mengimpor tukang las 

khusus dari China. Deputi 

Bidang Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan 

Kementerian PPN/Bappenas 

Pungky Sumadi mengungkap, 

http://www.tintahijau.com/event/event/33390-minimalisir-angka-kecelakaan-saat-kerja%2C-dahana-edukasi-ratusan-karyawan
http://www.tintahijau.com/event/event/33390-minimalisir-angka-kecelakaan-saat-kerja%2C-dahana-edukasi-ratusan-karyawan
http://www.tintahijau.com/event/event/33390-minimalisir-angka-kecelakaan-saat-kerja%2C-dahana-edukasi-ratusan-karyawan
http://www.tintahijau.com/event/event/33390-minimalisir-angka-kecelakaan-saat-kerja%2C-dahana-edukasi-ratusan-karyawan
http://www.tintahijau.com/event/event/33390-minimalisir-angka-kecelakaan-saat-kerja%2C-dahana-edukasi-ratusan-karyawan
http://www.tintahijau.com/event/event/33390-minimalisir-angka-kecelakaan-saat-kerja%2C-dahana-edukasi-ratusan-karyawan
http://www.tintahijau.com/event/event/33390-minimalisir-angka-kecelakaan-saat-kerja%2C-dahana-edukasi-ratusan-karyawan
http://www.merdeka.com/peristiwa/tukang-las-proyek-kereta-cepat-diimpor-dari-china-bappenas-butuh-teknik-tinggi.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/tukang-las-proyek-kereta-cepat-diimpor-dari-china-bappenas-butuh-teknik-tinggi.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/tukang-las-proyek-kereta-cepat-diimpor-dari-china-bappenas-butuh-teknik-tinggi.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/tukang-las-proyek-kereta-cepat-diimpor-dari-china-bappenas-butuh-teknik-tinggi.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/tukang-las-proyek-kereta-cepat-diimpor-dari-china-bappenas-butuh-teknik-tinggi.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/tukang-las-proyek-kereta-cepat-diimpor-dari-china-bappenas-butuh-teknik-tinggi.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/tukang-las-proyek-kereta-cepat-diimpor-dari-china-bappenas-butuh-teknik-tinggi.html
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alasan mendatangkan tukang 

las dari China. "Awalnya agak 

membingungkan pada saat 

kami melihat misalnya 

tukang las untuk rel itu 

ternyata masih harus dari 

China kita datangkan," ujar 

Pungky dalam Rapat Panja 

Pengawasan Penanganan 

Tenaga Kerja Asing di Komisi 

IX DPR, Selasa. Mereka tidak 

menggunakan tenaga tukang 

las dari Indonesia karena 

dinilai butuh keahlian 

khusus. 

160

. 

08 

Februar

y 2022 

Masifnya Polis 

Malaysia 

Tangkap 

Imigran, BP2MI 

Nunukan 

Lakukan Patroli 

Perbatasan 

Bersama & Ini 

Negativ

e 

Tribun Kaltara Emir Faisal - Masifnya WNI ilegal 

ditangkap Polis Malaysia, 

BP2MI Nunukan lakukan 

patroli perbatasan bersama 

& ini. Masifnya Warga 

Negara Indonesia (WNI) yang 

masuk ke negeri jiran 

Malaysia secara ilegal, 

berakhir penangkapan oleh 

Polis Malaysia. Menurutnya, 

kewenangan BP2MI Nunukan 

dalam memberikan 

perlindungan dibatasi oleh 

UU Nomor 18 tahun 2017 

tentang Pekerja Migran 

Indonesia (PMI). Sementara 

itu, kegiatan preventif yang 

dilakukan BP2MI Nunukan 

kata Ginting yakni patroli 

bersama Satgas Pamtas, 

Imigrasi, Kodim, dan Polres. 
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Alasan Proyek 

Kereta Cepat 

Jakarta-

Bandung Pakai 

Tukang Las dari 

Tiongkok 

Neutral Medcom.id Pungky Sumadi "Kita masih membutuhkan 

kadang kadang tenaga ahli 

yang walaupun sifatnya 

sangat teknis tetapi memang 

kita belum memiliki kapasitas 

itu," kata Deputi Bidang 

Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan 

http://kaltara.tribunnews.com/2022/02/08/masifnya-polis-malaysia-tangkap-imigran-bp2mi-nunukan-lakukan-patroli-perbatasan-bersama-ini
http://kaltara.tribunnews.com/2022/02/08/masifnya-polis-malaysia-tangkap-imigran-bp2mi-nunukan-lakukan-patroli-perbatasan-bersama-ini
http://kaltara.tribunnews.com/2022/02/08/masifnya-polis-malaysia-tangkap-imigran-bp2mi-nunukan-lakukan-patroli-perbatasan-bersama-ini
http://kaltara.tribunnews.com/2022/02/08/masifnya-polis-malaysia-tangkap-imigran-bp2mi-nunukan-lakukan-patroli-perbatasan-bersama-ini
http://kaltara.tribunnews.com/2022/02/08/masifnya-polis-malaysia-tangkap-imigran-bp2mi-nunukan-lakukan-patroli-perbatasan-bersama-ini
http://kaltara.tribunnews.com/2022/02/08/masifnya-polis-malaysia-tangkap-imigran-bp2mi-nunukan-lakukan-patroli-perbatasan-bersama-ini
http://kaltara.tribunnews.com/2022/02/08/masifnya-polis-malaysia-tangkap-imigran-bp2mi-nunukan-lakukan-patroli-perbatasan-bersama-ini
http://kaltara.tribunnews.com/2022/02/08/masifnya-polis-malaysia-tangkap-imigran-bp2mi-nunukan-lakukan-patroli-perbatasan-bersama-ini
http://www.medcom.id/nasional/politik/0kpvV0EN-alasan-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung-pakai-tukang-las-dari-tiongkok
http://www.medcom.id/nasional/politik/0kpvV0EN-alasan-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung-pakai-tukang-las-dari-tiongkok
http://www.medcom.id/nasional/politik/0kpvV0EN-alasan-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung-pakai-tukang-las-dari-tiongkok
http://www.medcom.id/nasional/politik/0kpvV0EN-alasan-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung-pakai-tukang-las-dari-tiongkok
http://www.medcom.id/nasional/politik/0kpvV0EN-alasan-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung-pakai-tukang-las-dari-tiongkok
http://www.medcom.id/nasional/politik/0kpvV0EN-alasan-proyek-kereta-cepat-jakarta-bandung-pakai-tukang-las-dari-tiongkok
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Kementerian PPN/Bappenas 

Pungky Sumadi dalam rapat 

kerja bersama Komisi IX DPR 

di Kompleks Parlemen, 

Senayan, Jakarta, Selasa, 8 

Februari 2022. Contohnya, 

kata dia, proyek 

pembangunan Kereta Cepat 

Jakarta-Bandung. Proyek 

tersebut menggunakan 

tenaga teknis pengelasan rel 

dari Tiongkok. "Awalnya agak 

membingungkan pada saat 

kami melihat misalnya 

tukang las untuk rel itu 

ternyata masih harus dari 

Tiongkok kita datangkan," 

ungkap dia. 

162

. 

08 

Februar

y 2022 

Mahasiswa 

UNM 

Tingkatkan 

Kompetensi 

Programmer 

Lewat 

Sertifikasi 

Neutral Republika  Universitas Nusa Mandiri 

(UNM) kampus Margonda, 

Depok pada Sabtu (5/2) 

sukses mengadakan uji 

sertifikasi kompetensi 

(serkom) sebagai bekal bagi 

mahasiswa untuk Program 

Studi (Prodi) Sistem 

Informasi. Sementara itu, 

Andry Maulana selaku kepala 

kampus Universitas Nusa 

Mandiri (UNM) kampus 

Margonda menyebutkan, ada 

10 asesor uji kompetensi 

yang hadir pada acara 

tersebut di antaranya 

Instianti Elyana, Tati 

Mardiana, Sukmawati 

Anggraeni Putri dan 

Frieyadie. Lulusan 

Universitas Nusa Mandiri 

(UNM) semakin banyak dicari 

oleh perusahaan karena 

keahlian yang dimiliki," 

tutupnya. Sertifikasi 

merupakan suatu kewajiban 

bagi seseorang yang memiliki 

http://republika.co.id/berita/r6zo15374/mahasiswa-unm-tingkatkan-kompetensi-programmer-lewat-sertifikasi
http://republika.co.id/berita/r6zo15374/mahasiswa-unm-tingkatkan-kompetensi-programmer-lewat-sertifikasi
http://republika.co.id/berita/r6zo15374/mahasiswa-unm-tingkatkan-kompetensi-programmer-lewat-sertifikasi
http://republika.co.id/berita/r6zo15374/mahasiswa-unm-tingkatkan-kompetensi-programmer-lewat-sertifikasi
http://republika.co.id/berita/r6zo15374/mahasiswa-unm-tingkatkan-kompetensi-programmer-lewat-sertifikasi
http://republika.co.id/berita/r6zo15374/mahasiswa-unm-tingkatkan-kompetensi-programmer-lewat-sertifikasi
http://republika.co.id/berita/r6zo15374/mahasiswa-unm-tingkatkan-kompetensi-programmer-lewat-sertifikasi
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keahlian dibuktikan dengan 

sertifikat kompetensi. 

163

. 

08 

Februar

y 2022 

Tukang Las 

WNA China di 

Proyek Kereta 

Cepat 

Didatangkan 

dari China Bikin 

Pejabat 

Bappenas 

Kaget 

Negativ

e 

Bizlaw Pungky Sumadi Tidak bisa dibantah mega 

proyek Kereta Cepat Jakarta-

Bandung menggunakan 

tenaga kerja asing (TKA) yang 

mayoritas dari China. 

Bahkan, ternyata posisi 

tukang las yang juga diisi 

oleh TKA China. Dia 

mengakui pada saat 

melakukan kunjungan kerja 

ke proyek Kereta Cepat 

Jakarta-Bandung ditemukan 

tukang las yang merupakan 

TKA China. Namun setelah 

berdiskusi ternyata ada 

alasan tertentu mengapa 

proyek Kereta Cepat Jakarta-

Bandung harus 

menggunakan TKA China 

hanya untuk posisi tukang 

las. 

164

. 

08 

Februar

y 2022 

Soal TKA, 

Anggota Komisi 

IX Minta Data 

Pekerja di 

Proyek 

Strategis 

Nasional 

Neutral Kontan Netty 

Heryawan,Rahm

ad 

Handoyo,Darul 

Siska 

Anggota Komisi IX DPR Darul 

Siska mempertanyakan 

jumlah proyek strategis 

nasional (PSN) di Indonesia. 

Anggota Komisi IX DPR RI, 

Rahmad Handoyo 

mengatakan perlu ada 

kepastian dari pemerintah 

apakah aturan mengenai TKA 

di Indonesia dilaksanakan 

sesuai kebijakan. Anggota 

Komisi IX DPR Netty 

Prasetiyani juga meminta 

adanya data mengenai 

sebaran PSN di Indonesia 

yang menghadirkan TKA dari 

negara lain. "Daftar proyek 

strategis nasional ada 

berapa? sekaligus data setiap 

proyek itu berapa advisor, 

direksinya berapa, 

http://bizlaw.id/read/53765/Tukang-Las-WNA-China-di-Proyek-Kereta-Cepat-Didatangkan-dari-China-Bikin-Pejabat-Bappenas-Kaget
http://bizlaw.id/read/53765/Tukang-Las-WNA-China-di-Proyek-Kereta-Cepat-Didatangkan-dari-China-Bikin-Pejabat-Bappenas-Kaget
http://bizlaw.id/read/53765/Tukang-Las-WNA-China-di-Proyek-Kereta-Cepat-Didatangkan-dari-China-Bikin-Pejabat-Bappenas-Kaget
http://bizlaw.id/read/53765/Tukang-Las-WNA-China-di-Proyek-Kereta-Cepat-Didatangkan-dari-China-Bikin-Pejabat-Bappenas-Kaget
http://bizlaw.id/read/53765/Tukang-Las-WNA-China-di-Proyek-Kereta-Cepat-Didatangkan-dari-China-Bikin-Pejabat-Bappenas-Kaget
http://bizlaw.id/read/53765/Tukang-Las-WNA-China-di-Proyek-Kereta-Cepat-Didatangkan-dari-China-Bikin-Pejabat-Bappenas-Kaget
http://bizlaw.id/read/53765/Tukang-Las-WNA-China-di-Proyek-Kereta-Cepat-Didatangkan-dari-China-Bikin-Pejabat-Bappenas-Kaget
http://bizlaw.id/read/53765/Tukang-Las-WNA-China-di-Proyek-Kereta-Cepat-Didatangkan-dari-China-Bikin-Pejabat-Bappenas-Kaget
http://bizlaw.id/read/53765/Tukang-Las-WNA-China-di-Proyek-Kereta-Cepat-Didatangkan-dari-China-Bikin-Pejabat-Bappenas-Kaget
http://nasional.kontan.co.id/news/soal-tka-anggota-komisi-ix-minta-data-pekerja-di-proyek-strategis-nasional
http://nasional.kontan.co.id/news/soal-tka-anggota-komisi-ix-minta-data-pekerja-di-proyek-strategis-nasional
http://nasional.kontan.co.id/news/soal-tka-anggota-komisi-ix-minta-data-pekerja-di-proyek-strategis-nasional
http://nasional.kontan.co.id/news/soal-tka-anggota-komisi-ix-minta-data-pekerja-di-proyek-strategis-nasional
http://nasional.kontan.co.id/news/soal-tka-anggota-komisi-ix-minta-data-pekerja-di-proyek-strategis-nasional
http://nasional.kontan.co.id/news/soal-tka-anggota-komisi-ix-minta-data-pekerja-di-proyek-strategis-nasional
http://nasional.kontan.co.id/news/soal-tka-anggota-komisi-ix-minta-data-pekerja-di-proyek-strategis-nasional
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komisarisnya, berapa 

manajernya, profesionalnya 

berapa? dengan data-data 

itu kita akan melihat normal 

nggak, kita mau dapatkan 

data yang akurat di setiap 

perusahaan," kata Darul 

dalam Rapat Panja 

Pengawasan Penanganan 

TKA bersama Kementerian 

Ketenagakerjaan, Bappenas, 

Apindo dan Kadin, Selasa 

(8/2). 

165

. 

08 

Februar

y 2022 

Mahasiswa 

UNM 

Tingkatkan 

Kompetensi 

Programmer 

Lewat 

Sertifikasi 

Neutral Harian Aceh  Universitas Nusa Mandiri 

(UNM) kampus Margonda, 

Depok pada Sabtu (5/2) 

sukses mengadakan uji 

sertifikasi kompetensi 

(serkom) sebagai bekal bagi 

mahasiswa untuk Program 

Studi (Prodi) Sistem 

Informasi. Sementara itu, 

Andry Maulana selaku kepala 

kampus Universitas Nusa 

Mandiri (UNM) kampus 

Margonda menyebutkan, ada 

10 asesor uji kompetensi 

yang hadir pada acara 

tersebut di antaranya 

Instianti Elyana, Tati 

Mardiana, Sukmawati 

Anggraeni Putri dan 

Frieyadie. Lulusan 

Universitas Nusa Mandiri 

(UNM) semakin banyak dicari 

oleh perusahaan karena 

keahlian yang dimiliki," 

tutupnya. Sertifikasi 

merupakan suatu kewajiban 

bagi seseorang yang memiliki 

keahlian dibuktikan dengan 

sertifikat kompetensi. 

http://www.harianaceh.co.id/2022/02/08/mahasiswa-unm-tingkatkan-kompetensi-programmer-lewat-sertifikasi
http://www.harianaceh.co.id/2022/02/08/mahasiswa-unm-tingkatkan-kompetensi-programmer-lewat-sertifikasi
http://www.harianaceh.co.id/2022/02/08/mahasiswa-unm-tingkatkan-kompetensi-programmer-lewat-sertifikasi
http://www.harianaceh.co.id/2022/02/08/mahasiswa-unm-tingkatkan-kompetensi-programmer-lewat-sertifikasi
http://www.harianaceh.co.id/2022/02/08/mahasiswa-unm-tingkatkan-kompetensi-programmer-lewat-sertifikasi
http://www.harianaceh.co.id/2022/02/08/mahasiswa-unm-tingkatkan-kompetensi-programmer-lewat-sertifikasi
http://www.harianaceh.co.id/2022/02/08/mahasiswa-unm-tingkatkan-kompetensi-programmer-lewat-sertifikasi
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166

. 

08 

Februar

y 2022 

KSBSI Beri 

Dukungan 

Solidaritas 

Buruh Kamboja 

yang di PHK 

Negativ

e 

Radarkotanews.com  Presiden Konfederasi Serikat 

Buruh Seluruh Indonesia 

(KSBSI) Eli Rosita Silaban 

memberikan dukungan 

solidaritas untuk kawan 

buruh di Kamboja yang telah 

di PHK karena menuntut hak-

haknya "Jumlah buruh yang 

diPHK kurang lebih 1.300 

orang atas dasar 

kemanusiaan," ujar Eli Rosita 

saat audensi dengan kedubes 

Kamboja di Kedubes 

Kamboja Jalan Pejaten Barat, 

Jakarta Selatan, Selasa 

(8/2/2022) Menurut Eli 

Rosita, pekerja yang hilang 

pekerjaannya bukan karena 

bangkrut, akan tetapi di PHK. 

"Aksi Ini tidak ada tendensi 

kebencian dengan negara 

Kamboja, tapi ini dukungan 

kepada pekerja yang sudah 

kehilangan pekerjaan," 

imbuhnya Karena itu, kami 

disini tidak aksi hanya 

menyerahkan surat dan 

bukti-bukti kepada Kedubes 

Kamboja agar membebaskan 

aktivis pekerja yang ditahan 

"Pekerjakan kembali pekerja 

yang di PHK," pungkas Eli 

Rosita. 

167

. 

08 

Februar

y 2022 

Airlangga 

Hartarto: 

Pemerintah 

Mendorong 

Kebijakan 

Turunkan 

Kemiskinan 

Ekstrem di 212 

Wilayah 

Positive Bangka Post Airlangga 

Hartarto 

Menteri Koordinator 

(Menko) Bidang 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong 

berbagai kebijakan untuk 

mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah di Indonesia 

sepanjang 2022. 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

http://www.radarkotanews.com/ksbsi-beri-dukungan-solidaritas-buruh-kamboja-yang-di-phk
http://www.radarkotanews.com/ksbsi-beri-dukungan-solidaritas-buruh-kamboja-yang-di-phk
http://www.radarkotanews.com/ksbsi-beri-dukungan-solidaritas-buruh-kamboja-yang-di-phk
http://www.radarkotanews.com/ksbsi-beri-dukungan-solidaritas-buruh-kamboja-yang-di-phk
http://www.radarkotanews.com/ksbsi-beri-dukungan-solidaritas-buruh-kamboja-yang-di-phk
http://bangka.tribunnews.com/2022/02/08/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://bangka.tribunnews.com/2022/02/08/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://bangka.tribunnews.com/2022/02/08/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://bangka.tribunnews.com/2022/02/08/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://bangka.tribunnews.com/2022/02/08/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://bangka.tribunnews.com/2022/02/08/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://bangka.tribunnews.com/2022/02/08/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://bangka.tribunnews.com/2022/02/08/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://bangka.tribunnews.com/2022/02/08/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah


 

139 

 

agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko 

Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi 

Ekonomi Daerah untuk 

Memacu Pemulihan Nasional 

di Kendari, 

Selasa,(8/2/2022). Menko 

Airlangga mengatakan salah 

satu kebijakan yang sudah 

terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan 

adalah program 

perlindungan sosial yang 

masuk dalam Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN). Ketua Umum Partai 

Golkar ini menuturkan 

kebijakan pengentasan 

kemiskinan melalui program 

perlindungan sosial telah 

berhasil menurunkan tingkat 

kemiskinan dari 10,14 persen 

pada Maret 2021 menjadi 

9,71 persen pada September 

2021. 

168

. 

08 

Februar

y 2022 

BPJS Jamin 

Pegawai di 

Empat Lawang 

Positive Palembang Ekspres Devi Suhartoni BPJS Jamin Pegawai di Empat 

Lawang. PALPRES.COM- BPJS 

jamin pegawai di Empat 

Lawang sebagai upaya 

melindungi para pekerja non 

ASN. Pernyataan tersebut 

setelah penandatangan 

kerjasama antara Pemkab 

Empat Lawang dan BPJS 

Ketenagakerjaan Kantor 

Cabang Muara Enim. Kepala 

Kantor BPJS Ketenaga 

Kerjaan Cabang Muara Enim 

Ruzian Dedi mengatakan, 

program ini untuk 

melindungi para pekerja non 

http://palpres.sumeks.co/2022/02/08/bpjs-jamin-pegawai-di-empat-lawang
http://palpres.sumeks.co/2022/02/08/bpjs-jamin-pegawai-di-empat-lawang
http://palpres.sumeks.co/2022/02/08/bpjs-jamin-pegawai-di-empat-lawang
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ASN di lingkungan Pemkab 

Empat Lawang. 

169

. 

08 

Februar

y 2022 

Pemerintah 

Dorong 

Kebijakan 

Turunkan 

Kemiskinan 

Ekstrem di 212 

Wilayah 

Positive Nusabali Airlangga 

Hartarto 

.com- Menteri Koordinator 

(Menko) Bidang 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong 

berbagai kebijakan untuk 

mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah di Indonesia 

sepanjang 20. "Pemerintah 

mendorong diberikan 

langkah-langkah agar pada 

20ini 212 wilayah yang 

memiliki kemiskinan ekstrem 

dapat diturunkan," kata 

Menko Airlangga Hartarto 

dalam Seminar Nasional 

Akselerasi Ekonomi Daerah 

untuk Memacu Pemulihan 

Nasional di Kendari, Selasa, 

(8/2/20. Menko Airlangga 

mengatakan salah satu 

kebijakan yang sudah 

terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan 

adalah program 

perlindungan sosial yang 

masuk dalam Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN). 

170

. 

08 

Februar

y 2022 

18 Tahun RUU 

Pekerja Rumah 

Tangga Ditahan 

DPR RI, Komisi 

IX Didesak 

Segera Sahkan 

Positive Tribun News 

Makassar 

Zainal Arifin Pada kesempatan tersebut 

yang jadi perhatian khusus 

adalah desakan segera 

disahkannya RUU PPRT yang 

telah 18 tahun tertahan. 

"Peringatan Hari PRT kita 

harapkan sudah disahkan 

apalagi sudah 18 tahun 

lamanya berjuang namun 

juga belum ada hasil yang 

diharapkan, selain itu kita 

mengajak juga masyarakat 

http://www.nusabali.com/berita/111917/pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://www.nusabali.com/berita/111917/pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://www.nusabali.com/berita/111917/pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://www.nusabali.com/berita/111917/pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://www.nusabali.com/berita/111917/pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://www.nusabali.com/berita/111917/pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://www.nusabali.com/berita/111917/pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://makassar.tribunnews.com/2022/02/08/18-tahun-ruu-pekerja-rumah-tangga-ditahan-dpr-ri-komisi-ix-didesak-segera-sahkan
http://makassar.tribunnews.com/2022/02/08/18-tahun-ruu-pekerja-rumah-tangga-ditahan-dpr-ri-komisi-ix-didesak-segera-sahkan
http://makassar.tribunnews.com/2022/02/08/18-tahun-ruu-pekerja-rumah-tangga-ditahan-dpr-ri-komisi-ix-didesak-segera-sahkan
http://makassar.tribunnews.com/2022/02/08/18-tahun-ruu-pekerja-rumah-tangga-ditahan-dpr-ri-komisi-ix-didesak-segera-sahkan
http://makassar.tribunnews.com/2022/02/08/18-tahun-ruu-pekerja-rumah-tangga-ditahan-dpr-ri-komisi-ix-didesak-segera-sahkan
http://makassar.tribunnews.com/2022/02/08/18-tahun-ruu-pekerja-rumah-tangga-ditahan-dpr-ri-komisi-ix-didesak-segera-sahkan
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dan pemerintah untuk bisa 

ikut serta mensosialisasikan 

RUU PRT ini," jelasnya. 

Namun hingga Februari 

2022, artinya 18 tahun, 

Pimpinan DPR belum juga 

mengagendakan RUU PPRT 

untuk segera ditindaklanjuti. 

Aliansi Stop Kekerasan dan 

Pelecahan di Dunia Kerja 

menyelenggarakan 

Konferensi Pers Bersama 

menjelang serangkaian 

Peringatan Hari Pekerja 

Rumah Tangga (PRT) 

Nasional yang jatuh pada 15 

Februari 2022. 

171

. 

08 

Februar

y 2022 

Puluhan Ribu 

Pekerja Asing 

di Indonesia: 

dari Teknisi 

Alat Berat 

sampai Direksi 

Neutral Kompas Suhartono Banyaknya tenaga asing yang 

dipekerjakan di Indonesia 

masih menjadi persoalan. 

Kementerian Tenaga Kerja 

(Kemenaker) mencatat, ada 

lebih dari 100. 000 pekerja 

asing di Indonesia selama 

2019-2021. Pada tahun 

berikutnya yaitu 2020, 

jumlah pekerja asing 

profesional di Indonesia 

mengalami penurunan 

menjadi 41.906 orang. 

Apalagi, ternyata, mayoritas 

tenaga asing dipekerjakan di 

level profesional, seperti 

teknisi pemasangan alat-alat 

berat. 

172

. 

08 

Februar

y 2022 

Kemnaker 

luncurkan 

Migrant Mart 

Untuk Eks PMI 

Neutral Andalan News  Menurut dia, Migrant Mart 

menyediakan kebutuhan 

sehari-hari masyarakat. Ia 

berharap, dengan Migrant 

Mart tersebut para PMI 

Purna bisa berbagi 

pengalamannya kepada para 

calon PMI. INDOPOS.CO.ID- 

Dengan Migran Mart, 

http://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/22140631/puluhan-ribu-pekerja-asing-di-indonesia-dari-teknisi-alat-berat-sampai
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/22140631/puluhan-ribu-pekerja-asing-di-indonesia-dari-teknisi-alat-berat-sampai
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/22140631/puluhan-ribu-pekerja-asing-di-indonesia-dari-teknisi-alat-berat-sampai
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/22140631/puluhan-ribu-pekerja-asing-di-indonesia-dari-teknisi-alat-berat-sampai
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/22140631/puluhan-ribu-pekerja-asing-di-indonesia-dari-teknisi-alat-berat-sampai
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/22140631/puluhan-ribu-pekerja-asing-di-indonesia-dari-teknisi-alat-berat-sampai
http://andalannews.com/kemnaker-luncurkan-migrant-mart-untuk-eks-pmi
http://andalannews.com/kemnaker-luncurkan-migrant-mart-untuk-eks-pmi
http://andalannews.com/kemnaker-luncurkan-migrant-mart-untuk-eks-pmi
http://andalannews.com/kemnaker-luncurkan-migrant-mart-untuk-eks-pmi
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kesinambungan ekonomi 

mantan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) bisa 

terjamin. Pernyataan 

tersebut diungkapkan 

Direktur Jenderal (Dirjen) 

Pembinaan Penempatan 

Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja 

(Binapenta), Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

Suhartono dalam 

keterangan, Selasa 

(8/2/2022). 

173

. 

08 

Februar

y 2022 

Jalani 

karantina, 

ratusan pekerja 

migran asal 

Jawa Tengah 

mulai pulang 

kampung 

Neutral Elshinta Sakina 

Rosellasari 

Ratusan Pekerja Migran 

Indonesia asal Jawa Tengah 

dipastikan menjalani 

screening ketat dan 

karantaina sebelum pulang 

ke kampung halamannya 

agar terbebas dari paparan 

COVID-19. Mereka mulai 

pulang ke Indonesia 1 

Januari- 6 Februari 2022 kata 

Kepala Disnakertrans Jawa 

Tengah Sakina Rosellasari di 

Semarang, Senin (7/2). Ia 

menambahkan sebelum 

memasuki Jawa Tengah 

ratusan pekerja migran itu 

telah melalui mekanisme 

karantina. Para Pekerja 

migran asal Jawa Tengah 

masuk melalui dua 

embarkasi, yakni bandara 

Soekarno-Hatta dan Juanda 

Surabaya. 
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Pekerjaan 

Bebasis Ramah 

Lingkungan 

Bakal 

Mendominasi, 

RI Bersiap 

Neutral Vivanews  Dengan target bauran energi 

terbarukan nasional sebesar 

23 persen pada 2025, 

kebutuhan tenaga kerja 

ramah lingkungan akan 

meningkat ke depannya. 

Bangkitnya sektor transisi 

http://elshinta.com/news/259086/2022/02/08/-jalani-karantina-ratusan-pekerja-migran-asal-jateng-mulai-pulang-kampung
http://elshinta.com/news/259086/2022/02/08/-jalani-karantina-ratusan-pekerja-migran-asal-jateng-mulai-pulang-kampung
http://elshinta.com/news/259086/2022/02/08/-jalani-karantina-ratusan-pekerja-migran-asal-jateng-mulai-pulang-kampung
http://elshinta.com/news/259086/2022/02/08/-jalani-karantina-ratusan-pekerja-migran-asal-jateng-mulai-pulang-kampung
http://elshinta.com/news/259086/2022/02/08/-jalani-karantina-ratusan-pekerja-migran-asal-jateng-mulai-pulang-kampung
http://elshinta.com/news/259086/2022/02/08/-jalani-karantina-ratusan-pekerja-migran-asal-jateng-mulai-pulang-kampung
http://elshinta.com/news/259086/2022/02/08/-jalani-karantina-ratusan-pekerja-migran-asal-jateng-mulai-pulang-kampung
http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1447622-pekerjaan-bebasis-ramah-lingkungan-bakal-mendominasi-ri-bersiap
http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1447622-pekerjaan-bebasis-ramah-lingkungan-bakal-mendominasi-ri-bersiap
http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1447622-pekerjaan-bebasis-ramah-lingkungan-bakal-mendominasi-ri-bersiap
http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1447622-pekerjaan-bebasis-ramah-lingkungan-bakal-mendominasi-ri-bersiap
http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1447622-pekerjaan-bebasis-ramah-lingkungan-bakal-mendominasi-ri-bersiap
http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1447622-pekerjaan-bebasis-ramah-lingkungan-bakal-mendominasi-ri-bersiap
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energi di Indonesia dianggap 

sebagai salah satu tonggak 

penting dalam pembangunan 

ekonomi dan sosial negara. 

Karena itu Kementerian 

PPN/Bappenas bersama 

Deutsche Gesellschaft fr 

Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

berkolaborasi 

mempromosikan ekosistem 

pekerjaan yang ramah 

lingkungan di masa depan. 

Salah satunya dengan 

menyelenggarakan 

Indonesia's Green Jobs 

Conference 'The Future 

Starts Now' sebagai bagian 

dari proyek kerja sama 

Indonesia-Jerman. 
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Tukang Las Rel 

Proyek Kereta 

Cepat 

Didatangkan 

dari China, Ini 

Kata Bappenas 

Neutral Berita Trans Pungky Sumadi Deputi Bidang 

Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan 

Kementerian PPN/Bappenas 

Pungky Sumadi 

mengungkapkan, proyek 

kereta cepat Jakarta-

Bandung memang diisi oleh 

para tenaga kerja asing (TKA) 

yang sebagian berasal dari 

China. Pihaknya mengaku 

awalnya terkejut melihat 

fenomena posisi tukang las 

bahkan harus menggunakan 

pekerja asing asal China. Para 

pekerja asing itu melakukan 

pekerjaan dengan berbagai 

tugas, misalnya bahkan 

sebagai tukang las. "Sebagai 

contoh, misalnya kami 

sempat mengunjungi proyek 

kereta cepat Indonesia, 

Jakarta-Bandung. 

http://www.beritatrans.com/artikel/221052/tukang-las-rel-proyek-kereta-cepat-didatangkan-dari-china-ini-kata-bappenas
http://www.beritatrans.com/artikel/221052/tukang-las-rel-proyek-kereta-cepat-didatangkan-dari-china-ini-kata-bappenas
http://www.beritatrans.com/artikel/221052/tukang-las-rel-proyek-kereta-cepat-didatangkan-dari-china-ini-kata-bappenas
http://www.beritatrans.com/artikel/221052/tukang-las-rel-proyek-kereta-cepat-didatangkan-dari-china-ini-kata-bappenas
http://www.beritatrans.com/artikel/221052/tukang-las-rel-proyek-kereta-cepat-didatangkan-dari-china-ini-kata-bappenas
http://www.beritatrans.com/artikel/221052/tukang-las-rel-proyek-kereta-cepat-didatangkan-dari-china-ini-kata-bappenas
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Airlangga: 

Pemerintah 

Dorong 

Kebijakan 

Turunkan 

Kemiskinan 

Ekstrem di 212 

Wilayah 

Positive Radar Lombok Airlangga 

Hartarto 

KENDARI-Menteri 

Koordinator (Menko) Bidang 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong 

berbagai kebijakan untuk 

mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah di Indonesia 

sepanjang 2022. 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko 

Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi 

Ekonomi Daerah untuk 

Memacu Pemulihan Nasional 

di Kendari, Selasa, (8/2). 

Menko Airlangga 

mengatakan salah satu 

kebijakan yang sudah 

terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan 

adalah program 

perlindungan sosial yang 

masuk dalam Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN). Ketua Umum Partai 

Golkar ini menuturkan 

kebijakan pengentasan 

kemiskinan melalui program 

perlindungan sosial telah 

berhasil menurunkan tingkat 

kemiskinan dari 10,14 persen 

pada Maret 2021 menjadi 

9,71 persen pada September 

2021. 
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Airlangga 

Hartarto: 

Pemerintah 

Mendorong 

Kebijakan 

Positive Radar Banyumas Airlangga 

Hartarto 

Menteri Koordinator 

(Menko) Bidang 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong 

http://radarlombok.co.id/airlangga-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah.html
http://radarlombok.co.id/airlangga-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah.html
http://radarlombok.co.id/airlangga-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah.html
http://radarlombok.co.id/airlangga-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah.html
http://radarlombok.co.id/airlangga-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah.html
http://radarlombok.co.id/airlangga-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah.html
http://radarlombok.co.id/airlangga-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah.html
http://radarlombok.co.id/airlangga-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah.html
http://radarbanyumas.co.id/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://radarbanyumas.co.id/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://radarbanyumas.co.id/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://radarbanyumas.co.id/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://radarbanyumas.co.id/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
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Turunkan 

Kemiskinan 

Ekstrem di 212 

Wilayah 

berbagai kebijakan untuk 

mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah di Indonesia 

sepanjang 2022. 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko 

Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi 

Ekonomi Daerah untuk 

Memacu Pemulihan Nasional 

di Kendari, Selasa, (8/2). 

Menko Airlangga 

mengatakan salah satu 

kebijakan yang sudah 

terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan 

adalah program 

perlindungan sosial yang 

masuk dalam Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN). Ketua Umum Partai 

Golkar ini menuturkan 

kebijakan pengentasan 

kemiskinan melalui program 

perlindungan sosial telah 

berhasil menurunkan tingkat 

kemiskinan dari 10,14 persen 

pada Maret 2021 menjadi 

9,71 persen pada September 

2021. 
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TKI Jawa Barat 

Tak Digaji 7,5 

Tahun 

Majikannya di 

Malaysia, 

Alasannya 

Diberi Makan 

dan Tempat 

Negativ

e 

Otomobile.id  OtoMobile.id, KUALA 

LUMPUR- Sungguh tidak 

manusiawi, majikan Malaysia 

menolak membayar gaji 

seorang Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI) asal Jawa 

Barat. Kasus ini diungkap 

oleh Duta Besar Indonesia 

(Dubes RI) untuk Malaysia, 

Hermono lewat siaran pers 

http://radarbanyumas.co.id/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://radarbanyumas.co.id/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://radarbanyumas.co.id/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://radarbanyumas.co.id/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://otomobile.id/news/150403/tki-jabar-tak-digaji-75-tahun-majikannya-di-malaysia-alasannya-diberi-makan-dan-tempat-tinggal
http://otomobile.id/news/150403/tki-jabar-tak-digaji-75-tahun-majikannya-di-malaysia-alasannya-diberi-makan-dan-tempat-tinggal
http://otomobile.id/news/150403/tki-jabar-tak-digaji-75-tahun-majikannya-di-malaysia-alasannya-diberi-makan-dan-tempat-tinggal
http://otomobile.id/news/150403/tki-jabar-tak-digaji-75-tahun-majikannya-di-malaysia-alasannya-diberi-makan-dan-tempat-tinggal
http://otomobile.id/news/150403/tki-jabar-tak-digaji-75-tahun-majikannya-di-malaysia-alasannya-diberi-makan-dan-tempat-tinggal
http://otomobile.id/news/150403/tki-jabar-tak-digaji-75-tahun-majikannya-di-malaysia-alasannya-diberi-makan-dan-tempat-tinggal
http://otomobile.id/news/150403/tki-jabar-tak-digaji-75-tahun-majikannya-di-malaysia-alasannya-diberi-makan-dan-tempat-tinggal
http://otomobile.id/news/150403/tki-jabar-tak-digaji-75-tahun-majikannya-di-malaysia-alasannya-diberi-makan-dan-tempat-tinggal
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Tinggal - Oto 

Mobile ID 

KBRI Kuala Lumpur pada 

Selasa (8/2/2022). Alasan YT 

seorang wanita berusia 60 

tidak diberi gaji adalah sudah 

diberikan makan dan tempat 

tinggal. Majikan YT beralasan 

bahwa selama ini ia telah 

memberi tempat tinggal dan 

makan kepada YT sambil 

menunggu kepulangan dan 

merasa tidak pernah 

mempekerjakan YT karena 

tidak ada kontrak kerja. 
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Airlangga 

Hartarto: 

Pemerintah 

Mendorong 

Kebijakan 

Turunkan 

Kemiskinan 

Ekstrem di 212 

Wilayah 

Positive Serambi Indonesia Airlangga 

Hartarto 

Menteri Koordinator 

(Menko) Bidang 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong 

berbagai kebijakan untuk 

mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah di Indonesia 

sepanjang 2022. 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko 

Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi 

Ekonomi Daerah untuk 

Memacu Pemulihan Nasional 

di Kendari, Selasa, (8/2). 

Menko Airlangga 

mengatakan salah satu 

kebijakan yang sudah 

terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan 

adalah program 

perlindungan sosial yang 

masuk dalam Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN). Ketua Umum Partai 

Golkar ini menuturkan 

http://otomobile.id/news/150403/tki-jabar-tak-digaji-75-tahun-majikannya-di-malaysia-alasannya-diberi-makan-dan-tempat-tinggal
http://otomobile.id/news/150403/tki-jabar-tak-digaji-75-tahun-majikannya-di-malaysia-alasannya-diberi-makan-dan-tempat-tinggal
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/09/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/09/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/09/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/09/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/09/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/09/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/09/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/09/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/09/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah
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kebijakan pengentasan 

kemiskinan melalui program 

perlindungan sosial telah 

berhasil menurunkan tingkat 

kemiskinan dari 10,14 persen 

pada Maret 2021 menjadi 

9,71 persen pada September 

2021. 
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DPR Didesak 

Segera Sahkan 

RUU 

Perlindungan 

Pekerja Rumah 

Tangga 

Positive Voa Willy 

Aditya,Zainal 

Arifin 

Sudah 18 tahun sejak 

Jaringan Nasional Advokasi 

Pekerja Rumah Tangga (Jala 

PRT) mengajukan Rancangan 

Undang-undang (RUU) 

Perlindungan Pekerja Rumah 

Tangga tahun 2004 lalu, DPR 

dan pemerintah tak kunjung 

meloloskan RUU yang sudah 

empat kali menjadi program 

legislasi nasional atau 

prolegnas ini. Untuk 

mendesak kembali DPR dan 

mengingatkan publik akan 

pentingnya RUU ini, Aliansi 

Stop Kekerasan dan 

Pelecehan di Dunia Kerja hari 

Senin (7/2) menggelar 

konferensi pers yang 

menghadirkan sejumlah 

pekerja rumah tangga, yang 

sebagian bahkan sudah 

menjadi aktivis yang vokal 

menyuarakan urgensi RUU 

ini. Ditemui secara terpisah, 

Wakil Ketua Badan Legislasi 

DPR Willy Aditya mengakui 

sulitnya menyelesaikan 

beragam kasus pekerja 

migran Indonesia di luar 

negeri yang jumlahnya 

menjadi lebih dari lima juta 

orang, adalah karena tidak 

adanya aturan hukum yang 

khusus mengatur soal 

pekerja rumah tangga. 

Secara terbuka Willy 

http://www.voaindonesia.com/a/dpr-didesak-segera-sahkan-ruu-perlindungan-pekerja-rumah-tangga/6432687.html
http://www.voaindonesia.com/a/dpr-didesak-segera-sahkan-ruu-perlindungan-pekerja-rumah-tangga/6432687.html
http://www.voaindonesia.com/a/dpr-didesak-segera-sahkan-ruu-perlindungan-pekerja-rumah-tangga/6432687.html
http://www.voaindonesia.com/a/dpr-didesak-segera-sahkan-ruu-perlindungan-pekerja-rumah-tangga/6432687.html
http://www.voaindonesia.com/a/dpr-didesak-segera-sahkan-ruu-perlindungan-pekerja-rumah-tangga/6432687.html
http://www.voaindonesia.com/a/dpr-didesak-segera-sahkan-ruu-perlindungan-pekerja-rumah-tangga/6432687.html
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mengatakan adanya fraksi-

fraksi di DPR yang memang 

tidak menyetujui RUU 

Perlindungan Pekerja Rumah 

Tangga ini. 

181

. 

09 

Februar

y 2022 

Angka Positif 

Covid-19 Naik, 

Pemkab Cilacap 

Tegakkan 

Disiplin Prokes 

Positive Suara Banyumas Pramesti Griana 

Dewi 

Peningkatan angka positif 

Covid-19 itu langung 

mendapat perhatian serius 

dari Pemkab Cilacap. 

Demikian informasi 

mengenai angka positif 

covid-19 naik dan kebijakan 

yang kemudian dilakukan 

oleh Pemkab Cilacap. Angka 

positif Covid-19 mengalami 

kenaikan di Cilacap sejak 

bulan Januari 2022, dan 

meningkat cepat di awal 

bulan Februari 2022 ini. 

Kepala Dinas Kesehatan 

Kabupaten Cilacap, dr 

Pramesti Griana Dewi 

mengatakan, hal itu karena 

varian Omicron yang mudah 

menular. 
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Soal 

Penempatan 

Penempatan 

PMI, Kepala 

BP2MI 

Tawarkan Dua 

Skema Ini ke 

Hungaria 

Neutral Republika Lilla 

Karsay,Benny 

Rhamdani 

Kepala Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI) Benny Rhamdani 

menawarkan dua skema 

penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) ke negara 

Hungaria. "Dengan besarnya 

peluang kerja di Hungaria 

kami menawarkan yaitu 

kalau selama ini penempatan 

bekerja di Hungaria melalui 

Private to Private (P to P) 

maka dua skema yang kami 

tawarkan adalah 

Government to Government 

(G to G) dan Government to 

Private (G to P)," ujar Benny. 

Hal itu ia sampaikan saat 

menerima kunjungan dari 

http://suarabanyumas.com/angka-positif-covid-19-naik-pemkab-cilacap-tegakkan-disiplin-prokes
http://suarabanyumas.com/angka-positif-covid-19-naik-pemkab-cilacap-tegakkan-disiplin-prokes
http://suarabanyumas.com/angka-positif-covid-19-naik-pemkab-cilacap-tegakkan-disiplin-prokes
http://suarabanyumas.com/angka-positif-covid-19-naik-pemkab-cilacap-tegakkan-disiplin-prokes
http://suarabanyumas.com/angka-positif-covid-19-naik-pemkab-cilacap-tegakkan-disiplin-prokes
http://republika.co.id/berita/r70b0z456/soal-penempatan-penempatan-pmi-kepala-bp2mi-tawarkan-dua-skema-ini-ke-hungaria
http://republika.co.id/berita/r70b0z456/soal-penempatan-penempatan-pmi-kepala-bp2mi-tawarkan-dua-skema-ini-ke-hungaria
http://republika.co.id/berita/r70b0z456/soal-penempatan-penempatan-pmi-kepala-bp2mi-tawarkan-dua-skema-ini-ke-hungaria
http://republika.co.id/berita/r70b0z456/soal-penempatan-penempatan-pmi-kepala-bp2mi-tawarkan-dua-skema-ini-ke-hungaria
http://republika.co.id/berita/r70b0z456/soal-penempatan-penempatan-pmi-kepala-bp2mi-tawarkan-dua-skema-ini-ke-hungaria
http://republika.co.id/berita/r70b0z456/soal-penempatan-penempatan-pmi-kepala-bp2mi-tawarkan-dua-skema-ini-ke-hungaria
http://republika.co.id/berita/r70b0z456/soal-penempatan-penempatan-pmi-kepala-bp2mi-tawarkan-dua-skema-ini-ke-hungaria
http://republika.co.id/berita/r70b0z456/soal-penempatan-penempatan-pmi-kepala-bp2mi-tawarkan-dua-skema-ini-ke-hungaria
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Duta Besar (Dubes) Negara 

Hungaria untuk Indonesia, 

HE Ms. Lilla Karsay, di kantor 

BP2MI, Selasa (8/2/2022). 

"Jika setuju atas nama 

pemerintah Hungaria untuk 

skema G to G dan G to P, 

kami akan membicarakannya 

dengan kementerian yang 

memiliki wewenang untuk 

itu dan mungkin nanti akan 

ada penandatanganan MoU 

antara Indonesia dengan 

Hungaria," ucapnya. 
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Soal 

Penempatan 

PMI, Kepala 

BP2MI 

Tawarkan Dua 

Skema Ini ke 

Hungaria 

Neutral Republika Lilla 

Karsay,Benny 

Rhamdani 

Kepala Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI) Benny Rhamdani 

menawarkan dua skema 

penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) ke negara 

Hungaria. "Dengan besarnya 

peluang kerja di Hungaria 

kami menawarkan yaitu 

kalau selama ini penempatan 

bekerja di Hungaria melalui 

Private to Private (P to P) 

maka dua skema yang kami 

tawarkan adalah 

Government to Government 

(G to G) dan Government to 

Private (G to P)," ujar Benny. 

Hal itu ia sampaikan saat 

menerima kunjungan dari 

Duta Besar (Dubes) Negara 

Hungaria untuk Indonesia, 

HE Ms. Lilla Karsay, di kantor 

BP2MI, Selasa (8/2/2022). 

