
 
 

 

  
19 MEI 2022 

 

 

 

 



 

1 

 

Summary 

 

Media News Positive Neutral Negative 

4 4 1 3 0 

 

 

 

 



 

2 

 

Table Of Contents : 18 May 2022 - 19 May 2022 
 

No Date News Title Page Sentiment Media Summary 

1. 19 

May 

2022 

Digitalisasi, 

Tantangan 

dalam 

Perlindungan 

K3 

7 Positive Pikiran 

Rakyat 

Digital isasi, Tantangan dalam Perlindungan K3. Hal itu 

berdampak pada risiko kerja baru dan menjadi 

tantangan dalam memberikan perlindungan K3. Dirjen 

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerj aan dan 

Kesehatan Kecelakaan Kerja (Binwasnaker & K3) pada 

Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang 

mengingatkan, penggunaan teknologi dan digitalisasi 

telah membawa perubahan yang signifikan di dunia 

keija. Tantangan lain yang dihadapi adalah perubahan 

iklim dan memastikan perlindungan bagi pekerja. 

2. 19 

May 

2022 

Kemenaker 

UMP Provinsi 

Jambi Rp 

2.698.940 

1 Neutral Jambi 

Independent 

. 1033145570230146050856615Rp 2.698.940. Rp 

2.698.940. Kemenaker: UMP Provinsi Jambi. 

13398524130Kemenaker: UMP Provinsi Jambi Rp 

2.698.940. Kemenaker: UMP Provinsi Jambi Rp 

2.698.940. Namun kemudian pada 16 Desember 2021 

Anies merevisinya dengan Kepgub DKI Jakarta 

1395/2021 tentang UMP Jakarta 2022, sehingga UMP 

2022 DKI Jakarta naik menjadi 5,1% atau sebesar Rp 225 

ribu. JAKARTA- Isu penetapan kenaikan Upah Minimum 

Provinsi (UMP) di beberapa daerah sempat terjadi 

distraksi, karena penetapan angkanya terlalu kecil. Hal 

inilah yang membuat para buruh akhirnya turun ke 

jalanan untuk mendapatkan haknya agar lebih besar 

dan layak. 

3. 19 

May 

2022 

Kemnakes 

Relaunching 

Aplikasi 

Pengantar 

Kerja 

4 Neutral Harian 

Bhirawa 

Kemnaker Relaunching Aplikasi Pengantar Kerja. Sistem 

ini juga akan dikembangkan untuk memfa- silitasi 

kebutuhan Pengantar Kerja, seperti pendaftaran 

pelatihan, uji kompetensi, dan IKAPERJASI. "Dengan 

dibangun kembali e- pengantarkerja ini, ke depannya e- 

pengantarkerja digunakan sebagai platform yang dapat 

menghimpun semua pekerjaan Pengantar Kerja, seperti 

layanan pada karirhub, kon-. Hal tersebut dilakukan 

guna memperoleh informasi Pengantar Kerja yang 

akurat, dan meminimalkan error, di mana data akan 

lebih baik apabila data tersebut diisi dan di-update 

langsung oleh Pengantar Kerja. 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-05-19/PIKIRAN_RAKYAT1/Digitalisasi,%20Tantangan%20dalam%20Perlindungan%20K3=1=7=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-05-19/PIKIRAN_RAKYAT1/Digitalisasi,%20Tantangan%20dalam%20Perlindungan%20K3=1=7=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-05-19/PIKIRAN_RAKYAT1/Digitalisasi,%20Tantangan%20dalam%20Perlindungan%20K3=1=7=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-05-19/PIKIRAN_RAKYAT1/Digitalisasi,%20Tantangan%20dalam%20Perlindungan%20K3=1=7=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-05-19/PIKIRAN_RAKYAT1/Digitalisasi,%20Tantangan%20dalam%20Perlindungan%20K3=1=7=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-05-19/JAMBI_INDEPENDENT1/Kemenaker%20%20UMP%20Provinsi%20Jambi%20Rp%202.698.940=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-05-19/JAMBI_INDEPENDENT1/Kemenaker%20%20UMP%20Provinsi%20Jambi%20Rp%202.698.940=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-05-19/JAMBI_INDEPENDENT1/Kemenaker%20%20UMP%20Provinsi%20Jambi%20Rp%202.698.940=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-05-19/JAMBI_INDEPENDENT1/Kemenaker%20%20UMP%20Provinsi%20Jambi%20Rp%202.698.940=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-05-19/JAMBI_INDEPENDENT1/Kemenaker%20%20UMP%20Provinsi%20Jambi%20Rp%202.698.940=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-05-19/JAMBI_INDEPENDENT1/Kemenaker%20%20UMP%20Provinsi%20Jambi%20Rp%202.698.940=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-05-19/JAMBI_INDEPENDENT1/Kemenaker%20%20UMP%20Provinsi%20Jambi%20Rp%202.698.940=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-05-19/JAMBI_INDEPENDENT1/Kemenaker%20%20UMP%20Provinsi%20Jambi%20Rp%202.698.940=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-05-19/HARIAN_BHIRAWA1/Kemnakes%20Relaunching%20Aplikasi%20Pengantar%20Kerja%20=1=4=3.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-05-19/HARIAN_BHIRAWA1/Kemnakes%20Relaunching%20Aplikasi%20Pengantar%20Kerja%20=1=4=3.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-05-19/HARIAN_BHIRAWA1/Kemnakes%20Relaunching%20Aplikasi%20Pengantar%20Kerja%20=1=4=3.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-05-19/HARIAN_BHIRAWA1/Kemnakes%20Relaunching%20Aplikasi%20Pengantar%20Kerja%20=1=4=3.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-05-19/HARIAN_BHIRAWA1/Kemnakes%20Relaunching%20Aplikasi%20Pengantar%20Kerja%20=1=4=3.jpg
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4. 19 

May 

2022 

Disnakertrans 

Verifikasi 

Penerimaan 

Karyawan 

Perusahaan 

6 Neutral Radar 

Sampit 

. Disnakertrans VerifikasiPenerimaan Karyawan 

Perusahaan. KASONGAN- Dinas Transmigrasi dan 

Tenaga Kerja (Disnakertrans) Kabupaten Katingan 

melaksanakan pengawasan terhadap kelengkapan 

persyaratan yang dipersiapkan Perusahaan Besar 

Swasta (PBS). Kepala Disnakertrans Katingan H 

Hariawan mengatakan, pemeriksaan ini demi mengecek 

kelengkapan persyaratan tenaga kerja yang akan 

direkrut pihak perusahaan. Instansi teknis turun 

langsung ke lapangan untuk melaksanakan verifikasi 

penerimaan karyawan yang dilaksanakan beberapa 

perusahaan yang beroperasi di Katingan. 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-05-19/RADAR_SAMPIT1/Disnakertrans%20Verifikasi%20Penerimaan%20Karyawan%20Perusahaan=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-05-19/RADAR_SAMPIT1/Disnakertrans%20Verifikasi%20Penerimaan%20Karyawan%20Perusahaan=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-05-19/RADAR_SAMPIT1/Disnakertrans%20Verifikasi%20Penerimaan%20Karyawan%20Perusahaan=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-05-19/RADAR_SAMPIT1/Disnakertrans%20Verifikasi%20Penerimaan%20Karyawan%20Perusahaan=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-05-19/RADAR_SAMPIT1/Disnakertrans%20Verifikasi%20Penerimaan%20Karyawan%20Perusahaan=1=6=1.jpg
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Title Digitalisasi, Tantangan dalam Perlindungan K3 