"Jika setuju atas nama 

pemerintah Hungaria untuk 

skema G to G dan G to P, 

kami akan membicarakannya 

dengan kementerian yang 

memiliki wewenang untuk 

itu dan mungkin nanti akan 

ada penandatanganan MoU 

http://www.republika.co.id/berita/r70b0z456/soal-penempatan-pmi-kepala-bp2mi-tawarkan-dua-skema-ini-ke-hungaria
http://www.republika.co.id/berita/r70b0z456/soal-penempatan-pmi-kepala-bp2mi-tawarkan-dua-skema-ini-ke-hungaria
http://www.republika.co.id/berita/r70b0z456/soal-penempatan-pmi-kepala-bp2mi-tawarkan-dua-skema-ini-ke-hungaria
http://www.republika.co.id/berita/r70b0z456/soal-penempatan-pmi-kepala-bp2mi-tawarkan-dua-skema-ini-ke-hungaria
http://www.republika.co.id/berita/r70b0z456/soal-penempatan-pmi-kepala-bp2mi-tawarkan-dua-skema-ini-ke-hungaria
http://www.republika.co.id/berita/r70b0z456/soal-penempatan-pmi-kepala-bp2mi-tawarkan-dua-skema-ini-ke-hungaria
http://www.republika.co.id/berita/r70b0z456/soal-penempatan-pmi-kepala-bp2mi-tawarkan-dua-skema-ini-ke-hungaria
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antara Indonesia dengan 

Hungaria," ucapnya. 
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Covid-19 dan 

UU Cipta Kerja 

Bikin jumlah 

Tenaga Kerja 

Asing Susut 

Negativ

e 

Kontan Suhartono Direktur Jenderal Pembinaan 

Penempatan Tenaga Kerja 

dan Perluasan Kesempatan 

Kerja (Binapenta & PKK) 

Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

Suhartono menyatakan, tren 

penurunan ini terjadi karena 

dua faktor utama, yakni 

pandemi Covid-19 serta 

terbitnya Undang-Undang 

(UU) Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja. . Jumlah 

Tenaga Kerja Asing (TKA) di 

Indonesia dalam tiga tahun 

terakhir terus mengalami 

penurunan. Perkembangan 

ini terlihat dari tahun 2019 

lalu yang jumlahnya 

mencapai 109. 546 orang, 

menjadi 88.271 orang atau 

berkurang 19,42%. 
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Info Loker: PT 

Swadaya Cipta 

Buka Lowongan 

Kerja, Ini 

Kualifikasi yang 

Dibutuhkan 

Positive Pikiran Rakyat 

Bekasi 

 PT Swadaya Cipta membuka 

kesempatan lowongan kerja 

bagi pria dan wanita untuk 

mengisi formasi yang 

tersedia. PT Swadaya Cipta 

saat ini sedang membuka 

lowongan kerja untuk 

ditempatkan di Balikpapan, 

Kalimantan Timur. "PT 

Swadaya Cipta membuka 

kesempatan bagimu untuk 

mengisi formasi yang 

tersedia. Melalui akun IG 

@kemnaker pada Selasa, 8 

Februari 2022 mengunggah 

informasi lowongan kerja 

terbaru untuk formasi HSE 

Coordinator. 

http://insight.kontan.co.id/news/covid-19-dan-uu-cipta-kerja-bikin-jumlah-tenaga-kerja-asing-susut
http://insight.kontan.co.id/news/covid-19-dan-uu-cipta-kerja-bikin-jumlah-tenaga-kerja-asing-susut
http://insight.kontan.co.id/news/covid-19-dan-uu-cipta-kerja-bikin-jumlah-tenaga-kerja-asing-susut
http://insight.kontan.co.id/news/covid-19-dan-uu-cipta-kerja-bikin-jumlah-tenaga-kerja-asing-susut
http://insight.kontan.co.id/news/covid-19-dan-uu-cipta-kerja-bikin-jumlah-tenaga-kerja-asing-susut
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123686591/info-loker-pt-swadaya-cipta-buka-lowongan-kerja-ini-kualifikasi-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123686591/info-loker-pt-swadaya-cipta-buka-lowongan-kerja-ini-kualifikasi-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123686591/info-loker-pt-swadaya-cipta-buka-lowongan-kerja-ini-kualifikasi-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123686591/info-loker-pt-swadaya-cipta-buka-lowongan-kerja-ini-kualifikasi-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123686591/info-loker-pt-swadaya-cipta-buka-lowongan-kerja-ini-kualifikasi-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-123686591/info-loker-pt-swadaya-cipta-buka-lowongan-kerja-ini-kualifikasi-yang-dibutuhkan
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Buka-bukaan 

Pemerintah 

Soal Jumlah 

TKA, dari 

Proyek Kereta 

Cepat Jakarta-

Bandung 

hingga Tukang 

Las Rel Asal 

China 

Neutral Kompas Suhartono Berdasarkan data 

Kementerian 

Ketenagakerjaan 

(Kemnaker), TKA asal China 

mendominasi jumlah TKA 

yang ada di Tanah Air. 

Pemerintah mengungkap 

data soal jumlah tenaga kerja 

asing (TKA) yang berada di 

Indonesia. Hal itu 

diungkapkan saat forum 

bersama rapat Panitia Kerja 

(Panja) Pengawasan TKA 

antara Komisi IX dengan 

Kemnaker dan Badan 

Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Bappenas), Selasa 

(8/2/2022). Direktur Jenderal 

Pembinaan Penempatan 

Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja Kemnaker, 

Suhartono awalnya 

menjelaskan, ihwal jumlah 

TKA yang turun dalam tiga 

tahun terakhir imbas 

pandemi Covid-19. 
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Bappenas 

Kaget Tukang 

Las Proyek 

Kereta Cepat 

Didatangkan 

dari China: 

karena Punya 

Teknik Tinggi 

Neutral Kompas Tv Pungky Sumadi Deputi Bidang 

Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan 

Kementerian PPN/Bappenas 

Pungky Sumadi 

mengungkapkan alasan 

keberadaan Tenaga Kerja 

Asing (TKA) dari China 

didapuk menjadi tukang las 

rel dalam proyek kereta 

cepat Jakarta-Bandung, 

Selasa (8/2/2022). 

Keberadaan tukang las dari 

China sempat membuat 

Pungky terkejut. Dalam rapat 

panitia kerja (Panja) 

Pengawasan Penanganan 

Tenaga Kerja Asing di Komisi 

IX DPR, Pungky mengatakan 

http://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/06344181/buka-bukaan-pemerintah-soal-jumlah-tka-dari-proyek-kereta-cepat-jakarta
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/06344181/buka-bukaan-pemerintah-soal-jumlah-tka-dari-proyek-kereta-cepat-jakarta
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/06344181/buka-bukaan-pemerintah-soal-jumlah-tka-dari-proyek-kereta-cepat-jakarta
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/06344181/buka-bukaan-pemerintah-soal-jumlah-tka-dari-proyek-kereta-cepat-jakarta
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/06344181/buka-bukaan-pemerintah-soal-jumlah-tka-dari-proyek-kereta-cepat-jakarta
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/06344181/buka-bukaan-pemerintah-soal-jumlah-tka-dari-proyek-kereta-cepat-jakarta
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/06344181/buka-bukaan-pemerintah-soal-jumlah-tka-dari-proyek-kereta-cepat-jakarta
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/06344181/buka-bukaan-pemerintah-soal-jumlah-tka-dari-proyek-kereta-cepat-jakarta
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/06344181/buka-bukaan-pemerintah-soal-jumlah-tka-dari-proyek-kereta-cepat-jakarta
http://nasional.kompas.com/read/2022/02/09/06344181/buka-bukaan-pemerintah-soal-jumlah-tka-dari-proyek-kereta-cepat-jakarta
http://www.kompas.tv/article/259686/bappenas-kaget-tukang-las-proyek-kereta-cepat-didatangkan-dari-china-karena-punya-teknik-tinggi
http://www.kompas.tv/article/259686/bappenas-kaget-tukang-las-proyek-kereta-cepat-didatangkan-dari-china-karena-punya-teknik-tinggi
http://www.kompas.tv/article/259686/bappenas-kaget-tukang-las-proyek-kereta-cepat-didatangkan-dari-china-karena-punya-teknik-tinggi
http://www.kompas.tv/article/259686/bappenas-kaget-tukang-las-proyek-kereta-cepat-didatangkan-dari-china-karena-punya-teknik-tinggi
http://www.kompas.tv/article/259686/bappenas-kaget-tukang-las-proyek-kereta-cepat-didatangkan-dari-china-karena-punya-teknik-tinggi
http://www.kompas.tv/article/259686/bappenas-kaget-tukang-las-proyek-kereta-cepat-didatangkan-dari-china-karena-punya-teknik-tinggi
http://www.kompas.tv/article/259686/bappenas-kaget-tukang-las-proyek-kereta-cepat-didatangkan-dari-china-karena-punya-teknik-tinggi
http://www.kompas.tv/article/259686/bappenas-kaget-tukang-las-proyek-kereta-cepat-didatangkan-dari-china-karena-punya-teknik-tinggi
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para TKA tersebut 

dibutuhkan karena memiliki 

teknik pengelasan tingkat 

tinggi. Selain itu dia 

menjelaskan jika besi yang 

digunakan dalam proyek rel 

kereta cepat memiliki 

kualitas yang berbeda dari 

yang ada di dalam negeri. 
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Pegawai BLK 

Kendari Ikuti 

Vaksinasi 

Booster 

Neutral Beritakotakendari.c

om 

 KENDARI, BKK- Seluruh 

pegawai Balai Latihan Kerja 

(BLK) Kendari mengikuti 

vaksninasi Covid-19 tahap 

tiga atau booster, Selasa 

(8/2). Dalam proses 

pelaksanaan vaksinasi tahap 

tiga tersebut, Kepala BLK 

Kendari Dr La Ode Haji 

Polondu menjadi orang 

pertama yang menerima 

vaksin booster, sebagai 

contoh sekaligus untuk 

menghilangkan rasa ragu 

bagi pegawainya. Dalam 

pelaksanaan vaksin ini, 

banyak dari saudara saya 

ASN dan PPNPN BLK Kendari 

yang merasa ragu. Dikatakan, 

proses pelaksanaan vaksin 

tahap tiga ini untuk 

mewujudkan masyarakat 

yang sehat, kompeten dan 

produktif sebagaimana tema 

yang diangkat, bekerjasama 

dengan Dinas Kesehatan 

Kota Kendari. 
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Deo Riyanto 

Tak Panik 

Omicron 

Melonjak 

Positive Harian Terbit  Deo Riyanto, ketua umum 

Ikatan Pengusaha Jasa Musik 

Pernikahan Indonesia 

(IPAMI) dan wakil ketua 

umum Serikat Pekerja Musik 

Indonesia (SPMI) selalu 

mengimbau untuk semua 

para pekerja industri 

http://beritakotakendari.com/2022/02/pegawai-blk-kendari-ikuti-vaksinasi-booster
http://beritakotakendari.com/2022/02/pegawai-blk-kendari-ikuti-vaksinasi-booster
http://beritakotakendari.com/2022/02/pegawai-blk-kendari-ikuti-vaksinasi-booster
http://beritakotakendari.com/2022/02/pegawai-blk-kendari-ikuti-vaksinasi-booster
http://harianterbit.com/lifestyle/read/164222/Deo-Riyanto-Tak-Panik-Omicron-Melonjak
http://harianterbit.com/lifestyle/read/164222/Deo-Riyanto-Tak-Panik-Omicron-Melonjak
http://harianterbit.com/lifestyle/read/164222/Deo-Riyanto-Tak-Panik-Omicron-Melonjak
http://harianterbit.com/lifestyle/read/164222/Deo-Riyanto-Tak-Panik-Omicron-Melonjak
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pernikahan dan musisi agar 

selalu menjaga pekerjaan. 

Selanjutnya kita serahkan 

kepada pemerintah 

bagaimana baiknya" kata 

Deo Riyanto, Selasa 

(8/2/2022). Menggilanya 

kasus covid belakangan ini 

mulai sedikit meresahkan 

calon pengantin dan para 

vendor industri pernikahan di 

indonesia. Perlu diingat 

bahwa mengadakan acara 

pernikahan itu 

membutuhkan waktu cukup 

lama, konsep, dan energi 

yang luar biasa. 
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Klaim Manfaat 

Program JKP 

Sudah Bisa 

Mulai Diajukan 

Neutral Tribun News Jateng Anggoro Eko 

Cahyo,Teguh 

Wiyono 

Klaim manfaat program 

Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan (JKP) sudah bisa 

mulai diajukan. Klaim 

manfaat program Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan (JKP) 

sudah mulai bisa diajukan 

sejak awal Februari 2022. 

Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 37 

tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Program 

JKP, peserta eksisting 

BPJAMSOSTEK pada kategori 

pekerja Penerima Upah (PU) 

otomatis terdaftar dalam 

program JKP sesuai 

ketentuan, 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), 

http://jateng.tribunnews.com/2022/02/09/klaim-manfaat-program-jkp-sudah-bisa-mulai-diajukan
http://jateng.tribunnews.com/2022/02/09/klaim-manfaat-program-jkp-sudah-bisa-mulai-diajukan
http://jateng.tribunnews.com/2022/02/09/klaim-manfaat-program-jkp-sudah-bisa-mulai-diajukan
http://jateng.tribunnews.com/2022/02/09/klaim-manfaat-program-jkp-sudah-bisa-mulai-diajukan
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Jaminan Hari Tua (JHT), 

Jaminan Kematian (JKM), 

Jaminan Pensiun (JP) dan 

ditambah Jaminan Kesehatan 

(JKN) yang dikelola oleh BPJS 

Kesehatan. BPJAMSOSTEK 

atau dikenal BPJS 

Ketenagakerjaan menjadi 

badan penyelenggara yang 

ditunjuk untuk melaksanakan 

program JKP ini, dipastikan 

telah siap menerima 

pengajuan klaim dari pekerja 

di seluruh Indonesia 

termasuk Kota Semarang. 
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Airlangga: 

Pemerintah 

Mendorong 

Kebijakan 

Turunkan 

Kemiskinan 

Ekstrem di 212 

Wilayah 

Positive Tangerang News Airlangga 

Hartarto 

Menteri Koordinator 

(Menko) Bidang 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong 

berbagai kebijakan untuk 

mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah di Indonesia 

sepanjang 2022. 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah 

agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko 

Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi 

Ekonomi Daerah untuk 

Memacu Pemulihan Nasional 

di Kendari, Selasa, (8/2). 

Menko Airlangga 

mengatakan salah satu 

kebijakan yang sudah 

terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan 

adalah program 

perlindungan sosial yang 

masuk dalam Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

http://tangerangnews.com/nasional/read/39669/Airlangga-Pemerintah-Mendorong-Kebijakan-Turunkan-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah
http://tangerangnews.com/nasional/read/39669/Airlangga-Pemerintah-Mendorong-Kebijakan-Turunkan-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah
http://tangerangnews.com/nasional/read/39669/Airlangga-Pemerintah-Mendorong-Kebijakan-Turunkan-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah
http://tangerangnews.com/nasional/read/39669/Airlangga-Pemerintah-Mendorong-Kebijakan-Turunkan-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah
http://tangerangnews.com/nasional/read/39669/Airlangga-Pemerintah-Mendorong-Kebijakan-Turunkan-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah
http://tangerangnews.com/nasional/read/39669/Airlangga-Pemerintah-Mendorong-Kebijakan-Turunkan-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah
http://tangerangnews.com/nasional/read/39669/Airlangga-Pemerintah-Mendorong-Kebijakan-Turunkan-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah
http://tangerangnews.com/nasional/read/39669/Airlangga-Pemerintah-Mendorong-Kebijakan-Turunkan-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah
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(PEN). Ketua Umum Partai 

Golkar ini menuturkan 

kebijakan pengentasan 

kemiskinan melalui program 

perlindungan sosial telah 

berhasil menurunkan tingkat 

kemiskinan dari 10,14 persen 

pada Maret 2021 menjadi 

9,71 persen pada September 

2021. 
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Soal Tukang Las 

Kereta Cepat 

Jakarta-

Bandung dari 

China, Ali 

Syarief: Apa 

Tidak Merasa 

Terhina? 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Pungky Sumadi Ia mengaku bingung lantaran 

tukang las rel Kereta Cepat 

Jakarta-Bandung hingga kini 

masih harus didatangkan dari 

China. Tukang las di proyek 

Kereta Cepat Jakarta-

Bandung itu pun ia jadikan 

sebagai contoh bahwa 

hingga sekarang untuk 

pekerjaan teknis di Indonesia 

masih membutuhkan tenaga 

kerja asing (TKA), termasuk 

China. Deputi Bidang 

Kependudukan dan 

Ketenagakerjaan 

Kementerian PPN/Bappenas, 

Pungky Sumadi mengaku 

bingung terkait tukang las rel 

kereta cepat Jakarta-

Bandung. Terkait hal 

tersebut, akademisi Cross 

Culture Institute, Ali Syarief 

mengemukakan 

pendapatnya. 
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Profil dan 

Biodata 

Permasta 

Dhyaz, Lengkap 

dengan Usia, 

Akun 

Instagram, dan 

Tiktok - Portal 

Kudus 

Positive Portal Kudus  Artikel ini memuat mengenai 

Profil dan Biodata Permasta 

Dhyaz, Lengkap dengan Usia, 

Akun Instagram, dan Tiktok. 

Itulah Profil dan Biodata 

Permasta Dhyaz, Lengkap 

dengan Usia, Akun 

Instagram, dan Tiktok.***. 

Permasta Dhyaz memiliki 

nama lengkap Permesta 

http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-093689133/soal-tukang-las-kereta-cepat-jakarta-bandung-dari-china-ali-syarief-apa-tidak-merasa-terhina
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-093689133/soal-tukang-las-kereta-cepat-jakarta-bandung-dari-china-ali-syarief-apa-tidak-merasa-terhina
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-093689133/soal-tukang-las-kereta-cepat-jakarta-bandung-dari-china-ali-syarief-apa-tidak-merasa-terhina
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-093689133/soal-tukang-las-kereta-cepat-jakarta-bandung-dari-china-ali-syarief-apa-tidak-merasa-terhina
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-093689133/soal-tukang-las-kereta-cepat-jakarta-bandung-dari-china-ali-syarief-apa-tidak-merasa-terhina
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-093689133/soal-tukang-las-kereta-cepat-jakarta-bandung-dari-china-ali-syarief-apa-tidak-merasa-terhina
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-093689133/soal-tukang-las-kereta-cepat-jakarta-bandung-dari-china-ali-syarief-apa-tidak-merasa-terhina
http://depok.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-093689133/soal-tukang-las-kereta-cepat-jakarta-bandung-dari-china-ali-syarief-apa-tidak-merasa-terhina
http://portalkudus.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-793689468/profil-dan-biodata-permasta-dhyaz-lengkap-dengan-usia-akun-instagram-dan-tiktok
http://portalkudus.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-793689468/profil-dan-biodata-permasta-dhyaz-lengkap-dengan-usia-akun-instagram-dan-tiktok
http://portalkudus.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-793689468/profil-dan-biodata-permasta-dhyaz-lengkap-dengan-usia-akun-instagram-dan-tiktok
http://portalkudus.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-793689468/profil-dan-biodata-permasta-dhyaz-lengkap-dengan-usia-akun-instagram-dan-tiktok
http://portalkudus.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-793689468/profil-dan-biodata-permasta-dhyaz-lengkap-dengan-usia-akun-instagram-dan-tiktok
http://portalkudus.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-793689468/profil-dan-biodata-permasta-dhyaz-lengkap-dengan-usia-akun-instagram-dan-tiktok
http://portalkudus.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-793689468/profil-dan-biodata-permasta-dhyaz-lengkap-dengan-usia-akun-instagram-dan-tiktok
http://portalkudus.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-793689468/profil-dan-biodata-permasta-dhyaz-lengkap-dengan-usia-akun-instagram-dan-tiktok
http://portalkudus.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-793689468/profil-dan-biodata-permasta-dhyaz-lengkap-dengan-usia-akun-instagram-dan-tiktok
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Dhyaz Ris Putri Wibowo yang 

merupakan seorang konten 

kreator. Usia: 21 tahun. 

194

. 

09 

Februar

y 2022 

6 Bahasa 

Tubuh saat 

Wawancara 

Kerja yang 

Perlu 

Diperhatikan, 

Menjaga 

Kontak Mata 

Salah Satunya 

Positive Portal Jember  Berikut informasi mengenai 6 

bahasa tubuh yang perlu 

diperhatikan saat wawancara 

atau interview kerja, 

termasuk tetap menjaga 

kontak mata. Sehingga turut 

dicontohkan 6 bahasa tubuh 

yang perlu diperhatikan saat 

wawancara kerja yaitu 

sebagai berikut. 

Mendapatkan undangan atau 

panggilan untuk wawancara 

merupakan hal yang 

menggembirakan bagi para 

pelamar kerja. Hal tersebut 

dikarenakan kemungkinan 

untuk mendapatkan 

pekerjaan yang diinginkan 

semakin besar jika dapat 

melewati proses wawancara 

dengan baik. 

195

. 

09 

Februar

y 2022 

Airlangga 

Hartarto: 

Pemerintah 

Mendorong 

Kebijakan 

Turunkan 

Kemiskinan 

Ekstrem di 212 

Wilayah 

Positive Top Metro Airlangga 

Hartarto 

Menteri Koordinator 

(Menko) Bidang 

Perekonomian Airlangga 

Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong 

berbagai kebijakan untuk 

mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah di Indonesia 

sepanjang 2022. 

"Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah, 

agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko 

Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi 

Ekonomi Daerah untuk 

Memacu Pemulihan Nasional 

http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163688020/6-bahasa-tubuh-saat-wawancara-kerja-yang-perlu-diperhatikan-menjaga-kontak-mata-salah-satunya
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163688020/6-bahasa-tubuh-saat-wawancara-kerja-yang-perlu-diperhatikan-menjaga-kontak-mata-salah-satunya
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163688020/6-bahasa-tubuh-saat-wawancara-kerja-yang-perlu-diperhatikan-menjaga-kontak-mata-salah-satunya
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163688020/6-bahasa-tubuh-saat-wawancara-kerja-yang-perlu-diperhatikan-menjaga-kontak-mata-salah-satunya
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163688020/6-bahasa-tubuh-saat-wawancara-kerja-yang-perlu-diperhatikan-menjaga-kontak-mata-salah-satunya
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163688020/6-bahasa-tubuh-saat-wawancara-kerja-yang-perlu-diperhatikan-menjaga-kontak-mata-salah-satunya
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163688020/6-bahasa-tubuh-saat-wawancara-kerja-yang-perlu-diperhatikan-menjaga-kontak-mata-salah-satunya
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163688020/6-bahasa-tubuh-saat-wawancara-kerja-yang-perlu-diperhatikan-menjaga-kontak-mata-salah-satunya
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163688020/6-bahasa-tubuh-saat-wawancara-kerja-yang-perlu-diperhatikan-menjaga-kontak-mata-salah-satunya
http://topmetro.news/139411/pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-tingkat-kemiskinan-ekstrem
http://topmetro.news/139411/pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-tingkat-kemiskinan-ekstrem
http://topmetro.news/139411/pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-tingkat-kemiskinan-ekstrem
http://topmetro.news/139411/pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-tingkat-kemiskinan-ekstrem
http://topmetro.news/139411/pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-tingkat-kemiskinan-ekstrem
http://topmetro.news/139411/pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-tingkat-kemiskinan-ekstrem
http://topmetro.news/139411/pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-tingkat-kemiskinan-ekstrem
http://topmetro.news/139411/pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-tingkat-kemiskinan-ekstrem
http://topmetro.news/139411/pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-tingkat-kemiskinan-ekstrem
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di Kendari, Selasa 

(8/2/2022). Menko Airlangga 

mengatakan, salah satu 

kebijakan yang sudah 

terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan 

adalah program 

perlindungan sosial yang 

masuk dalam Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN).  

196

. 

09 

Februar

y 2022 

Cara 

Mencairkan 

Sebagian Saldo 

JHT BPJS 

Ketenagakerjaa

n, Siapkan 

Syarat Ini 

Positive Serambi Indonesia  Peserta yang mencairkan 

sebagian saldo JHT BPJS 

Ketenagakerjaan akan 

dikenakan pajak progresif. 

NPWP (jika punya). Cara 

mencairkan sebagian saldo 

JHT BPJS Ketenagakerjaan. 

Adapun langkah-langkah 

pengajuan klaim sebagian 

saldo JHT BPJS 

Ketenagakerjaan di kantor 

cabang yaitu:. Itu dia syarat 

dan cara mencairkan 

sebagian saldo JHT BPJS 

Ketenagakerjaan. 

197

. 

09 

Februar

y 2022 

Heboh TKA 

China Jadi 

Tukang Las 

Kereta Cepat 

JKT-BDG 

Neutral Cnbc Indonesia Pungky 

Sumadi,Dwiyana 

Slamet Riyadi 

Tidak perlu heran Proyek 

Kereta Cepat Jakarta- 

Bandung menggunakan 

tenaga kerja asing (TKA) 

China karena proyek itu kerja 

sama Indonesia dengan 

negeri tirai bambu. Salah 

satunya tenaga ahli 

pengelasan dari China.  

  

http://aceh.tribunnews.com/2022/02/09/cara-mencairkan-sebagian-saldo-jht-bpjs-ketenagakerjaan-siapkan-syarat-ini
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/09/cara-mencairkan-sebagian-saldo-jht-bpjs-ketenagakerjaan-siapkan-syarat-ini
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/09/cara-mencairkan-sebagian-saldo-jht-bpjs-ketenagakerjaan-siapkan-syarat-ini
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/09/cara-mencairkan-sebagian-saldo-jht-bpjs-ketenagakerjaan-siapkan-syarat-ini
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/09/cara-mencairkan-sebagian-saldo-jht-bpjs-ketenagakerjaan-siapkan-syarat-ini
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/09/cara-mencairkan-sebagian-saldo-jht-bpjs-ketenagakerjaan-siapkan-syarat-ini
http://aceh.tribunnews.com/2022/02/09/cara-mencairkan-sebagian-saldo-jht-bpjs-ketenagakerjaan-siapkan-syarat-ini
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220209090614-4-313940/heboh-tka-china-jadi-tukang-las-kereta-cepat-jkt-bdg
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220209090614-4-313940/heboh-tka-china-jadi-tukang-las-kereta-cepat-jkt-bdg
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220209090614-4-313940/heboh-tka-china-jadi-tukang-las-kereta-cepat-jkt-bdg
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220209090614-4-313940/heboh-tka-china-jadi-tukang-las-kereta-cepat-jkt-bdg
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220209090614-4-313940/heboh-tka-china-jadi-tukang-las-kereta-cepat-jkt-bdg
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Title Sebelum Pulang Kampung, Ratusan PMI Asal Jawa Tengah 

Jalani Karantina 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-013680874/sebelum-pulang-kampung-

ratusan-pmi-asal-jateng-jalani-karantina 

Summary Pemprov Jawa Tengah pastikan kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jawa 

Tengah telah melalui skrining ketat, untuk memastikan terbebas dari virus Covid-19. Kepala 

Disnakertrans Jawa Tengah Sakina Rosellasari mengatakan, sebelum memasuki Jawa Tengah 

ratusan PMI telah melalui mekanisme karantina. "Pekerja migran asal Jawa Tengah masuk 

melalui dua embarkasi, yakni bandara Soekarno-Hatta dan Juanda Surabaya. Dengan kondisi 

ini, diharapkan kondisi kesehatan PMI prima sebelum memasuki wilayah Jawa Tengah. 

 

 

Pemprov Jawa Tengah pastikan kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Jawa Tengah telah 

melalui skrining ketat, untuk memastikan terbebas dari virus Covid-19. Kurun waktu 1 Januari - 6 Februari 

2022 sudah ada 606 PMI yang pulang dari luar negeri.Kepala Disnakertrans Jawa Tengah Sakina 

Rosellasari mengatakan, sebelum memasuki Jawa Tengah ratusan PMI telah melalui mekanisme 

karantina. Karantina dipusatkan di dua tempat, yakni Wisma Atlet Jakarta dan Wisma Haji Sukolilo 

Surabaya.Adapun, lama durasi karantina bervariasi mulai dari 10-14 hari, bergantung pada asal negara 

tempat kerja PMI. Contohnya dari Hongkong dan Afrika yang masa karantinanya mencapai 14 hari. 

Sedang untuk negara lain masa karantina berkisar 10 hari.Hingga kini, sudah ada 564 PMI yang telah 

menyelesaikan masa karantina."Pekerja migran asal Jawa Tengah masuk melalui dua embarkasi, yakni 

bandara Soekarno-Hatta dan Juanda Surabaya. Di Soekarno-Hatta sudah ada SOP (Standrad Operational 

Procedure) dilihat dari negara mana untuk karantina. (Lama) karantina sesuai negara awal," ujarnya, 

Senin 7 Februari 2022.Dengan kondisi ini, diharapkan kondisi kesehatan PMI prima sebelum memasuki 

wilayah Jawa Tengah. Selain itu, prosedur ini dinilai lebih aman, dibandingkan proses yang dilakukan pada 

tahun 2020 lalu.Sakina menyebut, kepulangan 606 PMI yang habis masa kerjanya, dilakukan secara 

bergelombang mulai tanggal 1 Januari hingga 6 Februari 2022. Data tersebut bersumber dari Dirjend 

Imigrasi melalui SISKO BP2MI.Mereka, kebanyakan berasal dari negara tujuan pekerja migran seperti 

Malaysia (199 orang), Hongkong (139 orang), Singapura (94 orang), Taiwan (81 orang) dan Korea Selatan 

(42 orang). Adapun, tujuan kampung para PMI Jawa Tengah rerata ke Kabupaten Cilacap, Brebes, Kendal, 

Kebumen dan Banyumas. 
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Title Serikat Pekerja Demo ke DPRA Minta Pemerintah Aceh Revisi 

Qanun Ketenagakerjaan, 

Author _noname 

Media Serambi Indonesia Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://aceh.tribunnews.com/2022/02/08/serikat-pekerja-demo-ke-dpra-minta-

pemerintah-aceh-revisi-qanun-ketenagakerjaan 

Summary Pada aksi tersebut, para pekerja menyampaikan sejumlah tuntutan dan pernyataan sikap, 

salah satunya menyatakan penolakan terhadap Omnibus Law berkaitan dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, di samping mendesak Pemerintah Aceh 

segera merevisi penetapan UMP & UMK 2022. Hal lainnya yang menjadi tuntutan para 

demonstran mendesak Pemerintah Aceh merevisi segera Qanun Ketenagakerjaan serta 

memperjuangkan hak otonomi dalam kebijakan ketenagakerjaan. Terakhir pernyataan para 

pengunjuk rasa mendesak Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota aktif dalam 

menyelesaikan berbagai kasus ketenagakerjaan di seluruh Aceh. Demikian disampaikan 

Ketua DPW FSPMI Aceh, Habibi Inseun, dalam orasinya. 

 

 

 

Massa yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja 

Indonesia (FSPMI-KSPI) serta sejumlah aliansi serikat pekerja lainnya berunjuk rasa ke Gedung DPRA, 

Senin (7/2/2022) pagi.Pada aksi tersebut, para pekerja menyampaikan sejumlah tuntutan dan 

pernyataan sikap, salah satunya menyatakan penolakan terhadap Omnibus Law berkaitan dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, di samping mendesak Pemerintah Aceh 

segera merevisi penetapan UMP & UMK 2022.Hal lainnya yang menjadi tuntutan para demonstran 

mendesak Pemerintah Aceh merevisi segera Qanun Ketenagakerjaan serta memperjuangkan hak 

otonomi dalam kebijakan ketenagakerjaan.Suasana rapat paripurna di Gedung DPRA, Jumat 

(4/2/2022).Terakhir pernyataan para pengunjuk rasa mendesak Pemerintah Provinsi dan 

kabupaten/kota aktif dalam menyelesaikan berbagai kasus ketenagakerjaan di seluruh Aceh.Demikian 

disampaikan Ketua DPW FSPMI Aceh, Habibi Inseun, dalam orasinya.Menurutnya, FSPMI dan mewakili 

aliansi serikat pekerja lainnya secara tegas menyatakan perang terhadap kebijakan yang menzalimi 

kehidupan dan kesejahteraan pekerja atau buruh, baik secara lokal maupun secara nasional."FSPMI Aceh 

akan terus mengawal kebijakan-kebijakan yang tidak pro pekerja.Berbagai isu ketenagakerjaan baik 
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bersifat lokal atau nasional akan terus kami suarakan.Karena dampak negatifnya mulai dirasakan oleh 

pekerja buruh di Aceh," sebutnya.Isu utama yang disurakan adalah penolakan terhadap UU Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law), dimana regulasi yang dinyatakan inkonstitusional oleh 

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan tanggal 25 November 2021 lalu.Tapi, mirisnya tidak digubris 

oleh ditaati pemerintah, dimana kebijakan tersebut secara nyata telah membawa malapetaka yang 

dahsyat bagi pekerja atau buruh di Aceh dan di seluruh Indonesia."Omnibus Law juga membawa 

pengaruh yang sangat besar hingga ke Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan 

dimana telah terjadi kemandulan dalam hal perlindungan ketenagakerjaan di Aceh," terang Habibi.Di 

samping itu Omnibus Law juga telah membawa bencana yang besar bagi dunia ketenagakerjaan di Aceh 

dimana UMP Aceh tahun 2022 hanya naik Rp 1.429 dari tahun sebelumnya, dan merupakan tsunami bagi 

pekerja atau buruh di Aceh yang sangat berharap adanya penyesuaian upah sesuai dengan harga-harga 

kebutuhan pokok di lapangan.Jangan Berhenti BerjuangKedatangan para demonstran serikat pekerja 

langsung disambut Anggota Komisi 1 DPRA, Bardan Sahidi yang juga Ketua Badan Legislasi (Banleg).Lalu, 

disusul dua anggota DPRA lainnya masing-masing Abdurrahman Ahmad, Ketua Fraksi Partai Gerindra 

DPRA dan Muslim Syamsuddin dari Komisi V DPRA.Bardan dalam penyampaiannya mengungkapkan 

perjuangan kaum buruh atau pekerja jangan pernah terhenti sebelum tiga layak terpenuhi.Pertama layak 

kerja, layak upah dan layak hidup dan hal itu tentu harus menjadi harga mati yang harus terus 

diperjuangkan oleh pekerja.Lalu berkenaan dengan penolakan terhadap Omnibus Law, kata Bardan Aceh 

terbuka peluang menolaknya, karena hal itu diatur khusus dalam UU Nomor 11 tentang Pemerintah 

Aceh."Kami menyatakan dukunban melakukan perbaikan dan penguatan dari butir-butir yang tujuannya 

untuk melindungi buruh dan hak-hak pekerja.Karena itu kami menyatakan menerima saran dan usul dari 

rekan-rekan terhadap penolakan atau revisi UU Omnibus Law," sebut Bardan.Lalu, berkaitan dengan 

penetapan UMP, menurut Bardan dari 32 provinsi di Indonesia hanya DKI Jakarta yang berani menaikkan 

UMP."Pertanyaannya, kalau DKI Jakarta berani menaikkan UMP, kenapa Aceh tidak berani 

melakukannya.Hal terakhir yang perlu kami sampaikan untul merevisi Qanun Nomor 7 Tentang 

Ketenagakerjaan Aceh kami membuka diri dan secara pribadi saya bersedia menandatangani usul inisiatif 

perubahan Qanun Nomor 7 tentang Ketenagakerjaan Aceh," tegas Bardan.Lalu, hal yang paling 

ditekankan oleh Bardan dan perlu menjadi perhatian bersama, yakni bahwa masih banyak masyarakat 

Aceh yang membutuhkan lapangan pekerjaan.Karena itu tegasnya, jangan 'obral' pekerjaan bagi para 

pekerja asing."Jangan mengobral pekerjaan pada pekerjaan asing, karena masih banyak masyarakat Aceh 

yang membutuhkan pekerjaan," demikian Bardan. 
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Title Puasa Ramadhan 1443 H Berapa Hari Lagi? Cek Idul Fitri hingga 

Cuti Lebaran 2022 di Sini 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Tasikmalaya Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Neutral 

Link http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/belia/pr-063680056/puasa-ramadhan-1443-h-

berapa-hari-lagi-cek-idul-fitri-hingga-cuti-lebaran-2022-di-sini 

Summary Seluruh umat muslim di berbagai penjuru Dunia tengah menyambut puasa Ramadhan 1443 

H. Lantas, berapa hari lagi puasa Ramadhan 1443 H?. Anda bisa cek jadwal puasa Ramadhan 

1443 H dalam artikel ini, lengkap beserta hari Raya Idul Fitri hingga cuti lebaran 2022. Jika 

mengacu dari keputusan pemerintah, pihak Kementerian Agama sendiri belum memberikan 

jadwal puasa Ramadhan 1443 H secara pasti. 

 

 

 

Seluruh umat muslim di berbagai penjuru Dunia tengah menyambut puasa Ramadhan 1443 H.Lantas, 

berapa hari lagi puasa Ramadhan 1443 H?Anda bisa cek jadwal puasa Ramadhan 1443 H dalam artikel 

ini, lengkap beserta hari Raya Idul Fitri hingga cuti lebaran 2022.Jika mengacu dari keputusan pemerintah, 

pihak Kementerian Agama sendiri belum memberikan jadwal puasa Ramadhan 1443 H secara 

pasti.Namun, merujuk kepada kalender Islam Global yang telah ditentukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid 

PP Muhammadiyah.Jadwal puasa Ramadhan 1443 H hingga Hari Raya Idul Fitri telah tertera.Ramadhan 

1443 H:Tanggal 1 Ramadhan 1443 H tepat pada tanggal 2 April 2022, dan pelaksanaan puasa 2022 akan 

terjadi selama 30 hari.Untuk hari terakhir puasa Ramadhan atau 30 Ramadhan 1443 H, jatuh pada tanggal 

1 Mei.Hari Raya Idul Fitri H:Lepas 30 Ramadhan 1443 H, Hari Raya Idul Fitri tepat pada tanggal 2-3 Mei 

2022.Jika dilihat dari kalender global Islam, 53 hari lagi menuju bulan puasa Ramadhan 1443 H.Cuti 

Lebaran 2022:Berdasarkan kalender Global Islam, cuti lebaran ditentukan setelah hari Raya Idul 

Fitri.Melihat kondisi pandemi Covid-19 yang kembali naik di tahun 2022 ini, kemungkinan cuti hanya 

beberapa hari.Hal tersebut dilaksanakan guna untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di 

Indonesia.Dalam penetapan hari libur nasional 2022, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 

menteri Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, dan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur 

Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022.SKB tersebut telah ditandatangani Menteri Agama, Menteri 

Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 22 

September 2021. 
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Title FSPMI Diharapkan Berkontribusi Positif dalam Pembangunan 

Ekonomi di Kota Batam 

Author _noname 

Media Batam Xinwen Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.batamxinwen.com/fspmi-diharapkan-berkontribusi-positif-dalam-

pembangunan-ekonomi-di-kota-batam 

Summary 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. 

 

 

 

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. Karena itu, pihaknya mendoakan semua buruh dapat semakin sejahtera.Pada kesempatan itu, 

Rudi juga tidak lupa mengingatkan agar tidak berlebihan dalam merayakan HUT ke 23 FSPMI. Mengingat 

saat ini masih dalam pandemi Covid-19."Jangan lupa, protokol kesehatan terus dijalankan. Masker jangan 

sampai di lepas," kata Rudi.Diakhir acara, Rudi juga ikut membagikan hadiah lomba gerak jalan sehat 

FSPMI Kota Batam yang diikuti 15 kelompok anggota serikat pekerja FSPMI dari berbagai perusahaan di 

Kota Batam. 
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Title Terapkan 5 Mindset Ini saat Berumur 30an Tahun, Termasuk 

Memiliki Sumber Penghasilan Lebih dari Satu 

Author _noname 

Media Portal Jember Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Neutral 

Link http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163679542/terapkan-5-

mindset-ini-saat-berumur-30an-tahun-termasuk-memiliki-sumber-penghasilan-lebih-dari-

satu 

Summary Berikut informasi mengenai 5 mindset yang perlu diterapkan atau dimiliki saat berada di 

umur 30an tahun, termasuk memiliki sumber penghasilan lebih dari satu. Menurut postingan 

tersebut, terdapat 5 mindset yang harus diterapkan sewaktu berada di usia 30an tahun, 

kelima mindset tersebut adalah sebagai berikut. Memiliki kesuksesan selama menjalani 

kehidupan merupakan impian bagi semua orang secara umumnya. 

 

 

 

Memiliki kesuksesan selama menjalani kehidupan merupakan impian bagi semua orang secara 

umumnya.Namun untuk meraih kesuksesan tersebut tentunya tidak mudah dan harus menghadapi 

beragam rintangan maupun tantangan.Masalah maupun lika-liku yang dihadapi antara satu orang 

dengan lainnya demi mendapatkan kesuksesan tersebut juga dapat berbeda-beda.Akan tetapi salah satu 

hal penting yang dapat diterapkan semua orang dalam mencapai kesuksesan adalah pola pikir atau 

mindset yang matang.Secara umum mindset dapat berkembang seiring dengan bertambahnya usia 

seperti halnya tidak memandang segala sesuatu hanya dari satu sisi saja.Berikut informasi mengenai 5 

mindset yang perlu diterapkan atau dimiliki saat berada di umur 30an tahun, termasuk memiliki sumber 

penghasilan lebih dari satu.Informasi tersebut dilansir PortalJember. com dari Instagram @kemnaker 

pada postingan 13 Desember 2021.Menurut postingan tersebut, terdapat 5 mindset yang harus 

diterapkan sewaktu berada di usia 30an tahun, kelima mindset tersebut adalah sebagai berikut.1. 

Memiliki sumber penghasilan lebih dari satu walaupun pekerjaan yang dimiliki hanya satu.2. Berfokus 

kepada penghasilan atau pendapatan, bukan kepada gaya hidup.3. Berinvestasi pada diri sendiri seperti 

halnya mempelajari hal baru maupun membaca buku.4. Menjalani hidup sederhana dengan pendapatan 

besar dibandingkan membeli barang mewah untuk pamer.5. Bersedekah dari hasil menyisihkan 

penghasilan. 
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Title Profil Sri Sundani Jaladara, TKW Anak Petani yang 

Mendunia 

Author Shelma Rachmahyanti 

Media Okezone Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/02/08/455/2543900/profil-sri-sundani-jaladara-

tkw-anak-petani-yang-mendunia 

Summary Profil Sri Sundani Jaladara mantan TKW Hong Kong dan anak petani kini namanya mendunia. 

Sri Sundani merupakan pendiri Gerakan Anak Petani Cerdas dan AgroEdu Komunitas 

Jampang. Mengutip berbagai sumber, Selasa (8/2/2022), Sri Sundani Jaladara lahir di Ciamis 

pada 2 Mei 1987. Diketahui, wanita yang juga memiliki nama Heni Sri Sundani ini pernah 

bekerja di Hong Kong sebagai TKW. 

 

 

 

Profil Sri Sundani Jaladara mantan TKW Hong Kong dan anak petani kini namanya mendunia.Sri Sundani 

merupakan pendiri Gerakan Anak Petani Cerdas dan AgroEdu Komunitas Jampang.Mengutip berbagai 

sumber, Selasa (8/2/2022), Sri Sundani Jaladara lahir di Ciamis pada 2 Mei 1987.Diketahui, wanita yang 

juga memiliki nama Heni Sri Sundani ini pernah bekerja di Hong Kong sebagai TKW.Saat bekerja di Hong 

Kong, Heni pernah ditipu oleh agen penyalur TKI yang mengirimnya.Namun, kejadian itu tidak 

membuatnya putus semangat.Kemudian, Heni memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di Saint 

Mary's University.Heni berhasil lulus dengan predikat Cumlaude sebagai sarjana bidang Entrepreneurial 

Management.Setelah lulus, Heni lalu kembali ke Indonesia.Berbekal ilmu dan pengalaman, wanita yang 

akrab disapa Heni Jaladara ini mendirikan Gerakan Anak Petani Cerdas dan AgroEdu Komunitas Jampang 

di Bogor, Jawa Barat.Di mana, dia memberikan pendidikan gratis bagi anak petani untuk meningkatkan 

taraf hidup mereka.Bermodalkan Rp100 ribu, Heni membeli alat tulis, biskuit, dan susu.Kemudian, dia 

mengumpulkan anak-anak di hari sabtu dan minggu untuk belajar gratis di pelataran kontrakannya. 
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Title Profil Sri Sundani Jaladara, Mantan TKW Anak Petani 

yang Mendunia 

Author Shelma Rachmahyanti 

Media Okezone Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/02/08/455/2543900/profil-sri-sundani-jaladara-

mantan-tkw-anak-petani-yang-mendunia 

Summary Profil Sri Sundani Jaladara mantan TKW Hong Kong dan anak petani kini namanya mendunia. 

Sri Sundani merupakan pendiri Gerakan Anak Petani Cerdas dan AgroEdu Komunitas 

Jampang. Mengutip berbagai sumber, Selasa (8/2/2022), Sri Sundani Jaladara lahir di Ciamis 

pada 2 Mei 1987. Diketahui, wanita yang juga memiliki nama Heni Sri Sundani ini pernah 

bekerja di Hong Kong sebagai TKW. 

 

 

 

Profil Sri Sundani Jaladara mantan TKW Hong Kong dan anak petani kini namanya mendunia.Sri Sundani 

merupakan pendiri Gerakan Anak Petani Cerdas dan AgroEdu Komunitas Jampang.Mengutip berbagai 

sumber, Selasa (8/2/2022), Sri Sundani Jaladara lahir di Ciamis pada 2 Mei 1987.Diketahui, wanita yang 

juga memiliki nama Heni Sri Sundani ini pernah bekerja di Hong Kong sebagai TKW.Saat bekerja di Hong 

Kong, Heni pernah ditipu oleh agen penyalur TKI yang mengirimnya.Namun, kejadian itu tidak 

membuatnya putus semangat.Kemudian, Heni memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di Saint 

Mary's University.Heni berhasil lulus dengan predikat Cumlaude sebagai sarjana bidang Entrepreneurial 

Management.Setelah lulus, Heni lalu kembali ke Indonesia.Berbekal ilmu dan pengalaman, wanita yang 

akrab disapa Heni Jaladara ini mendirikan Gerakan Anak Petani Cerdas dan AgroEdu Komunitas Jampang 

di Bogor, Jawa Barat.Di mana, dia memberikan pendidikan gratis bagi anak petani untuk meningkatkan 

taraf hidup mereka.Bermodalkan Rp100 ribu, Heni membeli alat tulis, biskuit, dan susu.Kemudian, dia 

mengumpulkan anak-anak di hari sabtu dan minggu untuk belajar gratis di pelataran kontrakannya. 
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Title Wabup Sijunjung H. Iraddatillah, S.Pt: Kita Bersatu Untuk 

Membangun Sijunjung 

Author _noname 

Media Top Sumbar Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.topsumbar.co.id/wabup-sijunjung-h-iraddatillah-s-pt-kita-bersatu-untuk-

membangun-sijunjung 

Summary Wakil Bupati Sijunjung H. Iraddatillah, S.Pt menghadiri acara sosialisasi e-reporting, polygon, 

dan BPJS Ketenagakerjaan di SKB Muaro Sijunjung pada Selasa (8/2). "Kita bersatu untuk 

membangun Sijunjung" demikian disampaikan Wakil Bupati Sijunjung H. Iraddatillah, S.Pt 

dihadapan 98 orang PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) se-Kabupaten Sijunjung. 

 

 

Wakil Bupati Sijunjung H. Iraddatillah, S.Pt menghadiri acara sosialisasi e-reporting, polygon, dan BPJS 

Ketenagakerjaan di SKB Muaro Sijunjung pada Selasa (8/2)."Kita bersatu untuk membangun Sijunjung" 

demikian disampaikan Wakil Bupati Sijunjung H. Iraddatillah, S.Pt dihadapan 98 orang PPL (Penyuluh 

Pertanian Lapangan) se-Kabupaten Sijunjung."Sistem penyuluhan pertanian termasuk salahsatu dari 17 

program unggulan daerah" demikian Wakil Bupati Sijunjung H. Iraddatillah, S.Pt menambahkan saat 

pembukaan sosialisasi e-reporting, polygon dan BPJS Ketenagakerjaan di SKB Muaro Sijunjung."Kepada 

para penyuluh bekerjalah seikhlas dan sebaik mungkin" demikian Wakil Bupati Sijunjung H. Iraddatillah, 

S.Pt memotivasi para PPL.Acara ini diikuti juga oleh Staff Ahli Bidang Ekonomi Hasmizon, SE, M.Si, Kepala 

Dinas Pertanian Ir. Ronaldi, Kadisbun TPH Propinsi Sumatra Barat diwakili oleh Youl Kasmuri Salamanda, 

SP, MM, dan BPJS Ketenagakerjaan Andre, pejabat struktural, dan fungsional."Kedepan mari kita jadikan 

BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) sebagai BPP Percontohan" demikian Wakil Bupati Sijunjung H. 

Iraddatillah, S.Pt menutup sambutannya.Sebelumnya Kepala Dinas Pertanian Ir. Ronaldi menyampaikan 

bahwa masih ada kelemahan kita di lapangan, mari kita satukan visi terhadap tugas kita agar berjalan 

dengan baik. 
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Title Harga Minyak Sawit Masih Naik, Tapi Hati-hati Ya! Author Annisa Aflaha 

Media Cnbc Indonesia Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.cnbcindonesia.com/market/20220208093833-17-313657/harga-minyak-sawit-

masih-naik-tapi-hati-hati-ya 

Summary Harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) kembali naik pada hari ini, Selasa 

(8/2/2022). Menurut analis Reuters Wang Tao, harga CPO dapat menguji kembali titik 

support di MYR 5.484/ton, apabila harga CPO menembus ke bawah, kemungkinan 

menyebabkan penurunan di kisaran MYR 5.366o5.425/ton. Gelombang 5 mungkin telah 

selesai dengan titik resistance berada di MYR 5.608/ton, jika harga CPO dapat menembus 

batas titik resistance, mungkin saja akan naik ke MYR 5.676/ton. Tapi, mengacu kepada daily 

chart, harga CPO gagal dua kali untuk naik, sehingga di perkirakan harga CPO hari ini akan 

turun. Artinya, harga CPO telah naik dua hari beruntun. Mengacu kepada Refinitiv, pada 

pukul 09:00 WIB, harga CPO dibanderol MYR 5.571/ton naik tipis 0,63%. 

 

 

Harga minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) kembali naik pada hari ini, Selasa (8/2/2022). Artinya, 

harga CPO telah naik dua hari beruntun.Mengacu kepada Refinitiv, pada pukul 09:00 WIB, harga CPO 

dibanderol MYR 5.571/ton naik tipis 0,63%.Menurut analis Reuters Wang Tao, harga CPO dapat menguji 

kembali titik support di MYR 5.484/ton, apabila harga CPO menembus ke bawah, kemungkinan 

menyebabkan penurunan di kisaran MYR 5.366o5.425/ton.Gelombang 5 mungkin telah selesai dengan 

titik resistance berada di MYR 5.608/ton, jika harga CPO dapat menembus batas titik resistance, mungkin 

saja akan naik ke MYR 5.676/ton.Tapi, mengacu kepada daily chart, harga CPO gagal dua kali untuk naik, 

sehingga di perkirakan harga CPO hari ini akan turun.Riset dari Fitch Solutions Country Risk & Industry 

memprediksikan adanya kenaikan produksi minyak sawit Malaysia periode 2021/2022 sebanyak 7,3% 

dengan asumsi perbatasan Malaysia dikontrol lebih longgar. Pada Oktober pemerintah Malaysia 

mengumumkan kebijakan untuk membuka kembali pintu untuk buruh migran untuk kembali bekerja di 

Malaysia. Namun, kebijakan ini sepertinya akan memakan waktu untuk diwujudkan sebab para buruh 

membutuhkan bukti udah vaksin dan ijin untuk masuk Malaysia. Pemerintah juga akan membatasi kuota 

buruh.Kemarin, harga CPO sempat turun dari rekor tertinggi menjadi lebih rendah, menurut Reuters hal 

tersebut terjadi karena ekspektasi stok minyak sawit dunia yang sedikit lebih tinggi di akhir Januari. 

Kontrak minyak sawit acuan untuk pengiriman April di Bursa Malaysia Derivative Exchange ditutup 1,39% 

lebih rendah pada MYR 5.539/ton.Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari 

Wisnu Wardhana telah mengumumkan kebijakan ekspor minyak sawit sebanyak 310.000-ton minyak 

sawit mentah dan 18.178 ton olein untuk enam perusahaan. Kebijakan ini berlaku selama enam bulan 

tapi para eksportir dapat meminta volume tambahan setelah memberikan bukti penjualan dalam 

negeri.Pekan lalu, pemerintah Indonesia telah mewajibkan produsen minyak kelapa sawit menjual 20% 

dari output mereka ke konsumen dalam negeri dengan harga tetap. Apabila telah memenuhi syarat 

tersebut, eksportir dapat meminta surat ijin untuk ekspor.TIM RISET CNBC INDONESIA 
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Title DPRD Batam Lakukan Dialog Dengan Serikat Buruh, Bahas UU 

Cipta Kerja | Silabus Kepri 

Author Penulis Redaksi 

- 

Media Silabus Kepri Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://silabuskepri.co.id/dprd-batam-lakukan-dialog-dengan-serikat-buruh-bahas-uu-cipta-

kerja 

Summary SilabusKepri.co.id, Batam | DPRD Kota Batam melaksanakan Audiensi dengan Serikat Buruh 

kota Batam, bertempat di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Batam, Senin (07/02/2022). Rapat 

tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Batam, Muhammad Kamaluddin, dihadiri 

Kapolsek Batam Kota, Kasi Trantib Satpol PP kota Batam dan perwakilan buruh dari FSMPI 

dan SPSI. 

 

 

 

SilabusKepri.co.id, Batam | DPRD Kota Batam melaksanakan Audiensi dengan Serikat Buruh kota Batam, 

bertempat di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Batam, Senin (07/02/2022). Rapat tersebut dipimpin oleh 

Wakil Ketua I DPRD Batam, Muhammad Kamaluddin, dihadiri Kapolsek Batam Kota, Kasi Trantib Satpol 

PP kota Batam dan perwakilan buruh dari FSMPI dan SPSI. Ketua Konsulat Cabang FSMPI Batam, Ramon, 

mengatakan bahwa audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari aksi unjuk rasa yang di gelar di Graha 

Kepri dan Gedung DPRD Batam untuk membahas tuntutan yang disampaikan dalam aksi. Adapun 

substansi yang dibahas antara lain terkait penolakan UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020, penolakan 

terhadap revisi UU yang mensahkan UU Cipta Kerja, pengawasan K3 dan meminta dukungan DPRD kota 

Batam ke Gubernur terkait penolakan kenaikan UMK Batam 0.85%. "Berdasarkan hasil kesepakatan 

dalam rapat tadi, DPRD berjanji akan menfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait K3, menyurati 

Gubernur terkait upah 2022 yang hanya naik 0,85% sebesar 35 ribu rupiah agar ditinjau kembali dan akan 

menyurati DPR RI terkait dukungan yang menjadi tuntutan kaum Buruh," terang Ramon. Sementara itu, 

Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, mengucapkan terimakasih kepada para buruh 

yang telah menyampaikan aspirasinya. Ia mengatakan, pihaknya sengaja mengundang perwakilan Buruh 

untuk menyampaikan aspirasinya di ruang rapat pimpinan agar substansi yang disampaikan dalam aksi 

demonstrasi dapat ditampung. "Maka itu, seluruh Aspirasi, kami tampung di ruangan ini. Kita berharap 

ada kesepakatan yang baik dari pertemuan ini," ucap Kamaluddin. 
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Title Tanggapi Pengaduan Masyarakat Komisi II DPRD Kota Medan 

Gelar RDP Dinas Ketenagakerjaan dengan Pihak Perusahaan - 

Deteksi 

Author Ramanta 

Natasya 

Media Deteksi.co Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Negative 

Link http://deteksi.co/tanggapi-pengaduan-masyarakat-komisi-ii-dprd-kota-medan-gelar-rdp-

dinas-ketenagakerjaan-dengan-pihak-perusahaan 

Summary DETEKSI.co- Medan, Menanggapi adanya pengaduan masyarakat terkait ketenagakerjaan, 

Komisi II DPRD Kota Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas 

Ketenagakerjaan Kota Medan, BPJS Ketenagakerjaan cabang Medan Utara, PT. Belawan Deli 

Chemical Industri, PT. Coca Cola Amatil Indonesia, PT. Usaha Berkah Amanah, beserta 

perwakilan pekerja, Senin (07/02/2022). RDP tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi 2 DPRD 

Kota Medan, Sudari, ST, yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kota Medan. Sudari 

mengatakan ada 2 permasalahan terkait pengaduan masyarakat, yaitu permasalahan antara 

PT. Belawan Deli Chemical Industri dengan Rinaldi Lubis sebagai Security, dan antara PT. 

Coca Cola Amatil Indonesia dengan PT. Usaha Berkah Amanah. "Kami dari Komisi II 

menerima pengaduan masyarakat, yang pertama antara Rinaldi Lubis sebagai Security 

dengan PT. Belawan Deli Chemical Industri. 

 

 

DETEKSI.co - Medan, Menanggapi adanya pengaduan masyarakat terkait ketenagakerjaan, Komisi II 

DPRD Kota Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, 

BPJS Ketenagakerjaan cabang Medan Utara, PT. Belawan Deli Chemical Industri, PT. Coca Cola Amatil 

Indonesia, PT. Usaha Berkah Amanah, beserta perwakilan pekerja, Senin (07/02/2022). RDP tersebut 

dipimpin Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Medan, Sudari, ST, yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II 

DPRD Kota Medan. Sudari mengatakan ada 2 permasalahan terkait pengaduan masyarakat, yaitu 

permasalahan antara PT. Belawan Deli Chemical Industri dengan Rinaldi Lubis sebagai Security, dan 

antara PT. Coca Cola Amatil Indonesia dengan PT. Usaha Berkah Amanah. "Kami dari Komisi II menerima 

pengaduan masyarakat, yang pertama antara Rinaldi Lubis sebagai Security dengan PT. Belawan Deli 

Chemical Industri. Permasalahannya saudara Rinaldi diberhentikan karena tidak mau mengikuti aturan 

perusahaan yaitu adanya rotasi. Setelah dilakukan mediasi, yang bersangkutan kembali dipekerjakan 

dengan catatan meminta maaf dan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan selagi tidak 

melanggar normatif," kata Sudari. 
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Title Poin-poin Revisi UU PPP Dibawa ke Paripurna Hari Ini, Said 

Iqbal: Partai Buruh Menolak, Siap Gugat ke MK! 

Author Agung Sandy 

Lesmana 

Media Suara.com Reporter  
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Link http://www.suara.com/news/2022/02/08/104832/poin-poin-revisi-uu-ppp-dibawa-ke-

paripurna-hari-ini-said-iqbal-partai-buruh-menolak-siap-gugat-ke-mk 

Summary Rencananya beberapa poin revisi itu akan dibawa ke rapat paripurna hari ini. Menanggapi 

hal itu, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan, bahwa serikat buruh tetap menolak 

terhadap proses revisi UU PPP. Lebih lanjut, Said menegaskan, bahwa jikq nantinya revisi UU 

PPP benar-benar disahkan oleh DPR dan Pemerintah, maka pihaknya akan melakukan 

judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Bilamana revisi UU PPP 

disahkan, maka serikat buruh dan partai buruh akan JR ke MK," tandasnya. 

 

 

 

Poin pertama yang disepakati, misalnya berkaitan dengan pasal 1, yakni memasukkan definisi metode 

omnibus yang berbunyi sebagai berikut."Metode Omnibus adalah metode penyusunan peraturan 

perundang-undangan dengan materi muatan baru atau menambah materi muatan baru, mengubah 

materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan, dan/atau mencabut peraturan perundang-undangan yang jenis dan 

hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu peraturan perundang-undangan untuk 

mencapai tujuan tertentu," tutur Baidowi, Senin (7/2/2022).Ada lagi poin-poin yang disepakati dilakukan 

revisi, antara lain perubahan atas penjelasan Pasal 5 huruf g RUU; perubahan pasal 9 RUU; perubahan 

Bab IV RUU; penambahan pasal 42A RUU; perubahan Pasal 58 RUU; perubahan Pasal 64 RUUBerikutnya, 

perubahan Pasal 72 dengan menambahkan ayat baru; perubahan Pasal 73 dengan menambahkan ayat 

baru; perubahan Pasal 95A RUU dengan menambahkan ayat baru; perubahan Pasal 96 RUU; 

penambahan Pasal 97A, Pasal 97B, dan Pasal 97C RUU; perubahan Pasal 99 RUU yang menggantikan frasa 

peneliti dengan frasa analis legislatif, perubahan Lampiran I RUU yang mengatur mengenai Naskah 

Akademik; dan perubahan Lampiran II RUU yang mengatur mengenai teknik penyusunan peraturan 

perundang-undangan.Ketua Baleg Supratman Andi Agtas menanyakan kepada anggota terkait 

kesepakatan poin-poin untuk direvisi tersebut."Apakah draf Rancangan Undang-Undang tentang 

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bisa kita proses untuk mendapatkan 
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persetujuan ditingkat berikutnya?" tanya Supratman yang dijawab setuju anggota Dewan.Sementara itu, 

terpisah Wakil Ketua Baleg Willy Aditya menegaskan kesepakatan dan pengambilan keputusan tingkat I 

itu untuk mengesahkan revisi UU PPP menjadi inisiatif DPR."Sebagai inisiatif DPR. Besok dirapurkan," ujar 

Willy.Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati untuk melakukan revisi beberapa poin terhadap Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP). Rencananya beberapa poin revisi itu akan 

dibawa ke rapat paripurna hari ini.Menanggapi hal itu, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan, 

bahwa serikat buruh tetap menolak terhadap proses revisi UU PPP."Serikat pekerja dan partai buruh 

menolak proses revisi UU PPP tersebut," kata Said saat dihubungi, Selasa (8/2/2022).Menurutnya, proses 

revisi UU PPP untuk perbaikan UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut dianggap minim partisipasi publik. 

Selain itu kata dia, revisi tersebut seperti hanya kejar tayang."Kejar tayang hanya untuk meloloskan 

pembahasan omnibus law uu cipta kerja, bukan untuk kepentingan rakyat dan buruh," ungkapnya.Said 

mengatakan, DPR melakukan revisi UU PPP untuk perbaikan diduga karena adanya pesanan."Patut 

diduga DPR bekerja atas pesanan pemilik modal, serba instan dan main-main," tuturnya.Lebih lanjut, Said 

menegaskan, bahwa jikq nantinya revisi UU PPP benar-benar disahkan oleh DPR dan Pemerintah, maka 

pihaknya akan melakukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK)."Bilamana revisi 

UU PPP disahkan, maka serikat buruh dan partai buruh akan JR ke MK," tandasnya.Wakil Ketua Baleg 

Achmad Baidowi, sebelumnya, menyampaikan ada 15 poin yang disepakati untuk selanjutnya direvisi 

dalam tahap pembahasan selanjutnya. 
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Title Kabar Poin-poin Revisi UU PPP Dibawa ke Paripurna Hari Ini, Said 

Iqbal: Partai Buruh Menolak, Siap Gugat ke MK! 

Author _noname 

Media Reverasite.com Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Negative 

Link http://reverasite.com/kabar-poin-poin-revisi-uu-ppp-dibawa-ke-paripurna-hari-ini-said-

iqbal-partai-buruh-menolak-siap-gugat-ke-mk 

Summary Rencananya beberapa poin revisi itu akan dibawa ke rapat paripurna hari ini. Menanggapi 

hal itu, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan, bahwa serikat buruh tetap menolak 

terhadap proses revisi UU PPP. Lebih lanjut, Said menegaskan, bahwa jikq nantinya revisi UU 

PPP benar-benar disahkan oleh DPR dan Pemerintah, maka pihaknya akan melakukan 

judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Bilamana revisi UU PPP 

disahkan, maka serikat buruh dan partai buruh akan JR ke MK," tandasnya. 

 

 

 

Badan Legislasi (Baleg) DPR menyepakati untuk melakukan revisi beberapa poin terhadap Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP). Rencananya beberapa poin revisi itu akan 

dibawa ke rapat paripurna hari ini.Menanggapi hal itu, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyatakan, 

bahwa serikat buruh tetap menolak terhadap proses revisi UU PPP."Serikat pekerja dan partai buruh 

menolak proses revisi UU PPP tersebut," kata Said saat dihubungi, Selasa (8/2/2022).Menurutnya, proses 

revisi UU PPP untuk perbaikan UU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut dianggap minim partisipasi publik. 

Selain itu kata dia, revisi tersebut seperti hanya kejar tayang."Kejar tayang hanya untuk meloloskan 

pembahasan omnibus law uu cipta kerja, bukan untuk kepentingan rakyat dan buruh," ungkapnya.Said 

mengatakan, DPR melakukan revisi UU PPP untuk perbaikan diduga karena adanya pesanan."Patut 

diduga DPR bekerja atas pesanan pemilik modal, serba instan dan main-main," tuturnya.Lebih lanjut, Said 

menegaskan, bahwa jikq nantinya revisi UU PPP benar-benar disahkan oleh DPR dan Pemerintah, maka 

pihaknya akan melakukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK)."Bilamana revisi 

UU PPP disahkan, maka serikat buruh dan partai buruh akan JR ke MK," tandasnya.Wakil Ketua Baleg 

Achmad Baidowi, sebelumnya, menyampaikan ada 15 poin yang disepakati untuk selanjutnya direvisi 

dalam tahap pembahasan selanjutnya.Sumber 
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Title Tak Ingin Gagal dalam Wawancara Kerja? Hindari 5 Hal Berikut 

Ini Termasuk Terlalu Pasif 

Author _noname 

Media Portal Jember Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Negative 

Link http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-163679618/tak-ingin-gagal-

dalam-wawancara-kerja-hindari-5-hal-berikut-ini-termasuk-terlalu-pasif 

Summary Berikut informasi mengenai 5 hal yang perlu dihindari jika tidak ingin gagal dalam wawancara 

atau interview kerja, termasuk terlalu pasif. Pada postingan tersebut disampaikan bahwa jika 

sering mengalami kegagalan dalam wawancara, maka ada baiknya menghindari 5 hal ini di 

kesempatan berikutnya. Salah satu tahap penting dalam proses lamaran pekerjaan yang 

turut menentukan kelulusan pelamar kerja adalah wawancara atau interview. Secara umum 

pada tahap wawancara ini para pelamar kerja akan berhadapan dengan rekruter atau HRD 

baik secara offline maupun online. 

 

 

 

Salah satu tahap penting dalam proses lamaran pekerjaan yang turut menentukan kelulusan pelamar 

kerja adalah wawancara atau interview.Secara umum pada tahap wawancara ini para pelamar kerja akan 

berhadapan dengan rekruter atau HRD baik secara offline maupun online.Apabila wawancara kerja ini 

dapat dilewati dengan baik, maka langkah untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan akan semakin 

dekat.Namun pada sebagian orang, wawancara merupakan suatu tahapan yang sulit dimana dapat 

mengalami kegagalan berkali-kali.Apakah yang dapat menjadi penyebab kegagalan tersebut? Apa saja 

hal yang sekiranya perlu dihindari agar dapat memperbesar kemungkinan sukses dalam 

wawancara?Berikut informasi mengenai 5 hal yang perlu dihindari jika tidak ingin gagal dalam wawancara 

atau interview kerja, termasuk terlalu pasif.Informasi tersebut dilansir PortalJember. com dari Instagram 

@kemnaker pada postingan 29 Januari 2022.Pada postingan tersebut disampaikan bahwa jika sering 

mengalami kegagalan dalam wawancara, maka ada baiknya menghindari 5 hal ini di kesempatan 

berikutnya.1. Bersikap terlalu pasif dan tidak melakukan usaha untuk mengakrabkan diri.2. Tidak 

melakukan riset maupun memiliki persiapan yang kurang.3. Mempunyai attitude yang kurang sopan.4. 

Terlihat tidak antusias saat wawancara kerja tanpa disadari.5. Memberikan jawaban yang terlalu berbelit 

maupun susah dipahami. 
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Title Kerentanan Pekerja Pengaruhi Keberlanjutan Ekosistem Seni Author _noname 

Media Kompas.id Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/02/07/kerentanan-pekerja-pengaruhi-

keberlanjutan-ekosistem-seni 

Summary Ada yang menyebut bahwa pekerjaan seni tidak ada pengaman finansial dan serta minim 

penghargaan ke kerja-kerja printilan," kata Cecil pada diskusi daring #PekerjaBicara "Di Balik 

Panggung Seni Jakarta", Sabtu (5/2/2022). Pekerja seni juga mengalami kerentanan di dunia 

kerja. Diskusi ini diselenggarakan oleh Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk 

Demokrasi (Sindikasi). Ekosistem kerja pun dinilai belum sehat karena pekerja terbagi dalam 

"kelas-kelas sosial". 

 

 

Sejatinya ekosistem seni tidak hanya bertumpu pada seniman. Ada orang-orang di balik layar yang turut 

bekerja keras menyukseskan hajatan seni. Misalnya, dalam sebuah pameran seni ada peran dari peneliti, 

penata cahaya, penulis katalog, editor, ilustrator, art handler, desainer, tim manajerial, hingga pencari 

dana. Namun, peran mereka kerap tak terhitung dalam keberlanjutan ekosistem seni.Pekerja seni juga 

mengalami kerentanan di dunia kerja. Sebagian dari mereka diupah berdasarkan proyek. Ada pula yang 

bekerja tanpa kontrak, bekerja tanpa posisi yang jelas, serta tidak memiliki jaring pengaman sosial. 

Beberapa pekerja juga direkrut secara informal sehingga mengaburkan perihal hak dan tanggung jawab 

pekerja.Hal ini tampak dari survei yang dilakukan seniman untuk instalasi seni berjudul "Paranormal Baru: 

Penampakan". Instalasi karya Cecil Mariani dan Anggraeni Widhiasih ini dipamerkan pada ajang Jakarta 

Biennale 2021 yang berlangsung pada November 2021-Januari 2022.Ada 106 individu yang mengikuti 

survei ini sejak pertengahan Oktober 2021 hingga 15 November 2021. Mereka adalah pekerja seni di 

berbagai kota di Indonesia. Ada pula yang bekerja di luar negeri.Survei menyatakan, ada 25,3 persen 

responden yang berstatus pekerja tetap. Sementara itu, 30,9 persen lainnya berstatus pekerja kontrak 

berbasis proyek, 24,7 persen pekerja harian lepas, dan 16,7 persen berstatus tidak jelas atau "bantu-

bantu".Peneliti seni Cecil Mariani mengatakan, dari 106 responden, survei mengidentifikasi ada 162 

status kerja. Ini berarti satu individu memiliki lebih dari satu jenis pekerjaan. Ada yang punya pekerjaan 

ganda, ada pula yang berafiliasi dengan lebih dari satu organisasi. Mereka bekerja ganda agar bisa 

memenuhi kebutuhan hidup."Responden juga menyampaikan tantangan kerja. Ada yang menyebut 

bahwa pekerjaan seni tidak ada pengaman finansial dan serta minim penghargaan ke kerja-kerja 

printilan," kata Cecil pada diskusi daring #PekerjaBicara "Di Balik Panggung Seni Jakarta", Sabtu 

(5/2/2022). Diskusi ini diselenggarakan oleh Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi 

(Sindikasi).Jam kerja yang tak terukur juga menjadi salah satu tantangan para pekerja seni. Jam kerja 

fleksibel rawan menyebabkan eksploitasi. Ekosistem kerja pun dinilai belum sehat karena pekerja terbagi 

dalam "kelas-kelas sosial". Di sisi lain, mereka juga mesti bekerja dengan sumber daya yang 

terbatas.Survei menunjukkan pula bahwa pekerja seni berharap ada sistem kerja yang teratur dan sehat. 

Mereka juga berharap ada pengorganisasian ekonomi untuk memperkuat kondisi finansial bersama, 

salah satunya dengan koperasi."Jika diberi kesempatan untuk mengubah keadaan, responden ingin ada 

sistem kerja yang menjamin kesehatan fisik dan mental para pekerja seni," ucap Cecil.Keberlanjutan 

seniMenurut peneliti seni Anggraeni Widhiasih, kerentanan pekerja seni dapat berdampak ke 
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keberlanjutan ekosistem seni. Ia menjelaskan bahwa ekosistem seni ditopang oleh tiga proses utama. 

Pertama, menggarap gagasan atau konsep seni.Kedua, proses mewujudkan gagasan menjadi karya yang 

nyata. Ketiga, presentasi obyek atau peristiwa seni. Namun, proses perwujudan karya seni kerap tidak 

dilihat publik. Padahal, proses itu yang paling banyak melibatkan peran pekerja seni. Itu sebabnya 

lingkungan kerja yang sehat penting buat pekerja seni."Bagaimana bisa memproduksi gagasan seni jika 

untuk makan sehari-hari saja sulit? Atau saat sulit berobat ke rumah sakit? Hal-hal seperti ini nantinya 

berpengaruh ke regenerasi," kata Anggraeni.Terhambatnya regenerasi akan membuat ekosistem seni 

menjadi timpang karena kekurangan sumber daya manusia. Anggraeni menambahkan, mengabaikan 

kondisi kerja yang sehat pada akhirnya akan mengancam produksi seni.Kerentanan pekerja seni juga bisa 

disebabkan konflik antarinstansi. Menurut Wakil Ketua Serikat Pekerja Dewan Kesenian Jakarta (SP DKJ) 

Ana Rosdianahangka, puluhan pekerja seni DKJ berpotensi kehilangan pekerjaan. Ini dampak dari 

pemindahan Sekretariat DKJ ke Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki sesuai 

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2020.Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman 

Ismail Marzuki (UP PKJ-TIM) hanya menerima empat pekerja DKJ dengan status pekerja kontrak. 

Sementara itu, DKJ memiliki 25 pekerja tetap dan 10 pekerja paruh waktu."Pemprov DKI Jakarta akan 

mengakomodasi 25 pekerja DKJ sebagai PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan). Namun, itu merugikan 

karena status kerjanya menjadi pekerja kontrak. Masa kerja juga dibuat nol dan kami tidak mendapat 

sejumlah hak, seperti uang transportasi, uang lembur, uang makan, THR (tunjangan hari raya), hingga 

jaminan BPJS," kata Ana.Dinas Kebudayaan DKI Jakarta telah menanggapi keberatan yang diajukan DKJ. 

Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana sebelumnya berharap agar semua pihak 

dapat terakomodasi dengan baik 
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Title Pemerintah mendorong kebijakan turunkan kemiskinan di 
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Author Astrid Faidlatul 

Habibah 

Media Antara Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.antaranews.com/berita/2690357/pemerintah-mendorong-kebijakan-

turunkan-kemiskinan-di-212-wilayah 

Summary Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan 

ekstrem di 212 wilayah di Indonesia sepanjang 2022. "Pemerintah mendorong diberikan 

langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi 

Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Jakarta, Selasa. Menko Airlangga mengatakan 

salah satu kebijakan yang sudah terbukti efektif mampu menekan tingkat kemiskinan adalah 

program perlindungan sosial yang masuk dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PEN). 

 

 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah 

mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di 212 wilayah di 

Indonesia sepanjang 2022."Pemerintah mendorong diberikan langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat diturunkan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Jakarta, 

Selasa.Menko Airlangga mengatakan salah satu kebijakan yang sudah terbukti efektif mampu menekan 

tingkat kemiskinan adalah program perlindungan sosial yang masuk dalam Program Pemulihan Ekonomi 

Nasional (PEN).Ia menuturkan kebijakan pengentasan kemiskinan melalui program perlindungan sosial 

telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen pada Maret 2021 menjadi 9,71 persen 

pada September 2021."Dari segi program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial telah 

menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen menjadi 9,71 persen pada September 2021," kata 

Menko Airlangga.Tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan yakni Maret pada 2015 

sebesar 11,22 persen dan September 11,13 persen, kemudian Maret 2016 menjadi 10,86 persen dan 

September 10,7 persen, lalu Maret 2017 sebesar 10,64 persen dan September 10,12 persen.Penurunan 

terus berlanjut pada Maret 2018 sebesar 9,82 persen dan September 9,66 persen, kemudian berlanjut 

pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen dan September 9,22 persen.Di sisi lain, tren penurunan ini terhenti 

pada 2020 seiring COVID-19 mulai memasuki Indonesia yakni terbukti tingkat kemiskinan meningkat 

menjadi 9,78 persen pada Maret 2020 dan terus naik hingga 10,19 persen pada September.Meski 

demikian tingkat kemiskinan mulai membaik pada Maret 2021 yaitu 10,14 persen dan September 9,71 

persen seiring pemerintah terus mengakselerasi program perlindungan sosial.Program perlindungan 

sosial terealisasi Rp171 triliun atau 91,5 persen dari pagu Rp186,64 triliun yang diberikan antara lain 

untuk pengentasan kemiskinan ekstrim kepada 1,16 juta penerima di 35 kabupaten prioritas.Sementara 

program perlindungan masyarakat pada 2022 memiliki pagu Rp154,8 triliun untuk melanjutkan program 

bantuan sosial seperti PKH dan Sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, serta 

antisipasi perluasan perlindungan sosial. 
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Title Anda Terkena PHK? Tenang, Ada Klaim JKP dari BPJS 

Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Radarbogor.id Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.radarbogor.id/2022/02/08/anda-terkena-phk-tenang-ada-klaim-jkp-dari-bpjs-

ketenagakerjaan 

Summary Perihal dampak satu ini, pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 

program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi para pekerja yang terkena PHK. Kepala 

BPJS ketenagakerjaan Bogor cileungsi Dedi Mulyadi memaparkan ada tiga manfaat yang bisa 

diperoleh penerima JKP. Dedi memaparkan, klaim JKP bisa mulai diajukan di seluruh kantor 

BPJS ketenagakerjaan terhitung awal Februari 2022. "BPJS Ketenagakerjaan, menjadi badan 

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

menerima pengajuan klaim dari pekerja," paparnya. 

 

 

 

Tak sedikit masyarakat kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19. Perihal dampak satu ini, 

pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

(JKP) bagi para pekerja yang terkena PHK.Kepala BPJS ketenagakerjaan Bogor cileungsi Dedi Mulyadi 

memaparkan ada tiga manfaat yang bisa diperoleh penerima JKP."Pertama, bantuan uang tunai. Kedua, 

akses informasi pasar kerja. Ketiga program pelatihan kerja," katanya kepada Radar Bogor Selasa 

(8/2/2022).Dedi memaparkan, klaim JKP bisa mulai diajukan di seluruh kantor BPJS ketenagakerjaan 

terhitung awal Februari 2022. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Undang undang Nomor 

11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja."BPJS Ketenagakerjaan, menjadi badan penyelenggara yang ditunjuk 

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

paparnya.Dedi menambahkan 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.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 BPJS ketenagakerjaan.Mulai dari Jaminan 

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

ditambah Jaminan Kesehatan (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan."Dan untuk pekerja PU yang 
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bekerja pada PKBU skala Kecil dan Mikro diwajibkan telah terdaftar pada setidaknya empat program, 

yaitu JKK, JHT, JKM, dan JKN," tambahnya.Sementara itu Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro 

Eko Cahyo menyatakan pihaknya telah mempersiapkan infrastruktur dan internalisasi regulasi terkait JKP 

ini.Ia berharap program ini dapat berjalan sesuai dengan filosofinya yaitu mempertahankan kehidupan 

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

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

kata Anggoro dalam keterangan tertulis yang diterima Radar Bogor Selasa (8/2/2022).Lebih lanjut, ia 

mengatakan, 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. (all)Editor : Yosep 
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Summary Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan 

ekstrem di 212 wilayah di Indonesia sepanjang 2022. "Pemerintah mendorong diberikan 

langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi 

Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Jakarta, Selasa. 

 

 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah 

mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di 212 wilayah di 

Indonesia sepanjang 2022."Pemerintah mendorong diberikan langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat diturunkan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Jakarta, 

Selasa.Menko Airlangga mengatakan salah satu kebijakan yang sudah terbukti efektif mampu menekan 

tingkat kemiskinan adalah program perlindungan sosial yang masuk dalam Program Pemulihan Ekonomi 

Nasional (PEN).Ia menuturkan kebijakan pengentasan kemiskinan melalui program perlindungan sosial 

telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen pada Maret 2021 menjadi 9,71 persen 

pada September 2021."Dari segi program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial telah 

menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen menjadi 9,71 persen pada September 2021," kata 

Menko Airlangga.Tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan yakni Maret pada 2015 

sebesar 11,22 persen dan September 11,13 persen, kemudian Maret 2016 menjadi 10,86 persen dan 

September 10,7 persen, lalu Maret 2017 sebesar 10,64 persen dan September 10,12 persen.Penurunan 

terus berlanjut pada Maret 2018 sebesar 9,82 persen dan September 9,66 persen, kemudian berlanjut 

pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen dan September 9,22 persen.Di sisi lain, tren penurunan ini terhenti 

pada 2020 seiring COVID-19 mulai memasuki Indonesia yakni terbukti tingkat kemiskinan meningkat 

menjadi 9,78 persen pada Maret 2020 dan terus naik hingga 10,19 persen pada September.Meski 

demikian tingkat kemiskinan mulai membaik pada Maret 2021 yaitu 10,14 persen dan September 9,71 

persen seiring pemerintah terus mengakselerasi program perlindungan sosial.Program perlindungan 

sosial terealisasi Rp171 triliun atau 91,5 persen dari pagu Rp186,64 triliun yang diberikan antara lain 

untuk pengentasan kemiskinan ekstrim kepada 1,16 juta penerima di 35 kabupaten prioritas.Sementara 

program perlindungan masyarakat pada 2022 memiliki pagu Rp154,8 triliun untuk melanjutkan program 

bantuan sosial seperti PKH dan Sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, serta 

antisipasi perluasan perlindungan sosial. 
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Title Tolak Revisi UU PPP, PKS: Tak Boleh Ada Penumpang Gelap Author _noname 

Media Vivanews Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.viva.co.id/berita/politik/1447373-tolak-revisi-uu-ppp-pks-tak-boleh-ada-

penumpang-gelap 

Summary Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, mengatakan revisi UU PPP 

merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU Cipta Kerja yang 

dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Menurutnya, berkaitan dengan metode Omnibus 

yang dimasukkan dalam revisi UU PPP tersebut, hal itu sah diterapkan dalam 

penyederhanaan UU. Sebab, bisa menghilangkan tumpang tindih UU ataupun mempercepat 

proses pembentukan UU selama bersifat pasti, baku, dan standar. "Sifat pasti, baku, dan 

standar itu yang ditekankan putusan MK terkait JR UU Omnibus Law Cipta Kerja," kata 

Mulyanto, Selasa, 8 Februari 2022. 

 

 

 

Fraksi PKS DPR RI menolak pembahasan lebih lanjut revisi kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP). PKS meminta pendalaman lebih 

dulu.Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, mengatakan revisi UU PPP 

merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU Cipta Kerja yang dinyatakan 

inkonstitusional bersyarat.Menurutnya, berkaitan dengan metode Omnibus yang dimasukkan dalam 

revisi UU PPP tersebut, hal itu sah diterapkan dalam penyederhanaan UU. Sebab, bisa menghilangkan 

tumpang tindih UU ataupun mempercepat proses pembentukan UU selama bersifat pasti, baku, dan 

standar."Sifat pasti, baku, dan standar itu yang ditekankan putusan MK terkait JR UU Omnibus Law Cipta 

Kerja," kata Mulyanto, Selasa, 8 Februari 2022.Maka itu, Fraksi PKS mengusulkan sejumlah prasyarat 

terkait penggunaan metode Omnibus. Pertama, metode Omnibus hanya dapat digunakan dalam 

penyusunan peraturan perundang-undangan dalam satu topik khusus (klaster) tertentu. Menurutnya, 

jangan melebar atau merambah ke topik-topik lain."Tidak boleh ada penumpang gelap yang sekedar 

untuk memanfaatkan kesempatan, sebagaimana yang terjadi saat pembahasan UU Omnibus Law Cipta 

Kerja lalu. Pembatasan ini penting, agar kita tidak mengulang kesalahan sebelumnya," jelas 

Mulyanto.Batu nisan bertuliskan RIP Omnibus Law dalam aksi hari buruh di kawasan Monas. Photo : 

VIVA/Willibrodus (Jakarta) 
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Title Mahasiswa Universitas BSI Kampus Tasikmalaya Lulus Uji 

Kompetensi Bidang Programmer 

Author _noname 

Media Republika Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.republika.co.id/berita/r6yxqz459/mahasiswa-universitas-bsi-kampus-

tasikmalaya-lulus-uji-kompetensi-bidang-programmer 

Summary Sebanyak 35 mahasiswa dari Program Studi (prodi) Sistem Informasi Universitas BSI (Bina 

Sarana Informatika) kampus Tasikmalaya, dinyatakan kompeten usai mengikuti uji 

kompetensi bidang programmer yang berlangsung sejak 25 Januari sampai 5 Februari 2022. 

Ketua Prodi Sistem Informasi Universitas BSI kampus Tasikmalaya Deddy Supriadi 

mengatakan uji kompetensi bidang programmer ini diikuti oleh 48 mahasiswa dari semester 

5. Kompetensi ini wajib dimiliki mahasiswa agar mendukung salah satu profil dari lulusan 

prodi Sistem Informasi Universitas BSI kampus Tasikmalaya yaitu menjadi programmer," 

terangnya. Dengan begitu, lulusan Universitas BSI kampus Tasikmalaya lebih kompeten dan 

mampu berdaya saing tinggi di dunia industri. 

 

 

 

Sebanyak 35 mahasiswa dari Program Studi (prodi) Sistem Informasi Universitas BSI (Bina Sarana 

Informatika) kampus Tasikmalaya, dinyatakan kompeten usai mengikuti uji kompetensi bidang 

programmer yang berlangsung sejak 25 Januari sampai 5 Februari 2022. Ketua Prodi Sistem Informasi 

Universitas BSI kampus Tasikmalaya Deddy Supriadi mengatakan uji kompetensi bidang programmer ini 

diikuti oleh 48 mahasiswa dari semester 5."Kegiatan dilakukan selama dua hari, terdiri dari tes berkas, 

wawancara, dan praktikum. Peserta uji kompetensi terlebih dahulu melakukan verifikasi dokumen 

melalui laman lsp.bsi.ac.id sebelum mengikuti proses uji kompetensi," tutur Deddy, Kamis (3/2/2022).Ia 

menyampaikan, uji kompetensi bidang programmer ini diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 

BSI dengan asesornya antara lain Ai Ilah Warnilah, Miftah Farid Adiwisastra, dan Tuti Alawiyah. "Uji 

kompetensi bidang programmer adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas calon lulusan. 

Kompetensi ini wajib dimiliki mahasiswa agar mendukung salah satu profil dari lulusan prodi Sistem 

Informasi Universitas BSI kampus Tasikmalaya yaitu menjadi programmer," terangnya.Ia menjelaskan 

kegiatan ini bertujuan untuk mengukur pengetahuan dan kemampuan mahasiswa dalam membuat dan 

menciptakan sebuah perangkat lunak. "Selain itu, calon lulusan juga akan memiliki bukti kompetensi, dari 
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kemampuannya yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alat daya saing di dunia industri yang akan 

mereka masuki setelah selesai studi," ujar Deddy.Sertifikasi ini memberikan kemudahan bagi calon 

lulusan Universitas BSI dalam memperoleh pekerjaan setelah lulus. Pasalnya, di era 4.0 ini hampir semua 

perusahaan atau industri mengutamakan kompetensi karyawannya. "Mahasiswa yang dinyatakan lulus 

ini mendapatkan sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai bukti 

tertulis kemampuannya di bidang programmer sebelum memasuki dunia kerja," tukasnya.Dengan begitu, 

lulusan Universitas BSI kampus Tasikmalaya lebih kompeten dan mampu berdaya saing tinggi di dunia 

industri. "Harapannya, alumni Universitas BSI yang berbekal sertifikat kompetensi mampu mendapatkan 

pekerjaan yang layak dan bisa menjadi landasan dasar sebagai wirausaha di bidang teknologi, misalnya 

start up (usaha rintisan) yang saat ini sedang berkembang pesat," tandas Deddy. 
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Title Pemerintah dorong kebijakan turunkan kemiskinan di 212 wilayah 

sepanjang 2022 

Author _noname 

Media Antara Sumbar Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://sumbar.antaranews.com/berita/485921/pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-

kemiskinan-di-212-wilayah-sepanjang-2022 

Summary Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan 

ekstrem di 212 wilayah di Indonesia sepanjang 2022. "Pemerintah mendorong diberikan 

langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi 

Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Jakarta, Selasa. 

 

 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah 

mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di 212 wilayah di 

Indonesia sepanjang 2022."Pemerintah mendorong diberikan langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat diturunkan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Jakarta, 

Selasa.Menko Airlangga mengatakan salah satu kebijakan yang sudah terbukti efektif mampu menekan 

tingkat kemiskinan adalah program perlindungan sosial yang masuk dalam Program Pemulihan Ekonomi 

Nasional (PEN).Ia menuturkan kebijakan pengentasan kemiskinan melalui program perlindungan sosial 

telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen pada Maret 2021 menjadi 9,71 persen 

pada September 2021."Dari segi program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial telah 

menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen menjadi 9,71 persen pada September 2021," kata 

Menko Airlangga.Tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan yakni Maret pada 2015 

sebesar 11,22 persen dan September 11,13 persen, kemudian Maret 2016 menjadi 10,86 persen dan 

September 10,7 persen, lalu Maret 2017 sebesar 10,64 persen dan September 10,12 persen.Penurunan 

terus berlanjut pada Maret 2018 sebesar 9,82 persen dan September 9,66 persen, kemudian berlanjut 

pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen dan September 9,22 persen.Di sisi lain, tren penurunan ini terhenti 

pada 2020 seiring COVID-19 mulai memasuki Indonesia yakni terbukti tingkat kemiskinan meningkat 

menjadi 9,78 persen pada Maret 2020 dan terus naik hingga 10,19 persen pada September.Meski 

demikian tingkat kemiskinan mulai membaik pada Maret 2021 yaitu 10,14 persen dan September 9,71 

persen seiring pemerintah terus mengakselerasi program perlindungan sosial.Program perlindungan 

sosial terealisasi Rp171 triliun atau 91,5 persen dari pagu Rp186,64 triliun yang diberikan antara lain 

untuk pengentasan kemiskinan ekstrim kepada 1,16 juta penerima di 35 kabupaten prioritas.Sementara 

program perlindungan masyarakat pada 2022 memiliki pagu Rp154,8 triliun untuk melanjutkan program 

bantuan sosial seperti PKH dan Sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, serta 

antisipasi perluasan perlindungan sosial. 
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Title Tingkatkan Ketrampilan PMI, Disnaker Pemkab Blitar Gelar 

Pelatihan Pak Camat PMI 

Author _noname 

Media Blitar Kab Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.blitarkab.go.id/2022/02/08/tingkatkan-ketrampilan-pmi-disnaker-pemkab-

blitar-gelar-pelatihan-pak-camat-pmi 

Summary Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Tenaga Kerja menggelar Pelatihan 

Kewirausahaan Calon dan Mantan Pekerja Migran Indonesia PMI (PAK CAMAT PMI). 

"Pelatihan ini untuk mendidik, membekali serta mencetak para calon dan mantan Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) untuk menjadi wirausahawan baru di Kabupaten Blitar,"ujarnya. 

Sebagai informasi Dinas Tenaga Kerja telah meluncurkan Program PAK CAMAT PMI tahun 

2020. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Aggaran APBD Tahun 

Anggaran 2022 pada Program Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah 

bertempat di Pendopo SAP, Selasa (8/2/2021). 

 

 

Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Tenaga Kerja menggelar Pelatihan Kewirausahaan Calon dan 

Mantan Pekerja Migran Indonesia PMI (PAK CAMAT PMI). Kegiatan ini dilakukan berdasarkan Dokumen 

Pelaksanaan Aggaran APBD Tahun Anggaran 2022 pada Program Pelindungan PMI (Pra dan Purna 

Penempatan) di Daerah bertempat di Pendopo SAP, Selasa (8/2/2021).Kepala Disnaker Drs. Mujianto 

mengatakan bahwa pelatihan kewirausahaan calon dan mantan pekerja migran Indonesia melalui 

beberapa tahap diantaranya Business Motivation Workshop (BMW), Business Model Canvas (BMC), 

Inagurasi, Menthoring dan Coaching sesuai bidang usaha yang dimiliki selama 3 kali dan Wisuda oleh 

Bupati dan 3 peserta terbaik mendapatkan awarding dari Bupati."Pelatihan ini untuk mendidik, 

membekali serta mencetak para calon dan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk menjadi 

wirausahawan baru di Kabupaten Blitar,"ujarnya.Mujianto berharap dengan adanya pelatihan ini, dapat 

meningkatkan ketrampilan dan menumbuhkan motivasi dan jiwa kewirausahaan sehingga dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dapat membuat business plan melalui pelatihan 

Business Motivation Workshop (BMW). Sebagai informasi Dinas Tenaga Kerja telah meluncurkan 

Program PAK CAMAT PMI tahun 2020. 
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Title BPJAMSOSTEK Siap Berikan Layanan Manfaat Program JKP Author Menit Ago 

Media Bidik Nasional Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://bidiknasional.com/2022/02/08/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. 

 

 

 

2 Februari 2022 - Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan jaring pengaman yang didesain untuk 

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

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

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

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

diajukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Undang undang Nomor 11 tahun 2020 

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

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

pengajuan klaim dari pekerja di seluruh Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 

tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP, peserta eksisting BPJAMSOSTEK pada kategori 

pekerja Penerima Upah (PU) otomatis terdaftar dalam program JKP sesuai ketentuan, yaitu bagi Pemberi 

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

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

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

ditambah Jaminan Kesehatan (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Dan untuk pekerja PU yang 

bekerja pada PKBU skala Kecil dan Mikro diwajibkan telah terdaftar pada setidaknya 4 program, yaitu 

JKK, JHT, JKM, dan JKN. Terdapat 3 manfaat program JKP, antara lain manfaat uang tunai, akses informasi 
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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. Ditemui terpisah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Karimunjawa, Indra Iswanto 

menambahkan, Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bertujuan untuk mempertahankan derajat 

kehidupan yang layak pada saat pekerja/buruh kehilangan pekerjaan. Menurutnya JKP ini semakin 

membuktikan tentang kehadiran negara di kalangan para pekerja yang sedang tertimpa musibah seperti 

sekarang. 
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Title Diduga Pekerja Abaikan Permen PU dan Permenakertrans, Pekerja 

Tidak Dilengkapi APD 

Author _noname 

Media Jurnal Media Indonesia Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Negative 

Link http://www.jurnalmediaindonesia.com/2022/02/diduga-pekerja-abaikan-permen-pu-

dan.html 

Summary Tangerang JMI, Di duga kuat mengabaikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) 

serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi karena terlihat jelas di lokasi 

kegiatan, para pekerja nya tidak di lengkapi Alat Pelindung Diri (APD)/safety secara maksimal 

di sebuah instansi pengurusan surat-surat kendaraan atau sistem administrasi manunggal 

satu atap (samsat) lokasi Balaraja, Kab. Tangerang, Banten. 

 

 

Tangerang JMI, Di duga kuat mengabaikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) serta 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi karena terlihat jelas di lokasi kegiatan, para pekerja 

nya tidak di lengkapi Alat Pelindung Diri (APD)/safety secara maksimal di sebuah instansi pengurusan 

surat-surat kendaraan atau sistem administrasi manunggal satu atap (samsat) lokasi Balaraja, Kab. 

Tangerang, Banten. Senin (07/02/2022)Terlihat jelas di mata umum para pekerja sedang memanjat 

gedung memperbaiki mesin AC dan tidak mengenakan alat pelindung diri seperti Safety Helm, Masker, 

Safety Shoes, Kacamata khusus untuk proyek, Sarung tangan, dan Safety belt.Bila pekerja tersebut jatuh 

dari ketinggian, kecil harapan nyawa terselamatkan, bahkan jarang sekali di temukan orang jatuh dari 

ketinggian bisa terselamatkan.Saat awak media JURNAL MEDIA Indonesia mencoba berkomunikasi 

pekerja dilokasi tersebut di konfirmasi salah satu pekerja menjawab "Saya tidak ada 

penanggungjawabnya saya bekerja sendiri" jawabnya dengan sinis.Jika seperti ini, jelas mereka terang - 

terangan mengabaikan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU), 

serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor PER.08/MEN/VII/2010 

tentang alat pelindung diri. ( APD).Saat ini prokes sedang gencar - gencarnya di terapkan untuk upaya 

pencegahan penyebaran virus corona san Pemerintah tidak bosan - bosan memberi peringatan kepada 

pemerintah wilayah masing masing dan warganya. Terutama pengenaan maskerm namun tak terlihat di 

lokasi kegiatan tersebut.Kami harap dan seharusnya ada ketegasan dari penanggungjawab para pekerja 

untuk penerapan APD, dan rambu - rambu APD di pasang di sekitar lokasi pengerjaan. apabila ada pekerja 

yang tidak mematuhi di persilahkan undur diri, demi keselamatan dan peraturan yang 

berlaku.Mulyadi/JMI/Red. 
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Title H.Ahkam Fokus Bina Eks Pekerja Migran Indonesia (PMI) Author _noname 

Media Post Kota Ntb Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.postkotantb.com/2022/02/hahkam-fokus-bina-eks-pekerja-migran.html 

Summary Tingginya angka Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang sudah menghirup udara segar di 

kampungnya, membuat politisi PKB dapil I Praya Praya Tengah Lombok Tengah (Loteng), 

merasa terpanggil untuk melakukan pembinaan, agar mereka tidak lagi berangkat sebagai 

PMI. Pada Progam Serap Aspirasi (Reses) awal tahun 2022, terfokus untuk melakukan 

pembinaan kepada para eks PMI. "Dalam program Reses tahun ini, saya akan mencoba 

mencarikan para eks PMI peluang kerja, agar mereka tidak lagi mencari Rizki di luar negeri," 

katanya, Senin (7/2/22). Salah satu langkah untuk mencarikan mereka solusi tentunya 

mereka harus dicarikan peluang usaha atau pekerjaan. 