Media Pikiran Rakyat Reporter  

Date 19 May 2022 Tone Positive 

Page 7 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-05-

19/PIKIRAN_RAKYAT1/Digitalisasi,%20Tantangan%20dalam%20Perlindungan%20K3=1=7=1.jp

g 

Summar

y 

Digital isasi, Tantangan dalam Perlindungan K3. Hal itu berdampak pada risiko kerja baru dan 

menjadi tantangan dalam memberikan perlindungan K3. Dirjen Pembinaan Pengawasan 

Ketenagakerj aan dan Kesehatan Kecelakaan Kerja (Binwasnaker & K3) pada Kementerian 

Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang mengingatkan, penggunaan teknologi dan digitalisasi 

telah membawa perubahan yang signifikan di dunia keija. Tantangan lain yang dihadapi adalah 

perubahan iklim dan memastikan perlindungan bagi pekerja. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-05-19/PIKIRAN_RAKYAT1/Digitalisasi,%20Tantangan%20dalam%20Perlindungan%20K3=1=7=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-05-19/PIKIRAN_RAKYAT1/Digitalisasi,%20Tantangan%20dalam%20Perlindungan%20K3=1=7=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-05-19/PIKIRAN_RAKYAT1/Digitalisasi,%20Tantangan%20dalam%20Perlindungan%20K3=1=7=1.jpg
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Title Kemnakes Relaunching Aplikasi Pengantar Kerja 

Media Harian Bhirawa Reporter  

Date 19 May 2022 Tone Neutral 

Page 4 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-05-

19/HARIAN_BHIRAWA1/Kemnakes%20Relaunching%20Aplikasi%20Pengantar%20Kerja%20=1

=4=3.jpg 

Summar

y 

Kemnaker Relaunching Aplikasi Pengantar Kerja. Sistem ini juga akan dikembangkan untuk 

memfa- silitasi kebutuhan Pengantar Kerja, seperti pendaftaran pelatihan, uji kompetensi, dan 

IKAPERJASI. "Dengan dibangun kembali e- pengantarkerja ini, ke depannya e- pengantarkerja 

digunakan sebagai platform yang dapat menghimpun semua pekerjaan Pengantar Kerja, seperti 

layanan pada karirhub, kon-. Hal tersebut dilakukan guna memperoleh informasi Pengantar 

Kerja yang akurat, dan meminimalkan error, di mana data akan lebih baik apabila data tersebut 

diisi dan di-update langsung oleh Pengantar Kerja. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-05-19/HARIAN_BHIRAWA1/Kemnakes%20Relaunching%20Aplikasi%20Pengantar%20Kerja%20=1=4=3.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-05-19/HARIAN_BHIRAWA1/Kemnakes%20Relaunching%20Aplikasi%20Pengantar%20Kerja%20=1=4=3.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-05-19/HARIAN_BHIRAWA1/Kemnakes%20Relaunching%20Aplikasi%20Pengantar%20Kerja%20=1=4=3.jpg
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Title Kemenaker UMP Provinsi Jambi Rp 2.698.940 

Media Jambi Independent Reporter  

Date 19 May 2022 Tone Neutral 

Page 1 PR Value  

Link 1 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-05-

19/JAMBI_INDEPENDENT1/Kemenaker%20%20UMP%20Provinsi%20Jambi%20Rp%202.698.94

0=1=1=1.jpg 

Link 2 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-05-

19/JAMBI_INDEPENDENT1/Kemenaker%20%20UMP%20Provinsi%20Jambi%20Rp%202.698.94

0=2=1=1.jpg 

Summar

y 

. 1033145570230146050856615Rp 2.698.940. Rp 2.698.940. Kemenaker: UMP Provinsi Jambi. 

13398524130Kemenaker: UMP Provinsi Jambi Rp 2.698.940. Kemenaker: UMP Provinsi Jambi 

Rp 2.698.940. Namun kemudian pada 16 Desember 2021 Anies merevisinya dengan Kepgub DKI 

Jakarta 1395/2021 tentang UMP Jakarta 2022, sehingga UMP 2022 DKI Jakarta naik menjadi 

5,1% atau sebesar Rp 225 ribu. JAKARTA- Isu penetapan kenaikan Upah Minimum Provinsi 

(UMP) di beberapa daerah sempat terjadi distraksi, karena penetapan angkanya terlalu kecil. 

Hal inilah yang membuat para buruh akhirnya turun ke jalanan untuk mendapatkan haknya agar 

lebih besar dan layak. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-05-19/JAMBI_INDEPENDENT1/Kemenaker%20%20UMP%20Provinsi%20Jambi%20Rp%202.698.940=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-05-19/JAMBI_INDEPENDENT1/Kemenaker%20%20UMP%20Provinsi%20Jambi%20Rp%202.698.940=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-05-19/JAMBI_INDEPENDENT1/Kemenaker%20%20UMP%20Provinsi%20Jambi%20Rp%202.698.940=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-05-19/JAMBI_INDEPENDENT1/Kemenaker%20%20UMP%20Provinsi%20Jambi%20Rp%202.698.940=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-05-19/JAMBI_INDEPENDENT1/Kemenaker%20%20UMP%20Provinsi%20Jambi%20Rp%202.698.940=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-05-19/JAMBI_INDEPENDENT1/Kemenaker%20%20UMP%20Provinsi%20Jambi%20Rp%202.698.940=2=1=1.jpg
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Title Disnakertrans Verifikasi Penerimaan Karyawan Perusahaan 

Media Radar Sampit Reporter  

Date 19 May 2022 Tone Neutral 

Page 6 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-05-

19/RADAR_SAMPIT1/Disnakertrans%20Verifikasi%20Penerimaan%20Karyawan%20Perusahaa

n=1=6=1.jpg 

Summar

y 

. Disnakertrans VerifikasiPenerimaan Karyawan Perusahaan. KASONGAN- Dinas Transmigrasi 

dan Tenaga Kerja (Disnakertrans) Kabupaten Katingan melaksanakan pengawasan terhadap 

kelengkapan persyaratan yang dipersiapkan Perusahaan Besar Swasta (PBS). Kepala 

Disnakertrans Katingan H Hariawan mengatakan, pemeriksaan ini demi mengecek kelengkapan 

persyaratan tenaga kerja yang akan direkrut pihak perusahaan. Instansi teknis turun langsung 

ke lapangan untuk melaksanakan verifikasi penerimaan karyawan yang dilaksanakan beberapa 

perusahaan yang beroperasi di Katingan. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-05-19/RADAR_SAMPIT1/Disnakertrans%20Verifikasi%20Penerimaan%20Karyawan%20Perusahaan=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-05-19/RADAR_SAMPIT1/Disnakertrans%20Verifikasi%20Penerimaan%20Karyawan%20Perusahaan=1=6=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-05-19/RADAR_SAMPIT1/Disnakertrans%20Verifikasi%20Penerimaan%20Karyawan%20Perusahaan=1=6=1.jpg
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Table Of Contents : 18 May 2022 - 19 May 2022 
 

No Date News Title Tone Media Summary 

1. 18 

May 

2022 

Disnaker 

Wonogiri Gelar 

Job Fair, 

Butuhkan 2.241 

Orang Untuk 25 

Perusahaan 

Neutral Sonora.id Wonogiri, Tahun 2022 ini, Dinas Tenaga Kerja 

(Disnaker) Wonogiri kembali akan menggelar Job 

Fair atau bursa lowongan kerja. Hal ini 

dibenarkan oleh Ristanti, Kepala Disnaker 

Wonogiri yang mengatakan bahwa job fair di 

tahun ini akan kembali digelar namun dengan 

pelaksanaan yang berbeda yakni secara virtual 

karena masih dalam kondisi pandemi Covid-19. 