 

 

 

Tingginya angka Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang sudah menghirup udara segar di kampungnya, 

membuat politisi PKB dapil I Praya Praya Tengah Lombok Tengah (Loteng), merasa terpanggil untuk 

melakukan pembinaan, agar mereka tidak lagi berangkat sebagai PMI.Pada Progam Serap Aspirasi (Reses) 

awal tahun 2022, terfokus untuk melakukan pembinaan kepada para eks PMI."Dalam program Reses 

tahun ini, saya akan mencoba mencarikan para eks PMI peluang kerja, agar mereka tidak lagi mencari 

Rizki di luar negeri," katanya, Senin (7/2/22).Salah satu langkah untuk mencarikan mereka solusi tentunya 

mereka harus dicarikan peluang usaha atau pekerjaan.Oleh karenanya dalam program Reses kali ini, 

terlebih dahulu pihaknya akan melakukan pembinaan yang bersifat berkelanjutan sehingga nantinya 

mereka tidak nganggur dan ada usaha yang akan mereka geluti."Saat ini kita sedang saring apa saja jenis 

usaha yang akan mereka geluti, jika nantinya dinilai mampu memberikan dampak positif, barulah saya 

akan mengusahakan dan mencarikan solusi melalui programnya," ulasnyaDikatakan, di sejumlah SKPD 

seperti di dinas sosial, ada beberapa program pembinaan yang mengarah kepada pembukaan usaha. Dan 

itu insyaallah akan diusahakan agar beberapa program yang ada di dinas sosial tersebut, mereka bisa 

tersentuh."Insyaallah tahun ini saya usahakan bisa action," janjinya.Ini dilakukan lanjut anggota dewan 

dua periode ini, pembinaan wirausaha dan pelatihan kerja ini diwujudkan dalam beberapa praktek kerja. 

Di antaranya melatih untuk kemandirian para mantan TKI untuk membuat produk-produk olahan 

makanan dan minuman."Kita menyambut baik pelatihan ini, karena kita dapat belajar dan melatih diri 



 

189 

 

agar lebih kreatif dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Lebihnya lagi saat ini Loteng sudah 

menjadi kabupaten incaran dunia dan ini harus kita manfaatkan dengan baik agar beberapa potensi kita 

miliki dinikmati oleh masyarakat mereka tak lagi menjadi PMI," tukasnya.Selain pembinaan kepada para 

eks PMI lanjutnya, dalam program Reses kali ini, sejumlah program fisik masih menjadi permintaan 

masyarakat seperti penalutan dan pemagaran kubur dusun Mertak Gawah, Jalan usaha tani, sumur bor 

terutama di madrasah swasta dan sejumlah program lainnya."Insyaallah semua yang menjadi keinginan 

masyarakat yang dijaring dalam Reses tahun ini kita upayakan terpenuhi, demi meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat," tandasnya. 
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Title DPRD Batam Lakukan Audiensi dengan Serikat Buruh yang 

Melakukan Aksi Demo 

Author _noname 

Media Simak Kepri Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Negative 

Link http://simakkepri.com/dprd-batam-lakukan-audiensi-dengan-serikat-buruh-yang-

melakukan-aksi-demo 

Summary DPRD Kota Batam melaksanakan Audiensi dengan Serikat Buruh kota Batam, bertempat di 

Ruang Rapat Pimpinan DPRD Batam, Senin (07/02/2022). Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil 

Ketua I DPRD Batam, Muhammad Kamaluddin, dihadiri Kapolsek Batam Kota, Kasi Trantib 

Satpol PP kota Batam dan perwakilan buruh dari FSMPI dan SPSI. Sementara itu, Wakil Ketua 

I DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, mengucapkan terimakasih kepada para buruh 

yang telah menyampaikan aspirasinya. 

 

 

 

DPRD Kota Batam melaksanakan Audiensi dengan Serikat Buruh kota Batam, bertempat di Ruang Rapat 

Pimpinan DPRD Batam, Senin (07/02/2022).Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Batam, 

Muhammad Kamaluddin, dihadiri Kapolsek Batam Kota, Kasi Trantib Satpol PP kota Batam dan 

perwakilan buruh dari FSMPI dan SPSI.Ketua Konsulat Cabang FSMPI Batam, Ramon, mengatakan bahwa 

audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari aksi unjuk rasa yang di gelar di Graha Kepri dan Gedung 

DPRD Batam untuk membahas tuntutan yang disampaikan dalam aksi.Adapun substansi yang dibahas 

antara lain terkait penolakan UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020, penolakan terhadap revisi UU yg 

mensahkan UU Cipta Kerja, pengawasan K3 dan meminta dukungan DPRD kota Batam ke Gubernur 

terkait penolakan kenaikan UMK Batam 0.85%."Berdasarkan hasil kesepakatan dalam rapat tadi, DPRD 

berjanji akan menfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait K3, menyurati Gubernur terkait upah 

2022 yang hanya naik 0,85% sebesar 35 ribu rupiah agar ditinjau kembali dan akan menyurati DPR RI 

terkait dukungan yang menjadi tuntutan kaum Buruh," terang Ramon.Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD 

Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, mengucapkan terimakasih kepada para buruh yang telah 

menyampaikan aspirasinya.Ia mengatakan, pihaknya sengaja mengundang perwakilan Buruh untuk 

menyampaikan aspirasinya di ruang rapat pimpinan agar substansi yang disampaikan dalam aksi 

demonstrasi dapat ditampung."Maka itu, seluruh Aspirasi, kami tampung di ruangan ini. Kita berharap 

ada kesepakatan yang baik dari pertemuan ini," ucap Kamaluddin. (Baga) 
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Title Menko Airlangga: Program Perlindungan Sosial Mampu Tekan 

Angka Kemiskinan 

Author _noname 

Media Inilah Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.inilah.com/menko-airlangga-program-perlindungan-sosial-mampu-tekan-

angka-kemiskinan 

Summary Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan pengentasan 

kemiskinan melalui program perlindungan sosial berhasil menurunkan angka kemisikinan. 

"Salah satu kebijakan yang sudah terbukti efektif mampu menekan tingkat kemiskinan 

adalah program perlindungan sosial yang masuk dalam Program Pemulihan Ekonomi 

Nasional (PEN)," katanya. Program perlindungan sosial terealisasi Rp171 triliun atau 91,5 

persen dari pagu Rp186,64 triliun yang diberikan antara lain untuk pengentasan kemiskinan 

ekstrim kepada 1,16 juta penerima di 35 kabupaten prioritas. Berdasarkan data yang 

tercatat, program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial telah menurunkan 

tingkat kemiskinan dari 10,14 persen pada Maret 2021 menjadi 9,71 persen pada September 

2021. 

 

 

 

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan pengentasan kemiskinan melalui 

program perlindungan sosial berhasil menurunkan angka kemisikinan."Salah satu kebijakan yang sudah 

terbukti efektif mampu menekan tingkat kemiskinan adalah program perlindungan sosial yang masuk 

dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)," katanya.Berdasarkan data yang tercatat, program 

pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial telah menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen 

pada Maret 2021 menjadi 9,71 persen pada September 2021.Bahkan sejak 2015 tingkat kemiskinan di 

Indonesia terus mengalami penurunan yakni Maret pada 2015 sebesar 11,22 persen dan September 

11,13 persen, kemudian Maret 2016 menjadi 10,86 persen dan September 10,7 persen, lalu Maret 2017 

sebesar 10,64 persen dan September 10,12 persen.Penurunan terus berlanjut pada Maret 2018 sebesar 

9,82 persen dan September 9,66 persen, kemudian berlanjut pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen dan 

September 9,22 persen.Di sisi lain, tren penurunan ini terhenti pada 2020 seiring COVID-19 mulai 

memasuki Indonesia yakni terbukti tingkat kemiskinan meningkat menjadi 9,78 persen pada Maret 2020 

dan terus naik hingga 10,19 persen pada September.Meski demikian tingkat kemiskinan mulai membaik 
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pada Maret 2021 yaitu 10,14 persen dan September 9,71 persen seiring pemerintah terus 

mengakselerasi program perlindungan sosial.Program perlindungan sosial terealisasi Rp171 triliun atau 

91,5 persen dari pagu Rp186,64 triliun yang diberikan antara lain untuk pengentasan kemiskinan ekstrim 

kepada 1,16 juta penerima di 35 kabupaten prioritas.Sementara program perlindungan masyarakat pada 

2022 memiliki pagu Rp154,8 triliun untuk melanjutkan program bantuan sosial seperti PKH dan Sembako, 

Kartu Prakerja, BLT Desa, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, serta antisipasi perluasan perlindungan sosial. 
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Title Kemnaker: Mayoritas TKA di Indonesia Adalah Pekerja Teknis 

Dalam 3 Tahun Terakhir 

Author Erick Tanjung 

Media Suara.com Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.suara.com/news/2022/02/08/125710/kemnaker-mayoritas-tka-di-indonesia-

adalah-pekerja-teknis-dalam-3-tahun-terakhir 

Summary Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 

Kementerian Ketenagakerjaan, Suhartono memaparkan jumlah tenaga kerja asing atau TKA 

yang berada di Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Mayoritas TKA yang bekerja 

di Indonesia merupakan para pekerja teknis, yang dalam data Kemnaker disebut menempati 

jabatan profesional. Suhartono melanjutkan data tahun 2021 untuk sektor jasa sebanyak 

46.795, sektor industri 39.225, sektor pertanian dan maritim sebanyak 2.251. "Jadi total 

pada 2021 sebanyak 88.271," tandasnya. 

 

 

 

Suhartono melanjutkan data tahun 2021 untuk sektor jasa sebanyak 46.795, sektor industri 39.225, 

sektor pertanian dan maritim sebanyak 2.251. "Jadi total pada 2021 sebanyak 88.271," 

tandasnya.Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 

Kementerian Ketenagakerjaan, Suhartono memaparkan jumlah tenaga kerja asing atau TKA yang berada 

di Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.Mayoritas TKA yang bekerja di Indonesia merupakan 

para pekerja teknis, yang dalam data Kemnaker disebut menempati jabatan profesional."Untuk yang 

profesional ini adalah banyakan tenaga teknis, teknisi misalnya untuk pemasangan alat-alat berat. Karena 

ini berkaitan dengan masalah bahasa, petunjuknya dari negara asal mereka, membutuhkan ini, jadi 

mereka kebanyakan waktunya tidak terlalu panjang hanya sektiar 6 bulan mungkin," kata Suhartono 

dalam paparannya di Rapat Panja Pengawasan Penanganan Tenaga Kerja Asing di Komisi IX DPR, Selasa 

(8/2/2022).Selain jabatan pekerja teknis atau profesional, Suhartono turut menyebutkan TKA yang 

bekerja berdasarkan level jabatan lainnya, semisal konsultan, direksi, komisaris, dan manajer.Ia 

menuturkan, berdasarkan level jabatan pada tahun 2019 untuk advisor atau konsultan ada sebanyak 

27.241 TKA. Sementara TKA yang menempati jabatan direksi sebanyak 11.508, kemudian komisaris 

sebanyak 991, manager 23.082, dan untuk profesional atau pekerja teknis sebanyak 46.724.Sedangkan 

untuk tahun 2020 tercatat TKA yang bekerja sebagai konsultan sebanyak 21.600, direksi 9.956, komisaris 
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718, manager 19.941 dan profesional 41.906. "Jadi total 2020, sebanyak 93.761," ujar Suhartono.Data 

pada 2021 untuk TKA yang bekerja sebagai konsultan sebanyak 20.807, direksi sebanyak 8.936, komisaris 

sebanyak 656, manager sebanyak 19.127. "Dan profesional sebanyak 38.745," tuturnya.Suhartono turut 

memaparkan data perkembangan jumlah TKA dari tahun 2019 sampai 2021."Ini kalau kami lihat dari jenis 

usaha, dari jasa pada tahun 2019 sebanyak 65.416, kemudian dilihat pada industri sebanyak 41.418, 

untuk pertanian dan maritim 2.712. Jadi total pada tahun 2019 sebanyak 109.546," terangnya.Sementara 

pada tahun 2020 untuk sektor jasa sebanyak 53.323, sektor industri 38.087, sektor pertanian dan maritim 

sebanyak 2.351. "Jadi total pada 2020 sebanyak 93.761," katanya. 
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Title Ini Sebab MoU Pengiriman ART Indonesia ke Malaysia Belum 

Ditandatangani 

Author Yudono Yanuar 

Media Tempo.co Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Neutral 

Link http://dunia.tempo.co/read/1558599/ini-sebab-mou-pengiriman-art-indonesia-ke-

malaysia-belum-ditandatangani 

Summary Duta Besar Indonesia di Kuala Lumpur, Hermono, menjelaskan alasan belum 

ditandatanganinya kesepakatan pengiriman asisten rumah tangga atau ART ke, yang semula 

direncanakan pada 6-7 Februari 2022 di Bali. Indonesia ingin menghapus sistem di mana 

tenaga kerja Indonesia masuk ke Malaysia dengan visa turis dan kemudian mengajukan 

permohonan konversi ke izin kerja. 

 

 

Duta Besar Indonesia di Kuala Lumpur, Hermono, menjelaskan alasan belum ditandatanganinya 

kesepakatan pengiriman asisten rumah tangga atau ART ke , yang semula direncanakan pada 6-7 Februari 

2022 di Bali.Hermono mengatakan masalah utama yang belum terselesaikan adalah soal visa bagi . 

Indonesia ingin menghapus sistem di mana tenaga kerja Indonesia masuk ke Malaysia dengan visa turis 

dan kemudian mengajukan permohonan konversi ke izin kerja."Kami ingin ini dihapuskan karena telah 

menyebabkan perdagangan manusia dan penganiayaan terhadap warga kami karena kebanyakan dari 

mereka tidak terlatih dan tidak tahu bagaimana menangani diri mereka sendiri karena mereka berasal 

dari desa-desa di Indonesia," kata Dubes Hermono kepada Free Malaysia Today, Senin, 7 Februari 

2022."Metode ini mengarah pada rekrutmen langsung, yang berarti pemerintah kita tidak memiliki 

catatan tentang pekerja dan untuk siapa mereka bekerja. Itu benar-benar melewati pemerintah 

Indonesia," katanya, dan menambahkan mereka juga tidak akan mengetahui detail 

kontraknya.Sebelumnya, Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan mengatakan pada 19 

Januari bahwa ia akan bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja Indonesia Ida Fauziyah untuk 

menyelesaikan rincian MoU yang akan ditandatangani pada 7-8 Februari di Bali.Hermono mengatakan 

tidak ada tanggal atau konfirmasi penandatanganan yang dibahas ketika menteri sumber daya manusia 

kedua negara bertemu pada 24 Januari.Hermono mengatakan kekhawatiran lain adalah bahwa 

perwakilan dari kementerian dalam negeri dan departemen imigrasi harus dimasukkan pada pertemuan 

yang direncanakan pada 10 Februari. "Kami telah meminta delegasi Malaysia untuk memasukkan petugas 

dari lembaga ini, jadi belum dikonfirmasi," katanya.Hermono mengatakan mereka ingin aparat Malaysia 

menyadari sepenuhnya klausul dalam MoU karena Indonesia tidak ingin warganya disalahgunakan 

seperti di masa lalu. 
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Title BPJAMSOSTEK Siap Berikan Layanan Manfaat Program JKP Author _noname 

Media Warta Ekonomi Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://wartaekonomi.co.id/read391756/bpjamsostek-siap-berikan-layanan-manfaat-

program-jkp 

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

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

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

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

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

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

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

BPJAMSOSTEK, begitu sapaan akrab BPJS Ketenagakerjaan, menjadi badan penyelenggara 

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

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

BPJAMSOSTEK kepada peserta jika ketentuan yang diberikan telah dipenuhi peserta. 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.Namun tidak perlu risau, terhitung tanggal 1 

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

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

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

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

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

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

(PU) otomatis terdaftar dalam program JKP sesuai ketentuan, yaitu bagi Pemberi Kerja atau Badan Usaha 
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(PKBU) dengan kategori skala Besar dan Menengah telah mendaftarkan seluruh pekerjanya pada 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lowongan kerja dan pelatihan kerja diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Hadirnya 

program JKP dengan manfaat tersebut dipastikan tanpa ada biaya atau iuran tambahan. 
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Title Terima Dubes Hongaria, Kepala BP2MI Tawarkan 

Dua Skema Penempatan PMI 

Author Mediaindonesia.com 

Media Media Indonesia Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Neutral 

Link http://mediaindonesia.com/ekonomi/470129/terima-dubes-hongaria-kepala-bp2mi-

tawarkan-dua-skema-penempatan-pmi 

Summary KEPALA Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani 

menawarkan dua skema penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Hongaria. "Dengan 

besarnya peluang kerja di Hungaria kami menawarkan yaitu kalau selama ini penempatan 

bekerja di Hungaria melalui Private to Private (P to P) maka dua skema yang kami tawarkan 

adalah Government to Government (G to G) dan Government to Private (G to P)," ujar Benny. 

Skema tersebut yakni Government to Government (G to G) dan Government to Private (G to 

P). 

 

 

 

KEPALA Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menawarkan dua skema 

penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Hongaria. Skema tersebut yakni Government to 

Government (G to G) dan Government to Private (G to P)Menurutnya, penawawan skema itu bukan 

berarti tidak percaya penuh kepada agensi atau perusahaan dengan skema P to P. Tetapi dengan adanya 

skema G to G atau G to P maka akan membuat posisi PMI benar-benar terlindungi karena negara terlibat 

didalam proses penempatan. Hal itu ia katakan saat menerima kunjungan dari Duta Besar Hongaria untuk 

Indonesia, HE Ms. Lilla Karsay, di kantor BP2MI, Selasa (8/2)."Dengan besarnya peluang kerja di Hungaria 

kami menawarkan yaitu kalau selama ini penempatan bekerja di Hungaria melalui Private to Private (P 

to P) maka dua skema yang kami tawarkan adalah Government to Government (G to G) dan Government 

to Private (G to P)," ujar Benny."Jika setuju atas nama pemerintah Hongaria untuk skema G to G dan G 

to P, kami akan membicarakannya dengan kementerian yang memiliki wewenang untuk itu dan mungkin 

nanti akan ada penandatanganan MoU antara Indonesia dan Hungaria."Ia juga menyampaikan bahwa 

saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang baru yang mengatur tentang perlindungan dan 

penempatan kepada para pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri."Kami sangat serius dalam 

memberikan perlindungan karena kami tidak ingin warga Indonesia berangkat ke luar negeri secara ilegal 

dan adanya praktek-praktek perdagangan manusia," ungkap Benny.Untuk itu, sambungnya, negara 
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selalu mempersiapkan PMI yang bekerja termasuk di Hongaria adalah orang-orang yang memiliki 

kompetensi dan harus mengikuti pelatihan sesuai dengan UU yang berlaku. "Ketika mereka berada di 

negara tempat bekerja, mereka harus bersikap baik dan menjadikan negara itu sebagai negara kedua 

bagi mereka," pungkasnya.Pada kesempatan sama, Dubes Hongaria HE Ms. Lilla Karsay menyampaikan, 

tahun lalu telah datang beberapa ratus orang warga Indonesia ke negaranya dan bekerja di industri 

pabrik. Melihat perkembangan tersebut, pemerintah Hongaria meluncurkan program khusus untuk 

menerima lebih banyak warga negara Indonesia."Ada beberapa kantor industri yang akan dibuka 

khusunya untuk pekerja warga negara Indonesia dan menargetkan di tahun ini bisa menempatkan 1.500 

pekerja," ujarnya saat menanggapi pembicaraan Benny.Setelah pertemuan, Kepala BP2MI mengajak 

Dubes Hongaria tersebut berkeliling untuk melihat suasana dan fasilitas yang ada di gedung BP2MI, 

termasuk ruang Command Center. "Saya sangat terkesan dengan kantor ini dan menurut saya tempat ini 

jauh lebih baik untuk mengadakan sebuah meeting dan hebat sekali melihat bagaimana anda menangani 

perihal ini," ucap Lilla.Ia menyampaikan terima kasih atas penyambutan yang hangat, dan menurutnya 

topik untuk melindungi pekerja imigran adalah hal yang penting. "Maka kami sangat senang Indonesia 

telah mengundang kami dan membahas topik penting ini, dan kami juga sangat menanti untuk menerima 

lebih banyak lagi pekerja migran Indonesia. Menurut saya, dari sisi Pemerintah Indonesia mempunyai 

wawasan mengenai siapa saja yang bekerja di luar negeri dan semua hak-hak yang mereka punya, jika 

seandainya dibutuhkan," pungkasnya. 
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Title Turunkan Kemiskinan Ekstrem di 212 Wilayah RI, Ini Kebijakan 

Pemerintah 

Author Antara 

Media Medcom.id Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/4KZq6Vqk-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-

wilayah-ri-ini-kebijakan-pemerintah 

Summary Pemerintah mendorong berbagai kebijakan dalam menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem 

di 212 wilayah di Indonesia sepanjang 2022. "Pemerintah mendorong diberikan langkah-

langkah agar pada 2022 ini 212 wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa, 8 

Februari 2022. Salah satu kebijakan yang terbukti efektif mampu menekan tingkat 

kemiskinan adalah program perlindungan sosial yang masuk dalam Program Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PEN). 

 

 

Pemerintah mendorong berbagai kebijakan dalam menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di 212 

wilayah di Indonesia sepanjang 2022. Salah satu kebijakan yang terbukti efektif mampu menekan tingkat 

kemiskinan adalah program perlindungan sosial yang masuk dalam Program Pemulihan Ekonomi 

Nasional (PEN)."Pemerintah mendorong diberikan langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 wilayah yang 

memiliki kemiskinan ekstrem dapat diturunkan," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian 

Airlangga Hartarto, Selasa, 8 Februari 2022.Airlangga menjelaskan kebijakan pengentasan kemiskinan 

melalui program perlindungan sosial telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen 

pada Maret 2021 menjadi 9,71 persen pada September 2021."Dari segi program pengentasan kemiskinan 

dan perlindungan sosial telah menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen menjadi 9,71 persen 

pada September 2021," tambah dia.Pada Maret 2015, tingkat kemiskinan di Indonesia turun sebesar 

11,22 persen dan September 11,13 persen. Kemudian Maret 2016 menjadi 10,86 persen dan September 

10,7 persen, lalu Maret 2017 sebesar 10,64 persen dan September 10,12 persen.Penurunan terus 

berlanjut pada Maret 2018 sebesar 9,82 persen dan September 9,66 persen, kemudian berlanjut pada 

Maret 2019 sebesar 9,41 persen dan September 9,22 persen.Di sisi lain, tren penurunan ini terhenti pada 

2020 seiring pandemi covid-19 mulai merebak di Indonesia. Terbukti tingkat kemiskinan meningkat 

menjadi 9,78 persen pada Maret 2020 dan terus naik hingga 10,19 persen pada September.Meski 

demikian, tingkat kemiskinan mulai membaik pada Maret 2021 yaitu 10,14 persen dan September 9,71 

persen seiring pemerintah terus mengakselerasi program perlindungan sosial.Program perlindungan 

sosial terealisasi Rp171 triliun atau 91,5 persen dari pagu Rp186,64 triliun yang diberikan antara lain 

untuk pengentasan kemiskinan ekstrim kepada 1,16 juta penerima di 35 kabupaten prioritas.Sementara 

program perlindungan masyarakat pada 2022 memiliki pagu Rp154,8 triliun untuk melanjutkan program 

bantuan sosial seperti PKH dan Sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, serta 

antisipasi perluasan perlindungan sosial. 
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Title Menko Airlangga Siapkan Program Turunkan Kemiskinan di 

212 Wilayah 

Author Zuhirna Wulan 

Dilla 

Media Okezone Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/02/08/320/2543964/menko-airlangga-siapkan-

program-turunkan-kemiskinan-di-212-wilayah 

Summary Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku ingin 

siapkan program untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di 212 wilayah Indonesia 

sepanjang 2022. "Pemerintah mendorong diberikan langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat diturunkan," ujar Airlangga dalam Seminar 

Nasional Akselerasi Ekonomi Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Jakarta, Selasa 

Dia menyatakan kalau pemerintah sudah mendorong berbagai kebijakan untuk mampu 

menurunkan tingkat kemiskinan tersebut. (8/2/20220. 

 

 

 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku ingin siapkan program 

untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di 212 wilayah Indonesia sepanjang 2022.Dia 

menyatakan kalau pemerintah sudah mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan tersebut."Pemerintah mendorong diberikan langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 wilayah 

yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat diturunkan," ujar Airlangga dalam Seminar Nasional Akselerasi 

Ekonomi Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Jakarta, Selasa (8/2/20220.Salah satu kebijakan 

yang sudah terbukti dapat menekan kemiskinan, yakni program perlindungan sosial yang masuk dalam 

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).Dia menjelaskan kebijakan melalui program perlindungan 

sosial telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen pada Maret 2021 menjadi 9,71 

persen pada September 2021."Dari segi program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial telah 

menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen menjadi 9,71 persen pada September 2021," 

jelasnya.Perlu diketahui, bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan.Tercatat 

pada Maret pada 2015 sebesar 11,22 persen dan September 11,13 persen.Lalu, Maret 2016 menjadi 

10,86 persen dan September 10,7 persen.Dilanjut pada Maret 2017 sebesar 10,64 persen dan September 

10,12 persen.Adapun penurunan yang terus berlanjut pada Maret 2018 sebesar 9,82 persen dan 

September 9,66 persen. Berlanjut Maret 2019 sebesar 9,41 persen dan September 9,22 persen.Tren 
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penurunan ini terhenti pada 2020 karena pandemi Covid-19 mulai memasuki Indonesia.Hal itu terbukti 

dari data yang terlihat kalau tingkat kemiskinan meningkat menjadi 9,78 persen pada Maret 2020 dan 

terus naik hingga 10,19 persen pada September.Bersyukurnya, tingkat kemiskinan mulai membaik pada 

Maret 2021 yaitu 10,14 persen dan September 9,71 persen seiring pemerintah terus mengakselerasi 

program perlindungan sosial.Program perlindungan sosial terealisasi Rp171 triliun atau 91,5 persen dari 

pagu Rp186,64 triliun.Di mana program ini diberikan untuk pengentasan kemiskinan ekstrim kepada 1,16 

juta penerima di 35 kabupaten prioritas.Sedangkan program perlindungan masyarakat pada 2022 

memiliki pagu Rp154,8 triliun.Program bantuan sosial yang dimaksud itu seperti PKH dan Sembako, Kartu 

Prakerja, BLT Desa, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, serta antisipasi perluasan perlindungan sosial. 
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Title Menko Airlangga Siapkan Program Turunkan Kemiskinan 

Ekstrem di 212 Wilayah 

Author Zuhirna Wulan 

Dilla 

Media Okezone Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/02/08/320/2543964/menko-airlangga-siapkan-

program-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah 

Summary Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku ingin 

siapkan program untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di 212 wilayah Indonesia 

sepanjang 2022. "Pemerintah mendorong diberikan langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat diturunkan," ujar Airlangga dalam Seminar 

Nasional Akselerasi Ekonomi Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Jakarta, Selasa 

Dia menyatakan kalau pemerintah sudah mendorong berbagai kebijakan untuk mampu 

menurunkan tingkat kemiskinan tersebut. (8/2/20220. 

 

 

 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku ingin siapkan program 

untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di 212 wilayah Indonesia sepanjang 2022.Dia 

menyatakan kalau pemerintah sudah mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan tersebut."Pemerintah mendorong diberikan langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 wilayah 

yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat diturunkan," ujar Airlangga dalam Seminar Nasional Akselerasi 

Ekonomi Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Jakarta, Selasa (8/2/20220.Salah satu kebijakan 

yang sudah terbukti dapat menekan kemiskinan, yakni program perlindungan sosial yang masuk dalam 

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).Dia menjelaskan kebijakan melalui program perlindungan 

sosial telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen pada Maret 2021 menjadi 9,71 

persen pada September 2021."Dari segi program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial telah 

menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen menjadi 9,71 persen pada September 2021," 

jelasnya.Perlu diketahui, bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan.Tercatat 

pada Maret pada 2015 sebesar 11,22 persen dan September 11,13 persen.Lalu, Maret 2016 menjadi 

10,86 persen dan September 10,7 persen.Dilanjut pada Maret 2017 sebesar 10,64 persen dan September 

10,12 persen.Adapun penurunan yang terus berlanjut pada Maret 2018 sebesar 9,82 persen dan 

September 9,66 persen. Berlanjut Maret 2019 sebesar 9,41 persen dan September 9,22 persen.Tren 
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penurunan ini terhenti pada 2020 karena pandemi Covid-19 mulai memasuki Indonesia.Hal itu terbukti 

dari data yang terlihat kalau tingkat kemiskinan meningkat menjadi 9,78 persen pada Maret 2020 dan 

terus naik hingga 10,19 persen pada September.Bersyukurnya, tingkat kemiskinan mulai membaik pada 

Maret 2021 yaitu 10,14 persen dan September 9,71 persen seiring pemerintah terus mengakselerasi 

program perlindungan sosial.Program perlindungan sosial terealisasi Rp171 triliun atau 91,5 persen dari 

pagu Rp186,64 triliun.Di mana program ini diberikan untuk pengentasan kemiskinan ekstrim kepada 1,16 

juta penerima di 35 kabupaten prioritas.Sedangkan program perlindungan masyarakat pada 2022 

memiliki pagu Rp154,8 triliun.Program bantuan sosial yang dimaksud itu seperti PKH dan Sembako, Kartu 

Prakerja, BLT Desa, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, serta antisipasi perluasan perlindungan sosial. 
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Title Disnakertrans Jawa Tengah Pastikan Pekerja Migran Sudah 

Jalani Masa Karantina 

Author Penulisbudi Aris - 

Media Radio Idola Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.radioidola.com/2022/disnakertrans-jateng-pastikan-pekerja-migran-sudah-

jalani-masa-karantina 

Summary Semarang, Idola 92,6 FM- Disnakertrans Jawa Tengah memastikan ratusan pekerja migran 

yang pulang ke kampung halaman, sudah menjalani masa karantina dan pemeriksaan 

kesehatan secara menyeluruh. Kepala Disnakertrans Jawa Tengah Sakina Rosellasari 

mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta 

dan Bandara Djuanda Surabaya, berkaitan dengan kepulangan ratusan pekerja migran untuk 

menjalani proses skrining dengan ketat. Sakina menjelaskan, dalam waktu 1 Januari sampai 

6 Februari 2022 kemarin ada 606 pekerja migran asal Jawa Tengah yang pulang ke Tanah Air. 

Sebelum pulang ke kampung halaman di Jawa Tengah, ratusan pekerja migran itu telah 

melalui masa karantina di Wisma Atlet Jakarta maupun di Wisma Haji Sukolilo Surabaya. 

 

 

 

Semarang, Idola 92,6 FM - Disnakertrans Jawa Tengah memastikan ratusan pekerja migran yang pulang 

ke kampung halaman, sudah menjalani masa karantina dan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. 

Sehingga, dipastikan pekerja migran dalam keadaan sehat dan tidak dalam kondisi sakit. Kepala 

Disnakertrans Jawa Tengah Sakina Rosellasari mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Bandara 

Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Djuanda Surabaya, berkaitan dengan kepulangan ratusan 

pekerja migran untuk menjalani proses skrining dengan ketat. Pernyataan itu dikatakan saat ditemui di 

kantornya, belum lama ini. Sakina menjelaskan, dalam waktu 1 Januari sampai 6 Februari 2022 kemarin 

ada 606 pekerja migran asal Jawa Tengah yang pulang ke Tanah Air. Sebelum pulang ke kampung 

halaman di Jawa Tengah, ratusan pekerja migran itu telah melalui masa karantina di Wisma Atlet Jakarta 

maupun di Wisma Haji Sukolilo Surabaya. Menurutnya, masa karantina mulai dari 10 hari sampai 14 hari 

tergantung dari asal negara tempat pekerja migran. Saat ini, sudah ada 564 pekerja migran yang telah 

menyelesaikan masa karantinanya. "Pekerja migran ini masuk di dua embarkasi, yaitu di Soekarno-Hatta 

dan di Djuanda. Nah di Soekarno-Hatta sendiri sudah ada SOP-nya, jadi dilihat asal negaranya kemudian 

berapa hari untuk masa karantina. Dikarantina sesuai dengan asal dari negaranya. Jadi sebelum masuk 
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ke Jawa Tengah pasti sudah diskrining, sudah dikarantina di Jakarta," kata Sakina.Lebih lanjut Sakina 

menjelaskan, para pekerja migran asal Jawa Tengah yang pulang ke Tanah Air itu sebelumnya bekerja di 

sejumlah negara. Malaysia, Hongkong, Singapura, Taiwan dan Korea Selatan. Sedangkan daerah 

kampung halaman para pekerja migran itu berasal dari Kabupaten Cilacap, Brebes, Kendal dan Kebumen 

serta Banyumas. "Kita bekerja sama dengan BP2MI terkait dengan pemulangan pekerja migran asal Jawa 

Tengah yang telah habis masa kontrak kerjanya," pungkasnya. 
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Title Pekerja Informal Bisa Daftar BPJS Ketenagakerjaan, Cara 

Daftarnya Mudah 

Author Menit Ago 

Media Bidik Nasional Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://bidiknasional.com/2022/02/08/pekerja-informal-bisa-daftar-bpjs-ketenagakerjaan-

cara-daftarnya-mudah 

Summary Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan masih didominasi oleh pekerja formal. Kepala BPJS 

Ketenagakerjaan Surabaya Karimunjawa menjelaskan, para pekerja informal bisa masuk 

dalam program Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU). Pekerja informal dapat mendaftar 

menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan ujar Indra Iswanto Selasa (08/02/2022). Sedangkan 

untuk 3 program (JKK, JKM & JHT) cukup menambah Rp 20.000 atau total menjadi Rp 36.800, 

peserta sudah mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. 

 

 

 

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan masih didominasi oleh pekerja formal. Padahal, baik pekerja formal 

maupun informal, sama-sama memiliki risiko kerja. Update terbaru, ada kabar baik bagi para pekerja 

informal misalnya Pedagang di pasar, Ojek online, supir angkot, dan petani mengenai jaminan 

keselamatan kerja. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Karimunjawa menjelaskan, para pekerja 

informal bisa masuk dalam program Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU). " Pekerja informal dapat 

mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan ujar Indra Iswanto Selasa (08/02/2022). Dia juga 

menjelaskan pekerja informal atau pekerja BPU yang dimaksud adalah pekerja yang melakukan kegiatan 

usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari usahanya tersebut, Indra 

menuturkan bahwa dengan iuran yang sangat terjangkau, pekerja dapat terlindungi dari risiko saat 

bekerja serta Peserta memperoleh beragam manfaat yakni perawatan tanpa batas biaya sesuai indikasi 

medis hingga sembuh bagi peserta yang mengalami kecelakaan kerja. "Tak hanya itu jika peserta 

meninggal dunia karena kecelakaan kerja, maka ahli waris berhak mendapatkan santunan JKK sebesar 48 

kali upah terakhir yang dilaporkan," tutur dia. Sedangkan jika meninggal dunia bukan karena kecelakaan 

kerja (JKM) maka santunan yang akan diterima adalah sebesar Rp 42 juta. Selain itu, kata dia, dua orang 

anak dari peserta juga akan mendapatkan beasiswa dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan 

tinggi maksimal sebesar Rp 174 juta. Hanya dengan Iuran per bulan untuk dua program (JKK dan JKM) 

mulai dari Rp 16.800 (dengan dasar upah Rp 1 juta). Sedangkan untuk 3 program (JKK, JKM & JHT) cukup 
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menambah Rp 20.000 atau total menjadi Rp 36.800, peserta sudah mendapatkan perlindungan dari BPJS 

Ketenagakerjaan. Sementara itu, untuk mendaftar menjadi peserta bisa dilakukan dengan berbagai cara, 

yakni: 1. Secara online Untuk mendaftar secara online, dilakukan melalui website 

bpjsketenagakerjaan.go.id/bpu. Selain itu bisa melalui website pasar polis. 2. Secara offline Dapat juga 

melalui kantor BPJS Ketenagakerjaan, Perisai, Wadah, "Kami menghimbau kepada pekerja informal yang 

berada di wilayah surabaya untuk dapat pendaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan agar 

mendapatkan perlindungan dan meningkatkan kenyamanan saat melakukan pekerjaan," tutup indra. 
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Title Kepala BP2MI Tawarkan Dua Skema Penempatan PMI kepada 

Hungaria 

Author 'Selasa' Selasa 

Media Pelitatoday.com Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.pelitatoday.com/2022/02/kepala-bp2mi-tawarkan-dua-skema.html 

Summary Com- Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani 

menawarkan dua skema penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke negara Hungaria. 

"Dengan besarnya peluang kerja di Hungaria kami menawarkan yaitu kalau selama ini 

penempatan bekerja di Hungaria melalui Private to Private (P to P), maka dua skema yang 

kami tawarkan adalah Government to Government (G to G) dan Government to Private (G 

to P)," ujar Benny. Hal itu ia sampaikan saat menerima kunjungan dari Duta Besar (Dubes) 

Negara Hungaria untuk Indonesia, HE Ms. Lilla Karsay, di kantor BP2MI, Selasa (8/2/2022). 

"Jika setuju atas nama pemerintah Hungaria untuk skema G to G dan G to P, kami akan 

membicarakannya dengan kementerian yang memiliki wewenang untuk itu dan mungkin 

nanti akan ada penandatanganan MoU antara Indonesia dengan Hungaria," ucapnya. 

 

 

 

Jakarta, pelitatoday. com - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny 

Rhamdani menawarkan dua skema penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke negara Hungaria. Hal 

itu ia sampaikan saat menerima kunjungan dari Duta Besar (Dubes) Negara Hungaria untuk Indonesia, HE 

Ms. Lilla Karsay, di kantor BP2MI, Selasa (8/2/2022)."Dengan besarnya peluang kerja di Hungaria kami 

menawarkan yaitu kalau selama ini penempatan bekerja di Hungaria melalui Private to Private (P to P), 

maka dua skema yang kami tawarkan adalah Government to Government (G to G) dan Government to 

Private (G to P)," ujar Benny.Menurutnya, bukan berarti tidak percaya penuh kepada agensi atau 

perusahaan dengan skema P to P akan tetapi dengan adanya skema G to G atau G to P maka akan 

membuat posisi PMI benar-benar terlindungi karena negara terlibat didalam proses penempatan."Jika 

setuju atas nama pemerintah Hungaria untuk skema G to G dan G to P, kami akan membicarakannya 

dengan kementerian yang memiliki wewenang untuk itu dan mungkin nanti akan ada penandatanganan 

MoU antara Indonesia dengan Hungaria," ucapnya.Selain itu, ia menyampaikan bahwa saat ini Indonesia 

telah memiliki Undang-Undang baru yang mengatur tentang perlindungan dan penempatan kepada para 

pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri."Kami sangat serius dalam memberikan perlindungan 
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karena kami tidak ingin warga Indonesia berangkat ke luar negeri secara ilegal dan adanya praktek-

praktek perdagangan manusia," ungkap Benny.Untuk itu, sambungnya, negera selalu mempersiapkan 

PMI yang bekerja termasuk di Hungaria adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan harus 

mengikuti pelatihan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku."Ketika mereka berada di negara 

dimana mereka bekerja, mereka harus bersikap baik dan menjadikan negara tempat mereka bekerja 

sebagai negara kedua bagi mereka," pungkasnya.Dubes Hungaria HE Ms. Lilla Karsay menyampaikan, 

tahun lalu telah datang beberapa ratus orang warga Indonesia ke Hungaria dan bekerja di industri pabrik. 

Melihat perkembangan tersebut, maka pemerintah Hungaria telah meluncurkan program khusus untuk 

menerima lebih banyak warga negara Indonesia."Ada beberapa kantor industri yang akan dibuka 

khusunya untuk pekerja warga negara Indonesia dan menargetkan di tahun ini bisa menempatkan 1.500 

pekerja," ujarnya saat menanggapi pembicaraan Benny.Setelah pertemuan, Kepala BP2MI mengajak 

Dubes Hungaria tersebut berkeliling untuk melihat suasana dan fasilitas yang ada di gedung BP2MI, 

termasuk ruang Command Center."Saya sangat terkesan dengan kantor ini dan menurut saya tempat ini 

jauh lebih baik untuk mengadakan sebuah meeting dan hebat sekali melihat bagaimana anda menangani 

perihal ini," ucap Lilla.Ia menyampaikan terima kasih atas penyambutan yang hangat, dan menurutnya 

topik untuk melindungi pekerja imigran adalah hal yang penting."Maka kami sangat senang Indonesia 

telah mengundang kami dan membahas topik penting ini, dan kami juga sangat menanti untuk menerima 

lebih banyak lagi pekerja migran Indonesia. Menurut saya, dari sisi Pemerintah Indonesia mempunyai 

wawasan mengenai siapa saja yang bekerja di luar negeri dan semua hak-hak yang mereka punya, jika 

seandainya dibutuhkan," pungkasnya. 
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Title PHK Sepihak, Komisi II DPRD Medan Lakukan RDP Bersama 

Pihak Terkait 

Author _noname 

Media Klik Sumut Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Negative 

Link http://kliksumut.com/phk-sepihak-komisi-ii-dprd-medan-lakukan-rdp-bersama-pihak-

terkait 

Summary Menanggapi adanya pengaduan masyarakat terkait ketenagakerjaan, Komisi 2 DPRD Kota 

Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Ketenagakerjaan Kota 

Medan, BPJS Ketenagakerjaan cabang Medan Utara, PT. Belawan Deli Chemical Industri, PT. 

Coca Cola Amatil Indonesia, PT. Usaha Berkah Amanah, beserta perwakilan pekerja, Senin 

(7/2/2022). RDP ini dipimpin Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Medan, Sudari, S.T, yang 

berlangsung di Ruang Rapat Komisi 2 DPRD Kota Medan. Bacaan Lainnya Pemko Medan 

Dukung Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Rudiyanto: Kapolrestabes Medan Tangkap 

Pelaku Pembacokan Indrajit Bobby: Ajak PDGI Berkolaborasi Wujudkan Medan Sebagai 

Medical Tourism. Sudari mengatakan, ada 2 (dua) permasalahan terkait pengaduan 

masyarakat, yaitu permasalahan antara PT. Belawan Deli Chemical Industri dengan Rinaldi 

Lubis sebagai Security, dan antara PT. Coca Cola Amatil Indonesia dengan PT. Usaha Berkah 

Amanah. 

 

 

 

Menanggapi adanya pengaduan masyarakat terkait ketenagakerjaan, Komisi 2 DPRD Kota Medan 

menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, BPJS 

Ketenagakerjaan cabang Medan Utara, PT. Belawan Deli Chemical Industri, PT. Coca Cola Amatil 

Indonesia, PT. Usaha Berkah Amanah, beserta perwakilan pekerja, Senin (7/2/2022).RDP ini dipimpin 

Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kota Medan, Sudari, S.T, yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi 2 DPRD 

Kota Medan.Sudari mengatakan, ada 2 (dua) permasalahan terkait pengaduan masyarakat, yaitu 

permasalahan antara PT. Belawan Deli Chemical Industri dengan Rinaldi Lubis sebagai Security, dan 

antara PT. Coca Cola Amatil Indonesia dengan PT. Usaha Berkah Amanah."Kami dari Komisi 2 menerima 

pengaduan masyarakat, yang pertama antara Rinaldi Lubis sebagai Security dengan PT. Belawan Deli 

Chemical Industri. Permasalahannya saudara Rinaldi diberhentikan karena tidak mau mengikuti aturan 

perusahaan yaitu adanya rotasi. Setelah dilakukan mediasi, yang bersangkutan kembali dipekerjakan 



 

212 

 

dengan catatan meminta maaf dan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan selagi tidak 

melanggar normatif," kata Sudari.Persoalan yang kedua, yaitu antara karyawan dengan PT. Usaha Berkah 

Amanah sebagai perusahaan alih daya yang bekerja di PT. Coca Cola. Permasalahannya PT. Coca Cola 

memutuskan kontrak kerja dengan PT. Usaha Berkah pada bulan Maret 2020."Ternyata karyawan yang 

ada disitu kontrak kerjanya dari Januari sampai dengan Desember 2020. Jadi, ada sisa kontrak 9 

(sembilan) bulan lagi. Sesuai dengan aturan, karyawan yang sudah bekerja 5 (lima) tahun agar diberi uang 

pisah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021. Setelah kami mediasi, kami 

memberikan kesempatan kepada PT. Usaha Berkah untuk berdiskusi dengan manajemen agar dapat 

memberi win-win solution terhadap karyawan yang menjadi korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)," 

jelasnya.Bacaan Lainnya Pemko Medan Dukung Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Rudiyanto: 

Kapolrestabes Medan Tangkap Pelaku Pembacokan Indrajit Bobby: Ajak PDGI Berkolaborasi Wujudkan 

Medan Sebagai Medical TourismSudari berharap, dengan dilakukannya mediasi dari kedua belah pihak, 

permasalahan yang terjadi tidak sampai ke Pengadilan Hubungan Industrial."Setelah mediasi ini, apa 

yang kami harapkan bisa terlaksana. Sehingga tidak sampai kepada pengajuan gugatan ke Pengadilan 

Hubungan Industrial (PHI)," pungkas Sudari. 
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Title Arutmin Dukung Pengembangan Keterampilan Di BLK Provinsi 

Kalimantan Selatan Bagi Generasi Muda Lingkar Tambang 

Author _noname 

Media Kabar One Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://kabarone.com/2022/02/arutmin-dukung-pengembangan-keterampilan-di-blk-

provinsi-kalsel-bagi-generasi-muda-lingkar-tambang 

Summary Peningkatan kompetensi pemuda yang berada di lingkar Tambang sangat penting di lakukan, 

untuk memenuhi hal tersebut, PT Arutmin Indonesia Tambang Senakin berikan pembekalan 

persiapan kepada 10 peserta untuk mengikuti pelatihan bersertifikat di Balai Latihan Kerja-

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Selatan, Senin 7/2/2022 Di kantor PT Arutmin 

Senakin. Superintendent Adm La dan EACD Andi Alvhian Noor melalui Fery Ariadi Wardhani 

CD Officer, PT Arutmin Indonesia Tambang Senakin mengatakan, PT Arutmin Indonesia 

Tambang Senakin menyisir dan menginventarisir SDM lokal berusia produktif khususnya 

warga Desa yang berada di lingkar Tambang di fasilitasi untuk mengikuti pelatihan di BLK-

Disnaker provinsi Kalimantan Selatan untuk mencetak sumber daya manusia handal yang 

berdaya saing. Ia mengatakan, sebelumnya PT Arutmin telah menjalin kerja sama dalam 

bentuk pelatihan dengan BLK provinsi Kalimantan Selatan terutama dalam menyiapkan 

tenaga kerja lokal usia produktif (millenial) agar mampu bersaing di dunia kerja. Tujuan 

kegiatan ini dapat meningkatkan ketrampilan bagi pemuda lingkar tambang, agar bisa 

bersaing pada bursa tenaga kerja, dan melalui pelatihan bersertifikat ini, tenaga kerja lokal 

setidaknya dapat diserap oleh perusahaan-perusahaan swasta yang beroperasi di Kotabaru, 

ujarnya. 

 

 

 

Peningkatan kompetensi pemuda yang berada di lingkar Tambang sangat penting di lakukan, untuk 

memenuhi hal tersebut, PT Arutmin Indonesia Tambang Senakin berikan pembekalan persiapan kepada 

10 peserta untuk mengikuti pelatihan bersertifikat di Balai Latihan Kerja-Dinas Tenaga Kerja Provinsi 

Kalimantan Selatan, Senin 7/2/2022 Di kantor PT Arutmin Senakin.Superintendent Adm La dan EACD Andi 

Alvhian Noor melalui Fery Ariadi Wardhani CD Officer, PT Arutmin Indonesia Tambang Senakin 

mengatakan, PT Arutmin Indonesia Tambang Senakin menyisir dan menginventarisir SDM lokal berusia 

produktif khususnya warga Desa yang berada di lingkar Tambang di fasilitasi untuk mengikuti pelatihan 
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di BLK-Disnaker provinsi Kalimantan Selatan untuk mencetak sumber daya manusia handal yang berdaya 

saing.Ia mengatakan, sebelumnya PT Arutmin telah menjalin kerja sama dalam bentuk pelatihan dengan 

BLK provinsi Kalimantan Selatan terutama dalam menyiapkan tenaga kerja lokal usia produktif (millenial) 

agar mampu bersaing di dunia kerja.Tujuan kegiatan ini dapat meningkatkan ketrampilan bagi pemuda 

lingkar tambang, agar bisa bersaing pada bursa tenaga kerja, dan melalui pelatihan bersertifikat ini, 

tenaga kerja lokal setidaknya dapat diserap oleh perusahaan-perusahaan swasta yang beroperasi di 

Kotabaru, ujarnya.Kami menyiapkan kompetensi bagi pemuda dilingkar tambang, agar mereka bisa 

bersaing pada bursa kerja dimana pun mereka melamar, karena sudah memiliki skil yang bisa 

dihandalkan, ucapnya.Lanjut Fery, pelatihan ini juga bagian dari penguatan sumber daya manusia oleh 

PT Arutmin melalui program PPM, dengan harapan, para peserta dapat mengikuti semua rangkaian 

kegiatan ini dengan baik, hingga mereka kembali dengan bekal kompetensi yang mereka dapatkan 

disana.Salah satu peserta dari Desa Geronggang Akhmad Rizani mengatakan, Baru kali pertama mencoba 

mengikuti seleksi pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja (BLK) provinsi yang di fasilitasi oleh PT 

Arutmin merasa bersyukur bisa lolos.Lulusan jurusan IPA di SMAN 1 Kelumpang Tengah ini berhasil lolos 

dalam seleksi yang telah dijalani di PT Arutmin.Diceritakan, informasi terkait seleksi pelatihan di BLK 

provinsi ini didapatnya melalui pengumuman di media sosial dan informasi dari Community, dari situ lalu 

dia bersama 3 temannya mencoba mendaftar dan akhirnya bisa dinyatakan lolos sebagai peserta. 
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Title Bappenas Kaget! Tukang Las Proyek Kereta Cepat 

Didatangkan dari China 

Author Danang Sugianto 

Media Detik Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Negative 

Link http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5933095/bappenas-kaget-tukang-las-

proyek-kereta-cepat-didatangkan-dari-china 

Summary Tidak bisa dipungkiri mega proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menggunakan tenaga kerja 

asing (TKA) yang mayoritas dari China. Menariknya, ternyata ada posisi tukang las yang juga 

diisi oleh TKA China. Dia mengakui pada saat melakukan kunjungan kerja ke proyek Kereta 

Cepat Jakarta-Bandung ditemukan tukang las yang merupakan TKA China. Namun setelah 

berdiskusi ternyata ada alasan tertentu mengapa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung 

harus menggunakan TKA China hanya untuk posisi tukang las. 

 

 

Tidak bisa dipungkiri mega proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menggunakan tenaga kerja asing (TKA) 

yang mayoritas dari China. Menariknya, ternyata ada posisi tukang las yang juga diisi oleh TKA China.Hal 

itu diungkapkan oleh Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Pungky Sumadi. Dia 

mengakui pada saat melakukan kunjungan kerja ke proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ditemukan 

tukang las yang merupakan TKA China."Contoh misalnya kami sempat mengunjungi proyek Kereta Cepat 

Jakarta-Bandung. Itu awalnya agak membingungkan pada saat kami melihat misalnya tukang las untuk 

rel itu ternyata masih harus dari Tiongkok kita datangkan," ungkapnya dalam rapat Panja Pengawasan 

Penanganan Tenaga Kerja Asing dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/2/2022).Pungky mengaku pihaknya 

awalnya kaget melihat hal itu. Namun setelah berdiskusi ternyata ada alasan tertentu mengapa proyek 

Kereta Cepat Jakarta-Bandung harus menggunakan TKA China hanya untuk posisi tukang las."Setelah 

kami diskusi dengan mereka ternyata rel yang ada itu adalah rel yang kualitasnya sangat tinggi, baik 

tingkat kepadatan maupun campuran besinya. Dan itu belum mampu diproduksi oleh Krakatau Steel 

misalnya, panjangnya pun 1 batang sekitar 50 meter, yang kita pun belum pernah bisa membuatnya," 

terangnya.Dengan kualitas rel yang sangat tinggi, dibutuhkan teknik pengelasan dan alat las yang juga 

berkualitas tinggi. Itulah yang menjadi alasan mengapa tukang las di proyek Kereta Cepat Jakarta-

Bandung menggunakan TKA China."Itu membutuhkan teknik pengelasan dan alat-alat yang berkualitas 

tinggi yang memang kita belum memiliki," tuturnya."Hal-hal seperti ini yang sebetulnya kami dapatkan 

sebagai contoh mengapa kita masih membutuhkan kadang-kadang tenaga ahli yang walaupun sifatnya 

amat teknis, tetapi kita belum memiliki kapasitas itu," tambahnya.Sebelumnya diberitakan, Direktur 

Utama KCIC Dwiyana Slamet menjelaskan, memang di awal pengerjaan penggunaan TKA lebih banyak. 

Sebab proyek ini disebut memiliki tingkat kesulitan yang tinggi."Dari awal di dalam proses perencanaan 

memang diharapkan dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi terkait teknologi kereta cepat 

perbandingan tenaga asing dibanding tenaga lokal 14," terangnya dalam dalam RDP dengan Komisi V, 

Senin (7/2/2022).Namun seiring berjalannya waktu, saat ini rasio TKA dengan tenaga kerja lokal yang 

tadinya 14 menjadi 17. Terdiri dari TKA sebanyak 2.010 orang dan tenaga kerja lokal sebanyak 13.477 

orang dengan total pekerja 15.487 orang. 
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Title Pemprov Jawa Tengah Pastikan Pekerja Migran Indonesia yang 

Pulang Diskrining Ketat 

Author _noname 

Media Borobudur News Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Neutral 

Link http://borobudurnews.com/pemprov-jateng-pastikan-pekerja-migran-indonesia-yang-

pulang-diskrining-ketat 

Summary Pemprov Jawa Tengah pastikan kepulangan Pekerja Migran Indonesia telah melalui skrining 

ketat, untuk memastikan terbebas dari virus Covid-19. Kepala Disnakertrans Jawa Tengah 

Sakina Rosellasari mengatakan, sebelum memasuki Jawa Tengah ratusan PMI telah melalui 

mekanisme karantina. "Pekerja migran asal Jawa Tengah masuk melalui dua embarkasi, 

yakni bandara Soekarno-Hatta dan Juanda Surabaya. Negara awal," ujarnya, Senin ini, 

diharapkan kondisi kesehatan PMI prima sebelum memasuki wilayah Jawa Tengah. 

 

 

Pemprov Jawa Tengah pastikan kepulangan Pekerja Migran Indonesia telah melalui skrining ketat, untuk 

memastikan terbebas dari virus Covid-19. Kurun waktu 1 Januari - 6 Februari 2022 sudah ada 606 PMI 

yang pulang dari luar negeri.Kepala Disnakertrans Jawa Tengah Sakina Rosellasari mengatakan, sebelum 

memasuki Jawa Tengah ratusan PMI telah melalui mekanisme karantina. Karantina dipusatkan di dua 

tempat, yakni Wisma Atlet Jakarta dan Wisma Haji Sukolilo Surabaya.Adapun, lama durasi karantina 

bervariasi mulai dari 10-14 hari, bergantung pada asal negara tempat kerja PMI. Contohnya dari 

Hongkong dan Afrika yang masa karantinanya mencapai 14 hari. Sedang untuk negara lain masa karantina 

berkisar 10 hari.Hingga kini, sudah ada 564 PMI yang telah menyelesaikan masa karantina."Pekerja 

migran asal Jawa Tengah masuk melalui dua embarkasi, yakni bandara Soekarno-Hatta dan Juanda 

Surabaya. Di Soekarno-Hatta sudah ada SOP dilihat dari negara mana untuk karantina. negara awal," 

ujarnya, Senin ini, diharapkan kondisi kesehatan PMI prima sebelum memasuki wilayah Jawa Tengah. 

Selain itu, prosedur ini dinilai lebih aman, dibandingkan proses yang dilakukan pada tahun 2020 

lalu.Sakina menyebut, kepulangan 606 PMI yang habis masa kerjanya, dilakukan secara bergelombang 

mulai tanggal 1 Januari hingga 6 Februari 2022. Data tersebut bersumber dari Dirjend Imigrasi melalui 

SISKO BP2MI.Mereka, kebanyakan berasal dari negara tujuan pekerja migran seperti Malaysia Korea 

Selatan tujuan kampung para PMI Jawa Tengah rerata ke Kabupaten Cilacap, Brebes, Kendal, Kebumen 

dan Banyumas."Insyaallah lebih aman dibanding 2020 lalu. Kalau pada tahun itu kan masih ada 

penerbangan dari Singapura ke Ahmad Yani, kemudian kapal asal Pontianak lewat Tanjung Emas, 

kemudian karantina ke BPSDMD. Sekarang lewat Soekarno Hatta dan Juanda, masuk ke Jawa Tengah 

sudah aman karena dicek, PCR dan karantina dulu dan ada surat jalan," sebutnya.Terakhir, ia menyebut 

terus bekerja sama dengan BP2MI Migran Indonesia) terkait pemulangan PMI asal Jawa Tengah. 
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Title Kemnaker: Terjadi Penurunan Jumlah Pekerja Asing di Masa 

Pandemi Covid-19 

Author Nicholas Ryan 

Aditya 

Media Kompas Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Neutral 

Link http://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/12452991/kemnaker-terjadi-penurunan-

jumlah-pekerja-asing-di-masa-pandemi-covid-19 

Summary "Perkembangan pada masa Covid-19, terjadi penurunan pada 2019 sebanyak 109. 546 

pekerja, menjadi 93.761 pada 2020, dan pada 2021 sebanyak 88.271," kata Suhartono dalam 

rapat. Lebih lanjut, Suhartono menuturkan bahwa penurunan jumlah pekerja asing ini tak 

lepas dari adanya kebijakan pengendalian TKA di masa pandemi Covid-19. Direktur Jenderal 

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Tenaga 

Kerja (Kemnaker) Suhartono mengungkapkan, jumlah pekerja asing pada masa pandemi 

Covid-19 mengalami penurunan. Hal itu diketahui saat dia memaparkan data tenaga kerja 

asing periode 2019-2021 di rapat panita kerja (Panja) Komisi IX DPR pengawasan 

penanganan tenaga kerja asing dengan pemerintah, Selasa (8/2/2022). 

 

 

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian 

Tenaga Kerja (Kemnaker) Suhartono mengungkapkan, jumlah pekerja asing pada masa pandemi Covid-

19 mengalami penurunan.Hal itu diketahui saat dia memaparkan data tenaga kerja asing periode 2019-

2021 di rapat panita kerja (Panja) Komisi IX DPR pengawasan penanganan tenaga kerja asing dengan 

pemerintah, Selasa (8/2/2022)."Perkembangan pada masa Covid-19, terjadi penurunan pada 2019 

sebanyak 109. 546 pekerja, menjadi 93.761 pada 2020, dan pada 2021 sebanyak 88.271," kata Suhartono 

dalam rapat.Suhartono kemudian mengemukakan data tenaga kerja asing periode 2019-2021 

berdasarkan jenis usaha, yakni jasa, industri, pertanian dan maritim."Kita lihat dari jenis usaha, dari jasa, 

pada tahun 2019 sebanyak 65.416. Kemudian, kita lihat pada industri sebanyak 41.418, untuk pertanian 

dan maritim sebanyak 2.712. Jadi, total pada 2019 sebanyak 109. 546 (pekerja asing)," 

ungkapnya.Sementara itu, pada 2020 untuk sektor jasa sebanyak 53.323 pekerja asing. Kemudian di 

sektor industri ada sebanyak 38.087 orang, dan sektor pertanian maritim sebanyak 2.351 orang.Dengan 

demikian, pada 2020 jumlah pekerja asing di Indonesia berdasarkan kategori jenis usaha mencapai 

93.761 orang."Sementara, pada 2021, untuk sektor jasa sebanyak 46.795, industri sebanyak 39.225, 

pertanian dan maritim sebanyak 2.251. Jadi total pada 2021 sebanyak 88.271," tutur Suhartono.Lebih 

lanjut, Suhartono menuturkan bahwa penurunan jumlah pekerja asing ini tak lepas dari adanya kebijakan 

pengendalian TKA di masa pandemi Covid-19.Dalam paparannya, ada 5 Surat Edaran (SE) Menteri 

Ketenagakerjaan yang berlaku selama masa pandemi. 

  



 

218 

 

Title Bappenas Kaget! Tukang Las Proyek Kereta Cepat Ternyata 
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Summary Tidak bisa dipungkiri mega proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menggunakan tenaga kerja 

asing (TKA) yang mayoritas dari China. Menariknya, ternyata ada posisi tukang las yang juga 

diisi oleh TKA China. Dia mengakui pada saat melakukan kunjungan kerja ke proyek Kereta 

Cepat Jakarta-Bandung ditemukan tukang las yang merupakan TKA China. Namun setelah 

berdiskusi ternyata ada alasan tertentu mengapa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung 

harus menggunakan TKA China hanya untuk posisi tukang las. 

 

 

 

Tidak bisa dipungkiri mega proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menggunakan tenaga kerja asing (TKA) 

yang mayoritas dari China.Menariknya, ternyata ada posisi tukang las yang juga diisi oleh TKA China.Hal 

itu diungkapkan oleh Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Pungky Sumadi.Dia 

mengakui pada saat melakukan kunjungan kerja ke proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ditemukan 

tukang las yang merupakan TKA China."Contoh misalnya kami sempat mengunjungi proyek Kereta Cepat 

Jakarta-Bandung. Itu awalnya agak membingungkan pada saat kami melihat misalnya tukang las untuk 

rel itu ternyata masih harus dari Tiongkok kita datangkan," ungkapnya dalam rapat Panja Pengawasan 

Penanganan Tenaga Kerja Asing dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/2/2022).Pungky mengaku pihaknya 

awalnya kaget melihat hal itu.Namun setelah berdiskusi ternyata ada alasan tertentu mengapa proyek 

Kereta Cepat Jakarta-Bandung harus menggunakan TKA China hanya untuk posisi tukang las."Setelah 

kami diskusi dengan mereka ternyata rel yang ada itu adalah rel yang kualitasnya sangat tinggi, baik 

tingkat kepadatan maupun campuran besinya.Dan itu belum mampu diproduksi oleh Krakatau Steel 

misalnya, panjangnya pun 1 batang sekitar 50 meter, yang kita pun belum pernah bisa membuatnya," 

terangnya.Dengan kualitas rel yang sangat tinggi, dibutuhkan teknik pengelasan dan alat las yang juga 

berkualitas tinggi.Itulah yang menjadi alasan mengapa tukang las di proyek Kereta Cepat Jakarta-

Bandung menggunakan TKA China."Itu membutuhkan teknik pengelasan dan alat-alat yang berkualitas 

tinggi yang memang kita belum memiliki," tuturnya."Hal-hal seperti ini yang sebetulnya kami dapatkan 
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sebagai contoh mengapa kita masih membutuhkan kadang-kadang tenaga ahli yang walaupun sifatnya 

amat teknis, tetapi kita belum memiliki kapasitas itu," tambahnya.Sebelumnya diberitakan, Direktur 

Utama KCIC Dwiyana Slamet menjelaskan, memang di awal pengerjaan penggunaan TKA lebih 

banyak.Sebab proyek ini disebut memiliki tingkat kesulitan yang tinggi."Dari awal di dalam proses 

perencanaan memang diharapkan dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi terkait teknologi kereta 

cepat perbandingan tenaga asing dibanding tenaga lokal 1:4," terangnya dalam dalam RDP dengan Komisi 

V, Senin (7/2/2022).Namun seiring berjalannya waktu, saat ini rasio TKA dengan tenaga kerja lokal yang 

tadinya 1:4 menjadi 1:7.Terdiri dari TKA sebanyak 2.010 orang dan tenaga kerja lokal sebanyak 13.477 

orang dengan total pekerja 15.487 orang. 
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Title Ada 88.271 TKA di Indonesia, Mayoritas Tenaga Teknis Author Anggi Tondi Martaon 

Media Medcom.id Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.medcom.id/nasional/politik/wkBX7qvN-ada-88-271-tka-di-indonesia-

mayoritas-tenaga-teknis 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyampaikan jumlah tenaga kerja asing ( TKA) 

di Indonesia mencapai 88.271 orang. Mayoritas profesional atau teknis. "Profesional ini 

adalah banyakan tenaga teknis, teknisi misalnya untuk pemasangan alat-alat berat," kata 

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 

Kemenaker, Suhartono, dalam rapat panja Komisi IX di Kompleks Parlemen, Senayan, 

Jakarta, Selasa, 8 Januari 2022. Dia menyebut TKA yang berstatus teknis sebanyak 38.745 

orang. 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyampaikan jumlah tenaga kerja asing ( TKA) di Indonesia 

mencapai 88.271 orang. Mayoritas profesional atau teknis."Profesional ini adalah banyakan tenaga 

teknis, teknisi misalnya untuk pemasangan alat-alat berat," kata Direktur Jenderal Pembinaan 

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker, Suhartono, dalam rapat panja 

Komisi IX di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Januari 2022.Dia menyebut TKA yang 

berstatus teknis sebanyak 38.745 orang. Kemudian, konsultan 20.807 orang, direksi 8.936 orang, serta 

komisaris 656 orang."Dan, manager sebanyak 19.127 orang," ungkap dia.Dia mengeklaim jumlah TKA 

pada 2021 menurun ketimbang tahun sebelumnya. Jumlah TKA tertinggi terjadi pada 2019."Total (tenaga 

kerja asing) pada 2019 sebanyak 109. 546 orang," sebut dia.Jumlah TKA menurun pada 2020. Jumlahnya 

93.761 orang."Perkembangan pada masa covid-19 terjadi penurunan dari sebanyak 109 ribu menjadi 93 

ribu," ujar dia. 
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Title KPK gelar pelatihan calon penyuluh antikorupsi bagi 400 ASN 

Banten 

Author _noname 

Media Antara Sulteng Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2690537/kpk-gelar-pelatihan-calon-

penyuluh-antikorupsi-bagi-400-asn-banten 

Summary Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) 

Banten menyelenggarakan pelatihan calon penyuluh antikorupsi bagi aparatur sipil negara 

(ASN) di lingkungan Pemprov Banten Tahun 2022. Kegiatan tersebut diikuti 400 ASN yang 

merupakan guru dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Provinsi Banten. 

 

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten 

menyelenggarakan pelatihan calon penyuluh antikorupsi bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan 

Pemprov Banten Tahun 2022.Kegiatan tersebut diikuti 400 ASN yang merupakan guru dan Aparat 

Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Provinsi Banten.Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam 

sambutan pembukaan acara tersebut mengatakan KPK tidak dapat bekerja sendirian dalam membangun 

budaya antikorupsi."Dalam hal ini, dibutuhkan peran serta berbagai elemen masyarakat terutama para 

penyuluh antikorupsi," ucap Lili melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.Pelatihan 

calon penyuluh antikorupsi itu dilaksanakan selama tahun 2022 secara daring dan dibagi menjadi 10 

angkatan. Mengawali rangkaian pelatihan, KPK pada Selasa menyelenggarakan pembukaan yang 

dilakukan secara "hybrid" dari Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) 

Provinsi Banten.ia mengatakan KPK menilai peran penyuluh antikorupsi sangat besar dan memiliki peran 

strategis dalam membangun budaya antikorupsi di Indonesia sesuai dengan tugas dan perannya masing-

masing."Terlebih para penyuluh antikorupsi dari sektor pendidikan, yaitu guru, kepala sekolah, dan 

pengawas sekolah dapat menjadi jembatan dalam mengimplementasikan pendidikan antikorupsi yang 

lebih efektif dan efisien di satuan pendidikan masing-masing," ujar Lili.Pelatihan tersebut merupakan 

salah satu bentuk implementasi dari Peraturan Gubernur Banten Nomor 40 Tahun 2020 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Provinsi Banten. Untuk mendukung hal itu, KPK akan terus 

melatih agen-agen perubahan melalui pelatihan sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia (SKKNI) Nomor 303 Tahun 2016 tentang SKKNI Penyuluh Antikorupsi."KPK terus melatih agen-

agen perubahan dari berbagai kalangan mulai dari pejabat struktural, tenaga kependidikan, dan aparat 

pengawasan internal pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten melalui pelatihan calon 

penyuluh antikorupsi," katanya.Hingga saat ini tercatat 2.047 orang yang sudah tersertifikasi sebagai 

penyuluh antikorupsi tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Provinsi Banten sendiri sudah memiliki 98 

orang penyuluh antikorupsi yang telah dikukuhkan Gubernur Banten Wahidin Halim.KPK mengharapkan 

penyuluh antikorupsi berstandar nasional di Provinsi Banten dapat memberikan manfaat dalam upaya 

pencegahan, pemberantasan korupsi, dan dapat menjadi contoh bagi lembaga atau pemerintah daerah 

lainnya untuk melakukan pencegahan antikorupsi melalui ASN sebagai penyuluh antikorupsi. 
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Title KPK gelar pelatihan calon penyuluh antikorupsi bagi 

400 ASN Banten 

Author Benardy Ferdiansyah 

Media Antara Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.antaranews.com/berita/2690537/kpk-gelar-pelatihan-calon-penyuluh-

antikorupsi-bagi-400-asn-banten 

Summary Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) 

Banten menyelenggarakan pelatihan calon penyuluh antikorupsi bagi aparatur sipil negara 

(ASN) di lingkungan Pemprov Banten Tahun 2022. Kegiatan tersebut diikuti 400 ASN yang 

merupakan guru dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Provinsi Banten. 

 

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten 

menyelenggarakan pelatihan calon penyuluh antikorupsi bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan 

Pemprov Banten Tahun 2022.Kegiatan tersebut diikuti 400 ASN yang merupakan guru dan Aparat 

Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Provinsi Banten.Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam 

sambutan pembukaan acara tersebut mengatakan KPK tidak dapat bekerja sendirian dalam membangun 

budaya antikorupsi."Dalam hal ini, dibutuhkan peran serta berbagai elemen masyarakat terutama para 

penyuluh antikorupsi," ucap Lili melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.Pelatihan 

calon penyuluh antikorupsi itu dilaksanakan selama tahun 2022 secara daring dan dibagi menjadi 10 

angkatan. Mengawali rangkaian pelatihan, KPK pada Selasa menyelenggarakan pembukaan yang 

dilakukan secara "hybrid" dari Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) 

Provinsi Banten.ia mengatakan KPK menilai peran penyuluh antikorupsi sangat besar dan memiliki peran 

strategis dalam membangun budaya antikorupsi di Indonesia sesuai dengan tugas dan perannya masing-

masing."Terlebih para penyuluh antikorupsi dari sektor pendidikan, yaitu guru, kepala sekolah, dan 

pengawas sekolah dapat menjadi jembatan dalam mengimplementasikan pendidikan antikorupsi yang 

lebih efektif dan efisien di satuan pendidikan masing-masing," ujar Lili.Pelatihan tersebut merupakan 

salah satu bentuk implementasi dari Peraturan Gubernur Banten Nomor 40 Tahun 2020 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Provinsi Banten. Untuk mendukung hal itu, KPK akan terus 

melatih agen-agen perubahan melalui pelatihan sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia (SKKNI) Nomor 303 Tahun 2016 tentang SKKNI Penyuluh Antikorupsi."KPK terus melatih agen-

agen perubahan dari berbagai kalangan mulai dari pejabat struktural, tenaga kependidikan, dan aparat 

pengawasan internal pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten melalui pelatihan calon 

penyuluh antikorupsi," katanya.Hingga saat ini tercatat 2.047 orang yang sudah tersertifikasi sebagai 

penyuluh antikorupsi tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Provinsi Banten sendiri sudah memiliki 98 

orang penyuluh antikorupsi yang telah dikukuhkan Gubernur Banten Wahidin Halim.KPK mengharapkan 

penyuluh antikorupsi berstandar nasional di Provinsi Banten dapat memberikan manfaat dalam upaya 

pencegahan, pemberantasan korupsi, dan dapat menjadi contoh bagi lembaga atau pemerintah daerah 

lainnya untuk melakukan pencegahan antikorupsi melalui ASN sebagai penyuluh antikorupsi. 
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Title 5.155 Pasien Covid-19 Jalani Perawatan di Wisma Atlet Author Carlos Roy Fajarta 

Media Okezone Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Neutral 

Link http://nasional.okezone.com/read/2022/02/08/337/2543986/5-155-pasien-covid-19-

jalani-perawatan-di-wisma-atlet 

Summary Pengelola RSDC Wisma Atlet Kemayoran (Tower 4, 5, 6 & 7) menyebutkan hingga Selasa 

(8/2/2022) hingga Pukul 08.00 WIB tengah merawat sebanyak 5.155 pasien Covid-19. Hal 

tersebut didasarkan data yang disampaikan oleh Kepala Penerangan Kogabwilhan I Kolonel 

Marinir Aris Mudian dalam keterangan tertulisnya. Jumlah pasien di empat tower RSDC 

Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat tersebut terdiri dari 2.381 laki-laki dan 2.774 

perempuan. 

 

 

 

Pengelola RSDC Wisma Atlet Kemayoran (Tower 4, 5, 6 & 7) menyebutkan hingga Selasa (8/2/2022) 

hingga Pukul 08.00 WIB tengah merawat sebanyak 5.155 pasien Covid-19.Hal tersebut didasarkan data 

yang disampaikan oleh Kepala Penerangan Kogabwilhan I Kolonel Marinir Aris Mudian dalam keterangan 

tertulisnya.Jumlah pasien di empat tower RSDC Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat tersebut terdiri 

dari 2.381 laki-laki dan 2.774 perempuan. Jumlah pasien ini berkurang 224 orang dibanding hari 

sebelumnya Senin, 7 Februari 2022 yang berjumlah 5.379 orang.Sementara itu, untuk repatriasi PMI 

(Pekerja Migran Indonesia), Dinas Luar Negeri dan Pelajar yang tengah menjalani perawatan ataupun 

karantina di RSDC Wisma Atlet Pademangan (Tower 8, 9 &10) berjumlah 825 orang terdiri dari 326 laki-

laki dan 499 perempuan). Jumlah pasien tersebut bertambah 189 orang dibandingkan hari sebelumnya 

636 orang.Sedangkan untuk RSDC Rusun Pasar Rumput di Tower 1, 2 & jumlah pasien rawat inap 

mencapai 3.135 orang terdiri dari 219 laki-laki dan 2.916 perempuan. Jumlah pasien tersebut bertambah 

159 orang dibanding hari sebelumnya yakni 2.976 orang.Kemudian untuk di RSDC Rusun Nagrak (Tower 

1, 2, 3, 5 dan 6) total jumlah pasien rawat inap yakni 2.072 org dengan rincian 784 laki-laki dan 1.288 

perempuan. Jumlah tersebut bertambah 48 orang dibanding hari sebelumnya 2.024 orang.Sehingga total 

jumlah pasien rawat inap Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran dan pasien repatriasi perawatan Covid-19 

di RSDC Wisma Atlet Pademangan, RSDC Rusun Pasar Rumput, RSDC Rusun Nagrak hingga Selasa, 8 

Februari 2022 Pukul 08.00 WIB berjumlah 11.187 orang atau berkurang 115 orang dibandingkan hari 

sebelumnya 11.302 orang. 
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Title KPK gelar pelatihan calon penyuluh antikorupsi bagi 400 ASN 

Banten 

Author _noname 

Media Antara Papua Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2690537/kpk-gelar-pelatihan-calon-

penyuluh-antikorupsi-bagi-400-asn-banten 

Summary Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) 

Banten menyelenggarakan pelatihan calon penyuluh antikorupsi bagi aparatur sipil negara 

(ASN) di lingkungan Pemprov Banten Tahun 2022. Kegiatan tersebut diikuti 400 ASN yang 

merupakan guru dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Provinsi Banten. 

 

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten 

menyelenggarakan pelatihan calon penyuluh antikorupsi bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan 

Pemprov Banten Tahun 2022.Kegiatan tersebut diikuti 400 ASN yang merupakan guru dan Aparat 

Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Provinsi Banten.Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam 

sambutan pembukaan acara tersebut mengatakan KPK tidak dapat bekerja sendirian dalam membangun 

budaya antikorupsi."Dalam hal ini, dibutuhkan peran serta berbagai elemen masyarakat terutama para 

penyuluh antikorupsi," ucap Lili melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.Pelatihan 

calon penyuluh antikorupsi itu dilaksanakan selama tahun 2022 secara daring dan dibagi menjadi 10 

angkatan. Mengawali rangkaian pelatihan, KPK pada Selasa menyelenggarakan pembukaan yang 

dilakukan secara "hybrid" dari Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) 

Provinsi Banten.ia mengatakan KPK menilai peran penyuluh antikorupsi sangat besar dan memiliki peran 

strategis dalam membangun budaya antikorupsi di Indonesia sesuai dengan tugas dan perannya masing-

masing."Terlebih para penyuluh antikorupsi dari sektor pendidikan, yaitu guru, kepala sekolah, dan 

pengawas sekolah dapat menjadi jembatan dalam mengimplementasikan pendidikan antikorupsi yang 

lebih efektif dan efisien di satuan pendidikan masing-masing," ujar Lili.Pelatihan tersebut merupakan 

salah satu bentuk implementasi dari Peraturan Gubernur Banten Nomor 40 Tahun 2020 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Provinsi Banten. Untuk mendukung hal itu, KPK akan terus 

melatih agen-agen perubahan melalui pelatihan sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia (SKKNI) Nomor 303 Tahun 2016 tentang SKKNI Penyuluh Antikorupsi."KPK terus melatih agen-

agen perubahan dari berbagai kalangan mulai dari pejabat struktural, tenaga kependidikan, dan aparat 

pengawasan internal pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten melalui pelatihan calon 

penyuluh antikorupsi," katanya.Hingga saat ini tercatat 2.047 orang yang sudah tersertifikasi sebagai 

penyuluh antikorupsi tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Provinsi Banten sendiri sudah memiliki 98 

orang penyuluh antikorupsi yang telah dikukuhkan Gubernur Banten Wahidin Halim.KPK mengharapkan 

penyuluh antikorupsi berstandar nasional di Provinsi Banten dapat memberikan manfaat dalam upaya 

pencegahan, pemberantasan korupsi, dan dapat menjadi contoh bagi lembaga atau pemerintah daerah 

lainnya untuk melakukan pencegahan antikorupsi melalui ASN sebagai penyuluh antikorupsi. 
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Title KPK gelar pelatihan calon penyuluh antikorupsi bagi 

400 ASN Banten 

Author Benardy Ferdiansyah 

Media Antara Riau Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2690537/kpk-gelar-pelatihan-calon-penyuluh-

antikorupsi-bagi-400-asn-banten 

Summary Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) 

Banten menyelenggarakan pelatihan calon penyuluh antikorupsi bagi aparatur sipil negara 

(ASN) di lingkungan Pemprov Banten Tahun 2022. Kegiatan tersebut diikuti 400 ASN yang 

merupakan guru dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Provinsi Banten. 

 

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten 

menyelenggarakan pelatihan calon penyuluh antikorupsi bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan 

Pemprov Banten Tahun 2022.Kegiatan tersebut diikuti 400 ASN yang merupakan guru dan Aparat 

Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Provinsi Banten.Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam 

sambutan pembukaan acara tersebut mengatakan KPK tidak dapat bekerja sendirian dalam membangun 

budaya antikorupsi."Dalam hal ini, dibutuhkan peran serta berbagai elemen masyarakat terutama para 

penyuluh antikorupsi," ucap Lili melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.Pelatihan 

calon penyuluh antikorupsi itu dilaksanakan selama tahun 2022 secara daring dan dibagi menjadi 10 

angkatan. Mengawali rangkaian pelatihan, KPK pada Selasa menyelenggarakan pembukaan yang 

dilakukan secara "hybrid" dari Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) 

Provinsi Banten.ia mengatakan KPK menilai peran penyuluh antikorupsi sangat besar dan memiliki peran 

strategis dalam membangun budaya antikorupsi di Indonesia sesuai dengan tugas dan perannya masing-

masing."Terlebih para penyuluh antikorupsi dari sektor pendidikan, yaitu guru, kepala sekolah, dan 

pengawas sekolah dapat menjadi jembatan dalam mengimplementasikan pendidikan antikorupsi yang 

lebih efektif dan efisien di satuan pendidikan masing-masing," ujar Lili.Pelatihan tersebut merupakan 

salah satu bentuk implementasi dari Peraturan Gubernur Banten Nomor 40 Tahun 2020 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Provinsi Banten. Untuk mendukung hal itu, KPK akan terus 

melatih agen-agen perubahan melalui pelatihan sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia (SKKNI) Nomor 303 Tahun 2016 tentang SKKNI Penyuluh Antikorupsi."KPK terus melatih agen-

agen perubahan dari berbagai kalangan mulai dari pejabat struktural, tenaga kependidikan, dan aparat 

pengawasan internal pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten melalui pelatihan calon 

penyuluh antikorupsi," katanya.Hingga saat ini tercatat 2.047 orang yang sudah tersertifikasi sebagai 

penyuluh antikorupsi tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Provinsi Banten sendiri sudah memiliki 98 

orang penyuluh antikorupsi yang telah dikukuhkan Gubernur Banten Wahidin Halim.KPK mengharapkan 

penyuluh antikorupsi berstandar nasional di Provinsi Banten dapat memberikan manfaat dalam upaya 

pencegahan, pemberantasan korupsi, dan dapat menjadi contoh bagi lembaga atau pemerintah daerah 

lainnya untuk melakukan pencegahan antikorupsi melalui ASN sebagai penyuluh antikorupsi. 
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pen-terbukti-efektif-turunkan-tingkat-kemiskinan 

Summary Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan 

ekstrem di 212 wilayah di Indonesia sepanjang 2022. "Pemerintah mendorong diberikan 

langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi 

Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Kendari, Selasa 8 Februari 2022. Menko 

Airlangga mengatakan salah satu kebijakan yang sudah terbukti efektif mampu menekan 

tingkat kemiskinan adalah program perlindungan sosial yang masuk dalam Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan kebijakan 

pengentasan kemiskinan melalui program perlindungan sosial telah berhasil menurunkan 

tingkat kemiskinan dari 10,14 persen pada Maret 2021 menjadi 9,71 persen pada September 

2021. 

 

 

 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah 

mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di 212 wilayah di 

Indonesia sepanjang 2022."Pemerintah mendorong diberikan langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat diturunkan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Kendari, Selasa 8 

Februari 2022.Menko Airlangga mengatakan salah satu kebijakan yang sudah terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan adalah program perlindungan sosial yang masuk dalam Program Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PEN).Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan kebijakan pengentasan kemiskinan 

melalui program perlindungan sosial telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen 

pada Maret 2021 menjadi 9,71 persen pada September 2021."Dari segi program pengentasan kemiskinan 

dan perlindungan sosial telah menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen menjadi 9,71 persen 
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pada September 2021," kata Airlangga.Tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan 

yakni Maret pada 2015 sebesar 11,22 persen dan September 11,13 persen, kemudian Maret 2016 

menjadi 10,86 persen dan September 10,7 persen, lalu Maret 2017 sebesar 10,64 persen dan September 

10,12 persen.Penurunan terus berlanjut pada Maret 2018 sebesar 9,82 persen dan September 9,66 

persen, kemudian berlanjut pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen dan September 9,22 persen.Di sisi lain, 

tren penurunan ini terhenti pada 2020 seiring COVID-19 mulai memasuki Indonesia yakni terbukti tingkat 

kemiskinan meningkat menjadi 9,78 persen pada Maret 2020 dan terus naik hingga 10,19 persen pada 

September.Meski demikian tingkat kemiskinan mulai membaik pada Maret 2021 yaitu 10,14 persen dan 

September 9,71 persen seiring pemerintah terus mengakselerasi program perlindungan sosial.Program 

perlindungan sosial terealisasi Rp171 triliun atau 91,5 persen dari pagu Rp186,64 triliun yang diberikan 

antara lain untuk pengentasan kemiskinan ekstrem kepada 1,16 juta penerima di 35 kabupaten 

prioritas.Sementara program perlindungan masyarakat pada 2022 memiliki pagu Rp154,8 triliun untuk 

melanjutkan program bantuan sosial seperti PKH dan Sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa, Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan, serta antisipasi perluasan perlindungan sosial. 
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Title Bappenas Kaget! Tukang Las Proyek Kereta Cepat Ternyata 

Didatangkan Dari China 

Author _noname 

Media Harian Aceh Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Negative 

Link http://www.harianaceh.co.id/2022/02/08/bappenas-kaget-tukang-las-proyek-kereta-

cepat-ternyata-didatangkan-dari-china 

Summary - Tidak bisa dipungkiri mega proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menggunakan tenaga 

kerja asing (TKA) yang mayoritas dari China. Menariknya, ternyata ada posisi tukang las yang 

juga diisi oleh TKA China. Dia mengakui pada saat melakukan kunjungan kerja ke proyek 

Kereta Cepat Jakarta-Bandung ditemukan tukang las yang merupakan TKA China. Namun 

setelah berdiskusi ternyata ada alasan tertentu mengapa proyek Kereta Cepat Jakarta-

Bandung harus menggunakan TKA China hanya untuk posisi tukang las. 

 

 

 

Tidak bisa dipungkiri mega proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menggunakan tenaga kerja asing (TKA) 

yang mayoritas dari China.Menariknya, ternyata ada posisi tukang las yang juga diisi oleh TKA China.Hal 

itu diungkapkan oleh Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Pungky Sumadi.Dia 

mengakui pada saat melakukan kunjungan kerja ke proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ditemukan 

tukang las yang merupakan TKA China."Contoh misalnya kami sempat mengunjungi proyek Kereta Cepat 

Jakarta-Bandung. Itu awalnya agak membingungkan pada saat kami melihat misalnya tukang las untuk 

rel itu ternyata masih harus dari Tiongkok kita datangkan," ungkapnya dalam rapat Panja Pengawasan 

Penanganan Tenaga Kerja Asing dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/2/2022).Pungky mengaku pihaknya 

awalnya kaget melihat hal itu.Namun setelah berdiskusi ternyata ada alasan tertentu mengapa proyek 

Kereta Cepat Jakarta-Bandung harus menggunakan TKA China hanya untuk posisi tukang las."Setelah 

kami diskusi dengan mereka ternyata rel yang ada itu adalah rel yang kualitasnya sangat tinggi, baik 

tingkat kepadatan maupun campuran besinya.Dan itu belum mampu diproduksi oleh Krakatau Steel 

misalnya, panjangnya pun 1 batang sekitar 50 meter, yang kita pun belum pernah bisa membuatnya," 

terangnya.Dengan kualitas rel yang sangat tinggi, dibutuhkan teknik pengelasan dan alat las yang juga 

berkualitas tinggi.Itulah yang menjadi alasan mengapa tukang las di proyek Kereta Cepat Jakarta-

Bandung menggunakan TKA China."Itu membutuhkan teknik pengelasan dan alat-alat yang berkualitas 

tinggi yang memang kita belum memiliki," tuturnya."Hal-hal seperti ini yang sebetulnya kami dapatkan 
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sebagai contoh mengapa kita masih membutuhkan kadang-kadang tenaga ahli yang walaupun sifatnya 

amat teknis, tetapi kita belum memiliki kapasitas itu," tambahnya.Sebelumnya diberitakan, Direktur 

Utama KCIC Dwiyana Slamet menjelaskan, memang di awal pengerjaan penggunaan TKA lebih 

banyak.Sebab proyek ini disebut memiliki tingkat kesulitan yang tinggi."Dari awal di dalam proses 

perencanaan memang diharapkan dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi terkait teknologi kereta 

cepat perbandingan tenaga asing dibanding tenaga lokal 1:4," terangnya dalam dalam RDP dengan Komisi 

V, Senin (7/2/2022).Namun seiring berjalannya waktu, saat ini rasio TKA dengan tenaga kerja lokal yang 

tadinya 1:4 menjadi 1:7.Terdiri dari TKA sebanyak 2.010 orang dan tenaga kerja lokal sebanyak 13.477 

orang dengan total pekerja 15.487 orang. 
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Title Menko Airlangga: Pemerintah Dorong Kebijakan untuk Turunkan 

Kemiskinan Ekstrem di 212 Wilayah 

Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/08/menko-airlangga-pemerintah-dorong-

kebijakan-untuk-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah 

Summary Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan 

ekstrem di 212 wilayah di Indonesia sepanjang 2022. "Pemerintah mendorong diberikan 

langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi 

Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Kendari, Selasa, (8/2). Menko Airlangga 

mengatakan, salah satu kebijakan yang sudah terbukti efektif mampu menekan tingkat 

kemiskinan adalah program perlindungan sosial yang masuk dalam Program Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PEN). Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan kebijakan pengentasan 

kemiskinan melalui program perlindungan sosial telah berhasil menurunkan tingkat 

kemiskinan dari 10,14 persen pada Maret 2021 menjadi 9,71 persen pada September 2021. 

 

 

 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah 

mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di 212 wilayah di 

Indonesia sepanjang 2022."Pemerintah mendorong diberikan langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat diturunkan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Kendari, Selasa, 

(8/2).Menko Airlangga mengatakan, salah satu kebijakan yang sudah terbukti efektif mampu menekan 

tingkat kemiskinan adalah program perlindungan sosial yang masuk dalam Program Pemulihan Ekonomi 

Nasional (PEN).Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan kebijakan pengentasan kemiskinan melalui 

program perlindungan sosial telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen pada 

Maret 2021 menjadi 9,71 persen pada September 2021."Dari segi program pengentasan kemiskinan dan 

perlindungan sosial telah menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen menjadi 9,71 persen pada 

September 2021," kata Airlangga.Tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan yakni 
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Maret pada 2015 sebesar 11,22 persen dan September 11,13 persen, kemudian Maret 2016 menjadi 

10,86 persen dan September 10,7 persen, lalu Maret 2017 sebesar 10,64 persen dan September 10,12 

persen.Penurunan terus berlanjut pada Maret 2018 sebesar 9,82 persen dan September 9,66 persen, 

kemudian berlanjut pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen dan September 9,22 persen.Di sisi lain, tren 

penurunan ini terhenti pada 2020 seiring COVID-19 mulai memasuki Indonesia yakni terbukti tingkat 

kemiskinan meningkat menjadi 9,78 persen pada Maret 2020 dan terus naik hingga 10,19 persen pada 

September.Meski demikian tingkat kemiskinan mulai membaik pada Maret 2021 yaitu 10,14 persen dan 

September 9,71 persen seiring pemerintah terus mengakselerasi program perlindungan sosial.Program 

perlindungan sosial terealisasi Rp171 triliun atau 91,5 persen dari pagu Rp186,64 triliun yang diberikan 

antara lain untuk pengentasan kemiskinan ekstrem kepada 1,16 juta penerima di 35 kabupaten 

prioritas.Sementara program perlindungan masyarakat pada 2022 memiliki pagu Rp154,8 triliun untuk 

melanjutkan program bantuan sosial seperti PKH dan Sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa, Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan, serta antisipasi perluasan perlindungan sosial. 
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Title 88.271 TKA Bekerja di RI, Turun Selama Pandemi Covid Author _noname 

Media 20 Detik Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Neutral 

Link http://20.detik.com/detikflash/20220208-220208083/88271-tka-bekerja-di-ri-turun-

selama-pandemi-covid 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merilis data tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja 

di Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 88.271 orang. Angka tersebut terus menurun sejak 

tahun 2019 seiring dengan pandemi Covid-19. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merilis data tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Indonesia 

pada tahun 2021 sebanyak 88.271 orang. Angka tersebut terus menurun sejak tahun 2019 seiring dengan 

pandemi Covid-19. 
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Title Pemerintah Terus Dorong Kebijakan Turunkan Kemiskinan 

Ekstrem di 212 Wilayah 

Author _noname 

Media Radar Malang Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://radarmalang.jawapos.com/politik-pemerintahan/08/02/2022/pemerintah-terus-

dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah 

Summary Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan 

ekstrem di 212 wilayah di Indonesia sepanjang 2022. "Pemerintah mendorong diberikan 

langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi 

Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Kendari, Selasa, (8/2). Menteri Koordinator 

(Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah mendorong 

berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di 212 wilayah di 

Indonesia sepanjang 2022. "Pemerintah mendorong diberikan langkah-langkah agar pada 

2022 ini 212 wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat diturunkan," kata Menko 

Airlangga Hartarto dalam Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi Daerah untuk Memacu 

Pemulihan Nasional di Kendari, Selasa, (8/2). 

 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah 

mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di 212 wilayah di 

Indonesia sepanjang 2022."Pemerintah mendorong diberikan langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat diturunkan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Kendari, Selasa, 

(8/2).Menko Airlangga mengatakan salah satu kebijakan yang sudah terbukti efektif mampu menekan 

tingkat kemiskinan adalah program perlindungan sosial yang masuk dalam Program Pemulihan Ekonomi 

Nasional (PEN).Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan kebijakan pengentasan kemiskinan melalui 

program perlindungan sosial telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen pada 

Maret 2021 menjadi 9,71 persen pada September 2021."Dari segi program pengentasan kemiskinan dan 

perlindungan sosial telah menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen menjadi 9,71 persen pada 

September 2021," kata Airlangga.Tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan yakni 

Maret pada 2015 sebesar 11,22 persen dan September 11,13 persen, kemudian Maret 2016 menjadi 

10,86 persen dan September 10,7 persen, lalu Maret 2017 sebesar 10,64 persen dan September 10,12 

persen.Penurunan terus berlanjut pada Maret 2018 sebesar 9,82 persen dan September 9,66 persen, 

kemudian berlanjut pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen dan September 9,22 persen.Di sisi lain, tren 

penurunan ini terhenti pada 2020 seiring COVID-19 mulai memasuki Indonesia yakni terbukti tingkat 

kemiskinan meningkat menjadi 9,78 persen pada Maret 2020 dan terus naik hingga 10,19 persen pada 

September.Meski demikian tingkat kemiskinan mulai membaik pada Maret 2021 yaitu 10,14 persen dan 

September 9,71 persen seiring pemerintah terus mengakselerasi program perlindungan sosial.Program 

perlindungan sosial terealisasi Rp171 triliun atau 91,5 persen dari pagu Rp186,64 triliun yang diberikan 

antara lain untuk pengentasan kemiskinan ekstrem kepada 1,16 juta penerima di 35 kabupaten 

prioritas.Sementara program perlindungan masyarakat pada 2022 memiliki pagu Rp154,8 triliun untuk 
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melanjutkan program bantuan sosial seperti PKH dan Sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa, Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan, serta antisipasi perluasan perlindungan sosial.Menteri Koordinator (Menko) 

Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah mendorong berbagai kebijakan untuk 

mampu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di 212 wilayah di Indonesia sepanjang 

2022."Pemerintah mendorong diberikan langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat diturunkan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam Seminar Nasional 

Akselerasi Ekonomi Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Kendari, Selasa, (8/2).Menko Airlangga 

mengatakan salah satu kebijakan yang sudah terbukti efektif mampu menekan tingkat kemiskinan adalah 

program perlindungan sosial yang masuk dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).Ketua 

Umum Partai Golkar ini menuturkan kebijakan pengentasan kemiskinan melalui program perlindungan 

sosial telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen pada Maret 2021 menjadi 9,71 

persen pada September 2021."Dari segi program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial telah 

menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen menjadi 9,71 persen pada September 2021," kata 

Airlangga.Tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan yakni Maret pada 2015 sebesar 

11,22 persen dan September 11,13 persen, kemudian Maret 2016 menjadi 10,86 persen dan September 

10,7 persen, lalu Maret 2017 sebesar 10,64 persen dan September 10,12 persen.Penurunan terus 

berlanjut pada Maret 2018 sebesar 9,82 persen dan September 9,66 persen, kemudian berlanjut pada 

Maret 2019 sebesar 9,41 persen dan September 9,22 persen.Di sisi lain, tren penurunan ini terhenti pada 

2020 seiring COVID-19 mulai memasuki Indonesia yakni terbukti tingkat kemiskinan meningkat menjadi 

9,78 persen pada Maret 2020 dan terus naik hingga 10,19 persen pada September.Meski demikian 

tingkat kemiskinan mulai membaik pada Maret 2021 yaitu 10,14 persen dan September 9,71 persen 

seiring pemerintah terus mengakselerasi program perlindungan sosial.Program perlindungan sosial 

terealisasi Rp171 triliun atau 91,5 persen dari pagu Rp186,64 triliun yang diberikan antara lain untuk 

pengentasan kemiskinan ekstrem kepada 1,16 juta penerima di 35 kabupaten prioritas.Sementara 

program perlindungan masyarakat pada 2022 memiliki pagu Rp154,8 triliun untuk melanjutkan program 

bantuan sosial seperti PKH dan Sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, serta 

antisipasi perluasan perlindungan sosial. 
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Title Pemkab Palas Akan Bangun BLK - Waspada Medan 

Indonesia 

Author Menit Ago 

Media Waspada.id Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Negative 

Link http://waspada.id/sumut/pemkab-palas-akan-bangun-blk 

Summary Pusat katihan kerja ini diharapkan akan mampu membina dan melatih generasi muda dan 

pencari kerja di Palas. Pemerintah Kabupaten Padanglawas akan membangun gedung Balai 

Latihan Kerja (BLK) sebagai pusat pelatihan keterampilan yang diharapkan mampu 

meminimalisir pengangguran dan membuka lapangan kerja. Demikian Kepala Dinas (Kadis) 

Tenaga Kerja Kabupaten Padanglawas, Ratna Dewi kepada Waspada.id, Selasa (8/2). Dimana 

untuk tahap awal di tahun 2021 Disnaker telah menyediakan lahan untuk lokasi 

pembangunan BLK seluas 2 hektar, yang terletak di wilayah Desa Pancaukan Kecamatan 

Barumun, Kabupaten Padang Lawas. 