Ristanti juga menjelaskan, bahwa ada sebanyak 

25 perusahaan yang mengikuti job fair tahun ini, 

mulai dari perusahaan lokal hingga perusahaan 

nasional. Dari 25 perusahaan tersebut, terdapat 

2.241 lowongan pekerjaan dengan 49 jenis 

jabatan pekerjaan. 

2. 18 

May 

2022 

Wakil Bupati 

Asahan Hadiri 

Acara 

Inauguration Of 

School Operation 

Pengembangan 

BLK Maritim 

Neutral Ewarta.com Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos, 

MSi didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja Dra. 

Sementara itu Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal 

Abidin, S.Sos, MSi usai mengikuti Acara 

menjelaskan kegiatan pada hari ini dimaksudkan 

dalam rangka Peningkatan Sumber Daya 

Manusia di Kabupaten Asahan yaitu "SDM 

Tangguh". Lebih lanjut Wakil Bupati menjelaskan 

bahwa untuk melahirkan SDM Tangguh di 

Kabupaten Asahan, salah satu langkah 

Pemerintah Kabupaten Asahan seperti yang 

dilaksanakan pada hari ini yaitu Penandatangan 

Nota Kesepahaman bersama antara Pemerintah 

Kabupaten Asahan dengan Kementerian 

Ketenagakerjaan RI melalui Dirjend Binalavotas 

dan disaksikan Menteri Ketenaga Kerjaan RI Hj. 

"Pemerintah Kabupaten Asahan merupakan 

salah satu dari 10 Bupati/Walikota di Sumatera 

Utara yang melakukan Penandatangan Nota 

Kesepahaman Bersama. 

3. 18 

May 

2022 

Pemkab Toba 

Tandatangani 

MoU dengan 

Mitra Industri 

Neutral Sumut 24 pemerintah Kabupaten Toba dalam hal ini, Wakil 

Bupati Toba Tonny M. Simanjuntak, 

menandatangani Memorandum of 

Understanding (MoU) berisi kerjasama dengan 

pemerintah dan mitra industri dalam rangkaian 

acara Peresmian Gedung Workshop Pariwisata 

http://www.sonora.id/read/423286732/disnaker-wonogiri-gelar-job-fair-butuhkan-2241-orang-untuk-25-perusahaan
http://www.sonora.id/read/423286732/disnaker-wonogiri-gelar-job-fair-butuhkan-2241-orang-untuk-25-perusahaan
http://www.sonora.id/read/423286732/disnaker-wonogiri-gelar-job-fair-butuhkan-2241-orang-untuk-25-perusahaan
http://www.sonora.id/read/423286732/disnaker-wonogiri-gelar-job-fair-butuhkan-2241-orang-untuk-25-perusahaan
http://www.sonora.id/read/423286732/disnaker-wonogiri-gelar-job-fair-butuhkan-2241-orang-untuk-25-perusahaan
http://www.sonora.id/read/423286732/disnaker-wonogiri-gelar-job-fair-butuhkan-2241-orang-untuk-25-perusahaan
http://www.ewarta.co/wakil-bupati-asahan-hadiri-acara-inauguration-school-operation-pengembangan-blk-maritim
http://www.ewarta.co/wakil-bupati-asahan-hadiri-acara-inauguration-school-operation-pengembangan-blk-maritim
http://www.ewarta.co/wakil-bupati-asahan-hadiri-acara-inauguration-school-operation-pengembangan-blk-maritim
http://www.ewarta.co/wakil-bupati-asahan-hadiri-acara-inauguration-school-operation-pengembangan-blk-maritim
http://www.ewarta.co/wakil-bupati-asahan-hadiri-acara-inauguration-school-operation-pengembangan-blk-maritim
http://www.ewarta.co/wakil-bupati-asahan-hadiri-acara-inauguration-school-operation-pengembangan-blk-maritim
http://www.ewarta.co/wakil-bupati-asahan-hadiri-acara-inauguration-school-operation-pengembangan-blk-maritim
http://www.sumut24.co/pemkab-toba-tandatangani-mou-dengan-mitra-industri
http://www.sumut24.co/pemkab-toba-tandatangani-mou-dengan-mitra-industri
http://www.sumut24.co/pemkab-toba-tandatangani-mou-dengan-mitra-industri
http://www.sumut24.co/pemkab-toba-tandatangani-mou-dengan-mitra-industri
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dan Perkayuan. Menaker juga meresmikan 

gedung workshop pariwisata dan perkayuan 

serta menyaksikan penandatanganan MoU 

antara Kementerian Tenaga kerja bersama 

beberapa kepala daerah di Provinsi Sumatra 

Utara. Gubernur Sumatra Utara, yang diwakili 

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Afifi 

Lubis, dalam kata sambutannya melaporkan 

kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Sumatra 

Utara sesuai dengan data BPS, dimana jumlah 

penduduk usia kerja (PUK) adalah sebanyak 

10,98 juta orang, jumlah angkatan kerja (AK) 

sebanyak 7,74 juta orang, penganggur terbuka 

sebanyak 423 ribu orang dengan tingkat 

penganggur terbuka sebanyak 5,47%. Menteri 

Tenaga Kerja, Ida Fauziah, sebelum peresmian 

menyampaikan kata sambutannya, 

bahwasannya Danau Toba merupakan salah satu 

destinasi pariwisata super prioritas sehingga 

pengembangannya harus melibatkan semua 

stake holder untuk pendidikan dan pelatihan 

vokasi. 

4. 18 

May 

2022 

Ada Banyak 

Tantangan dalam 

Dunia Kerja, 

Kemnaker Siap 

Berikan 

Perlindungan 

Ekstra bagi 

Pekerja 

Positive Suara.com Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam upaya 

mengatasi besarnya potensi bahaya dan tingkat 

risiko pekerjaan terutama kesehatan kerja di 

masa depan bagi negara-negara Anggota ASEAN. 

Dirjen Binwasnaker & K3 Kemnaker, Haiyani 

Rumondang, workshop yang merupakan salah 

satu program kerja lima tahun ASEAN OSHNET 

pada 2021-2025, dan Program Kerja 

Organization of Islamic Countries (OIC) OSHNET 

2021-2022 ini bertujuan untuk memperkuat 

kapasitas teknik dari peserta, terkait dengan 

tantangan kesehatan kerja sebagai upaya dalam 

memberikan perlindungan secara maksimal 

pada era future of work. Tantangan lain yang 

dihadapi adalah perubahan iklim dan bagaimana 

memastikan perlindungan bagi pekerja, saat 

mereka bekerja dari jarak jauh yang dapat 

menimbulkan banyak masalah di kemudian hari. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

menggelar "Workshop on Addressing Challenges 

of Occupational Health in the Future of Work" di 

Jakarta, Selasa (17/5/2022). 

http://www.suara.com/bisnis/2022/05/18/095155/ada-banyak-tantangan-dalam-dunia-kerja-kemnaker-siap-berikan-perlindungan-ekstra-bagi-pekerja
http://www.suara.com/bisnis/2022/05/18/095155/ada-banyak-tantangan-dalam-dunia-kerja-kemnaker-siap-berikan-perlindungan-ekstra-bagi-pekerja
http://www.suara.com/bisnis/2022/05/18/095155/ada-banyak-tantangan-dalam-dunia-kerja-kemnaker-siap-berikan-perlindungan-ekstra-bagi-pekerja
http://www.suara.com/bisnis/2022/05/18/095155/ada-banyak-tantangan-dalam-dunia-kerja-kemnaker-siap-berikan-perlindungan-ekstra-bagi-pekerja
http://www.suara.com/bisnis/2022/05/18/095155/ada-banyak-tantangan-dalam-dunia-kerja-kemnaker-siap-berikan-perlindungan-ekstra-bagi-pekerja
http://www.suara.com/bisnis/2022/05/18/095155/ada-banyak-tantangan-dalam-dunia-kerja-kemnaker-siap-berikan-perlindungan-ekstra-bagi-pekerja
http://www.suara.com/bisnis/2022/05/18/095155/ada-banyak-tantangan-dalam-dunia-kerja-kemnaker-siap-berikan-perlindungan-ekstra-bagi-pekerja
http://www.suara.com/bisnis/2022/05/18/095155/ada-banyak-tantangan-dalam-dunia-kerja-kemnaker-siap-berikan-perlindungan-ekstra-bagi-pekerja
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5. 18 

May 

2022 

Link Cek Data 

Pencairan BSU 

Karyawan 2022 

& Kapan 

Kepastian BLT 

BPJS 

Katenagakerjaan 

Rp1 Juta Cair 

Positive Tribun News Pontianak Kapan kepastian BLT pekerja Rp1 juta dicairkan 

oleh pemerintah?. BLT pekerja swasta atau BSU 

karyawan akan diberikan pada mereka yang 

terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah 

awalnya berencana akan mencairkan BLT 

tersebut pada April 2022 berdasarkan berita 

yang dilansir dari Kompas.com, Sekretaris 

Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar 

Sanusi menjelaskan, BSU akan mulai diberikan 

pada April 2022. Cek Status Penerima BSU 

Melalui Laman BPJS Ketenagakerjaan. 

6. 18 

May 

2022 

Pemkab Asahan 

Jalin Kerja Sama 

dengan 

Kementerian 

Tenaga Kerja 

Positive Liputan Kini ASAHAN-Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal 

Abidin didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja 

Meilina Siregar hadiri inauguration of school 

operation kegiatan pengembangan BLK maritim 

yang dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziah bertempat di BBPVP, Medan Sunggal, 

Selasa (17/5/2022). Wakil Bupati Taufik Zainal 

Abidin menjelaskan, kerja sama itu dalam rangka 

peningkatan kualitas SDM di Asahan. Wakil 

bupati menjelaskan, untuk melahirkan SDM 

tangguh di Asahan, salah satu langkah 

Pemerintah Kabupaten Asahan seperti yang 

dilaksanakan adalah kera sama dengan 

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Dirjend 

Binalavotas dan disaksikan Menteri Ketenaga 

Kerjaan Ida Fauziah. Turut Hadir dalam acara itu, 

Dirjen Binalavotas Budi Hartawan, Wali Kota 

Medan, Bupati Labura, Wali Kota Binjai, Bupati 

Sergai dan kepala daerah lainnya. 

7. 18 

May 

2022 

Indonesia dan 

Jepang Siapkan 

Pilot Project 

Pelatihan Bagi 

Perawat Lansia 

di Jepang 

Positive Merdeka Kementerian Ketenagakerjaan bersama Hinode 

Social Welfare Corporation, Jepang, tengah 

mempersiapkan program pelatihan pilot project 

di tahun ini, sebagai calon pekerja di Jepang 

melalui skema Specified Skilled Workers atau 

SSW. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

dalam kesempatannya menghadiri sekaligus 

menyaksikan nota kesepakatan dengan Hinode 

Social Welfare Corporation, menyebutkan 

bahwa Jepang saat ini membutuhkan SDM yang 

tinggi dikarenakan banyak penduduknya telah 

memasuki usia lanjut. Sejak beberapa tahun lalu, 

Pemerintah Jepang mendorong penerimaan 

peserta pemagangan maupun tenaga kerja asing 

http://pontianak.tribunnews.com/2022/05/18/link-cek-data-pencairan-bsu-karyawan-2022-kapan-kepastian-blt-bpjs-katenagakerjaan-rp1-juta-cair
http://pontianak.tribunnews.com/2022/05/18/link-cek-data-pencairan-bsu-karyawan-2022-kapan-kepastian-blt-bpjs-katenagakerjaan-rp1-juta-cair
http://pontianak.tribunnews.com/2022/05/18/link-cek-data-pencairan-bsu-karyawan-2022-kapan-kepastian-blt-bpjs-katenagakerjaan-rp1-juta-cair
http://pontianak.tribunnews.com/2022/05/18/link-cek-data-pencairan-bsu-karyawan-2022-kapan-kepastian-blt-bpjs-katenagakerjaan-rp1-juta-cair
http://pontianak.tribunnews.com/2022/05/18/link-cek-data-pencairan-bsu-karyawan-2022-kapan-kepastian-blt-bpjs-katenagakerjaan-rp1-juta-cair
http://pontianak.tribunnews.com/2022/05/18/link-cek-data-pencairan-bsu-karyawan-2022-kapan-kepastian-blt-bpjs-katenagakerjaan-rp1-juta-cair
http://pontianak.tribunnews.com/2022/05/18/link-cek-data-pencairan-bsu-karyawan-2022-kapan-kepastian-blt-bpjs-katenagakerjaan-rp1-juta-cair
http://pontianak.tribunnews.com/2022/05/18/link-cek-data-pencairan-bsu-karyawan-2022-kapan-kepastian-blt-bpjs-katenagakerjaan-rp1-juta-cair
http://www.liputankini.com/2022/05/pemkab-asahan-jalin-kerja-sama-dengan-kementerian-tenaga-kerja.html
http://www.liputankini.com/2022/05/pemkab-asahan-jalin-kerja-sama-dengan-kementerian-tenaga-kerja.html
http://www.liputankini.com/2022/05/pemkab-asahan-jalin-kerja-sama-dengan-kementerian-tenaga-kerja.html
http://www.liputankini.com/2022/05/pemkab-asahan-jalin-kerja-sama-dengan-kementerian-tenaga-kerja.html
http://www.liputankini.com/2022/05/pemkab-asahan-jalin-kerja-sama-dengan-kementerian-tenaga-kerja.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/indonesia-dan-jepang-siapkan-pilot-project-pelatihan-bagi-perawat-lansia-di-jepang.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/indonesia-dan-jepang-siapkan-pilot-project-pelatihan-bagi-perawat-lansia-di-jepang.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/indonesia-dan-jepang-siapkan-pilot-project-pelatihan-bagi-perawat-lansia-di-jepang.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/indonesia-dan-jepang-siapkan-pilot-project-pelatihan-bagi-perawat-lansia-di-jepang.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/indonesia-dan-jepang-siapkan-pilot-project-pelatihan-bagi-perawat-lansia-di-jepang.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/indonesia-dan-jepang-siapkan-pilot-project-pelatihan-bagi-perawat-lansia-di-jepang.html
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melalui skema SSW. "Hal ini tentunya 