 

 

 

Pemerintah Kabupaten Padanglawas akan membangun gedung Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai pusat 

pelatihan keterampilan yang diharapkan mampu meminimalisir pengangguran dan membuka lapangan 

kerja. Demikian Kepala Dinas (Kadis) Tenaga Kerja Kabupaten Padanglawas, Ratna Dewi kepada 

Waspada.id, Selasa (8/2).Dimana untuk tahap awal di tahun 2021 Disnaker telah menyediakan lahan 

untuk lokasi pembangunan BLK seluas 2 hektar, yang terletak di wilayah Desa Pancaukan Kecamatan 

Barumun, Kabupaten Padang Lawas.Dikatakan, sejak berdirinya Kabupaten Padanglawas sebagai daerah 

otonomi baru, belum memiliki gedung BLK. Maka setelah BLK dibangun nanti tentu bisa dijadikan sebagai 

pusat pelatihan keterampilan.Termasuk pusat pelatihan bengkel, las, jahit menjahit, sablon dan lainnya. 

Pusat katihan kerja ini diharapkan akan mampu membina dan melatih generasi muda dan pencari kerja 

di Palas.Tujuan pembangunan gedung BLK ini sebagai tempat pelatihan untuk melahirkan sumber daya 

manusia yang siap pakai dalam berbagai bidang, katanya.Sementara pengadaan lahan BLK ini sudah 

dilakukan sesuai aturan, bahkan melibatkan lembaga independen dari kantor jasa penilai publik dengan 

nilai berkisar Rp584.430.000, juga berdasarkan hasil appraisal dan Badan Pertanahan Nasional ( BPN), 

katanya. 
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Title Buka Kegiatan Pak Camat PMI, Bupati Blitar: Pekerja Migran 

Kabupaten Blitar Harus Jadi Pengusaha Sukses 

Author Pewarta 

Media Blitar Times Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://blitar.jatimtimes.com/baca/259968/20220208/133600/buka-kegiatan-pak-camat-

pmi-bupati-blitar-pekerja-migran-kabupaten-blitar-harus-jadi-pengusaha-sukses 

Summary Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Blitar kembali menggelar Pelatihan Kewirausahaan 

bagi Calon dan Mantan Pekerja Migran Indonesia ( Pak Camat PMI ) Tahun 2022. Pelatihan 

yang berlangsung selama dua hari dibuka langsung oleh Bupati Blitar Rini Syarifah di Pendapa 

Sasana Adi Praja, Selasa (8/2/2022). Di tahap akhir Bupati Blitar akan memberikan awarding 

kepada 3 peserta terbaik. Kepala Disnaker Kabupaten Blitar, Mujianto mengatakan maksud 

dan tujuan dilaksanakannya Pak Camat PMI adalah untuk mendidik, membekali serta 

mencetak para calon dan mantan PMI untuk menjadi wirausahawan baru di Kabupaten 

Blitar. 

 

 

 

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Blitar kembali menggelar Pelatihan Kewirausahaan bagi Calon 

dan Mantan Pekerja Migran Indonesia ( Pak Camat PMI ) Tahun 2022. Pelatihan yang berlangsung selama 

dua hari dibuka langsung oleh Bupati Blitar Rini Syarifah di Pendapa Sasana Adi Praja, Selasa 

(8/2/2022).Pak Camat PMI Tahun 2022 diikuti sebanyak 100 peserta. Peserta kegiatan ini adalah mereka 

yang lolos seleksi pada tanggal 26 Januari hingga 2 Februari 2022. 100 orang peserta ini selanjutnya akan 

kembali diseleksi menjadi 75 orang di fase Business Model Canvas (BMC). Tahap selanjutnya adalah 

inagurasi yang diikuti 50 peserta yang lolos fase BMW. Di tahap akhir Bupati Blitar akan memberikan 

awarding kepada 3 peserta terbaik.Kepala Disnaker Kabupaten Blitar, Mujianto mengatakan maksud dan 

tujuan dilaksanakannya Pak Camat PMI adalah untuk mendidik, membekali serta mencetak para calon 

dan mantan PMI untuk menjadi wirausahawan baru di Kabupaten Blitar. Program Pak Camat PMI telah 

dilaksanakan Disnaker Kabupaten Blitar sejak tahun 2020 dengan hasil yang cukup sukses."Hasil dari 

pelaksanaan Pak Camat PMI ini cukup bagus. Banyak dari mantan PMI kita yang sukses menggeluti dunia 

usaha," kata Mujianto.Mujianto menambahkan, Disnaker Kabupaten Blitar berharap pelaksanaan Pak 

Camat PMI di tahun 2022 ini akan dapat meningkatkan kompetensi dan kemandirian kerja calon dan 

mantan PMI dari Kabupaten Blitar."Melalui Pak Camat PMI ini Calon dan Mantan PMI kami dorong agar 
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menjadi pengusaha sukses. Untuk menumbuhkan motivasi dan jiwa kewirausahaan mereka kami berikan 

materi Business Motivation Workshop (BMW). Melalui BMW ini mereka juga diajari membuat Business 

Plan," terangnya.Sementara itu Bupati Blitar, Rini Syarifah dalam kesempatan ini memuji langkah 

Disnaker Kabupaten Blitar yang konsisten melaksanakan program Pak Camat PMI. Bupati menilai Pak 

Camat PMI adalah program yang sangat inovatif."Pak Camat PMI ini adalah bukti komitmen kita bersama 

untuk memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada calon dan mantan PMI. Bekal ini akan berguna ketika 

mereka nanti bekerja di luar negeri. Bekal ini nanti akan membuat mereka memiliki daya saing dan 

kualitas. Jika pulang ke Indonesia dengan bekal ini mereka akan bisa berkontribusi membangun 

Kabupaten Blitar dengan merintis bidang usaha baru,sehingga para mantan PMI akan tetap produktif," 

tegas Mak Rini.Sebagai informasi, Kabupaten Blitar menempati urutan kedua setelah Kabupaten 

Ponorogo dalam pengiriman PMI ke luar negeri dari Provinsi Jawa Timur. Jumlah PMI dari Kabupaten 

Blitar tahun 2020 sebanyak 1.036 dan di tahun 2021 sampai bulan Desember sebanyak 1.169. Negara 

tujuan penempatan PMI diantaranya Taiwan, Hongkong, Singapura, Malaysia, Jepang dan Korea.Melihat 

data tersebut, Mak Rini menegaskan keberadaan PMI sangat membantu perekonomian Indonesia 

termasuk di Kabupaten Blitar. Adapun remittance (uang yang dikirim pekerja migran) tahun 2019 sebesar 

Rp 41,48 miliar tahun 2020 sebanyak Rp 32,16 miliar dan tahun 2021 sekitar Rp 31,7 miliar."Keberadaan 

PMI tidak boleh dipandang sebelah mata. Negara harus hadir untuk memberi dukungan, dorongan 

melalui pelatihan-pelatihan seperti pada hari ini. PMI Kabupaten Blitar harus memiliki kompetensi dan 

skill yang terampil baik yang masih calon maupun mantan PMI. PMI Kabupaten Blitar harus membuat 

rencana bisnis yang matang agar ekonomi tetap tertata, PMI Kabupaten Blitar harus jadi pengusaha 

sukses," pungkas orang nomor satu di Kabupaten Blitar. 
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Title Buka Kegiatan Pak Camat PMI, Bupati Blitar: Pekerja Migran 

Kabupaten Blitar Harus Jadi Pengusaha Sukses 

Author _noname 

Media Jatim Times Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://jatimtimes.com/baca/259968/20220208/133600/buka-kegiatan-pak-camat-pmi-

bupati-blitar-pekerja-migran-kabupaten-blitar-harus-jadi-pengusaha-sukses 

Summary JATIMTIMES-Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Blitar kembali menggelar Pelatihan 

Kewirausahaan bagi Calon dan Mantan Pekerja Migran Indonesia (Pak Camat PMI) Tahun 

2022. Pelatihan yang berlangsung selama dua hari dibuka langsung oleh Bupati Blitar Rini 

Syarifah di Pendapa Sasana Adi Praja, Selasa (8/2/2022). Di tahap akhir Bupati Blitar akan 

memberikan awarding kepada 3 peserta terbaik. Kepala Disnaker Kabupaten Blitar, Mujianto 

mengatakan maksud dan tujuan dilaksanakannya Pak Camat PMI adalah untuk mendidik, 

membekali serta mencetak para calon dan mantan PMI untuk menjadi wirausahawan baru 

di Kabupaten Blitar. 

 

 

 

JATIMTIMES-Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Blitar kembali menggelar Pelatihan 

Kewirausahaan bagi Calon dan Mantan Pekerja Migran Indonesia (Pak Camat PMI) Tahun 2022. Pelatihan 

yang berlangsung selama dua hari dibuka langsung oleh Bupati Blitar Rini Syarifah di Pendapa Sasana Adi 

Praja, Selasa (8/2/2022).Pak Camat PMI Tahun 2022 diikuti sebanyak 100 peserta. Peserta kegiatan ini 

adalah mereka yang lolos seleksi pada tanggal 26 Januari hingga 2 Februari 2022. 100 orang peserta ini 

selanjutnya akan kembali diseleksi menjadi 75 orang di fase Business Model Canvas (BMC). Tahap 

selanjutnya adalah inagurasi yang diikuti 50 peserta yang lolos fase BMW. Di tahap akhir Bupati Blitar 

akan memberikan awarding kepada 3 peserta terbaik.Kepala Disnaker Kabupaten Blitar, Mujianto 

mengatakan maksud dan tujuan dilaksanakannya Pak Camat PMI adalah untuk mendidik, membekali 

serta mencetak para calon dan mantan PMI untuk menjadi wirausahawan baru di Kabupaten Blitar. 

Program Pak Camat PMI telah dilaksanakan Disnaker Kabupaten Blitar sejak tahun 2020 dengan hasil 

yang cukup sukses."Hasil dari pelaksanaan Pak Camat PMI ini cukup bagus. Banyak dari mantan PMI kita 

yang sukses menggeluti dunia usaha," kata Mujianto.Mujianto menambahkan, Disnaker Kabupaten Blitar 

berharap pelaksanaan Pak Camat PMI di tahun 2022 ini akan dapat meningkatkan kompetensi dan 

kemandirian kerja calon dan mantan PMI dari Kabupaten Blitar."Melalui Pak Camat PMI ini Calon dan 



 

239 

 

Mantan PMI kami dorong agar menjadi pengusaha sukses. Untuk menumbuhkan motivasi dan jiwa 

kewirausahaan mereka kami berikan materi Business Motivation Workshop (BMW). Melalui BMW ini 

mereka juga diajari membuat Business Plan," terangnya.Sementara itu Bupati Blitar, Rini Syarifah dalam 

kesempatan ini memuji langkah Disnaker Kabupaten Blitar yang konsisten melaksanakan program Pak 

Camat PMI. Bupati menilai Pak Camat PMI adalah program yang sangat inovatif."Pak Camat PMI ini 

adalah bukti komitmen kita bersama untuk memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada calon dan 

mantan PMI. Bekal ini akan berguna ketika mereka nanti bekerja di luar negeri. Bekal ini nanti akan 

membuat mereka memiliki daya saing dan kualitas. Jika pulang ke Indonesia dengan bekal ini mereka 

akan bisa berkontribusi membangun Kabupaten Blitar dengan merintis bidang usaha baru,sehingga para 

mantan PMI akan tetap produktif," tegas Mak Rini.Sebagai informasi, Kabupaten Blitar menempati 

urutan kedua setelah Kabupaten Ponorogo dalam pengiriman PMI ke luar negeri dari Provinsi Jawa 

Timur. Jumlah PMI dari Kabupaten Blitar tahun 2020 sebanyak 1.036 dan di tahun 2021 sampai bulan 

Desember sebanyak 1.169. Negara tujuan penempatan PMI diantaranya Taiwan, Hongkong, Singapura, 

Malaysia, Jepang dan Korea.Melihat data tersebut, Mak Rini menegaskan keberadaan PMI sangat 

membantu perekonomian Indonesia termasuk di Kabupaten Blitar. Adapun remittance (uang yang 

dikirim pekerja migran) tahun 2019 sebesar Rp 41,48 miliar tahun 2020 sebanyak Rp 32,16 miliar dan 

tahun 2021 sekitar Rp 31,7 miliar."Keberadaan PMI tidak boleh dipandang sebelah mata. Negara harus 

hadir untuk memberi dukungan, dorongan melalui pelatihan-pelatihan seperti pada hari ini. PMI 

Kabupaten Blitar harus memiliki kompetensi dan skill yang terampil baik yang masih calon maupun 

mantan PMI. PMI Kabupaten Blitar harus membuat rencana bisnis yang matang agar ekonomi tetap 

tertata, PMI Kabupaten Blitar harus jadi pengusaha sukses," pungkas orang nomor satu di Kabupaten 

Blitar. 
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Title Diduga Kuat PT Mitra Indo Media Kangkangi Undang-Undang No 

24 Tahun 2011 dan Merampas Hak Karyawan 

Author _noname 

Media Targetkasus News Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Negative 

Link http://targetkasusnews.co.id/diduga-kuat-pt-mitra-indo-media-kangkangi-undang-undang-

no-24-tahun-2011-dan-merampas-hak-karyawan 

Summary Olehnya, perusahaan PT Mitra Indo Media diduga keras telah mengangkangi Undang-

Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan 

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Puluhan pekerja Mitra 

Indo Media yang berlokasi di Jalan kelurahan bandar selamat, kecamatan Medan Tembung, 

Deliserdang mengeluh atas kebijakan manajemen perusahaan tentang BPJS (Badan 

Penyelengara Jaminan Sosial) serta upah yang terima selama ini. Pasalnya, jumlah gaji yang 

diterima karyawan tiap bulan tidak sesuai dengan laporan perusahaan ke BPJS 

Ketenagajerjaan. Lantaran karyawan tersebut hanya diberikan gaji perminggu atau setiap 

seminggu saja mereka menerima gaji. 

 

 

 

Puluhan pekerja Mitra Indo Media yang berlokasi di Jalan kelurahan bandar selamat, kecamatan Medan 

Tembung, Deliserdang mengeluh atas kebijakan manajemen perusahaan tentang BPJS (Badan 

Penyelengara Jaminan Sosial) serta upah yang terima selama ini.Pasalnya, jumlah gaji yang diterima 

karyawan tiap bulan tidak sesuai dengan laporan perusahaan ke BPJS Ketenagajerjaan.Lantaran 

karyawan tersebut hanya diberikan gaji perminggu atau setiap seminggu saja mereka menerima gaji. 

Upah seminggu Rp 530. 000 dan jika ditotal karyawan hanya menerima gaji Rp 2.120.000 

perbulan.Mirisnya, uang kerajinan yang biasa diterima Rp 300. 000 perbulan, akan hagus kalau tidak hadir 

satu hari saja dalam sebulan.Diceritakan sumber, awal karyawan melihat BPJS miliknya dimana jumlah 

nominal BPJS yang dilaporkan perusahaan tak sesuai dengan gaji yang diterima. Lantaran, karyawan pun 

merasa heran kenapa tidak sesuai dengan yang dia terima selama bekerja.Kemudian bulan dan tahun 

berjalan tetap saja hasil yang dia terima seperti biasa namun tidak ada kenaikan atau perubahan dari gaji 

yang diterima.Karena upah yang diterima tidak sesuai dengan laporan di BPJS, sehingga diduga 

perusahaan telah melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan Undang-Undang yang 

berlaku.Dikatakannya, perusahaan tempat ia mengadu nasib mendaftarkan BPJS karyawan sebesar Rp 
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3.329.867. Dan tahun 2022 jumlah yang di daftarkan mencapai Rp 3.370.000."Saya heran dengan selisih 

gaji saya selama hampir 5 tahun, deposit 5000 rupiah yang dipotong dari gajipun pertiga bulan dikasih ke 

saya," ujar sumber sembari meminta agar namanya tidak ditulis dan dirahasiakan.Dia mengatakan, 

awalnya selama enam bulan bekerja ia diberi gaji sebesar Rp 480. 000 perminggu. Setelah enam bulan 

berlalu baru kemudian naik Rp 530. 000 perminggu.Hingga saat ini gaji karyawan tersebut tak kunjung 

ada kenaikan, padahal sudah hampir 5 tahun bekerja di perusahaan tersebut."Sampai sekarang gaji saya 

tetap seperti itu bang, tetap tidak ada perubahan sudah hampir lima tahun gaji saya masih seperti biasa 

tidak sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan," kata sumber.Karyawan berharap gaji atau upah 

supaya disesuaikan dengan laporan BPJS Ketenagakerjaan yang dilaporkan perusahaan.Kemudian, selisih 

upah yang hampir selama lima tahun agar dibayarkan kepada mereka sebab itu adalah hak 

karyawan."Berharap gaji atau upah kami sebagai karyawan supaya disesuaikan dengan laporan BPJS 

Ketenagakerjaan kami, dan selisih upah yang hampir selama lima tahun agar dibayarkan kepada saya 

orang susah jangan dirampas hak kami," ujar sedih.Olehnya, perusahaan PT Mitra Indo Media diduga 

keras telah mengangkangi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS (Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial) dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Padahal peraturan 

tersebut sudah mengatur mengenai Hukum Ketenagakerjaan tentang segala hal yang berhubungan 

dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja.Selanjutnya,"Awak media mencoba 

konfirmasi melalui WhatsAppnya perusahaan bapak Khoi/Susilo mengatakan siapa yang melaporkan dan 

siapa namanya, Ungkapnya.(Josua G) 
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Title Tenaga Kerja Asing di RI 88.271 Orang, Kerjanya Apa 

Aja? 

Author Danang Sugianto 

Media Detik Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Neutral 

Link http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5933218/tenaga-kerja-asing-di-ri-88271-

orang-kerjanya-apa-aja 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah tenaga kerja asing (TKA) di 2021 sebanyak 

88.271 orang. Pada 2019 sebanyak 109. 546 orang, 2020 sebanyak 93.761 orang dan 2021 

sebanyak 88.271 orang. Pertanyaannya paling banyak bekerja di level jabatan apa?. Dirjen 

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) 

Suhartono menjelaskan, di 2021 TKA paling banyak menempati level jabatan profesional 

sebanyak 38.745 orang. 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah tenaga kerja asing (TKA) di 2021 sebanyak 88.271 orang. 

Pertanyaannya paling banyak bekerja di level jabatan apa?Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja 

dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Suhartono menjelaskan, di 2021 TKA paling banyak 

menempati level jabatan profesional sebanyak 38.745 orang. Dia mencontohkan posisi profesional untuk 

tenaga kerja yang bersifat teknis seperti pemasangan alat berat."Untuk profesional ini adalah 

kebanyakan tenaga kerja teknis. Misalnya untuk pemasangan alat-alat berat. Karena ini terkait masalah 

bahasa, petunjuknya dari negara mereka," tuturnya dalam rapat Panja Pengawasan Penanganan Tenaga 

Kerja Asing dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/2/2022).Menurut Suhartono TKA untuk posisi jabatan 

profesional tersebut bekerja di Indonesia tidak dalam waktu yang panjang, hanya sekitar 6 

bulan.Kemudian level atau jabatan yang diisi oleh TKA kedua paling banyak adalah Advisor/Consultant 

sebanyak 20.807 TKA. Lalu diikuti oleh posisi manager sebanyak 19.127 TKA, direksi sebanyak 8.936 TKA 

dan komisaris sebanyak 656 TKA.Suhartono membeberkan data bahwa jumlah TKA di Indonesia dari 2019 

ke 2021 terus mengalami penurunan. Pada 2019 sebanyak 109. 546 orang, 2020 sebanyak 93.761 orang 

dan 2021 sebanyak 88.271 orang.Jika dilihat lebih detil dari jenis usahanya, paling banyak dari sektor jasa 

yakni sebanyak 46.795 orang di 2021. Lalu diikuti sektor industri sebanyak 39.225 orang, serta sektor 

pertanian dan maritim sebanyak 2.251 orang. 
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Title Jumlah Tenaga Kerja Asing di Indonesia 88.271 Orang, Terbanyak 

di Sektor Jasa 

Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/02/08/jumlah-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-

88271-orang-terbanyak-di-sektor-jasa 

Summary Memasuki tahun 2021, jumlah TKA yang bekerja di sektor jasa sebanyak 46.795 orang, sektor 

industri 39.225 orang serta sektor pertanian dan maritim sebanyak 2.251. "Jadi total TKA 

yang bekrja di 2021 sebanyak 88.271 orang," jelasnya. Suhartono menyebutkan, karena 

pandemi Covid-19 terjadi penurunan jumlah TKA yang pada pada 2021 turun menjadi 

sebanyak 88.271 orang. Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Suhartono membeberkan data 

tenaga kerja asing (TKA) selama periode tahun 2019-2021. Menurut Suhartono, mereka yang 

bekerja di sektor jasa pada tahun 2019 mencapai 65.416 orang lalu di sektor industri 

sebanyak 41.418 orang untuk dan sektor pertanian dan maritim 2.712 orang. 

 

 

 

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian 

Ketenagakerjaan Suhartono membeberkan data tenaga kerja asing (TKA) selama periode tahun 2019-

2021.Menurut Suhartono, mereka yang bekerja di sektor jasa pada tahun 2019 mencapai 65.416 orang 

lalu di sektor industri sebanyak 41.418 orang untuk dan sektor pertanian dan maritim 2.712 orang."Jadi 

total pada tahun 2019 sebanyak 109. 546 orang," kata Suhartono di Panja Pengawasan Penanganan 

Tenaga Kerja Asing dengan Komisi IX DPR RI di ruang rapat Komisi IX, Kompleks Parlemen Senayan, 

Jakarta, Selasa (8/2/2022).Memasuki tahun 2020, jumlah TKA yang bekerja di sektor jasa turun menjadi 

sebanyak 53.323 orang dan di sektor industri turun menjadi 38.087 orang dan di sektor pertanian dan 

maritim sebanyak 2.351 orang.Sehingga total jumlah TKA pada 2020 sebanyak 93.761 orang.Memasuki 

tahun 2021, jumlah TKA yang bekerja di sektor jasa sebanyak 46.795 orang, sektor industri 39.225 orang 

serta sektor pertanian dan maritim sebanyak 2.251."Jadi total TKA yang bekrja di 2021 sebanyak 88.271 

orang," jelasnya.Suhartono menyebutkan, karena pandemi Covid-19 terjadi penurunan jumlah TKA yang 

pada pada 2021 turun menjadi sebanyak 88.271 orang.Berdasarkan level jabatan pada tahun 2019, untuk 

advisor atau consultant sebanyak 27.241 orang dan direksi sebanyak 11.508 orang.Kemudian komisaris 
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sebanyak 991, dan manager sebanyak 23.082 orang, untuk profesional sebanyak 46.724 

orang."Sementara untuk tahun 2020, untuk konsultant sebanyak 21.600, kemudian pada direksi 9956, 

komisaris 718, manager 19,941, profesional 41.906, jadi total 2020, sebanyak 93.761," ucap 

Suhartono."Untuk tahun 2021, untuk konsultan sebanyak 20.807 direksi sebanyak 8.936, komisaris 

sebanyak 656, dan manager sebanyak 19127, dan profesional sebanyak 38.745," terangnya. 
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Title Airlangga: Pemerintah Mendorong Kebijakan Turunkan 

Kemiskinan Ekstrem di 212 Wilayah 

Author _noname 

Media Radar Sulbar Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://radarsulbar.co.id/airlangga-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-

kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah 

Summary Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan 

ekstrem di 212 wilayah di Indonesia sepanjang 2022. 

 

 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah 

mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di 212 wilayah di 

Indonesia sepanjang 2022."Pemerintah mendorong diberikan langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat diturunkan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Kendari, Selasa 8 

Februari 2022.Menko Airlangga mengatakan salah satu kebijakan yang sudah terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan adalah program perlindungan sosial yang masuk dalam Program Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PEN).Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan kebijakan pengentasan kemiskinan 

melalui program perlindungan sosial telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen 

pada Maret 2021 menjadi 9,71 persen pada September 2021."Dari segi program pengentasan kemiskinan 

dan perlindungan sosial telah menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen menjadi 9,71 persen 

pada September 2021," kata Airlangga.Tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan 

yakni Maret pada 2015 sebesar 11,22 persen dan September 11,13 persen, kemudian Maret 2016 

menjadi 10,86 persen dan September 10,7 persen, lalu Maret 2017 sebesar 10,64 persen dan September 

10,12 persen.Penurunan terus berlanjut pada Maret 2018 sebesar 9,82 persen dan September 9,66 

persen, kemudian berlanjut pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen dan September 9,22 persen.Di sisi lain, 

tren penurunan ini terhenti pada 2020 seiring COVID-19 mulai memasuki Indonesia yakni terbukti tingkat 

kemiskinan meningkat menjadi 9,78 persen pada Maret 2020 dan terus naik hingga 10,19 persen pada 

September.Meski demikian tingkat kemiskinan mulai membaik pada Maret 2021 yaitu 10,14 persen dan 

September 9,71 persen seiring pemerintah terus mengakselerasi program perlindungan sosial.Program 

perlindungan sosial terealisasi Rp171 triliun atau 91,5 persen dari pagu Rp186,64 triliun yang diberikan 

antara lain untuk pengentasan kemiskinan ekstrem kepada 1,16 juta penerima di 35 kabupaten 

prioritas.Sementara program perlindungan masyarakat pada 2022 memiliki pagu Rp154,8 triliun untuk 

melanjutkan program bantuan sosial seperti PKH dan Sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa, Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan, serta antisipasi perluasan perlindungan sosial. 
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Title Ada 88.271 Pekerja Asing di RI, Terbanyak dari China Author Danang Sugianto 

Media Detik Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Neutral 

Link http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5933230/ada-88271-pekerja-asing-di-ri-

terbanyak-dari-china 

Summary Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & 

PKK) Suhartono mengungkapkan, jika dilihat dari asalnya paling banyak TKA di RI berasal dari 

China. "Karena trennya sudah menurun ini memang masih yang terbesar adalah dari China, 

kemudian dari Jepang dan Korea Selatan," tuturnya dalam rapat Panja Pengawasan 

Penanganan Tenaga Kerja Asing dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/2/2022). 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah tenaga kerja asing (TKA) di 2021 sebanyak 88.271 orang. 

Angka itu mengalami penurunan dari 2 tahun sebelumnya.Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja 

dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Suhartono mengungkapkan, jika dilihat dari asalnya 

paling banyak TKA di RI berasal dari China."Karena trennya sudah menurun ini memang masih yang 

terbesar adalah dari China, kemudian dari Jepang dan Korea Selatan," tuturnya dalam rapat Panja 

Pengawasan Penanganan Tenaga Kerja Asing dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/2/2022).Suhartono 

membeberkan data bahwa jumlah TKA di Indonesia dari 2019 ke 2021 terus mengalami penurunan. Pada 

2019 sebanyak 109. 546 orang, 2020 sebanyak 93.761 orang dan 2021 sebanyak 88.271 orang.Jika dilihat 

lebih detil dari jenis usahanya, paling banyak dari sektor jasa yakni sebanyak 46.795 orang di 2021. Lalu 

diikuti sektor industri sebanyak 39.225 orang, serta sektor pertanian dan maritim sebanyak 2.251 

orang.Di 2021 TKA paling banyak menempati level jabatan profesional sebanyak 38.745 orang. Dia 

mencontohkan posisi profesional untuk tenaga kerja yang bersifat teknis seperti pemasangan alat 

berat."Untuk profesional ini adalah kebanyakan tenaga kerja teknis. Misalnya untuk pemasangan alat-

alat berat. Karena ini terkait masalah bahasa, petunjuknya dari negara mereka," terangnya. 
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Title Ada 88.271 Orang TKA di RI, Terbanyak dari China Author Danang Sugianto 

Media Detik Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Neutral 

Link http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5933230/ada-88271-orang-tka-di-ri-

terbanyak-dari-china 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah tenaga kerja asing (TKA) di 2021 sebanyak 

88.271 orang. Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 

(Binapenta & PKK) Suhartono mengungkapkan, jika dilihat dari asalnya paling banyak TKA di 

RI berasal dari China. 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah tenaga kerja asing (TKA) di 2021 sebanyak 88.271 orang. 

Angka itu mengalami penurunan dari 2 tahun sebelumnya.Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja 

dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Suhartono mengungkapkan, jika dilihat dari asalnya 

paling banyak TKA di RI berasal dari China."Karena trennya sudah menurun ini memang masih yang 

terbesar adalah dari China, kemudian dari Jepang dan Korea Selatan," tuturnya dalam rapat Panja 

Pengawasan Penanganan Tenaga Kerja Asing dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/2/2022).Suhartono 

membeberkan data bahwa jumlah TKA di Indonesia dari 2019 ke 2021 terus mengalami penurunan. Pada 

2019 sebanyak 109. 546 orang, 2020 sebanyak 93.761 orang dan 2021 sebanyak 88.271 orang.Jika dilihat 

lebih detil dari jenis usahanya, paling banyak dari sektor jasa yakni sebanyak 46.795 orang di 2021. Lalu 

diikuti sektor industri sebanyak 39.225 orang, serta sektor pertanian dan maritim sebanyak 2.251 

orang.Di 2021 TKA paling banyak menempati level jabatan profesional sebanyak 38.745 orang. Dia 

mencontohkan posisi profesional untuk tenaga kerja yang bersifat teknis seperti pemasangan alat 

berat."Untuk profesional ini adalah kebanyakan tenaga kerja teknis. Misalnya untuk pemasangan alat-

alat berat. Karena ini terkait masalah bahasa, petunjuknya dari negara mereka," terangnya. 
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Title DPRD Kalimantan Tengah Minta Pemerintah Tingkatkan 

Pegawasan TKA Angkutan Kayu 

Author _noname 

Media Borneonews Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.borneonews.co.id/berita/253801-dprd-kalteng-minta-pemerintah-tingkatkan-

pegawasan-tka-angkutan-kayu 

Summary DPRD Kalimantan Tengah meminta pemerintah daerah meningkatkan pengawasan aktivitas 

pengangkutan kayu bulat terkadang melebih kapasitas, dan perlunya pendataan secara baik 

serta optimal terhadap tenaga kerja asing di provinsi ini. "Ada sejumlah titik jalan di provinsi 

ini mengalami kerusakan, dugaan kuat akibat pengangkutan kayu bulat yang melebihi 

kapasitas atau di atas 8 ton," kata Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Abdul Razak, Senin 

7 Februari 2022. 

 

 

 

DPRD Kalimantan Tengah meminta pemerintah daerah meningkatkan pengawasan aktivitas 

pengangkutan kayu bulat terkadang melebih kapasitas, dan perlunya pendataan secara baik serta 

optimal terhadap tenaga kerja asing di provinsi ini."Ada sejumlah titik jalan di provinsi ini mengalami 

kerusakan, dugaan kuat akibat pengangkutan kayu bulat yang melebihi kapasitas atau di atas 8 ton," kata 

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Abdul Razak, Senin 7 Februari 2022.Dia mengatakan saat ini 

pemerintah berupaya membangun jalan guna memperlancar arus transportasi di provinsi ini. Tapi 

sayangnya ada perusahaan kayu dalam pengangkutan kayu melebihi tonase yang berakibat terjadinya 

kerusakan jalan.Dia mengingatkan sekaligus meminta perusahaan besar swasta (PBS), khususnya di 

sektor kayu dapat mematuhi aturan dan tidak mengangkut melebihi kapasitas. Sebab pengangkutan 

melebihi kapasitas itu membuat jalan rusak yang justru mengganggu aktivitas masyarakat."Kami bukan 

berarti melarang perusahaan melalui jalan yang telah dibangun. Terpenting itu harus memperhatikan 

ketentuan angkutan maksimal 8 ton atau di bawah itu," katanya.Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD 

Kalimantan Tengah Artaban meminta agar keberadaan tenaga kerja asing yang ada di provinsi ini, 

terkhusus di Kabupaten Katingan, dapat ditata dengan baik dan optimal.Untuk itu dinas tenaga kerja yang 

memiliki kewenangan harus mengetahui keberadaan tenaga kerja asing yang sedang melakukan aktivitas 

pekerjaan dan memberikan laporan secara rutin.Dia mengakui tenaga kerja asing kewenangannya ada di 

provinsi, namun bukan berarti kabupaten/kota lepas tangan begitu saja. Sebab di tiap kabupaten/kota 
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memiliki juga dinas yang bertugas mengurusi masalah tenaga kerja dan dapat dengan mudah 

berkomunikasi dengan perusahaan di wilayahnya."Disnakertrans harus memiliki dokumen terkait 

pekerjaannya apa, masa tinggal berapa lama. Nah ini semua tentu sesuai dengan visa yang mereka 

pegang. Kalau tidak punya dokumen, mungkin saja masa kerja atau tinggal sudah habis, tetapi kita tidak 

tahu," katanya.ANTARA 
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Title Gelar Komunikasi Sosial, Dandim Tanbu Ajak Masyarakat 

Tangkal Radikalisme 

Author _noname 

Media Apahabar.com Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://apahabar.com/2022/02/gelar-komunikasi-sosial-dandim-tanbu-ajak-masyarakat-

tangkal-radikalisme 

Summary "Ini ntuk menjalin silaturahmi dan juga sesuai program yang ditetapkan oleh Komando Atas," 

ungkap Dandim 1022/Tanah Bumbu, Letkol Cpn Rahmat Trianto, saat membuka kegiatan. 

Dandim mengatakan komunikasi sosial tersebut juga untuk menjalin komunikasi dengan 

seluruh komponen masyarakat yang ada di wilayah Kodim 1022/Tanah Bumbu. 

 

 

 

Kodim 1022/Tanah Bumbu menggelar kegiatan Komunikasi Sosial bersama komponen masyarakat, 

Selasa (8/2).Sebanyak 60 orang tamu dan undangan dari berbagai kalangan yakni dari tokoh agama, 

tokoh masyarakat, Senkom, Pemuda Panca Marga, Banteng Borneo Perjuangan, FKPPI, GM FKPPI, Serikat 

Buruh Sejahtera Indonesia, Pemuda Pancasila dan Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Tanah Bumbu 

hadir pada kegiatan ini.Kegiatan yang digelar di Aula Makodim adalah sebagai salah satu metode 

Pembinaan Teritorial (Binter) pelaksanaan Komunikasi Sosial (Komsos) diselenggarakan oleh Kodim 

selaku komando kewilayahan.Tujuannya adalah untuk menjalin keakraban serta sebagai salah satu cara 

mencari informasi dari komponen masyarakat tentang situasi dan kondisi di wilayahnya masing-

masing."Ini ntuk menjalin silaturahmi dan juga sesuai program yang ditetapkan oleh Komando Atas," 

ungkap Dandim 1022/Tanah Bumbu, Letkol Cpn Rahmat Trianto, saat membuka kegiatan.Dandim 

mengatakan komunikasi sosial tersebut juga untuk menjalin komunikasi dengan seluruh komponen 

masyarakat yang ada di wilayah Kodim 1022/Tanah Bumbu."Dengan saling mengenal antara aparat 

kewilayahan dengan masyarakat, maka akan tercipta keakraban dan rasa kebersamaan yang akan 

berujung pada persatuan bangsa," tuturnya.Dandim mengingatkan persatuan bangsa perlu dijaga oleh 

semua pihak. Jangan sampai isu-isu yang tidak baik akan memecah belah bangsa yang kaya akan 

keberagaman."Mari gelorakan semangat Bhinneka Tunggal Ika dengan menghargai segala perbedaan 

yang ada. Mari kita cegah perpecahan dan menangkal radikalisme demi tegaknya NKRI," pungkas 

Dandim. 
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Title Airlangga Hartarto: Pemerintah Dorong Kebijakan Turunkan 

Kemiskinan Ekstrem di 212 Wilayah RI 

Author _noname 

Media Sindo News Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://ekbis.sindonews.com/read/680109/33/airlangga-hartarto-pemerintah-dorong-

kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah-ri-1644303721 

Summary Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan 

ekstrem di 212 wilayah di Indonesia sepanjang 2022. "Pemerintah mendorong diberikan 

langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko AirlanggaHartarto dalam Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi 

Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Kendari, Selasa, (8/2/2022). Menko Airlangga 

mengatakan salah satu kebijakan yang sudah terbukti efektif mampu menekan tingkat 

kemiskinan adalah program perlindungan sosial yang masuk dalam Program Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PEN). 

 

 

 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah 

mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di 212 wilayah di 

Indonesia sepanjang 2022."Pemerintah mendorong diberikan langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat diturunkan," kata Menko AirlanggaHartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Kendari, Selasa, 

(8/2/2022).Menko Airlangga mengatakan salah satu kebijakan yang sudah terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan adalah program perlindungan sosial yang masuk dalam Program Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PEN).Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan kebijakan pengentasan kemiskinan 

melalui program perlindungan sosial telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen 

pada Maret 2021 menjadi 9,71 persen pada September 2021."Dari segi program pengentasan kemiskinan 

dan perlindungan sosial telah menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen menjadi 9,71 persen 

pada September 2021," kata Airlangga.Tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan 

yakni Maret pada 2015 sebesar 11,22 persen dan September 11,13 persen, kemudian Maret 2016 

menjadi 10,86 persen dan September 10,7 persen, lalu Maret 2017 sebesar 10,64 persen dan September 
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10,12 persen.Penurunan terus berlanjut pada Maret 2018 sebesar 9,82 persen dan September 9,66 

persen, kemudian berlanjut pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen dan September 9,22 persen.Di sisi lain, 

tren penurunan ini terhenti pada 2020 seiring COVID-19 mulai memasuki Indonesia yakni terbukti tingkat 

kemiskinan meningkat menjadi 9,78 persen pada Maret 2020 dan terus naik hingga 10,19 persen pada 

September.Meski demikian tingkat kemiskinan mulai membaik pada Maret 2021, yaitu 10,14 persen dan 

September 9,71 persen, seiring pemerintah terus mengakselerasi program perlindungan sosial.Program 

perlindungan sosial terealisasi Rp171 triliun atau 91,5 persen dari pagu Rp186,64 triliun yang diberikan 

antara lain untuk pengentasan kemiskinan ekstrem kepada 1,16 juta penerima di 35 kabupaten 

prioritas.Sementara itu, program perlindungan masyarakat pada 2022 memiliki pagu Rp154,8 triliun 

untuk melanjutkan program bantuan sosial seperti PKH dan Sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa, Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan, serta antisipasi perluasan perlindungan sosial. 
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Title Tukang Las Rel Proyek Kereta Cepat Didatangkan dari China, 

Bappenas: Awalnya Terkejut, tapi. 

Author Nicholas Ryan 

Aditya 

Media Kompas Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Negative 

Link http://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/14083571/tukang-las-rel-proyek-kereta-

cepat-didatangkan-dari-china-bappenas-awalnya 

Summary Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Pungky 

Sumadi mengungkapkan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung memang diisi oleh para 

tenaga kerja asing (TKA) yang sebagian berasal dari China. Pihaknya mengaku awalnya 

terkejut melihat fenomena posisi tukang las bahkan harus menggunakan pekerja asing asal 

China. 

 

 

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Pungky Sumadi 

mengungkapkan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung memang diisi oleh para tenaga kerja asing (TKA) 

yang sebagian berasal dari China.Para pekerja asing itu melakukan pekerjaan dengan berbagai tugas, 

misalnya bahkan sebagai tukang las."Sebagai contoh, misalnya kami sempat mengunjungi proyek kereta 

cepat Indonesia, Jakarta-Bandung. Itu awalnya agak membingungkan pada saat kami melihat, misalnya 

tukang las untuk rel itu ternyata masih harus dari Tiongkok kita datangkan," kata Pungky dalam rapat 

panitia kerja (Panja) Pengawasan Penanganan Tenaga Kerja Asing di Komisi IX DPR, Selasa 

(8/2/2022).Pihaknya mengaku awalnya terkejut melihat fenomena posisi tukang las bahkan harus 

menggunakan pekerja asing asal China.Setelah ditelusuri, pihaknya mengetahui alasan di balik 

itu."Setelah kami diskusi dengan mereka, ternyata rel yang ada itu adalah rel yang kualitasnya sangat 

tinggi. Tingkat kepadatan maupun campuran besinya dan itu belum mampu diproduksi oleh Krakatau 

Steel misalnya," jelas Pungky.Dia mencontohkan, misalnya panjang satu batang rel sekitar 50 meter. 

Menurutnya, Indonesia belum pernah membuat hal-hal semacam itu.Selain itu, kualitas rel yang sangat 

tinggi juga menjadi alasan dibutuhkan teknik pengelasan dan alat las berkualitas."Untuk itu 

membutuhkan teknik pengelasan dan alat-alat yang berkualitas tinggi yang memang belum kita miliki," 

ujarnya."Hal-hal seperti ini sebetulnya, kami dapatkan sebagai contoh mengapa kita masih 

membutuhkan kadang-kadang tenaga ahli yang walaupun sifatnya sangat teknis, tetapi memang kita 

belum memiliki kapasitas itu," tambah dia.Perlu diketahui, pemerintah menargetkan Kereta Cepat 

Jakarta-Bandung bisa dilakukan uji coba pada akhir 2022 mendatang, sehingga diharapkan pada 2023 

sudah bisa beroperasi. Target itu seiring dengan progres pembangunannya yang diklaim hampir 

rampung.Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Zulfikri mengatakan, hingga 

pertengahan Januari 2022 progres fisik proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah mencapai 79,90 

persen atau hampir 80 persen."Progres fisik sampai dengan 14 Januari 2022 adalah sebesar 79,90 persen, 

di mana untuk progres pekerjaan jembatan atau bridge 89,30 persen, subsgrade 78,41 persen, dan tunnel 

98,07 persen," ujar Zulfikri dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI, Senin 

(7/2/2022).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 Bappenas Kaget Tukang Las Rel Kereta Cepat Didatangkan dari 

China 

Author _noname 

Media Vivanews Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Negative 

Link http://www.viva.co.id/berita/bisnis/1447446-bappenas-kaget-tukang-las-rel-kereta-cepat-

didatangkan-dari-china 

Summary Mega proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ternyata memakai jasa tenaga kerja asing (TKA) 

yang mayoritas dari China. Namun setelah berdiskusi ternyata ada alasan tertentu mengapa 

menggunakan TKA China untuk posisi tukang las pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. 

Itulah yang menjadi alasan mengapa tukang las di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung 

memakai jasa TKA China. Bahkan terdapat posisi tukang las yang diisi oleh warga negeri Tirai 

bambu tersebut. 

 

 

Mega proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ternyata memakai jasa tenaga kerja asing (TKA) yang 

mayoritas dari China. Bahkan terdapat posisi tukang las yang diisi oleh warga negeri Tirai bambu 

tersebut.Demikian diungkapkan oleh Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Pungky 

Sumadi dalam rapat Panja Pengawasan Penanganan Tenaga Kerja Asing dengan Komisi IX DPR RI, Selasa, 

8 Februari 2022."Kami sempat mengunjungi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Itu awalnya agak 

membingungkan pada saat kami melihat misalnya tukang las untuk rel itu ternyata masih harus dari 

Tiongkok kita datangkan," ujarnya.Pungky lebih jauh menceritakan, awalnya, Ia kaget melihat hal 

tersebut. Namun setelah berdiskusi ternyata ada alasan tertentu mengapa menggunakan TKA China 

untuk posisi tukang las pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung."Setelah kami diskusi dengan mereka 

ternyata rel yang ada itu adalah rel yang kualitasnya sangat tinggi, baik tingkat kepadatan maupun 

campuran besinya, dan itu belum mampu diproduksi oleh Krakatau Steel misalnya, panjangnya pun 1 

batang sekitar 50 meter, yang kita pun belum pernah bisa membuatnya," urainya.Dengan kualitas rel 

yang sangat tinggi, sambung Pungky, dibutuhkan teknik pengelasan dan alat las yang juga berkualitas 

tinggi. Itulah yang menjadi alasan mengapa tukang las di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung memakai 

jasa TKA China."Itu membutuhkan teknik pengelasan dan alat-alat yang berkualitas tinggi yang memang 

kita belum memiliki. Hal-hal seperti ini yang sebetulnya kami dapatkan sebagai contoh mengapa kita 

masih membutuhkan kadang-kadang tenaga ahli yang walaupun sifatnya amat teknis, tetapi kita belum 

memiliki kapasitas itu," imbuhnya. 

  



 

255 

 

Title Airlangga Pastikan Pemerintah Dorong Kebijakan Turunkan 

Kemiskinan Ekstrem di 212 Wilayah 

Author (wol/pel/d1) 

Media Waspada Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://waspada.co.id/2022/02/airlangga-pastikan-pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-

kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah 

Summary Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan 

ekstrem di 212 wilayah di Indonesia sepanjang 2022. "Pemerintah mendorong diberikan 

langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi 

Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Kendari, Selasa (8/2). Menko Airlangga 

mengatakan salah satu kebijakan yang sudah terbukti efektif mampu menekan tingkat 

kemiskinan adalah program perlindungan sosial yang masuk dalam Program Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PEN). Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan kebijakan pengentasan 

kemiskinan melalui program perlindungan sosial telah berhasil menurunkan tingkat 

kemiskinan dari 10,14 persen pada Maret 2021 menjadi 9,71 persen pada September 2021. 

 

 

 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah 

mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di 212 wilayah di 

Indonesia sepanjang 2022."Pemerintah mendorong diberikan langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat diturunkan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Kendari, Selasa 

(8/2).Menko Airlangga mengatakan salah satu kebijakan yang sudah terbukti efektif mampu menekan 

tingkat kemiskinan adalah program perlindungan sosial yang masuk dalam Program Pemulihan Ekonomi 

Nasional (PEN).Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan kebijakan pengentasan kemiskinan melalui 

program perlindungan sosial telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen pada 

Maret 2021 menjadi 9,71 persen pada September 2021."Dari segi program pengentasan kemiskinan dan 

perlindungan sosial telah menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen menjadi 9,71 persen pada 

September 2021," kata Airlangga.Tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan yakni 
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Maret pada 2015 sebesar 11,22 persen dan September 11,13 persen, kemudian Maret 2016 menjadi 

10,86 persen dan September 10,7 persen, lalu Maret 2017 sebesar 10,64 persen dan September 10,12 

persen.Penurunan terus berlanjut pada Maret 2018 sebesar 9,82 persen dan September 9,66 persen, 

kemudian berlanjut pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen dan September 9,22 persen.Di sisi lain, trend 

penurunan ini terhenti pada 2020 seiring Covid-19 mulai memasuki Indonesia yakni terbukti tingkat 

kemiskinan meningkat menjadi 9,78 persen pada Maret 2020 dan terus naik hingga 10,19 persen pada 

September.Meski demikian tingkat kemiskinan mulai membaik pada Maret 2021 yaitu 10,14 persen dan 

September 9,71 persen seiring pemerintah terus mengakselerasi program perlindungan sosial.Program 

perlindungan sosial terealisasi Rp171 triliun atau 91,5 persen dari pagu Rp186,64 triliun yang diberikan 

antara lain untuk pengentasan kemiskinan ekstrem kepada 1,16 juta penerima di 35 kabupaten 

prioritas.Sementara program perlindungan masyarakat pada 2022 memiliki pagu Rp154,8 triliun untuk 

melanjutkan program bantuan sosial seperti PKH dan Sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa, Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan, serta antisipasi perluasan perlindungan sosial. 
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Title Tiga Tahun Terakhir, Jumlah Pekerja Asing Profesional Sentuh 

Angka 40.000 Orang 

Author Nicholas Ryan 

Aditya 

Media Kompas Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/14161561/tiga-tahun-terakhir-jumlah-

pekerja-asing-profesional-sentuh-angka-40000 

Summary Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) mencatat sebanyak lebih dari 40.000 orang pekerja 

asing dengan level jabatan profesional berada di Indonesia selama periode 2019-2021. Hal 

ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) Suhartono dalam rapat bersama 

panitia kerja (Panja) Komisi IX DPR bersama pemerintah, Selasa (8/2/2022). "Berdasarkan 

level jabatan, pada 2019, untuk advisor atau consultan sebanyak 27.241. Direksi sebanyak 

11.508, kemudian komisaris sebanyak 991, dan manager sebanyak 23.082. 

 

Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) mencatat sebanyak lebih dari 40.000 orang pekerja asing dengan 

level jabatan profesional berada di Indonesia selama periode 2019-2021.Hal ini diungkapkan oleh 

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian 

Tenaga Kerja (Kemnaker) Suhartono dalam rapat bersama panitia kerja (Panja) Komisi IX DPR bersama 

pemerintah, Selasa (8/2/2022)."Berdasarkan level jabatan, pada 2019, untuk advisor atau consultan 

sebanyak 27.241. Direksi sebanyak 11.508, kemudian komisaris sebanyak 991, dan manager sebanyak 

23.082. Untuk profesional sebanyak 46.724," kata Suhartono dalam rapat.Pada tahun berikutnya yaitu 

2020, jumlah pekerja asing profesional di Indonesia mengalami penurunan menjadi 41.906.Kemudian, 

pekerja asing yang menjabat konsultan ada sebanyak 21.600 di tahun yang sama. Lalu, mereka yang 

menjabat sebagai direksi perusahaan sebanyak 9.956, komisaris sebanyak 718, dan manajer 19.941 

orang."Untuk tahun 2021, konsultan sebanyak 20.807, direksi sebanyak 8.936, komisaris sebanyak 656, 

dan manager sebanayk 19.127, dan profesional sebanyak 38.745," jelasnya.Suhartono mengungkapkan, 

pekerja asing yang memiliki jabatan profesional adalah mereka yang bekerja sebagai teknisi.Para pekerja 

itu bertugas dalam pemasangan alat-alat berat dan dibutuhkan profesionalitas bahasa asing."Karena ini 

berkaitan dengan masalah untuk bahasa, petunjuknya (petunjuk alat) dari negara asal mereka, jadi ini 

membutuhkan," klaim Suhartono.Ia juga mengeklaim, para pekerja asing tersebut tidak berlama-lama 

berada di Indonesia. Mereka disebut hanya berada sekitar enam bulan dalam masa kerja di 

Indonesia.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 Airlangga Hartarto: Pemerintah Mendorong Kebijakan Turunkan 

Kemiskinan Ekstrem di 212 Wilayah 

Author _noname 

Media Radarbogor.id Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.radarbogor.id/2022/02/08/airlangga-hartarto-pemerintah-mendorong-

kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah 

Summary Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, 

pemerintah mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan 

ekstrem di 212 wilayah di Indonesia sepanjang 2022. "Pemerintah mendorong diberikan 

langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi 

Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Kendari, Selasa (8/2/2022). Menko Airlangga 

mengatakan salah satu kebijakan yang sudah terbukti efektif mampu menekan tingkat 

kemiskinan adalah program perlindungan sosial yang masuk dalam Program Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PEN). Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan kebijakan pengentasan 

kemiskinan melalui program perlindungan sosial telah berhasil menurunkan tingkat 

kemiskinan dari 10,14 persen pada Maret 2021 menjadi 9,71 persen pada September 2021. 

 

 

 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah 

mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di 212 wilayah di 

Indonesia sepanjang 2022."Pemerintah mendorong diberikan langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat diturunkan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Kendari, Selasa 

(8/2/2022).Menko Airlangga mengatakan salah satu kebijakan yang sudah terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan adalah program perlindungan sosial yang masuk dalam Program Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PEN).Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan kebijakan pengentasan kemiskinan 

melalui program perlindungan sosial telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen 

pada Maret 2021 menjadi 9,71 persen pada September 2021."Dari segi program pengentasan kemiskinan 

dan perlindungan sosial telah menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen menjadi 9,71 persen 

pada September 2021," kata Airlangga.Tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan 
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yakni Maret pada 2015 sebesar 11,22 persen dan September 11,13 persen, kemudian Maret 2016 

menjadi 10,86 persen dan September 10,7 persen, lalu Maret 2017 sebesar 10,64 persen dan September 

10,12 persen.Penurunan terus berlanjut pada Maret 2018 sebesar 9,82 persen dan September 9,66 

persen, kemudian berlanjut pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen dan September 9,22 persen.Di sisi lain, 

tren penurunan ini terhenti pada 2020 seiring Covid-19 mulai memasuki Indonesia yakni terbukti tingkat 

kemiskinan meningkat menjadi 9,78 persen pada Maret 2020 dan terus naik hingga 10,19 persen pada 

September.Meski demikian tingkat kemiskinan mulai membaik pada Maret 2021 yaitu 10,14 persen dan 

September 9,71 persen seiring pemerintah terus mengakselerasi program perlindungan sosial.Program 

perlindungan sosial terealisasi Rp171 triliun atau 91,5 persen dari pagu Rp186,64 triliun yang diberikan 

antara lain untuk pengentasan kemiskinan ekstrem kepada 1,16 juta penerima di 35 kabupaten 

prioritas.Sementara program perlindungan masyarakat pada 2022 memiliki pagu Rp154,8 triliun untuk 

melanjutkan program bantuan sosial seperti PKH dan Sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa, Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan, serta antisipasi perluasan perlindungan sosial. 
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Title Bappenas Kaget! Tukang Las Proyek Kereta Cepat Ternyata 

Didatangkan Dari China 

Author _noname 

Media Repelita Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Negative 

Link http://www.repelita.com/bappenas-kaget-tukang-las-proyek-kereta-cepat-ternyata-

didatangkan-dari-china 

Summary Tidak bisa dipungkiri mega proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menggunakan tenaga kerja 

asing (TKA) yang mayoritas dari China. Menariknya, ternyata ada posisi tukang las yang juga 

diisi oleh TKA China. Dia mengakui pada saat melakukan kunjungan kerja ke proyek Kereta 

Cepat Jakarta-Bandung ditemukan tukang las yang merupakan TKA China. Namun setelah 

berdiskusi ternyata ada alasan tertentu mengapa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung 

harus menggunakan TKA China hanya untuk posisi tukang las. 

 

Tidak bisa dipungkiri mega proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menggunakan tenaga kerja asing (TKA) 

yang mayoritas dari China.Menariknya, ternyata ada posisi tukang las yang juga diisi oleh TKA China.Hal 

itu diungkapkan oleh Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas, Pungky Sumadi.Dia 

mengakui pada saat melakukan kunjungan kerja ke proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ditemukan 

tukang las yang merupakan TKA China."Contoh misalnya kami sempat mengunjungi proyek Kereta Cepat 

Jakarta-Bandung. Itu awalnya agak membingungkan pada saat kami melihat misalnya tukang las untuk 

rel itu ternyata masih harus dari Tiongkok kita datangkan," ungkapnya dalam rapat Panja Pengawasan 

Penanganan Tenaga Kerja Asing dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/2/2022).Pungky mengaku pihaknya 

awalnya kaget melihat hal itu.Namun setelah berdiskusi ternyata ada alasan tertentu mengapa proyek 

Kereta Cepat Jakarta-Bandung harus menggunakan TKA China hanya untuk posisi tukang las."Setelah 

kami diskusi dengan mereka ternyata rel yang ada itu adalah rel yang kualitasnya sangat tinggi, baik 

tingkat kepadatan maupun campuran besinya.Dan itu belum mampu diproduksi oleh Krakatau Steel 

misalnya, panjangnya pun 1 batang sekitar 50 meter, yang kita pun belum pernah bisa membuatnya," 

terangnya.Dengan kualitas rel yang sangat tinggi, dibutuhkan teknik pengelasan dan alat las yang juga 

berkualitas tinggi.Itulah yang menjadi alasan mengapa tukang las di proyek Kereta Cepat Jakarta-

Bandung menggunakan TKA China."Itu membutuhkan teknik pengelasan dan alat-alat yang berkualitas 

tinggi yang memang kita belum memiliki," tuturnya."Hal-hal seperti ini yang sebetulnya kami dapatkan 

sebagai contoh mengapa kita masih membutuhkan kadang-kadang tenaga ahli yang walaupun sifatnya 

amat teknis, tetapi kita belum memiliki kapasitas itu," tambahnya.Sebelumnya diberitakan, Direktur 

Utama KCIC Dwiyana Slamet menjelaskan, memang di awal pengerjaan penggunaan TKA lebih 

banyak.Sebab proyek ini disebut memiliki tingkat kesulitan yang tinggi."Dari awal di dalam proses 

perencanaan memang diharapkan dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi terkait teknologi kereta 

cepat perbandingan tenaga asing dibanding tenaga lokal 1:4," terangnya dalam dalam RDP dengan Komisi 

V, Senin (7/2/2022).Namun seiring berjalannya waktu, saat ini rasio TKA dengan tenaga kerja lokal yang 

tadinya 1:4 menjadi 1:7.Terdiri dari TKA sebanyak 2.010 orang dan tenaga kerja lokal sebanyak 13.477 

orang dengan total pekerja 15.487 orang. 
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Title Kemenaker Ungkap Jumlah Tenaga Kerja Asing di Indonesia 

Sepanjang 2021 Capai 88 Ribu Orang, Paling Banyak di Sektor Jasa 

Author _noname 

Media Era.id Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Neutral 

Link http://era.id/nasional/87434/kemenaker-ungkap-jumlah-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-

sepanjang-2021-capai-88-ribu-orang-paling-banyak-di-sektor-jasa 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan, jumlah tenaga kerja asing 

(TKA) di Indonesia sepanjang 2021 mencapai 88.271 orang. Sementara dari level jabatan, 

Suhartono menjelaskan, dari jumlah TKA yang ada di Indonesia sepanjang 2021 tersebut 

terdiri dari konsultan, komisaris, direksi, manager, dan tenaga profesional. Meski jumlah TKA 

di Indonesia sepanjang 2021 mencapai 80 ribuan orang, Suhartono mengklaim jumlah 

tersebut mengalami penurunan dibandingkan pada tahun sebelumnya. "Jadi total pada 2021 

sebanyak 88.271 orang," ungkap Suhartono dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, 

Selasa (8/2/2022). 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan, jumlah tenaga kerja asing (TKA) di 

Indonesia sepanjang 2021 mencapai 88.271 orang. Mayoritas merupakan tenaga kerja profesional atau 

teknis.Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 

Kemnaker Suhartono merinci, dari 88.271 orang TKA itu sebanyak 46.795 orang untuk sektor jasa, 39.225 

orang untuk sektor industri, dan 2.251 orang untuk sektor maritim."Jadi total pada 2021 sebanyak 88.271 

orang," ungkap Suhartono dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/2/2022).Sementara dari 

level jabatan, Suhartono menjelaskan, dari jumlah TKA yang ada di Indonesia sepanjang 2021 tersebut 

terdiri dari konsultan, komisaris, direksi, manager, dan tenaga profesional.Rinciannya, jumlah TKA 

dengan jabatan konsultan 20.807 orang, direksi 8.936 orang, komisaris 656 orang, dan manager sebanyak 

19.127 orang."Dan profesional sebanyak 38.745 orang," kata Suhartono.Suhartono lantas menjelaskan, 

maksud dari TKA profesional yaitu pekerja teknis untuk pemasangan alat berat. Alasannya karena 

kebanyakan alat yang digunakan memiliki buku petunjuk dengan bahasa asing, sehingga diperlukan 

bantuan tenaga kerja asing.Namun, menurut Suhartono, TKA profesional ini ada di Indonesia paling lama 

hanya enam bulan saja."Profesional ini adalah banyakan tenaga teknis, teknisi misalnya untuk 

pemasangan alat-alat berat," kata Suhartono.Meski jumlah TKA di Indonesia sepanjang 2021 mencapai 
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80 ribuan orang, Suhartono mengklaim jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 

sebelumnya. Jumlah tenaga kerja asing tertinggi pada 2019 yang mencapai 109. 546 orang.Kemudian 

mengalami penurunan pada 2020, sehingga total TKA di Indonesia hanya 93.761 orang. Menurut 

Suhartono, hal ini disebabkan karena pandemi Covid-19."Perkembangan pada masa Covid-19 terjadi 

penurunan dari sebanyak 109 ribu. menjadi 93 ribu," pungkasnya. 
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Title Airlangga Hartarto: Pemerintah Dorong Kebijakan Turunkan 

Kemiskinan 

Author _noname 

Media Media Apakabar Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.mediaapakabar.com/2022/02/airlangga-hartarto-pemerintah-dorong.html 

Summary Hal itu disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto 

dalam Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di 

Kendari, Selasa, (8/2/2022). "Pemerintah mendorong diberikan langkah-langkah agar pada 

2022 ini 212 wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat diturunkan," kata Menko 

Airlangga Hartarto. Pemerintah mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan 

tingkat kemiskinan ekstrem di 212 wilayah di Indonesia sepanjang 2022. Menko Airlangga 

mengatakan salah satu kebijakan yang sudah terbukti efektif mampu menekan tingkat 

kemiskinan adalah program perlindungan sosial yang masuk dalam Program Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PEN). 

 

 

 

Pemerintah mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di 

212 wilayah di Indonesia sepanjang 2022.Hal itu disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang 

Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi Daerah untuk Memacu 

Pemulihan Nasional di Kendari, Selasa, (8/2/2022)."Pemerintah mendorong diberikan langkah-langkah 

agar pada 2022 ini 212 wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat diturunkan," kata Menko 

Airlangga Hartarto.Menko Airlangga mengatakan salah satu kebijakan yang sudah terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan adalah program perlindungan sosial yang masuk dalam Program Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PEN).Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan kebijakan pengentasan kemiskinan 

melalui program perlindungan sosial telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen 

pada Maret 2021 menjadi 9,71 persen pada September 2021."Dari segi program pengentasan kemiskinan 

dan perlindungan sosial telah menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen menjadi 9,71 persen 

pada September 2021," kata Airlangga.Tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan 

yakni Maret pada 2015 sebesar 11,22 persen dan September 11,13 persen, kemudian Maret 2016 

menjadi 10,86 persen dan September 10,7 persen, lalu Maret 2017 sebesar 10,64 persen dan September 

10,12 persen.Penurunan terus berlanjut pada Maret 2018 sebesar 9,82 persen dan September 9,66 
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persen, kemudian berlanjut pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen dan September 9,22 persen.Di sisi lain, 

tren penurunan ini terhenti pada 2020 seiring COVID-19 mulai memasuki Indonesia yakni terbukti tingkat 

kemiskinan meningkat menjadi 9,78 persen pada Maret 2020 dan terus naik hingga 10,19 persen pada 

September.Meski demikian tingkat kemiskinan mulai membaik pada Maret 2021 yaitu 10,14 persen dan 

September 9,71 persen seiring pemerintah terus mengakselerasi program perlindungan sosial.Program 

perlindungan sosial terealisasi Rp171 triliun atau 91,5 persen dari pagu Rp186,64 triliun yang diberikan 

antara lain untuk pengentasan kemiskinan ekstrem kepada 1,16 juta penerima di 35 kabupaten 

prioritas.Sementara program perlindungan masyarakat pada 2022 memiliki pagu Rp154,8 triliun untuk 

melanjutkan program bantuan sosial seperti PKH dan Sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa, Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan, serta antisipasi perluasan perlindungan sosial 
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Title Airlangga: Pemerintah Mendorong Kebijakan Turunkan Kemiskinan 

Ekstrem 

Author _noname 

Media Radar Bojonegoro Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://radarbojonegoro.jawapos.com/events/advertorial/08/02/2022/airlangga-

pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem 

Summary "Pemerintah mendorong diberikan langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 wilayah yang 

memiliki kemiskinan ekstrem dapat diturunkan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Kendari, 

Selasa, (8/2). KENDARI-Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga 

Hartarto menyatakan pemerintah mendorong berbagai kebijakan untuk mampu 

menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di 212 wilayah di Indonesia sepanjang 2022. Menko 

Airlangga mengatakan salah satu kebijakan yang sudah terbukti efektif mampu menekan 

tingkat kemiskinan adalah program perlindungan sosial yang masuk dalam Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan kebijakan 

pengentasan kemiskinan melalui program perlindungan sosial telah berhasil menurunkan 

tingkat kemiskinan dari 10,14 persen pada Maret 2021 menjadi 9,71 persen pada September 

2021. 

 

 

 

KENDARI-Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di 

212 wilayah di Indonesia sepanjang 2022."Pemerintah mendorong diberikan langkah-langkah agar pada 

2022 ini 212 wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat diturunkan," kata Menko Airlangga 

Hartarto dalam Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di 

Kendari, Selasa, (8/2).Menko Airlangga mengatakan salah satu kebijakan yang sudah terbukti efektif 

mampu menekan tingkat kemiskinan adalah program perlindungan sosial yang masuk dalam Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan kebijakan pengentasan 

kemiskinan melalui program perlindungan sosial telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 

10,14 persen pada Maret 2021 menjadi 9,71 persen pada September 2021."Dari segi program 

pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial telah menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen 



 

266 

 

menjadi 9,71 persen pada September 2021," kata Airlangga.Tingkat kemiskinan di Indonesia terus 

mengalami penurunan yakni Maret pada 2015 sebesar 11,22 persen dan September 11,13 persen, 

kemudian Maret 2016 menjadi 10,86 persen dan September 10,7 persen, lalu Maret 2017 sebesar 10,64 

persen dan September 10,12 persen.Penurunan terus berlanjut pada Maret 2018 sebesar 9,82 persen 

dan September 9,66 persen, kemudian berlanjut pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen dan September 

9,22 persen.Di sisi lain, tren penurunan ini terhenti pada 2020 seiring COVID-19 mulai memasuki 

Indonesia yakni terbukti tingkat kemiskinan meningkat menjadi 9,78 persen pada Maret 2020 dan terus 

naik hingga 10,19 persen pada September.Meski demikian tingkat kemiskinan mulai membaik pada 

Maret 2021 yaitu 10,14 persen dan September 9,71 persen seiring pemerintah terus mengakselerasi 

program perlindungan sosial.Program perlindungan sosial terealisasi Rp171 triliun atau 91,5 persen dari 

pagu Rp186,64 triliun yang diberikan antara lain untuk pengentasan kemiskinan ekstrem kepada 1,16 

juta penerima di 35 kabupaten prioritas.Sementara program perlindungan masyarakat pada 2022 

memiliki pagu Rp154,8 triliun untuk melanjutkan program bantuan sosial seperti PKH dan Sembako, 

Kartu Prakerja, BLT Desa, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, serta antisipasi perluasan perlindungan sosial. 
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Title Menko Airlangga: Pemerintah Mendorong Kebijakan Turunkan 

Kemiskinan Ekstrem di 212 Wilayah 

Author _noname 

Media Radar Tegal Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://radartegal.com/menko-airlangga-pemerintah-mendorong-kebijakan-turunkan-

kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah.28063.html 

Summary Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan 

ekstrem di 212 wilayah di Indonesia sepanjang 2022. "Pemerintah mendorong diberikan 

langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi 

Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Kendari, Selasa (8/2). Menko Airlangga 

mengatakan, salah satu kebijakan yang sudah terbukti efektif mampu menekan tingkat 

kemiskinan adalah program perlindungan sosial yang masuk dalam Program Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PEN). Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan, kebijakan pengentasan 

kemiskinan melalui program perlindungan sosial telah berhasil menurunkan tingkat 

kemiskinan dari 10,14 persen pada Maret 2021 menjadi 9,71 persen pada September 2021. 

 

 

 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah 

mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di 212 wilayah di 

Indonesia sepanjang 2022."Pemerintah mendorong diberikan langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat diturunkan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Kendari, Selasa 

(8/2).Menko Airlangga mengatakan, salah satu kebijakan yang sudah terbukti efektif mampu menekan 

tingkat kemiskinan adalah program perlindungan sosial yang masuk dalam Program Pemulihan Ekonomi 

Nasional (PEN).Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan, kebijakan pengentasan kemiskinan melalui 

program perlindungan sosial telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen pada 

Maret 2021 menjadi 9,71 persen pada September 2021."Dari segi program pengentasan kemiskinan dan 

perlindungan sosial telah menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen menjadi 9,71 persen pada 

September 2021," kata Airlangga.Tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan yakni 
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Maret pada 2015 sebesar 11,22 persen dan September 11,13 persen. Kemudian Maret 2016 menjadi 

10,86 persen dan September 10,7 persen, lalu Maret 2017 sebesar 10,64 persen dan September 10,12 

persen.Penurunan terus berlanjut pada Maret 2018 sebesar 9,82 persen dan September 9,66 persen. 

Kemudian berlanjut pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen dan September 9,22 persen.Di sisi lain, tren 

penurunan ini terhenti pada 2020 seiring Covid-19 mulai memasuki Indonesia yakni terbukti tingkat 

kemiskinan meningkat menjadi 9,78 persen pada Maret 2020 dan terus naik hingga 10,19 persen pada 

September.Meski demikian, tingkat kemiskinan mulai membaik pada Maret 2021 yaitu 10,14 persen dan 

September 9,71 persen seiring pemerintah terus mengakselerasi program perlindungan sosial.Program 

perlindungan sosial terealisasi Rp171 triliun atau 91,5 persen dari pagu Rp186,64 triliun yang diberikan 

antara lain untuk pengentasan kemiskinan ekstrem kepada 1,16 juta penerima di 35 kabupaten 

prioritas.Sementara program perlindungan masyarakat pada 2022 memiliki pagu Rp154,8 triliun untuk 

melanjutkan program bantuan sosial seperti PKH dan Sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa, Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan, serta antisipasi perluasan perlindungan sosial. 
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Title Pemerintah Dorong Berbagai Kebijakan untuk Turunkan Tingkat 

Kemiskinan Ekstrem di 212 Wilayah Sepanjang 2022 

Author _noname 

Media Tiga Pilar News Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.tigapilarnews.com/berita/2022/02/08/131044-Pemerintah-Dorong-Berbagai-

Kebijakan-untuk-Turunkan-Tingkat-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah-Sepanjang-2022 

Summary Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan 

ekstrem di 212 wilayah di Indonesia sepanjang 2022. "Pemerintah mendorong diberikan 

langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi 

Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Kendari, Selasa, (8/2/2022). 

 

 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah 

mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di 212 wilayah di 

Indonesia sepanjang 2022."Pemerintah mendorong diberikan langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat diturunkan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Kendari, Selasa, 

(8/2/2022).Menko Airlangga mengatakan salah satu kebijakan yang sudah terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan adalah program perlindungan sosial yang masuk dalam Program Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PEN). Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan kebijakan pengentasan kemiskinan 

melalui program perlindungan sosial telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen 

pada Maret 2021 menjadi 9,71 persen pada September 2021."Dari segi program pengentasan kemiskinan 

dan perlindungan sosial telah menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen menjadi 9,71 persen 

pada September 2021," kata Airlangga.Tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan 

yakni Maret pada 2015 sebesar 11,22 persen dan September 11,13 persen, kemudian Maret 2016 

menjadi 10,86 persen dan September 10,7 persen, lalu Maret 2017 sebesar 10,64 persen dan September 

10,12 persen.Penurunan terus berlanjut pada Maret 2018 sebesar 9,82 persen dan September 9,66 

persen, kemudian berlanjut pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen dan September 9,22 persen. Di sisi 

lain, tren penurunan ini terhenti pada 2020 seiring COVID-19 mulai memasuki Indonesia yakni terbukti 

tingkat kemiskinan meningkat menjadi 9,78 persen pada Maret 2020 dan terus naik hingga 10,19 persen 

pada September.Meski demikian tingkat kemiskinan mulai membaik pada Maret 2021, yaitu 10,14 

persen dan September 9,71 persen, seiring pemerintah terus mengakselerasi program perlindungan 

sosial. Program perlindungan sosial terealisasi Rp171 triliun atau 91,5 persen dari pagu Rp186,64 triliun 

yang diberikan antara lain untuk pengentasan kemiskinan ekstrem kepada 1,16 juta penerima di 35 

kabupaten prioritas.Sementara itu, program perlindungan masyarakat pada 2022 memiliki pagu Rp154,8 

triliun untuk melanjutkan program bantuan sosial seperti PKH dan Sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa, 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan, serta antisipasi perluasan perlindungan sosial. 
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Title Airlangga: Pemerintah Berusaha Turunkan Kemiskinan Ekstrem di 

212 Daerah 

Author _noname 

Media Radar Cirebon Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.radarcirebon.com/2022/02/08/airlangga-pemerintah-berusaha-turunkan-

kemiskinan-ekstrem-di-212-daerah 

Summary "Pemerintah mendorong diberikan langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 wilayah yang 

memiliki kemiskinan ekstrem dapat diturunkan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Kendari, 

Selasa, (8/2). Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto 

menyatakan pemerintah mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 wilayah di Indonesia sepanjang 2022. Ketua Umum Partai Golkar 

ini menuturkan kebijakan pengentasan kemiskinan melalui program perlindungan sosial 

telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen pada Maret 2021 menjadi 

9,71 persen pada September 2021. 

 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah 

mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di 212 wilayah di 

Indonesia sepanjang 2022."Pemerintah mendorong diberikan langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat diturunkan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Kendari, Selasa, 

(8/2).Menko Airlangga mengatakan salah satu kebijakan yang sudah terbukti efektif mampu menekan 

tingkat kemiskinan adalah program perlindungan sosial yang masuk dalam Program Pemulihan Ekonomi 

Nasional (PEN).Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan kebijakan pengentasan kemiskinan melalui 

program perlindungan sosial telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen pada 

Maret 2021 menjadi 9,71 persen pada September 2021.>"Dari segi program pengentasan kemiskinan 

dan perlindungan sosial telah menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen menjadi 9,71 persen 

pada September 2021," kata Airlangga.Tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan 

yakni Maret pada 2015 sebesar 11,22 persen dan September 11,13 persen, kemudian Maret 2016 

menjadi 10,86 persen dan September 10,7 persen, lalu Maret 2017 sebesar 10,64 persen dan September 

10,12 persen.Penurunan terus berlanjut pada Maret 2018 sebesar 9,82 persen dan September 9,66 

persen, kemudian berlanjut pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen dan September 9,22 persen.Berita 

berlanjut di halaman berikutnya:>Di sisi lain, tren penurunan ini terhenti pada 2020 seiring COVID-19 

mulai memasuki Indonesia yakni terbukti tingkat kemiskinan meningkat menjadi 9,78 persen pada Maret 

2020 dan terus naik hingga 10,19 persen pada September.Meski demikian tingkat kemiskinan mulai 

membaik pada Maret 2021 yaitu 10,14 persen dan September 9,71 persen seiring pemerintah terus 

mengakselerasi program perlindungan sosial.Program perlindungan sosial terealisasi Rp171 triliun atau 

91,5 persen dari pagu Rp186,64 triliun yang diberikan antara lain untuk pengentasan kemiskinan ekstrem 

kepada 1,16 juta penerima di 35 kabupaten prioritas.Sementara program perlindungan masyarakat pada 

2022 memiliki pagu Rp154,8 triliun untuk melanjutkan program bantuan sosial seperti PKH dan Sembako, 

Kartu Prakerja, BLT Desa, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, serta antisipasi perluasan perlindungan sosial.> 
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Title Pemerintah Pakai Dana PEN untuk Hapus Kemiskinan 

Ekstrem di 212 Wilayah 

Author Zefanya Aprilia 

Media Detik Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://news.detik.com/berita/d-5933322/pemerintah-pakai-dana-pen-untuk-hapus-

kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah 

Summary Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong kembali berbagai kebijakan untuk menurunkan tingkat kemiskinan 

ekstrem di 212 wilayah Indonesia sepanjang tahun 2022. "Pemerintah mendorong diberikan 

langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Selasa (8/2/2022). Salah satunya 

melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022. Hal ini dia ungkapkan dalam 

Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Kendari. 

 

 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah 

mendorong kembali berbagai kebijakan untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di 212 wilayah 

Indonesia sepanjang tahun 2022. Salah satunya melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 

2022."Pemerintah mendorong diberikan langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 wilayah yang memiliki 

kemiskinan ekstrem dapat diturunkan," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Selasa (8/2/2022). Hal 

ini dia ungkapkan dalam Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi Daerah untuk Memacu Pemulihan 

Nasional di Kendari.Lebih lanjut, Airlangga menilai program perlindungan sosial itu merupakan salah satu 

kebijakan yang sudah terbukti efektif mampu menekan tingkat kemiskinan. Airlangga mengungkapkan 

bahwa program yang masuk dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah berhasil 

menurunkan angka tingkat kemiskinan sepanjang tahun 2021."Dari segi program pengentasan 

kemiskinan dan perlindungan sosial telah menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen menjadi 9,71 

persen pada September 2021," kata Ketua Umum Partai Golkar itu.Pada bulan Maret 2015 tingkat 

kemiskinan 11,22 persen turun menjadi 11,13 pada bulan September. Kemudian Maret 2016 menjadi 

10,86 persen, dan September 10,7 persen. Lalu Maret 2017 sebesar 10,64 persen dan September 10,12 

persen.Penurunan angka tingkat kemiskinan di Indonesia terus berlanjut pada Maret 2018 sebesar 9,82 

persen dan September 9,66 persen, kemudian berlanjut pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen dan 

September 9,22 persen.Tren penurunan ini terhenti pada 2020 seiring pandemi COVID-19 melanda 

Indonesia. Terbukti dengan naiknya angka tingkat kemiskinan menjadi 9,78 persen pada Maret 2020 dan 

terus naik hingga 10,19 persen pada September.Meskipun begitu, tingkat kemiskinan kembali menurun 

pada Maret 2021 dan menurun lagi pada September seiring pemerintah mengakselerasi program 

perlindungan sosial. Program perlindungan sosial terealisasi Rp171 triliun atau 91,5 persen dari pagu 

Rp186,64 triliun. Dengan rincian pengalokasiannya untuk pengentasan kemiskinan ekstrem kepada 1,16 

juta penerima di 35 kabupaten prioritas.Sementara itu, program perlindungan masyarakat pada 2022 

memiliki pagu Rp 154,8 triliun. Anggaran tersebut ditujukan untuk melanjutkan program bantuan sosial 

seperti PKH dan Sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, serta antisipasi 

perluasan perlindungan sosial. 
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Title RSDC Wisma Atlet Rawat 5.155 Pasien Covid-19 Author Indra Gunawan 

Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Neutral 

Link http://kabar24.bisnis.com/read/20220208/15/1498013/rsdc-wisma-atlet-rawat-5155-

pasien-covid-19 

Summary Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta merawat 5.155 

pasien Covid-19 pada Selasa (8/2/2022). Kepala Penerangan Kogabwilhan I Kolonel Aris 

Mudian mengatakan, jumlah pasien yang dirawat berkurang 224 dibanding dengan hari 

sebelumnya 5.379 seperti dilansir dari keterangan resminya, Selasa (8/2/2022). Secara 

keseluruhan, total pasien Covid-19 yang terdaftar di Wisma Atlet di Tower 4, 5, 6, dan 7 

mencapai 146. 280 orang. Sementara itu, sejak beroperasi 12 April 2020, RSKI Galang telah 

mendapat kunjungan pasien sebanyak 18.647 orang. 

 

 

 

Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta merawat 5.155 pasien Covid-19 

pada Selasa (8/2/2022).Kepala Penerangan Kogabwilhan I Kolonel Aris Mudian mengatakan, jumlah 

pasien yang dirawat berkurang 224 dibanding dengan hari sebelumnya 5.379 seperti dilansir dari 

keterangan resminya, Selasa (8/2/2022).Secara keseluruhan, total pasien Covid-19 yang terdaftar di 

Wisma Atlet di Tower 4, 5, 6, dan 7 mencapai 146. 280 orang. Sementara itu, sejak beroperasi 12 April 

2020, RSKI Galang telah mendapat kunjungan pasien sebanyak 18.647 orang. Kemudian, RSDS Pasar 

Rumput saat ini merawat 3.135 bertambah 159 dibanding hari sebelumnya 2.976 pasien.Lebih lanjut, 

RSDC Wisma Atlet Pademangan kini merawat inap 825 pasien repatriasi atau pekerja migran Indonesia 

(PMI) atau bertambah 189 dibandingkan hari sebelumnya 636 orang.Pada saat yang sama, RSDC Rusun 

Nagrak merawat 2.072, bertambah 48 orang dibanding hari sebelumnya 2.024 orang.Pemerintah 

memperkirakan puncak gelombang kenaikan kasus Omicron di Indonesia terjadi pada pertengahan 

Februari hingga awal Maret. Hal ini merupakan dampak dari kenaikan kasus Omicron yang terjadi di 

seluruh dunia."Di Indonesia kita mengidentifikasi kasus pertama pada pertengahan Desember, tapi kasus 

mulai naiknya di awal Januari. Kita hitung antara 35-65 hari akan terjadi kenaikan yang cukup cepat dan 

tinggi. Itu yang memang harus dipersiapkan oleh masyarakat," ujar Menteri Budi Gunadi Sadikin dalam 

siaran pesnya beberapa waktu lalu. 
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Title Airlangga Hartarto: Pemerintah Dorong Kebijakan 

Turunkan Kemiskinan Ekstrem di 212 Wilayah 

Author Bernadheta Dian 

Saraswati 

Media Harian Jogja Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://ekbis.harianjogja.com/read/2022/02/08/502/1094911/airlangga-hartarto-

pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah 

Summary Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan 

ekstrem di 212 wilayah di Indonesia sepanjang 2022. "Pemerintah mendorong diberikan 

langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi 

Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Kendari, Selasa, (8/2/2022). Menko Airlangga 

mengatakan salah satu kebijakan yang sudah terbukti efektif mampu menekan tingkat 

kemiskinan adalah program perlindungan sosial yang masuk dalam Program Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PEN). 

 

 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah 

mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di 212 wilayah di 

Indonesia sepanjang 2022."Pemerintah mendorong diberikan langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat diturunkan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Kendari, Selasa, 

(8/2/2022).Menko Airlangga mengatakan salah satu kebijakan yang sudah terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan adalah program perlindungan sosial yang masuk dalam Program Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PEN).Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan kebijakan pengentasan kemiskinan 

melalui program perlindungan sosial telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen 

pada Maret 2021 menjadi 9,71 persen pada September 2021."Dari segi program pengentasan kemiskinan 

dan perlindungan sosial telah menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen menjadi 9,71 persen 

pada September 2021," kata Airlangga.Tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan 

yakni Maret pada 2015 sebesar 11,22 persen dan September 11,13 persen, kemudian Maret 2016 

menjadi 10,86 persen dan September 10,7 persen, lalu Maret 2017 sebesar 10,64 persen dan September 

10,12 persen.Penurunan terus berlanjut pada Maret 2018 sebesar 9,82 persen dan September 9,66 

persen, kemudian berlanjut pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen dan September 9,22 persen.Di sisi lain, 

tren penurunan ini terhenti pada 2020 seiring Covid-19 mulai memasuki Indonesia yakni terbukti tingkat 

kemiskinan meningkat menjadi 9,78 persen pada Maret 2020 dan terus naik hingga 10,19 persen pada 

September.Meski demikian tingkat kemiskinan mulai membaik pada Maret 2021 yaitu 10,14 persen dan 

September 9,71 persen seiring pemerintah terus mengakselerasi program perlindungan sosial.Program 

perlindungan sosial terealisasi Rp171 triliun atau 91,5 persen dari pagu Rp186,64 triliun yang diberikan 

antara lain untuk pengentasan kemiskinan ekstrem kepada 1,16 juta penerima di 35 kabupaten 

prioritas.Sementara program perlindungan masyarakat pada 2022 memiliki pagu Rp154,8 triliun untuk 

melanjutkan program bantuan sosial seperti PKH dan Sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa, Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan, serta antisipasi perluasan perlindungan sosial. * 
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Title Pemerintah Dorong Kebijakan Turunkan Kemiskinan Ekstrem di 

212 Wilayah 

Author Rajman Azhar 

Media Bengkulu Ekspres Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://bengkuluekspress.rakyatbengkulu.com/pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-

kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah 

Summary Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan 

ekstrem di 212 wilayah di Indonesia sepanjang 2022. "Pemerintah mendorong diberikan 

langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi 

Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Kendari, Selasa, (8/2). 

 

 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah 

mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di 212 wilayah di 

Indonesia sepanjang 2022."Pemerintah mendorong diberikan langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat diturunkan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Kendari, Selasa, 

(8/2).Menko Airlangga mengatakan salah satu kebijakan yang sudah terbukti efektif mampu menekan 

tingkat kemiskinan adalah program perlindungan sosial yang masuk dalam Program Pemulihan Ekonomi 

Nasional (PEN).Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan kebijakan pengentasan kemiskinan melalui 

program perlindungan sosial telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen pada 

Maret 2021 menjadi 9,71 persen pada September 2021."Dari segi program pengentasan kemiskinan dan 

perlindungan sosial telah menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen menjadi 9,71 persen pada 

September 2021," ujar Airlangga.Tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan yakni 

Maret pada 2015 sebesar 11,22 persen dan September 11,13 persen, kemudian Maret 2016 menjadi 

10,86 persen dan September 10,7 persen, lalu Maret 2017 sebesar 10,64 persen dan September 10,12 

persen.Penurunan terus berlanjut pada Maret 2018 sebesar 9,82 persen dan September 9,66 persen, 

kemudian berlanjut pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen dan September 9,22 persen.Di sisi lain, tren 

penurunan ini terhenti pada 2020 seiring COVID-19 mulai memasuki Indonesia yakni terbukti tingkat 

kemiskinan meningkat menjadi 9,78 persen pada Maret 2020 dan terus naik hingga 10,19 persen pada 

September.Meski demikian tingkat kemiskinan mulai membaik pada Maret 2021 yaitu 10,14 persen dan 

September 9,71 persen seiring pemerintah terus mengakselerasi program perlindungan sosial.Program 

perlindungan sosial terealisasi Rp171 triliun atau 91,5 persen dari pagu Rp186,64 triliun yang diberikan 

antara lain untuk pengentasan kemiskinan ekstrem kepada 1,16 juta penerima di 35 kabupaten 

prioritas.Sementara program perlindungan masyarakat pada 2022 memiliki pagu Rp154,8 triliun untuk 

melanjutkan program bantuan sosial seperti PKH dan Sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa, Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan, serta antisipasi perluasan perlindungan sosial. 
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Title Pelindo 2 Gelar Apel Peringati Bulan K3 Nasional Author _noname 

Media Sumatera Ekspres Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Neutral 

Link http://sumeks.co/pelindo-2-gelar-apel-peringati-bulan-k3-nasional 

Summary PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang / Pelindo Regional 2 Palembang 

menyelenggarakan Apel Peringatan Bulan K3 Nasional Tahun 2022 yang dilaksanakan di 

Lapangan Parkir Pelindo Regional 2 Palembang. Apel tahun 2022 kali ini mengusung tema 

"Penerapan Budaya K3 pada Setiap Kegiatan Usaha Guna Mendukung Perlindungan Tenaga 

Kerja di Era Digitalisasi" sebagai tema pokok Bulan K3 2022. H. Koimudin, SH, MM Selaku 

inspektur Apel memberikan sambutan "Teman-teman Serikat Pekerja dan Buruh agar 

menjadikan menjadikan K3 menjadi objek prioritas karena menyangkut nyawa dan hidup 

seseorang, menurut catatan sensus penduduk indonesia dari total 270 juta penduduk 

indonesia yang merupakan usia produktif berjumlah 70% dari keseluruhan populasi, lebih 

dari 53% merupakan dari 2 bagian generasi terbesar yaitu 25,1% generasi milenial dan 27,9 

generasi Z untuk itu semua pihak termasuk pengawas ketenagakerjaan harus bisa terus 

berkembang dan berinovasi untuk menjaga dinamika perubahan yg ada agar tidak 

berdampak kepada kecelakaan ataupun penyakit akibat bekerja." Data ini menunjukan 

bahwa usia terbanyak yang mengalami kecelakaan kerja adalah pada kelompok usia 20 

sampai dengan 25 tahun ini merupakan sinyal bahwa pada usia-usia muda berpotensi pada 

kurangnya kesadaran berperilaku selamat, untuk itu perlu adanya upaya pendekatan K3 

yang lebih intens dan inovatif khususnya pada kaum muda agar bisa semakin peduli dan 

melaksanakan K3 dengan benar di tempat kerja masing-masing. 

 

 

 

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang / Pelindo Regional 2 Palembang 

menyelenggarakan Apel Peringatan Bulan K3 Nasional Tahun 2022 yang dilaksanakan di Lapangan Parkir 

Pelindo Regional 2 Palembang.Peserta apel dihadiri oleh Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi 

Sumatera Selatan, KSOP Kelas II Palembang, Distrik Navigasi Kelas I Palembang, Bea & Cukai Boom Baru, 

KSK Boom Baru, Koperasi TKBM, PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), Perwakilan Anak Perusahaan 

Pelindo serta beberapa pihak lainnya. Apel tahun 2022 kali ini mengusung tema "Penerapan Budaya K3 

pada Setiap Kegiatan Usaha Guna Mendukung Perlindungan Tenaga Kerja di Era Digitalisasi" sebagai 
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tema pokok Bulan K3 2022.Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan, Drs. H. 

Koimudin, SH, MM Selaku inspektur Apel memberikan sambutan "Teman-teman Serikat Pekerja dan 

Buruh agar menjadikan menjadikan K3 menjadi objek prioritas karena menyangkut nyawa dan hidup 

seseorang, menurut catatan sensus penduduk indonesia dari total 270 juta penduduk indonesia yang 

merupakan usia produktif berjumlah 70% dari keseluruhan populasi, lebih dari 53% merupakan dari 2 

bagian generasi terbesar yaitu 25,1% generasi milenial dan 27,9 generasi Z untuk itu semua pihak 

termasuk pengawas ketenagakerjaan harus bisa terus berkembang dan berinovasi untuk menjaga 

dinamika perubahan yg ada agar tidak berdampak kepada kecelakaan ataupun penyakit akibat 

bekerja."Terkait keselamatan kerja data yang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan pada Januari sampai 

september 2021 terdapat 82 ribu kasus kecelakaan kerja 179 kasus penyakit akibat kerja yang 65% berasa 

dari kematian COVID-19. Data ini menunjukan bahwa usia terbanyak yang mengalami kecelakaan kerja 

adalah pada kelompok usia 20 sampai dengan 25 tahun ini merupakan sinyal bahwa pada usia-usia muda 

berpotensi pada kurangnya kesadaran berperilaku selamat, untuk itu perlu adanya upaya pendekatan K3 

yang lebih intens dan inovatif khususnya pada kaum muda agar bisa semakin peduli dan melaksanakan 

K3 dengan benar di tempat kerja masing-masing. 
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Title Kebijakan Pemerintah Terbukti Efektif Mampu Tekan Tingkat 

Kemiskinan 

Author _noname 

Media Maluku News Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Negative 

Link http://www.malukunews.co/berita/nasional/1864p0kc1e0g1m44/kebijakan-pemerintah-

terbukti-efektif-mampu-tekan-tingkat-kemiskinan 

Summary "Pemerintah mendorong diberikan langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 wilayah yang 

memiliki kemiskinan ekstrem dapat diturunkan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Kendari, 

Selasa, (8/2). Tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan yakni Maret pada 

2015 sebesar 11,22 persen dan September 11,13 persen, kemudian Maret 2016 menjadi 

10,86 persen dan September 10,7 persen, lalu Maret 2017 sebesar 10,64 persen dan 

September 10,12 persen. 

 

 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah 

mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di 212 wilayah di 

Indonesia sepanjang 2022."Pemerintah mendorong diberikan langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat diturunkan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Kendari, Selasa, 

(8/2).Menko Airlangga mengatakan salah satu kebijakan yang sudah terbukti efektif mampu menekan 

tingkat kemiskinan adalah program perlindungan sosial yang masuk dalam Program Pemulihan Ekonomi 

Nasional (PEN).Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan kebijakan pengentasan kemiskinan melalui 

program perlindungan sosial telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen pada 

Maret 2021 menjadi 9,71 persen pada September 2021."Dari segi program pengentasan kemiskinan dan 

perlindungan sosial telah menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen menjadi 9,71 persen pada 

September 2021," kata Airlangga.Tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan yakni 

Maret pada 2015 sebesar 11,22 persen dan September 11,13 persen, kemudian Maret 2016 menjadi 

10,86 persen dan September 10,7 persen, lalu Maret 2017 sebesar 10,64 persen dan September 10,12 

persen.Penurunan terus berlanjut pada Maret 2018 sebesar 9,82 persen dan September 9,66 persen, 

kemudian berlanjut pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen dan September 9,22 persen.Di sisi lain, tren 

penurunan ini terhenti pada 2020 seiring COVID-19 mulai memasuki Indonesia yakni terbukti tingkat 

kemiskinan meningkat menjadi 9,78 persen pada Maret 2020 dan terus naik hingga 10,19 persen pada 

September.Meski demikian tingkat kemiskinan mulai membaik pada Maret 2021 yaitu 10,14 persen dan 

September 9,71 persen seiring pemerintah terus mengakselerasi program perlindungan sosial.Program 

perlindungan sosial terealisasi Rp171 triliun atau 91,5 persen dari pagu Rp186,64 triliun yang diberikan 

antara lain untuk pengentasan kemiskinan ekstrem kepada 1,16 juta penerima di 35 kabupaten 

prioritas.Sementara program perlindungan masyarakat pada 2022 memiliki pagu Rp154,8 triliun untuk 

melanjutkan program bantuan sosial seperti PKH dan Sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa, Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan, serta antisipasi perluasan perlindungan sosial. 
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Title Bersama Disnakertrans, PLN UP3 Berau Laksanakan Apel dan 

Safety Talk Bulan K3 Nasional 

Author _noname 

Media Tribun News Kaltim Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://kaltim.tribunnews.com/2022/02/08/bersama-disnakertrans-pln-up3-berau-

laksanakan-apel-dan-safety-talk-bulan-k3-nasional 

Summary Masih dalam rangka Bulan K3 Nasional, PLN UP3 Berau menggelar sejumlah kegiatan. 

Kegiatan ini dihadiri mitra kerja PLN UP3 Berau bersama pimpinan perusahaan dan pihak 

pemerintahan, yakni Disnakertrans Kabupaten Berau bersama Pengawas Ketenagakerjaan 

Provinsi Kalimantan Timur Wilayah Berau. Manajer PLN UP3 Berau, Deny Setiawan 

menjelaskan, kegiatan ini digelar dalam rangka peringatan Bulan K3 Nasional, seiring dengan 

prestasi PLN UP3 Berau pada tahun 2021 kemarin yakni zero accident. Kegiatan tersebut juga 

dibarengi kegiatan edukasi tentang pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) di tempat 

kerja, langsung dibimbing oleh pihak PMI Berau. 