merupakan peluang sangat baik bagi SDM 

Indonesia yang ingin bekerja sebagai perawat 

lansia/Caregiver di Jepang, mengingat Negara 

Jepang tertarik atas kemampuan dan sikap 

tenaga kerja Indonesia yang dikenal dengan 

ramah dan sopan," jelas Menaker Ida. 

8. 18 

May 

2022 

Kemnaker dan 

Jepang Siapkan 

Pelatihan 

Perawat Lansia 

Positive Tempo.co Kementerian Ketenagakerjaan bersama Hinode 

Social Welfare Corporation, Jepang, sedang 

mempersiapkan program pelatihan pilot project 

sebagai calon pekerja di Jepang melalui skema 

Specified Skilled Workers atau SSW. Saat 

menghadiri penandatanganan nota kesepakatan 

dengan Hinode Social Welfare Corporation, 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

menyebutkan bahwa Jepang saat ini 

membutuhkan SDM yang tinggi karena banyak 

penduduknya telah memasuki usia lanjut. "Hal 

ini tentunya merupakan peluang sangat baik 

bagi SDM Indonesia yang ingin bekerja sebagai 

perawat lansia/caregiver di Jepang, mengingat 

Negara Jepang tertarik atas kemampuan dan 

sikap tenaga kerja Indonesia yang dikenal 

dengan ramah dan sopan," kata Menaker. Ia 

melanjutkan, setelah menyelesaikan pelatihan 

ini, para lulusan berkesempatan untuk mengikuti 

uji kompetensi sesuai standar Jepang melalui 

skema Specified Skilled Workers atau SSW. 

9. 18 

May 

2022 

Bupati Sergai 

Tandatangani 

MoU 

Peningkatan 

Kualitas SDM 

Positive Top Metro Harapan Bupati Sergai. Senada dengan Sekda 

Pemprovsu, usai kegiatan, Bupati Sergai H 

Darma Wijaya berharap kerjasama ini dapat 

terlaksana dengan baik sehingga mampu 

meningkatkan kualitas SDM di Tanah Bertuah 

Negeri Beradat. Bupati H Darma Wijaya bersama 

sejumlah kepala daerah se-Sumatera Utara 

(Sumatra Utara) melakukan penandatanganan 

nota kesepahaman bersama (MoU) dengan 

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat 

Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan 

Produktivitas (Ditjend Binalavotas) di BBPVP 

Jalan Gatot Subroto KM 7,8 Medan Sunggal, 

Selasa (17/5/2022). Hal tersebut sebagai upaya 

dalam meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia (SDM) sekaligus mewujudkan 

http://nasional.tempo.co/read/1592667/kemnaker-dan-jepang-siapkan-pelatihan-perawat-lansia
http://nasional.tempo.co/read/1592667/kemnaker-dan-jepang-siapkan-pelatihan-perawat-lansia
http://nasional.tempo.co/read/1592667/kemnaker-dan-jepang-siapkan-pelatihan-perawat-lansia
http://nasional.tempo.co/read/1592667/kemnaker-dan-jepang-siapkan-pelatihan-perawat-lansia
http://topmetro.news/146029/darma-wijaya-melakukan-penandatanganan-mou-dengan-kemennaker
http://topmetro.news/146029/darma-wijaya-melakukan-penandatanganan-mou-dengan-kemennaker
http://topmetro.news/146029/darma-wijaya-melakukan-penandatanganan-mou-dengan-kemennaker
http://topmetro.news/146029/darma-wijaya-melakukan-penandatanganan-mou-dengan-kemennaker
http://topmetro.news/146029/darma-wijaya-melakukan-penandatanganan-mou-dengan-kemennaker
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masyarakat Serdang Bedagai (Sergai) yang Maju 

Terus; Mandiri, Sejahtera, dan Religius,. 

10. 18 

May 

2022 

Bupati Sergai 

Tandatangani 

MoU 

Peningkatan 

Kualitas SDM 

Positive Fajar Harapan Senada dengan Sekda Pemprovsu, usai kegiatan, 

Bupati Sergai H Darma Wijaya berharap 

kerjasama ini dapat terlaksana dengan baik 

sehingga mampu meningkatkan kualitas SDM di 

Tanah Bertuah Negeri Beradat. Bupati H Darma 

Wijaya bersama sejumlah Kepala Daerah se-

Sumatera Utara (Sumatra Utara) melakukan 

penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama 

(MoU) dengan Kementerian Ketenagakerjaan 

melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan 

Vokasi Dan Produktivitas (Ditjend Binalavotas) di 

BBPVP Jalan Gatot Subroto KM 7,8 Medan 

Sunggal, Selasa (17/05/2022). Penandatanganan 

MoU ini dalam rangka sinergi peningkatan 

kompetensi, pemberian bantuan permodalan, 

dan membangun kesadaran diri bagi masyarakat 

di kabupaten/kota masing-masing. Kegiatan 

yang dirangkai dengan Inauguration of School 

Operation Kegiatan Pengembangan BLK Maritim 

(Development of Maritime Vocational Training 

Centers) ini disaksikan langsung oleh Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang mengatakan 

jika penandatanganan MoU yang dilaksanakan 

ini mencakup sinkronisasi program pelatihan dan 

pendampingan kelompok masyarakat dalam 

meningkatkan keterampilan masyarakat, 

pemberdayaan kelompok masyarakat pasca 

pelatihan serta kerja sama pertukaran data 

informasi. 