 

 

 

Masih dalam rangka Bulan K3 Nasional, PLN UP3 Berau menggelar sejumlah kegiatan.Kegiatan tersebut 

meliputi Apel & Safety Talk Bulan K3 Nasional, Edukasi K3 Pegawai dan Mitra Kerja.Kegiatan ini dihadiri 

mitra kerja PLN UP3 Berau bersama pimpinan perusahaan dan pihak pemerintahan, yakni Disnakertrans 

Kabupaten Berau bersama Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur Wilayah 

Berau.Manajer PLN UP3 Berau, Deny Setiawan menjelaskan, kegiatan ini digelar dalam rangka peringatan 

Bulan K3 Nasional, seiring dengan prestasi PLN UP3 Berau pada tahun 2021 kemarin yakni zero 

accident.Meski begitu, pada tahun 2022, pihaknya terus melakukan evaluasi dalam upaya penguatan 

budaya K3 dalam menjalankan proses bisnis dan mendukung anjuran pemerintah, baik ditingkat daerah 

maupun secara nasional."Kami melangsungkan kegiatan ini dengan apel bersama, diikuti 100 peserta, 

berasal dari pegawai dan mitra kerja kami," bebernya kepada Tribunkaltim.co, Senin (7/2/2022).Deny 

mengimbau kepada seluruh pegawai dan mitra kerja untuk terus membudayakan K3.Tidak hanya dalam 

rangkaian bulan ini saja, namun setiap pelaksanaan pekerjaan."Kepada seluruh rekan, saya mewakili 

Manajemen perusahaan meminta untuk mewujudkan zero accident, tidak hanya di tahun kemarin, tetapi 

di tahun ini. Tegasnya, kepada seluruh pegawai dan mitra kerja tanpa terkecuali," tegasnya.Deny pun 

membeberkan, adapun prinsip dan nilai-nilai K3 yang harus terus diterapkan seperti Kepedulian terhadap 
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keselamatan kerja merupakan tanggung jawab semua insan PLN maupun mitra kerja mulai dari staf 

hingga top management, taat terhadap SOP dan aturan K3, serta bersikap proaktif dalam 

mengidentifikasi dan mengambil tindakan perbaikan terhadap unsafe action dan unsafe condition.Ia juga 

menghimbau agar seluruh pegawai dan mitra kerja melakukan upaya preventif seperti melaksanakan 

penilaian risiko sebelum bekerja, memastikan kesiapan alat kerja, alat pelindung diri, sertifikasi 

kompetensi SDM, serta izin kerja yg berlaku pada setiap pekerjaan berisiko tinggi dan 

menengah"Semuanya wajib dipatuhi dan diimplementasikan dengan baik untuk meminimalisir risiko 

kecelakaan kerja, Tidak ada yang lebih penting dari Jiwa Manusia," tegasnya.Deny berharap agar semua 

tahapan bisa terlaksana dengan benar.Jangan sampai terjadi kecelakaan kerja yang justru berdampak 

kepada penurunan produktivitas perusahaan serta menimbulkan banyak kerugian, khususnya nyawa 

manusia.Kegiatan tersebut juga dibarengi kegiatan edukasi tentang pertolongan pertama pada 

kecelakaan (P3K) di tempat kerja, langsung dibimbing oleh pihak PMI Berau.Pada kesempatan yang sama, 

Kepala Disnakertrans Berau Junaidi yang ikut menghadiri apel tersebut sangat mengapresiasi kegiatan 

yang dilakukan PLN UP3 Berau."Ini sangat menandakan bahwa PLN bersungguh-sungguh dalam 

menerapkan budaya K3 dan bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Berau dalam meminimalisasi risiko 

kecelakaan kerja," tegasnya.Junaidi juga mengingatkan kepada perusahaan lainnya, terutama bidang 

yang bergerak dengan risiko tinggi agar dapat mencontoh kegiatan yang dilakukan oleh PLN UP3 Berau 

tersebut.Sejauh ini walaupun bukan langsung di bawah teknis pihaknya, PLN menjadi salah satu 

perusahaan yang patuh memberikan laporan ketenagakejaan kepada Pemkab Berau.Sementara itu, 

Koordinator Pengawas Ketenagakerjaan Disnaker Provinsi Kalimantan Timur Wilayah Berau, Saban juga 

turut mengapresiasi pihak PLN Berau.Apalagi dalam laporan pihaknya, PLN berhasil meraih zero accident 

pada tahun 2021 kemarin."Saya harap budaya K3 melekat ya di PT PLN UP3 Berau bisa dipertahankan 

dan ini merupakan apresiasi kami," bebernya.Pihaknya juga mengimbau kepada pihak PLN UP3 Berau 

dan perusahaan lainnya tanpa terkecuali agar bisa memberikan reward kepada pekerja dengan adanya 

kepatuhan dalam penerapan K3.Join Grup Telegram Tribun Kalimantan Timur untuk mendapatkan 

update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik 
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Title Komisi IV DPRD Babel Minta Perusahaan Terapkan Struktur 

dan Skala Upah Pekerja Sesuai Masa Kerja 

Author bangkapos.com 

Media Bangka Post Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://bangka.tribunnews.com/2022/02/08/komisi-iv-dprd-babel-minta-perusahaan-

terapkan-struktur-dan-skala-upah-pekerja-sesuai-masa-kerja 

Summary "Sebagai anggota DPRD Babel, tahapan yang akan kami lewati akan berkomunikasi dengan 

pihak terkait, dinas tenaga kerja, kami akan memanggil dewan pekerja maka dari situ kami 

akan menentukan tahapan kerja apa yang akan dilakukan," katanya. Anggota Komisi IV 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Belitung (Babel), Dede Purnama Alzulami 

mendukung penyusunan struktur dan skala upah (Susu) bagi perusahaan. 

 

 

 

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Bangka Belitung sudah melakukan bimbingan teknis (Bimtek) 

penyusunan struktur dan skala upah (Susu) bagi perusahaan di Bangka Belitung.Berdasarkan aturan dari 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bahwa tiap perusahaan wajib menerapkan struktur skala 

upah bagi para pekerjanya.Adanya struktur skala upah, sebagai wujud perlindungan dan penghargaan 

dari tiap perusahaan kepada pekerja atau buruh, terutama yang sudah bekerja lebih dari satu 

tahun.Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Belitung (Babel), Dede 

Purnama Alzulami mendukung penyusunan struktur dan skala upah (Susu) bagi perusahaan."Saya 

memahami makna adil dulu, ini konsep berkeadilan. Maka adil itu menurut saya meletakan sesuatu 

sesuai dengan porsinya. Bagi pekerja yang telah lama berdedikasi atau bekerja, saya katakan wajar dan 

patut mendapatkan perhatian atau apresiasi lebih, saya setuju dengan usulan ini," kata Dede, Selasa 

(8/2/2022).Lebih lanjut, dia menyebutkan seyogyanya perusahaan atau usahawan patut untuk segera 

menerapkan konsep tersebut, dengan alasan masa tenggang waktu bekerja perlu diberikan apresiasi 

lebih.Mengenai penerapan struktur dan skala upah bagi perusahaan di Bangka Belitung, para wakil rakyat 

akan mengambil peran dan tindakan untuk mendorong realisasi tersebut."Sebagai anggota DPRD Babel, 

tahapan yang akan kami lewati akan berkomunikasi dengan pihak terkait, dinas tenaga kerja, kami akan 

memanggil dewan pekerja maka dari situ kami akan menentukan tahapan kerja apa yang akan 

dilakukan," katanya. 
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Title Airlangga Sebut Pemerintah Dukung Kebijakan Turunkan 

Kemiskinan Ekstrem di 212 Wilayah 

Author _noname 

Media Idx Channel Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.idxchannel.com/economics/airlangga-sebut-pemerintah-dukung-kebijakan-

turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah 

Summary Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan 

ekstrem di 212 wilayah di Indonesia sepanjang 2022. "Pemerintah mendorong diberikan 

langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi 

Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Kendari, Selasa, (8/2/2022). 

 

 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah 

mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di 212 wilayah di 

Indonesia sepanjang 2022."Pemerintah mendorong diberikan langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat diturunkan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Kendari, Selasa, 

(8/2/2022).Menko Airlangga mengatakan salah satu kebijakan yang sudah terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan adalah program perlindungan sosial yang masuk dalam Program Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PEN).Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan kebijakan pengentasan kemiskinan 

melalui program perlindungan sosial telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen 

pada Maret 2021 menjadi 9,71 persen pada September 2021."Dari segi program pengentasan kemiskinan 

dan perlindungan sosial telah menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen menjadi 9,71 persen 

pada September 2021," kata Airlangga.Tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan 

yakni Maret pada 2015 sebesar 11,22 persen dan September 11,13 persen, kemudian Maret 2016 

menjadi 10,86 persen dan September 10,7 persen, lalu Maret 2017 sebesar 10,64 persen dan September 

10,12 persen.Penurunan terus berlanjut pada Maret 2018 sebesar 9,82 persen dan September 9,66 

persen, kemudian berlanjut pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen dan September 9,22 persen.Di sisi lain, 

tren penurunan ini terhenti pada 2020 seiring COVID-19 mulai memasuki Indonesia yakni terbukti tingkat 

kemiskinan meningkat menjadi 9,78 persen pada Maret 2020 dan terus naik hingga 10,19 persen pada 

September.Meski demikian tingkat kemiskinan mulai membaik pada Maret 2021, yaitu 10,14 persen dan 

September 9,71 persen, seiring pemerintah terus mengakselerasi program perlindungan sosial.Program 

perlindungan sosial terealisasi Rp171 triliun atau 91,5 persen dari pagu Rp186,64 triliun yang diberikan 

antara lain untuk pengentasan kemiskinan ekstrem kepada 1,16 juta penerima di 35 kabupaten 

prioritas.Sementara itu, program perlindungan masyarakat pada 2022 memiliki pagu Rp154,8 triliun 

untuk melanjutkan program bantuan sosial seperti PKH dan Sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa, Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan, serta antisipasi perluasan perlindungan sosial. 

  



 

282 

 

Title Kurangi Pengangguran Korban Pandemi. BLK Kota Magelang 

Buka 10 Jenis Pelatihan 

Author _noname 

Media Magelang Ekspres Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://magelangekspres.com/kurangi-pengangguran-korban-pandemi-blk-kota-magelang-

buka-10-jenis-pelatihan 

Summary KOTA MAGELANG, MAGELANGEKSPRES.COM- Untuk memberikan bekal keterampilan kerja 

kepada masyarakat, sekaligus mengurangi tingkat pengangguran terbuka (TPT) korban 

pandemi Covid-19, Dinas Tenaga Kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Magelang, 

kembali membuka pelatihan atau kursus dengan berbagai jurusan. Memulai tahun 2022, BLK 

membuka 10 jenis pelatihan antara lain servis sepeda motor, tata boga, barbershop, barista, 

membatik, desain grafis, marketing online, menjahit, servis HP, dan tata rias sejak Januari 

lalu. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Disnaker 

Kota Magelang, Eny Kusumadewi menjelaskan sasaran peserta berasal dari masyarakat 

umum dengan syarat serius mengikuti pelatihan dari awal sampai selesai. Adapun proses 

pendaftaran yakni melalui rencana kerja masyarakat (RKM) yang terintegrasi program 

unggulan Pemkot Magelang, yakni Rodanya Mas Bagia. 

 

 

 

KOTA MAGELANG, MAGELANGEKSPRES.COM- Untuk memberikan bekal keterampilan kerja kepada 

masyarakat, sekaligus mengurangi tingkat pengangguran terbuka (TPT) korban pandemi Covid-19, Dinas 

Tenaga Kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Magelang, kembali membuka pelatihan atau kursus 

dengan berbagai jurusan.Memulai tahun 2022, BLK membuka 10 jenis pelatihan antara lain servis sepeda 

motor, tata boga, barbershop, barista, membatik, desain grafis, marketing online, menjahit, servis HP, 

dan tata rias sejak Januari lalu.Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, 

Disnaker Kota Magelang, Eny Kusumadewi menjelaskan sasaran peserta berasal dari masyarakat umum 

dengan syarat serius mengikuti pelatihan dari awal sampai selesai. Adapun proses pendaftaran yakni 

melalui rencana kerja masyarakat (RKM) yang terintegrasi program unggulan Pemkot Magelang, yakni 

Rodanya Mas Bagia."Dengan pelatihan yang diikuti, menjadi modal penting bagi masyarakat dalam 

mencari pekerjaan. Sebab, setelah lulus akan diberikan sertifikat kompetensi sesuai bidangnya, sekaligus 

dapat mengurangi angka pengangguran," katanya.Melalui pelatihan tersebut, ia berharap dapat lahir 
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calon tenaga kerja yang kompeten, kreatif, inovatif serta mampu beradaptasi dengan perubahan dan 

perkembangan zaman yang semakin cepat dan dinamis."Program ini jadi salah satu implementasi 

pemberdayaan masyarakat maju sehat bahagia (Rodanya Mas Bagia/dana RT Rp30 juta per tahun). 

Melalui program unggulan tersebut, kami harap mulai tahun 2022 ini angka pengangguran dapat 

menurun di Kota Magelang," ujarnya.Di tahun ini, pihaknya menargetkan 1.232 peserta dari 77 kelas 

dapat mengikuti pelatihan di BLK. Para peserta ini merupakan usulan RKM oleh setiap RT."Mereka yang 

diterima pelatihan ini harus melewati proses seleksi. Karena setiap tahun memang jumlah peserta terus 

meningkat, apalagi adanya pandemi Covid-19," imbuhnya.Eny menambahkan, setidaknya ada 10 jenis 

pelatihan yang dibuka di BLK. Setiap kelas akan dihadirkan para mentor-mentor ternama. Ia menyebut, 

sampai saat ini paling banyak peminatnya berasal dari jurusan tata boga sebanyak 464 orang."Tidak 

hanya melatih, kami juga memotivasi para alumni agar ke depan mereka bisa mandiri dan membuka 

usaha baru," tuturnya. 
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Title Pemerintah Dorong Kebijakan Turunkan Kemiskinan Ekstrem di 

212 Wilayah di Tahun 2022 

Author _noname 

Media Magelang Ekspres Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://magelangekspres.com/pemerintah-dorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-

ekstrem-di-212-wilayah-di-tahun-2022 

Summary Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan 

ekstrem di 212 wilayah di Indonesia sepanjang 2022. "Pemerintah mendorong diberikan 

langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi 

Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Kendari, Selasa, (8/2). 

 

 

 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah 

mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di 212 wilayah di 

Indonesia sepanjang 2022."Pemerintah mendorong diberikan langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat diturunkan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Kendari, Selasa, 

(8/2).Menko Airlangga mengatakan salah satu kebijakan yang sudah terbukti efektif mampu menekan 

tingkat kemiskinan adalah program perlindungan sosial yang masuk dalam Program Pemulihan Ekonomi 

Nasional (PEN).Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan kebijakan pengentasan kemiskinan melalui 

program perlindungan sosial telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen pada 

Maret 2021 menjadi 9,71 persen pada September 2021."Dari segi program pengentasan kemiskinan dan 

perlindungan sosial telah menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen menjadi 9,71 persen pada 

September 2021," kata Airlangga.Tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan yakni 

Maret pada 2015 sebesar 11,22 persen dan September 11,13 persen, kemudian Maret 2016 menjadi 

10,86 persen dan September 10,7 persen, lalu Maret 2017 sebesar 10,64 persen dan September 10,12 

persen.Penurunan terus berlanjut pada Maret 2018 sebesar 9,82 persen dan September 9,66 persen, 

kemudian berlanjut pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen dan September 9,22 persen.Di sisi lain, tren 

penurunan ini terhenti pada 2020 seiring COVID-19 mulai memasuki Indonesia yakni terbukti tingkat 
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kemiskinan meningkat menjadi 9,78 persen pada Maret 2020 dan terus naik hingga 10,19 persen pada 

September.Meski demikian tingkat kemiskinan mulai membaik pada Maret 2021 yaitu 10,14 persen dan 

September 9,71 persen seiring pemerintah terus mengakselerasi program perlindungan sosial.Program 

perlindungan sosial terealisasi Rp171 triliun atau 91,5 persen dari pagu Rp186,64 triliun yang diberikan 

antara lain untuk pengentasan kemiskinan ekstrem kepada 1,16 juta penerima di 35 kabupaten 

prioritas.Sementara program perlindungan masyarakat pada 2022 memiliki pagu Rp154,8 triliun untuk 

melanjutkan program bantuan sosial seperti PKH dan Sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa, Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan, serta antisipasi perluasan perlindungan sosial. 
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Title Ada 88.271 Pekerja Asing di RI, Terbanyak Dari China Author _noname 

Media Democrazy News Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.democrazy.id/2022/02/Ada-88271-Pekerja-Asing-di-RI-Terbanyak-Dari-

China.html 

Summary Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & 

PKK) Suhartono mengungkapkan, jika dilihat dari asalnya paling banyak TKA di RI berasal dari 

China. "Karena trennya sudah menurun ini memang masih yang terbesar adalah dari China, 

kemudian dari Jepang dan Korea Selatan," tuturnya dalam rapat Panja Pengawasan 

Penanganan Tenaga Kerja Asing dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/2/2022). Kementerian 

Ketenagakerjaan mencatat jumlah tenaga kerja asing (TKA) di 2021 sebanyak 88.271 orang. 

Angka itu mengalami penurunan dari 2 tahun sebelumnya. 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah tenaga kerja asing (TKA) di 2021 sebanyak 88.271 

orang.Angka itu mengalami penurunan dari 2 tahun sebelumnya.Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga 

Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Suhartono mengungkapkan, jika dilihat dari 

asalnya paling banyak TKA di RI berasal dari China."Karena trennya sudah menurun ini memang masih 

yang terbesar adalah dari China, kemudian dari Jepang dan Korea Selatan," tuturnya dalam rapat Panja 

Pengawasan Penanganan Tenaga Kerja Asing dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/2/2022).Suhartono 

membeberkan data bahwa jumlah TKA di Indonesia dari 2019 ke 2021 terus mengalami penurunan.Pada 

2019 sebanyak 109. 546 orang, 2020 sebanyak 93.761 orang dan 2021 sebanyak 88.271 orang.Jika dilihat 

lebih detil dari jenis usahanya, paling banyak dari sektor jasa yakni sebanyak 46.795 orang di 2021.Lalu 

diikuti sektor industri sebanyak 39.225 orang, serta sektor pertanian dan maritim sebanyak 2.251 

orang.Di 2021 TKA paling banyak menempati level jabatan profesional sebanyak 38.745 orang.Dia 

mencontohkan posisi profesional untuk tenaga kerja yang bersifat teknis seperti pemasangan alat 

berat."Untuk profesional ini adalah kebanyakan tenaga kerja teknis. Misalnya untuk pemasangan alat-

alat berat. Karena ini terkait masalah bahasa, petunjuknya dari negara mereka," terangnya. 
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Title Airlangga Hartarto: Pemerintah Mendorong Kebijakan Turunkan 

Kemiskinan Ekstrem di 212 Wilayah 

Author _noname 

Media Metrojambi.com Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://www.metrojambi.com/read/2022/02/08/68807/airlangga-hartarto-pemerintah-

mendorong-kebijakan-turunkan-kemiskinan-ekstrem-di-212-wilayah 

Summary KENDARI- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto 

menyatakan pemerintah mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 wilayah di Indonesia sepanjang 2022. "Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem 

dapat diturunkan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam Seminar Nasional Akselerasi 

Ekonomi Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Kendari, Selasa, (8/2). Menko 

Airlangga mengatakan salah satu kebijakan yang sudah terbukti efektif mampu menekan 

tingkat kemiskinan adalah program perlindungan sosial yang masuk dalam Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan kebijakan 

pengentasan kemiskinan melalui program perlindungan sosial telah berhasil menurunkan 

tingkat kemiskinan dari 10,14 persen pada Maret 2021 menjadi 9,71 persen pada September 

2021. 

 

 

 

KENDARI - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di 

212 wilayah di Indonesia sepanjang 2022. "Pemerintah mendorong diberikan langkah-langkah agar pada 

2022 ini 212 wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat diturunkan," kata Menko Airlangga 

Hartarto dalam Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di 

Kendari, Selasa, (8/2). Menko Airlangga mengatakan salah satu kebijakan yang sudah terbukti efektif 

mampu menekan tingkat kemiskinan adalah program perlindungan sosial yang masuk dalam Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan kebijakan pengentasan 

kemiskinan melalui program perlindungan sosial telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 

10,14 persen pada Maret 2021 menjadi 9,71 persen pada September 2021. "Dari segi program 

pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial telah menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen 
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menjadi 9,71 persen pada September 2021," kata Airlangga. Tingkat kemiskinan di Indonesia terus 

mengalami penurunan yakni Maret pada 2015 sebesar 11,22 persen dan September 11,13 persen, 

kemudian Maret 2016 menjadi 10,86 persen dan September 10,7 persen, lalu Maret 2017 sebesar 10,64 

persen dan September 10,12 persen. Penurunan terus berlanjut pada Maret 2018 sebesar 9,82 persen 

dan September 9,66 persen, kemudian berlanjut pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen dan September 

9,22 persen. Di sisi lain, tren penurunan ini terhenti pada 2020 seiring Covid-19 mulai memasuki 

Indonesia yakni terbukti tingkat kemiskinan meningkat menjadi 9,78 persen pada Maret 2020 dan terus 

naik hingga 10,19 persen pada September. Meski demikian tingkat kemiskinan mulai membaik pada 

Maret 2021 yaitu 10,14 persen dan September 9,71 persen seiring pemerintah terus mengakselerasi 

program perlindungan sosial. Program perlindungan sosial terealisasi Rp171 triliun atau 91,5 persen dari 

pagu Rp186,64 triliun yang diberikan antara lain untuk pengentasan kemiskinan ekstrem kepada 1,16 

juta penerima di 35 kabupaten prioritas. Sementara program perlindungan masyarakat pada 2022 

memiliki pagu Rp154,8 triliun untuk melanjutkan program bantuan sosial seperti PKH dan Sembako, 

Kartu Prakerja, BLT Desa, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, serta antisipasi perluasan perlindungan sosial 
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Title Ratusan PMI Asal Jawa Tengah Pulang Kampung, 

Disnakertrans Pastikan Sudah Dikarantina - Faktual Indonesia 

Author Ki Pujo 

Pandunung 

Media Faktual Indonesia Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://faktualid.com/nasional/nusantara/pudyo-saptono/ratusan-pmi-asal-jateng-pulang-

kampung-disnakertrans-pastikan-sudah-dikarantina 

Summary FAKTUAL-INDONESIA: Sejumlah daerah di Jawa Tengah menjadi titik kepulangan ratusan 

Pekerja Migran Indonesia (PMI). Masyarakat diminta tidak cemas, mengingat Disnakertrans 

Jawa Tengah sudah menggaransi, seluruh PMI tadi telah melalui pemeriksaan ketat. 

"Pemeriksaan ketat perlu dilakukan, untuk memastikan mereka terbebas dari virus Covid-

19," ucap Kepala Disnakertrans Jawa Tengah, Sakina Rosellasari, Senin (7/2/2022). Namuns 

sebelum masuk ke Jawa Tengah, ratusan PMI tadi telah melalui mekanisme karantina. 

 

 

 

FAKTUAL-INDONESIA: Sejumlah daerah di Jawa Tengah menjadi titik kepulangan ratusan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI). Masyarakat diminta tidak cemas, mengingat Disnakertrans Jawa Tengah sudah 

menggaransi, seluruh PMI tadi telah melalui pemeriksaan ketat."Pemeriksaan ketat perlu dilakukan, 

untuk memastikan mereka terbebas dari virus Covid-19," ucap Kepala Disnakertrans Jawa Tengah, Sakina 

Rosellasari, Senin (7/2/2022).Dijelaskan, selama kurun waktu 1 Januari hingga 6 Februari 2022, pihaknya 

mencatat sudah ada 606 PMI yang pulang dari luar negeri. Namuns sebelum masuk ke Jawa Tengah, 

ratusan PMI tadi telah melalui mekanisme karantina.Karantina dipusatkan di dua tempat. Yakni Wisma 

Atlet Jakarta dan Wisma Haji Sukolilo Surabaya. Lama karantina bervariasi antara 10 sampai 14 hari. Atau 

bergantung asal negara tempat kerja para PMI. Misal dari Hongkong dan Afrika maka lama karantina 

mencapai 14 hari. Sedang untuk negara lain, lama karantinanya hanya berkisar 10 hari. Hingga kini, sudah 

ada 564 PMI yang telah menyelesaikan masa karantinanya."Pekerja migran asal Jawa Tengah masuk 

melalui dua embarkasi. Masing-masing bandara Soekarno-Hatta dan Juanda Surabaya. Di Soekarno-Hatta 

sudah ada SOP dilihat dari negara mana untuk karantina. Lam) karantina sesuai negara awal," 

ujarnya.Dengan cara ini, diharapkan kondisi kesehatan PMI prima sebelum memasuki wilayah Jawa 

Tengah. Selain itu, prosedur ini dinilai lebih aman, dibandingkan proses yang dilakukan pada tahun 2020 

lalu.Sakina menyebut, kepulangan 606 PMI yang habis masa kerjanya, dilakukan secara bergelombang 

mulai tanggal 1 Januari hingga 6 Februari 2022. Data tersebut bersumber dari Dirjen Imigrasi melalui 
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SISKO BP2MI.Mereka, kebanyakan berasal dari negara tujuan pekerja migran seperti Malaysia (199 

orang), Hongkong (139 orang), Singapura (94 orang), Taiwan (81 orang) dan Korea Selatan (42 orang). 

Adapun, tujuan kampung para PMI antara lain ke Kabupaten Cilacap, Brebes, Kendal, Kebumen dan 

Banyumas."InsyaAllah lebih aman dibanding 2020 lalu. Kalau di 2020, kan masih ada penerbangan dari 

Singapura ke Ahmad Yani, kemudian kapal asal Pontianak lewat Tanjung Emas, selanjutnya karantina bisa 

ke BPSDMD Srondol Semarang. Sekarang lewatnya Soekarno Hatta dan Juanda, masuk ke Jawa Tengah 

sudah aman karena dicek, PCR dan karantina dulu dan ada surat jalan," sebutnya.Terakhir, ia menjelaskan 

akan terus bekerja sama dengan BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) terkait 

pemulangan PMI asal Jawa Tengah. 
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Title Ratusan Buruh Geruduk Gedung Balai Kota Semarang 

Lingkar.co 

Author Nailin R.A 

Media Lingkar.co Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Negative 

Link http://lingkar.co/ratusan-buruh-geruduk-gedung-balai-kota-semarang 

Summary SEMARANG, Lingkar.co- Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Metal Pekerja 

Indonesia (FSPMI) mengadakan aksi unjuk rasa di depan gedung Balai Kota Semarang, Senin 

(7/2). Mereka menuntut Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi untuk memperhatikan nasib 

buruh. Pasalnya, upah buruh di Semarang terbilang rendah daripada kota di provinsi lainnya. 

Ketua FSPMI, Aulia Hakim mengatakan, Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah. 

 

 

 

SEMARANG, Lingkar.co - Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Metal Pekerja Indonesia 

(FSPMI) mengadakan aksi unjuk rasa di depan gedung Balai Kota Semarang, Senin (7/2). Mereka 

menuntut Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi untuk memperhatikan nasib buruh. Pasalnya, upah 

buruh di Semarang terbilang rendah daripada kota di provinsi lainnya. Ketua FSPMI, Aulia Hakim 

mengatakan, Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah. Jadi, apabila upah naik akan menjadi 

percontohan bagi para Bupati dan Wali Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Buruh berharap, Wali Kota 

Semarang mempertimbangkan tuntutan buruh agar buruh yang berada di Kota Semarang bisa hidup 

lebih layak."Hal ini bisa menjadi percontohan bagi bupati dan wali kota di Jawa Tengah. Harapannya, ada 

tambahan upah bagi buruh Rp100-200 ribu yang diambil dari APBD," ucap Aulia. Selain menuntut upah 

dalam aksi unjuk rasa tersebut, mereka juga menuntut anggota serikat pekerja di PT GS Battery Mijen 

Semarang yang mendapat intimidasi, untuk dipekerjakan kembali. Mereka juga menuntut adanya 

kesejahteraan non upah Kota Semarang, mencabut omnibuslaw UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020, Revisi 

SK Gubernur tentang upah Minimum kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2022 yang melanggar 

konstitusi. Pihak buruh berharap, konsep yang ditawarkan kepada Wali Kota Semarang segera 

ditindaklanjuti. Mengingat saat ini masih dalam fase pandemi, Aulia berharap beberapa kebijakan 

pemerintah dapat mempermudah buruh. "Seperti menurunkan beberapa biaya, misalnya tarif angkutan 

yang lebih murah, serta meng-cover biaya BPJS dengan mengambil dana APBD. Selain itu perawatan di 

rumah sakit dengan cover BPJS melalui dana APBD," terang Aulia. (Lingkar Network | Adimungkas - 

Lingkar. 
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Title Program Perlindungan Sosial jadi Salah Satu Kebijakan yang Sudah 

Terbukti Efektif Mampu Menekan Tingkat Kemiskinan 

Author _noname 

Media Jatim Times Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://jatimtimes.com/baca/259981/20220208/153900/program-perlindungan-sosial-jadi-

salah-satu-kebijakan-yang-sudah-terbukti-efektif-mampu-menekan-tingkat-kemiskinan 

Summary Menko Airlangga mengatakan salah satu kebijakan yang sudah terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan ialah program perlindungan sosial yang masuk dalam Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami 

penurunan yakni Maret pada 2015 sebesar 11,22 persen dan September 11,13 persen, 

kemudian Maret 2016 menjadi 10,86 persen dan September 10,7 persen, lalu Maret 2017 

sebesar 10,64 persen dan September 10,12 persen. Program perlindungan sosial terealisasi 

Rp171 triliun atau 91,5 persen dari pagu Rp186,64 triliun yang diberikan antara lain untuk 

pengentasan kemiskinan ekstrem kepada 1,16 juta penerima di 35 kabupaten prioritas. 

"Pemerintah mendorong diberikan langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 wilayah yang 

memiliki kemiskinan ekstrem dapat diturunkan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Kendari, 

Selasa, (8/2/2022). 

 

 

 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah 

mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di 212 wilayah di 

Indonesia sepanjang 2022."Pemerintah mendorong diberikan langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat diturunkan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Kendari, Selasa, 

(8/2/2022).Menko Airlangga mengatakan salah satu kebijakan yang sudah terbukti efektif mampu 

menekan tingkat kemiskinan ialah program perlindungan sosial yang masuk dalam Program Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PEN).Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan kebijakan pengentasan kemiskinan 

melalui program perlindungan sosial telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen 

pada Maret 2021 menjadi 9,71 persen pada September 2021."Dari segi program pengentasan kemiskinan 

dan perlindungan sosial telah menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen menjadi 9,71 persen 
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pada September 2021," kata Airlangga.Tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan 

yakni Maret pada 2015 sebesar 11,22 persen dan September 11,13 persen, kemudian Maret 2016 

menjadi 10,86 persen dan September 10,7 persen, lalu Maret 2017 sebesar 10,64 persen dan September 

10,12 persen.Penurunan terus berlanjut pada Maret 2018 sebesar 9,82 persen dan September 9,66 

persen, kemudian berlanjut pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen dan September 9,22 persen.Di sisi lain, 

tren penurunan ini terhenti pada 2020 seiring COVID-19 mulai memasuki Indonesia yakni terbukti tingkat 

kemiskinan meningkat menjadi 9,78 persen pada Maret 2020 dan terus naik hingga 10,19 persen pada 

September.Meski demikian tingkat kemiskinan mulai membaik pada Maret 2021 yaitu 10,14 persen dan 

September 9,71 persen seiring pemerintah terus mengakselerasi program perlindungan sosial.Program 

perlindungan sosial terealisasi Rp171 triliun atau 91,5 persen dari pagu Rp186,64 triliun yang diberikan 

antara lain untuk pengentasan kemiskinan ekstrem kepada 1,16 juta penerima di 35 kabupaten 

prioritas.Sementara program perlindungan masyarakat pada 2022 memiliki pagu Rp154,8 triliun untuk 

melanjutkan program bantuan sosial seperti PKH dan Sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa, Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan, serta antisipasi perluasan perlindungan sosial. 
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Title Pemerintah Siapkan Rp154 Triliun Lanjutkan Program 

Bantuan Sosial 

Author Redaksi Kaldera 

Media Kaldera Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://kaldera.id/news/medan/48501/pemerintah-siapkan-rp154-triliun-lanjutkan-

program-bantuan-sosial 

Summary "Pemerintah mendorong diberikan langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 wilayah yang 

memiliki kemiskinan ekstrem dapat diturunkan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Kendari, 

Selasa, (8/2/2022). Diungkapkannya, salah satu kebijakan yang sudah terbukti efektif 

mampu menekan tingkat kemiskinan adalah program perlindungan sosial yang masuk dalam 

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program perlindungan sosial terealisasi Rp171 

triliun atau 91,5 persen dari pagu Rp186,64 triliun yang diberikan antara lain untuk 

pengentasan kemiskinan ekstrem kepada 1,16 juta penerima di 35 kabupaten prioritas. 

 

 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah 

mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di 212 wilayah 

Indonesia sepanjang 2022."Pemerintah mendorong diberikan langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat diturunkan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Kendari, Selasa, 

(8/2/2022).Diungkapkannya, salah satu kebijakan yang sudah terbukti efektif mampu menekan tingkat 

kemiskinan adalah program perlindungan sosial yang masuk dalam Program Pemulihan Ekonomi 

Nasional (PEN).Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan kebijakan pengentasan kemiskinan melalui 

program perlindungan sosial telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen pada 

Maret 2021 menjadi 9,71 persen pada September 2021."Dari segi program pengentasan kemiskinan dan 

perlindungan sosial telah menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen menjadi 9,71 persen pada 

September 2021," kata Airlangga.Tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan yakni 

Maret pada 2015 sebesar 11,22 persen dan September 11,13 persen, kemudian Maret 2016 menjadi 

10,86 persen dan September 10,7 persen, lalu Maret 2017 sebesar 10,64 persen dan September 10,12 

persen.Penurunan terus berlanjut pada Maret 2018 sebesar 9,82 persen dan September 9,66 persen, 

kemudian berlanjut pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen dan September 9,22 persen.Di sisi lain, tren 

penurunan ini terhenti pada 2020 seiring COVID-19 mulai memasuki Indonesia yakni terbukti tingkat 

kemiskinan meningkat menjadi 9,78 persen pada Maret 2020 dan terus naik hingga 10,19 persen pada 

September.Meski demikian tingkat kemiskinan mulai membaik pada Maret 2021 yaitu 10,14 persen dan 

September 9,71 persen seiring pemerintah terus mengakselerasi program perlindungan sosial.Program 

perlindungan sosial terealisasi Rp171 triliun atau 91,5 persen dari pagu Rp186,64 triliun yang diberikan 

antara lain untuk pengentasan kemiskinan ekstrem kepada 1,16 juta penerima di 35 kabupaten 

prioritas.Sementara program perlindungan masyarakat pada 2022 memiliki pagu Rp154,8 triliun untuk 

melanjutkan program bantuan sosial seperti PKH dan sembako, kartu prakerja, BLT desa, jaminan 

kehilangan pekerjaan serta antisipasi perluasan perlindungan sosial. 
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Title Menko Airlangga Bilang Pemerintah Dorong Kebijakan Tuntaskan 

Kemiskinan Ekstrem di 212 Wilayah 

Author Reporter 

Media Fajar Indonesia Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://fin.co.id/read/88268/Menko-Airlangga-Bilang-Pemerintah-Dorong-Kebijakan-

Tuntaskan-Kemiskinan-Ekstrem-di-212-Wilayah 

Summary Off Meeting Labour20 di Jakarta, Senin, 31 Januari 2022.-dok-ekon.go.id. KENDARI, 

FIN.CO.ID- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto 

menyatakan pemerintah mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat 

kemiskinan ekstrem di 212 wilayah di Indonesia sepanjang 2022. "Pemerintah mendorong 

diberikan langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem 

dapat diturunkan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam Seminar Nasional Akselerasi 

Ekonomi Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Kendari, Selasa, 8 Februari 2022. 

 

 

Off Meeting Labour20 di Jakarta, Senin, 31 Januari 2022.-dok-ekon.go.idKENDARI, FIN.CO.ID - Menteri 

Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah mendorong 

berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di 212 wilayah di Indonesia 

sepanjang 2022."Pemerintah mendorong diberikan langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 wilayah yang 

memiliki kemiskinan ekstrem dapat diturunkan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam Seminar Nasional 

Akselerasi Ekonomi Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Kendari, Selasa, 8 Februari 

2022.Menko Airlangga mengatakan salah satu kebijakan yang sudah terbukti efektif mampu menekan 

tingkat kemiskinan adalah program perlindungan sosial yang masuk dalam Program Pemulihan Ekonomi 

Nasional (PEN).Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan kebijakan pengentasan kemiskinan melalui 

program perlindungan sosial telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen pada 

Maret 2021 menjadi 9,71 persen pada September 2021."Dari segi program pengentasan kemiskinan dan 

perlindungan sosial telah menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen menjadi 9,71 persen pada 

September 2021," kata Airlangga.Tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan yakni 

Maret pada 2015 sebesar 11,22 persen dan September 11,13 persen, kemudian Maret 2016 menjadi 

10,86 persen dan September 10,7 persen, lalu Maret 2017 sebesar 10,64 persen dan September 10,12 

persen.Penurunan terus berlanjut pada Maret 2018 sebesar 9,82 persen dan September 9,66 persen, 

kemudian berlanjut pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen dan September 9,22 persen.Di sisi lain, tren 

penurunan ini terhenti pada 2020 seiring COVID-19 mulai memasuki Indonesia yakni terbukti tingkat 

kemiskinan meningkat menjadi 9,78 persen pada Maret 2020 dan terus naik hingga 10,19 persen pada 

September.Meski demikian tingkat kemiskinan mulai membaik pada Maret 2021 yaitu 10,14 persen dan 

September 9,71 persen seiring pemerintah terus mengakselerasi program perlindungan sosial.Program 

perlindungan sosial terealisasi Rp171 triliun atau 91,5 persen dari pagu Rp186,64 triliun yang diberikan 

antara lain untuk pengentasan kemiskinan ekstrem kepada 1,16 juta penerima di 35 kabupaten 

prioritas.Sementara program perlindungan masyarakat pada 2022 memiliki pagu Rp154,8 triliun untuk 

melanjutkan program bantuan sosial seperti PKH dan Sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa, Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan, serta antisipasi perluasan perlindungan sosial. 



 

296 

 

Title Pekerja Migran Ilegal Terjebak di Lumpur Saat Hendak 

Menyeberang ke Malaysia 

Author KompasTV Medan 

Media Kompas Tv Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Neutral 

Link http://www.kompas.tv/article/259513/pekerja-migran-ilegal-terjebak-di-lumpur-saat-

hendak-menyeberang-ke-malaysia 

Summary Sebanyak 34 calon pekerja migran Indonesia ilegal, dievakuasi di perairan Batubara. Kondisi 

pekerja migran asal Indonesia ini penuh lumpur, setelah kapal yang ditumpangi nyaris 

tenggelam akibat mengalami kebocoran. Usai dievakuasi, para calon pekerja migran yang 

terdiri dari 15 wanita dan 19 pria ini, dibawa ke Pos Angkatan Laut di Tanjung Tiram, 

Kabupaten Batubara. Petugas masih memburu nakhoda kapal motor yang digunakan para 

tenaga kerja ilegal ini. 

 

 

 

Sebanyak 34 calon pekerja migran Indonesia ilegal, dievakuasi di perairan Batubara.Kondisi pekerja 

migran asal Indonesia ini penuh lumpur, setelah kapal yang ditumpangi nyaris tenggelam akibat 

mengalami kebocoran.Usai dievakuasi, para calon pekerja migran yang terdiri dari 15 wanita dan 19 pria 

ini, dibawa ke Pos Angkatan Laut di Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara.Para pekerja ini selanjutnya akan 

menjalani pemeriksaan kesehatan dan pendataan.Petugas masih memburu nakhoda kapal motor yang 

digunakan para tenaga kerja ilegal ini. (*) 
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Title 200 ASN Pemprov Banten Dilatih KPK Jadi Penyuluh 

Antikorupsi 

Author Rangga Agung 

Zuliansyah 

Media Tangerang News Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Positive 

Link http://tangerangnews.com/banten/read/39652/200-ASN-Pemprov-Banten-Dilatih-KPK-

Jadi-Penyuluh-Antikorupsi 

Summary Sebanyak 400 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Banten mendapat 

pelatihan calon penyuluh antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ratusan 

ASN tersebut merupakan guru dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Provinsi 

Banten. "KPK terus melatih agen-agen perubahan dari berbagai kalangan mulai dari pejabat 

struktural, tenaga kependidikan, dan aparat pengawasan internal pemerintah di lingkungan 

Pemprov Banten melalui pelatihan calon penyuluh antikorupsi," katanya. KPK 

mengharapkan penyuluh antikorupsi berstandar nasional di Provinsi Banten dapat 

memberikan manfaat dalam upaya pencegahan, pemberantasan korupsi, dan dapat menjadi 

contoh bagi lembaga atau pemerintah daerah lainnya. 

 

 

 

Sebanyak 400 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Banten mendapat pelatihan calon 

penyuluh antikorupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Ratusan ASN tersebut merupakan guru 

dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di Provinsi Banten.Pelatihan calon penyuluh antikorupsi 

itu dilaksanakan selama tahun 2022 secara daring dan dibagi menjadi 10 angkatan.Wakil Ketua KPK Lili 

Pintauli Siregar mengatakan KPK tidak dapat bekerja sendirian dalam membangun budaya 

antikorupsi.Terlebih para penyuluh antikorupsi dari sektor pendidikan, yaitu guru, kepala sekolah, dan 

pengawas sekolah dapat menjadi jembatan dalam mengimplementasikan pendidikan antikorupsi , yang 

lebih efektif dan efisien di satuan pendidikan masing-masing."Karena itu, dibutuhkan peran serta 

berbagai elemen masyarakat terutama para penyuluh antikorupsi," ujar Lili seperti dilansir dari Antara, 

Selasa 8 Februari 2022.Pelatihan tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi dari Peraturan 

Gubernur Banten No 40/2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Provinsi Banten.Untuk 

mendukung hal itu, KPK akan terus melatih agen-agen perubahan melalui pelatihan sesuai dengan 

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) No 303/2016 tentang SKKNI Penyuluh 

Antikorupsi."KPK terus melatih agen-agen perubahan dari berbagai kalangan mulai dari pejabat 
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struktural, tenaga kependidikan, dan aparat pengawasan internal pemerintah di lingkungan Pemprov 

Banten melalui pelatihan calon penyuluh antikorupsi," katanya.Hingga saat ini tercatat 2.047 orang yang 

sudah tersertifikasi sebagai penyuluh antikorupsi tersebar di 34 provinsi di Indonesia.Provinsi Banten 

sendiri sudah memiliki 98 orang penyuluh antikorupsi yang telah dikukuhkan Gubernur Banten Wahidin 

Halim.KPK mengharapkan penyuluh antikorupsi berstandar nasional di Provinsi Banten dapat 

memberikan manfaat dalam upaya pencegahan, pemberantasan korupsi, dan dapat menjadi contoh bagi 

lembaga atau pemerintah daerah lainnya. 
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Title Universitas BSI Bekali Mahasiswa Lewat Uji Kompetensi Author _noname 

Media Republika Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Neutral 

Link http://republika.co.id/berita/r6zapu459/universitas-bsi-bekali-mahasiswa-lewat-uji-

kompetensi 

Summary Program studi (prodi) Sistem Informasi Universitas BSI (Bina Sarana Informatika) telah 

melaksanakan uji kompetensi skema programmer secara luring. Uji kompetensi digelar di 

Universitas BSI kampus Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (2/2/2022). Uji kompetensi yang diikuti 

mahasiswa prodi Sistem Informasi Universitas BSI ini menghadirkan asesor kompetensi dari 

LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) BSI yaitu Rifky Permana dan Ricki Sastra. Menurut Ricki 

selaku asesor penguji, kegiatan sertifikasi seperti ini sangat baik untuk mengetahui sudah 

sejauh mana mahasiswa memahami mata kuliah yang pernah diberikan selama mereka 

kuliah di Universitas BSI. 

 

 

 

Program studi (prodi) Sistem Informasi Universitas BSI (Bina Sarana Informatika) telah melaksanakan uji 

kompetensi skema programmer secara luring. Uji kompetensi digelar di Universitas BSI kampus Salemba, 

Jakarta Pusat, Rabu (2/2/2022).Uji kompetensi yang diikuti mahasiswa prodi Sistem Informasi Universitas 

BSI ini menghadirkan asesor kompetensi dari LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) BSI yaitu Rifky Permana 

dan Ricki Sastra. Menurut Ricki selaku asesor penguji, kegiatan sertifikasi seperti ini sangat baik untuk 

mengetahui sudah sejauh mana mahasiswa memahami mata kuliah yang pernah diberikan selama 

mereka kuliah di Universitas BSI."Sertifikasi kompetensi juga bisa menjadi bekal yang baik untuk 

mahasiswa dalam menghadapi persaingan di dunia kerja setelah lulus kuliah nantinya," tutur 

Ricki.Dengan ini diharapkan semua mahasiswa Universitas BSI nantinya bisa memiliki sertifikasi 

kompetensi sebelum mereka lulus kuliah serta keilmuannya telah diakui.Salah satu asesi yang menjadi 

peserta uji kompetensi berpendapat sertifikasi kompetensi bisa mengetahui dan memahami standar 

yang harus ditempuhnya agar bisa lulus dan mendapatkan sertifikat kompetensi yang berstandar BNSP 

yang diakui di tingkat Nasional. 
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Title Airlangga Hartarto Tegaskan Angka Kemiskinan di Indonesia Turun 

dengan Program Perlinsos 

Author _noname 

Media Jambi Independent Reporter  

Date 08 February 2022 Tone Negative 

Link http://jambi-independent.co.id/read/2022/02/08/22359/airlangga-hartarto-tegaskan-

angka-kemiskinan-di-indonesia-turun-dengan-program-perlinsos 

Summary Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan 

pemerintah mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan 

ekstrem di 212 wilayah di Indonesia sepanjang 2022. "Pemerintah mendorong diberikan 

langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat 

diturunkan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi 

Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Kendari, Selasa, (8/2). Tingkat kemiskinan di 

Indonesia terus mengalami penurunan yakni Maret pada 2015 sebesar 11,22 persen dan 

September 11,13 persen, kemudian Maret 2016 menjadi 10,86 persen dan September 10,7 

persen, lalu Maret 2017 sebesar 10,64 persen dan September 10,12 persen. Di sisi lain, tren 

penurunan ini terhenti pada 2020 seiring COVID-19 mulai memasuki Indonesia yakni terbukti 

tingkat kemiskinan meningkat menjadi 9,78 persen pada Maret 2020 dan terus naik hingga 

10,19 persen pada September. 

 

 

 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah 

mendorong berbagai kebijakan untuk mampu menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem di 212 wilayah di 

Indonesia sepanjang 2022."Pemerintah mendorong diberikan langkah-langkah agar pada 2022 ini 212 

wilayah yang memiliki kemiskinan ekstrem dapat diturunkan," kata Menko Airlangga Hartarto dalam 

Seminar Nasional Akselerasi Ekonomi Daerah untuk Memacu Pemulihan Nasional di Kendari, Selasa, 

(8/2).Menko Airlangga mengatakan, salah satu kebijakan yang sudah terbukti efektif mampu menekan 

tingkat kemiskinan adalah program perlindungan sosial yang masuk dalam Program Pemulihan Ekonomi 

Nasional (PEN).Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan kebijakan pengentasan kemiskinan melalui 

program perlindungan sosial telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen pada 

Maret 2021 menjadi 9,71 persen pada September 2021."Dari segi program pengentasan kemiskinan dan 

perlindungan sosial telah menurunkan tingkat kemiskinan dari 10,14 persen menjadi 9,71 persen pada 
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September 2021," kata Airlangga.Tingkat kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan yakni 

Maret pada 2015 sebesar 11,22 persen dan September 11,13 persen, kemudian Maret 2016 menjadi 

10,86 persen dan September 10,7 persen, lalu Maret 2017 sebesar 10,64 persen dan September 10,12 

persen.Penurunan terus berlanjut pada Maret 2018 sebesar 9,82 persen dan September 9,66 persen, 

kemudian berlanjut pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen dan September 9,22 persen.Di sisi lain, tren 

penurunan ini terhenti pada 2020 seiring COVID-19 mulai memasuki Indonesia yakni terbukti tingkat 

kemiskinan meningkat menjadi 9,78 persen pada Maret 2020 dan terus naik hingga 10,19 persen pada 

September.Meski demikian tingkat kemiskinan mulai membaik pada Maret 2021 yaitu 10,14 persen dan 

September 9,71 persen seiring pemerintah terus mengakselerasi program perlindungan sosial.Program 

perlindungan sosial terealisasi Rp171 triliun atau 91,5 persen dari pagu Rp186,64 triliun yang diberikan 

antara lain untuk pengentasan kemiskinan ekstrem kepada 1,16 juta penerima di 35 kabupaten 

prioritas.Sementara program perlindungan masyarakat pada 2022 memiliki pagu Rp154,8 triliun untuk 

melanjutkan program bantuan sosial seperti PKH dan Sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa, Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan, serta antisipasi perluasan perlindungan sosial. 
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