11. 18 

May 

2022 

Kemnaker Jalin 

Kolaborasi untuk 

Percepat 

Transformasi BLK 

Neutral Tempo.co Adapun, transformasi BLK bertujuan untuk 

menjadikan BLK sebagai pusat pengembangan 

kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang 

memiliki daya saing di tingkat Nasional dan 

Internasional. Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah, menyampaikan bahwa untuk 

mewujudkan hal tersebut, transformasi BLK 

diimplementasikan melalui pendekatan strategi 

6R. Kementerian Ketenagakerjaan melalui 

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi 

Dan Produktivitas (Ditjen Binalavotas) berupaya 

mempercepat implementasi kebijakan 

transformasi BLK. Pertama, rebranding BLK 

http://www.fajarharapan.id/2022/05/bupati-sergai-tandatangani-mou.html
http://www.fajarharapan.id/2022/05/bupati-sergai-tandatangani-mou.html
http://www.fajarharapan.id/2022/05/bupati-sergai-tandatangani-mou.html
http://www.fajarharapan.id/2022/05/bupati-sergai-tandatangani-mou.html
http://www.fajarharapan.id/2022/05/bupati-sergai-tandatangani-mou.html
http://nasional.tempo.co/read/1592670/kemnaker-jalin-kolaborasi-untuk-percepat-transformasi-blk
http://nasional.tempo.co/read/1592670/kemnaker-jalin-kolaborasi-untuk-percepat-transformasi-blk
http://nasional.tempo.co/read/1592670/kemnaker-jalin-kolaborasi-untuk-percepat-transformasi-blk
http://nasional.tempo.co/read/1592670/kemnaker-jalin-kolaborasi-untuk-percepat-transformasi-blk
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menjadi BPVP harus bisa meningkatkan daya 

tarik dan kepercayaan publik. 

12. 18 

May 

2022 

Aspek Indonesia 

boikot Dunkin' 

Donuts 

Negative Alinea Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat 

menegaskan, Aspek Indonesia juga menyerukan 

gerakan "Boikot Dunkin' Donuts!" karena 

manajemen Dunkin' Donuts telah melakukan 

tindakan sewenang-wenang terhadap 

pekerjanya. Aspek Indonesia menyebutkan, 

sejak Mei 2020, manajemen Dunkin' Donuts, 

hanya melalui memo internal, secara sepihak 

telah merumahkan pekerja tanpa kepastian 

batas waktu dan menghentikan secara sepihak 

hak atas upah/gaji pekerja sampai dengan hari 

ini, termasuk Tunjangan Hari Raya. Belum bayar 

THR 2021 dan 2022, Aspek Indonesia boikot 

Dunkin' Donuts. "AspekIndonesia akan terus 

melakukan gerakan "Boikot Dunkin' Donuts!" 

dengan melibatkan Konfederasi Serikat Pekerja 

Indonesia (KSPI), sampai adanya kepastian para 

pekerja dipekerjakan kembali dan dibayar 

upah/gajinya serta THR selama dirumahkan 

secara sepihak," papar dia. 

13. 18 

May 

2022 

Hadiri Kegiatan 

BLK Maritim di 

Medan, 

Menaker: 

Peluang 

Tingkatkan Daya 

Saing SDM 

Positive Mistar.id Karena itu, Afifi menyampaikan apresiasi atas 

peresmian BLK Maritim di Sumatra Utara, 

kepada Pemerintah Austria selaku pihak yang 

membiayai serta Kemenaker yang terus 

mengoptimalisasi pengembangannya di Medan. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida 

Fauziyah menyampaikan bahwa Pemerintah 

Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan 

terus lakukan optimalisasi dalam pengembangan 

Balai Latihan Kerja (BLK) Maritim di Medan. 

"Atas koordinasi dan kerja sama yang baik dari 

Kementerian Ketenagakerjaan, Bappenas, 

Kementerian Keuangan, Kedutaan Austria dan 

Bit Media e-solutions GmbH sebagai pelaksana 

kegiatan, implementasi dari kegiatan ini di 

BBPVP Medan berjalan sesuai jadwal, dan 

semoga menjadi saksi dan komitmen kita 

bersama dalam berkolaborasi untuk peningkatan 

kompetensi dan daya saing SDM di Indonesia," 

ujar Menaker. "Melalui kerja sama ini pula, telah 

menghasilkan kapasitas latih BBPVP Medan 

untuk kejuruan pariwisata dan perkayuan 

http://www.alinea.id/bisnis/aspek-indonesia-boikot-dunkin-donuts-b2fjU9D7B
http://www.alinea.id/bisnis/aspek-indonesia-boikot-dunkin-donuts-b2fjU9D7B
http://www.alinea.id/bisnis/aspek-indonesia-boikot-dunkin-donuts-b2fjU9D7B
http://www.mistar.id/sumut/hadiri-kegiatan-blk-maritim-di-medan-menaker-peluang-tingkatkan-daya-saing-sdm
http://www.mistar.id/sumut/hadiri-kegiatan-blk-maritim-di-medan-menaker-peluang-tingkatkan-daya-saing-sdm
http://www.mistar.id/sumut/hadiri-kegiatan-blk-maritim-di-medan-menaker-peluang-tingkatkan-daya-saing-sdm
http://www.mistar.id/sumut/hadiri-kegiatan-blk-maritim-di-medan-menaker-peluang-tingkatkan-daya-saing-sdm
http://www.mistar.id/sumut/hadiri-kegiatan-blk-maritim-di-medan-menaker-peluang-tingkatkan-daya-saing-sdm
http://www.mistar.id/sumut/hadiri-kegiatan-blk-maritim-di-medan-menaker-peluang-tingkatkan-daya-saing-sdm
http://www.mistar.id/sumut/hadiri-kegiatan-blk-maritim-di-medan-menaker-peluang-tingkatkan-daya-saing-sdm
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dengan standar Austria bertambah sebanyak 

496 orang per tahun, tentunya ini peluang besar 

bagi para calon pencari kerja kita dalam 

meningkatkan kompetensi yang telah didukung 

standarisasi Eropa," kata Menaker Ida. 

14. 18 

May 

2022 

Parah! Tak Bayar 

Tunjangan Hari 

Raya Dua Tahun, 

Dunkin' Donuts 

Dilaporkan ke 

Menaker 

Negative Voi Manajemen PT Dunkindo Lestari tidak 

membayarkan kewajiban Tunjangan Hari Raya 

(THR) ke pada karyawannya selama dua tahun 

atau tepatnya pada tahun 2021 dan 2022. 

Sekadar informasi, PT Dunkindo Lestari adalah 

perusahaan makanan dan minuman yang 

dikenal dengan merek dagang Dunkin' Donuts. 

Presiden Aspek Mirah Sumirat meminta Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk 

menindaklanjuti dan menindak tegas 

Manajemen Dunkin' Donuts atau pelanggaran 

yang dilakukan. "ASPEK Indonesia juga 

menyerukan gerakan Boikot Dunkin' Donuts! 

karena manajemen Dunkin' Donuts telah 

melakukan tindakan sewenang-wenang 

terhadap pekerjanya. 

15. 18 

May 

2022 

Menaker: Balai 

K3 Punya Peran 

Penting dalam 

Memberikan 

Perlindungan 

bagi Pekerja 

Positive Suara.com "Dalam perkembangannya, peran dari pengawas 

ketenagakerjaan memiliki tantangan lebih ke 

depannya, mengingat standarisasi pengawasan 

keselamatan dan kesehatan kerja dalam 

implementasinya kedepan terus mengalami 

modernisasi dan cakupan perusahaan dan 

pekerja yang diuji pun akan banyak," kata 

Menaker Ida, saat melakukan kunjungan di Balai 

K3 Medan, Sumatera Utara, Selasa, (17/5/2022). 

Lebih lanjut, Menaker Ida menyebut Revitalisasi 

Balai K3 dalam upaya mendukung penerapan K3 

sangatlah menarik untuk dikaji lebih jauh, 

terutama kesiapan perangkat pendukung baik 

dari sisi sumber daya manusia maupun sarana 

dan prasarana, serta peralatan. "Bayangkan 

dengan cakupan luas bangunan yang hanya 

seluas 1000m persegi, Balai K3 Medan ini harus 

melayani cakupan pelayanan K3 kepada 

perusahaan di seluruh pulau Sumatera, kecuali 

Provinsi Lampung, maka dari itu ini tentu 

merupakan tantangan bagi kita semua untuk 

bisa saling mensupport satu sama lain," tutur 

Menaker Ida. Pada kesempatan ini pula, tak lupa 

http://voi.id/ekonomi/168603/parah-tak-bayar-tunjangan-hari-raya-dua-tahun-dunkin-donuts-dilaporkan-ke-menaker
http://voi.id/ekonomi/168603/parah-tak-bayar-tunjangan-hari-raya-dua-tahun-dunkin-donuts-dilaporkan-ke-menaker
http://voi.id/ekonomi/168603/parah-tak-bayar-tunjangan-hari-raya-dua-tahun-dunkin-donuts-dilaporkan-ke-menaker
http://voi.id/ekonomi/168603/parah-tak-bayar-tunjangan-hari-raya-dua-tahun-dunkin-donuts-dilaporkan-ke-menaker
http://voi.id/ekonomi/168603/parah-tak-bayar-tunjangan-hari-raya-dua-tahun-dunkin-donuts-dilaporkan-ke-menaker
http://voi.id/ekonomi/168603/parah-tak-bayar-tunjangan-hari-raya-dua-tahun-dunkin-donuts-dilaporkan-ke-menaker
http://www.suara.com/bisnis/2022/05/18/102000/menaker-balai-k3-punya-peran-penting-dalam-memberikan-perlindungan-bagi-pekerja
http://www.suara.com/bisnis/2022/05/18/102000/menaker-balai-k3-punya-peran-penting-dalam-memberikan-perlindungan-bagi-pekerja
http://www.suara.com/bisnis/2022/05/18/102000/menaker-balai-k3-punya-peran-penting-dalam-memberikan-perlindungan-bagi-pekerja
http://www.suara.com/bisnis/2022/05/18/102000/menaker-balai-k3-punya-peran-penting-dalam-memberikan-perlindungan-bagi-pekerja
http://www.suara.com/bisnis/2022/05/18/102000/menaker-balai-k3-punya-peran-penting-dalam-memberikan-perlindungan-bagi-pekerja
http://www.suara.com/bisnis/2022/05/18/102000/menaker-balai-k3-punya-peran-penting-dalam-memberikan-perlindungan-bagi-pekerja


 

17 

 

Menaker Ida memberikan dukungannya dan 

terus mendorong kepada para pegawai Balai K3 

Medan dengan segala keterbatasan yang ada, 

untuk mencari alternatif solusi, baik kolaborasi 

maupun sinergitas dengan pemerintah daerah. 

16. 18 

May 

2022 

Angka 

Pengangguran 

Terbuka di 

Sumatra Utara 

Ratusan Ribu 

Orang, Tapi 

Diklaim Sudah 

Menurun 

Negative Tribun News Medan Berdasarkan data yang disampaikan Pj Sekretaris 

Daerah Sumatra Utara, Afifi Lubis, tingkat 

pengangguran terbuka pada Februari 2022 

sebanyak 423 ribu orang atau 5,47 persen. 

Tingkat pengangguran terbuka ini mengalami 

penurunan jika dibandingkan dengan Agustus 

2021 data (BPS), tingkat pengangguran terbuka 

(TPT) Sumatra Utara sebesar 6,32 persen pada 

Agustus 2021 atau 475 ribu orang. "Berbagai 

program telah dilaksanakan dalam rangka 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

(SDM) agar berkompeten di dunia kerja, guna 

mengurangi," ujar Pj Sekdaprov Sumatra Utara 

Afifi Lubis pada acara Inauguration of School 

Operation Kegiatan Pengembangan Balai Latihan 

Kerja (BLK) Maritim (Development of Maritime 

Vocational Training Centers) di Balai Besar 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) 

Medan, Rabu (18/5/2022). Afifi mengatakan, 

saat ini ada 12 BLK pemerintah, 498 lembaga 

pelatihan kerja swasta (LPKS) dan BLK Komunitas 

yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di 

Sumatra Utara saat ini. 

17. 18 

May 

2022 

Jumlah Tenaga 

Kerja Terdampak 

Pandemi Turun 

39 Persen - 

Kitakini News 

Neutral Kitakini News Dalam kesempatan tersebut, Menaker 

menyampaikan bahwa dari data Sakernas pada 

Februari 2022, jumlah tenaga kerja terdampak 

Pandemi Covid-19 ada sebanyak 11,53 juta 

orang. Jumlah ini menurun mencapai 39,63 

persen atau berkurang sebanyak 7,57 juta dari 

data bulan yang sama di tahun 2021. Menaker 

Ida Fauziyah menyatakan saat ini Indonesia 

mengalami masa bonus demografi yang artinya 

jumlah warga usia produktif 15-46 tahun lebih 

banyak dibandingkan dari usia tidak produktif. 

"Kita dapat pengembangan BLK Maritim di 3 

Balai, satu diantaranya di Balai Pelatihan Kerja 

Medan. 

http://medan.tribunnews.com/2022/05/18/angka-pengangguran-terbuka-di-sumut-ratusan-ribu-orang-tapi-diklaim-sudah-menurun
http://medan.tribunnews.com/2022/05/18/angka-pengangguran-terbuka-di-sumut-ratusan-ribu-orang-tapi-diklaim-sudah-menurun
http://medan.tribunnews.com/2022/05/18/angka-pengangguran-terbuka-di-sumut-ratusan-ribu-orang-tapi-diklaim-sudah-menurun
http://medan.tribunnews.com/2022/05/18/angka-pengangguran-terbuka-di-sumut-ratusan-ribu-orang-tapi-diklaim-sudah-menurun
http://medan.tribunnews.com/2022/05/18/angka-pengangguran-terbuka-di-sumut-ratusan-ribu-orang-tapi-diklaim-sudah-menurun
http://medan.tribunnews.com/2022/05/18/angka-pengangguran-terbuka-di-sumut-ratusan-ribu-orang-tapi-diklaim-sudah-menurun
http://medan.tribunnews.com/2022/05/18/angka-pengangguran-terbuka-di-sumut-ratusan-ribu-orang-tapi-diklaim-sudah-menurun
http://medan.tribunnews.com/2022/05/18/angka-pengangguran-terbuka-di-sumut-ratusan-ribu-orang-tapi-diklaim-sudah-menurun
http://kitakini.news/122001/jumlah-tenaga-kerja-terdampak-pandemi-turun-39-persen
http://kitakini.news/122001/jumlah-tenaga-kerja-terdampak-pandemi-turun-39-persen
http://kitakini.news/122001/jumlah-tenaga-kerja-terdampak-pandemi-turun-39-persen
http://kitakini.news/122001/jumlah-tenaga-kerja-terdampak-pandemi-turun-39-persen
http://kitakini.news/122001/jumlah-tenaga-kerja-terdampak-pandemi-turun-39-persen
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18. 18 

May 

2022 

Bersama CSR PT. 

PHR, Disnaker 

Rohil Taja 

Pelatihan 

Komputer 

Aplikasi 

Perkantoran 

Neutral Era Publik Senin (17/5/22). Pelatihan yang dimulai dari 

Tanggal 17 Mei 2022 itu didanai oleh PT. 

Pertamina Hulu Rokan melalui Program 

Corporate Social Responsibility (CSR) yang akan 

berlangsung selama 1 bulan, 26 hari kerja 

dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang. Hadir 

pada Pembukaan pelatihan tersebut diantaranya 

Kadisnaker Rohil yang diwakilkan oleh Joni, SE, 

Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas 

Tenaga Kerja, pejabat fungsional Bidang 

Pelatihan Kerja Amri, Perwakilan dari Camat 

Kubu Babussalam, Datin Penghulu Sungai Mejo 

Pusako juga dari Manajemen PT. Pertamina Hulu 

Rokan,. "salah satunya, melalui Bidang Pelatihan 

Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Pemkab 

Rohil bekerja sama dengan PT Pertamina Hulu 

Rokan melalui dana CSR nya, dan kedepan akan 

melibatkan atau perusahaan perusahaan lainnya 

yang beroperasi di wilayah kabupaten Rokan 

Hilir ini," ujar Joni. Mewakili Kadisnaker Rokan 

Hilir, Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan 

Produktivitas Tenaga Kerja Dinas tenaga kerja 

kabupaten Rokan Hilir Joni, SE membuka secara 

resmi pelatihan komputer aplikasi perkantoran 

di lembaga pelatihan kerja (LPK) Azka Komputer 

Kepenghuluan Sungai Mejo Pusako Kecamatan 

Kubu Darussalam. 

19. 18 

May 

2022 

Menaker Hadiri 

Kegiatan BLK 

Maritim di 

Medan, Pj 

Sekdaprov 

Paparkan Potensi 

Sumatra Utara 

untuk 

Peningkatan 

Peluang Kerja 

Positive Nusakini.com Karena itu, Afifi menyampaikan apresiasi atas 

peresmian BLK Maritim di Sumatra Utara, 

kepada Pemerintah Austria selaku pihak yang 

membiayai serta Kemenaker yang terus 

mengoptimalisasi pengembangannya di Medan. 

Sementara Menaker RI Ida Fauziyah dalam 

sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah 

Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan 

terus lakukan optimalisasi dalam pengembangan 

BLK Maritim di Medan. Gubernur Sumatera 

Utara (Sumatra Utara) Edy Rahmayadi melalui 

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi 

(Sekdaprov) Afifi Lubis memaparkan kondisi 

wilayah, serta potensi daerah terkait peluang 

kerja bagi masyarakat di 33 kabupaten/kota di 

hadapan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI 

Ida Fauziyah. Paparan tersebut disampaikan Pj 

Sekdaprov Afifi Lubis pada acara Inauguration of 

http://www.erapublik.com/2022/05/bersama-csr-pt-phr-disnaker-rohil-taja.html
http://www.erapublik.com/2022/05/bersama-csr-pt-phr-disnaker-rohil-taja.html
http://www.erapublik.com/2022/05/bersama-csr-pt-phr-disnaker-rohil-taja.html
http://www.erapublik.com/2022/05/bersama-csr-pt-phr-disnaker-rohil-taja.html
http://www.erapublik.com/2022/05/bersama-csr-pt-phr-disnaker-rohil-taja.html
http://www.erapublik.com/2022/05/bersama-csr-pt-phr-disnaker-rohil-taja.html
http://www.erapublik.com/2022/05/bersama-csr-pt-phr-disnaker-rohil-taja.html
http://nusakini.com/news/menaker-hadiri-kegiatan-blk-maritim-di-medan-pj-sekdaprov-paparkan-potensi-sumut-untuk-peningkatan-peluang-kerja
http://nusakini.com/news/menaker-hadiri-kegiatan-blk-maritim-di-medan-pj-sekdaprov-paparkan-potensi-sumut-untuk-peningkatan-peluang-kerja
http://nusakini.com/news/menaker-hadiri-kegiatan-blk-maritim-di-medan-pj-sekdaprov-paparkan-potensi-sumut-untuk-peningkatan-peluang-kerja
http://nusakini.com/news/menaker-hadiri-kegiatan-blk-maritim-di-medan-pj-sekdaprov-paparkan-potensi-sumut-untuk-peningkatan-peluang-kerja
http://nusakini.com/news/menaker-hadiri-kegiatan-blk-maritim-di-medan-pj-sekdaprov-paparkan-potensi-sumut-untuk-peningkatan-peluang-kerja
http://nusakini.com/news/menaker-hadiri-kegiatan-blk-maritim-di-medan-pj-sekdaprov-paparkan-potensi-sumut-untuk-peningkatan-peluang-kerja
http://nusakini.com/news/menaker-hadiri-kegiatan-blk-maritim-di-medan-pj-sekdaprov-paparkan-potensi-sumut-untuk-peningkatan-peluang-kerja
http://nusakini.com/news/menaker-hadiri-kegiatan-blk-maritim-di-medan-pj-sekdaprov-paparkan-potensi-sumut-untuk-peningkatan-peluang-kerja
http://nusakini.com/news/menaker-hadiri-kegiatan-blk-maritim-di-medan-pj-sekdaprov-paparkan-potensi-sumut-untuk-peningkatan-peluang-kerja
http://nusakini.com/news/menaker-hadiri-kegiatan-blk-maritim-di-medan-pj-sekdaprov-paparkan-potensi-sumut-untuk-peningkatan-peluang-kerja
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School Operation Kegiatan Pengembangan Balai 

Latihan Kerja (BLK) Maritim (Development of 

Maritime Vocational Training Centers) di Balai 

Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 

(BBPVP) Medan, Selasa (17/5). 

20. 18 

May 

2022 

Info Loker PT 

Karanganyar 

Indo Auto 

Systems, Cek 

Syarat dan 

Formasi yang 

Tersedia di Sini - 

Semarangku 

Positive Semarangku.com PT Karanganyar Indo Auto Systems membuka 

lowongan kerja untuk lulusan D3, cek 

persyaratan dan formasi yang tersedia di sini. 

Simak syarat dan formasi yang tersedia dalam 

lowongan kerja di PT Karanganyar Indo Auto 

Systems dalam ulasan berikut. Apabila Anda 

berminat mencari tahu syarat dan formasi yang 

tersedia dalam lowongan kerja di PT 

Karanganyar Indo Auto Systems, simak artikel ini 

sampai akhir. Melalui Instagram resminya, 

Kemnaker menginformasikan bahwa PT 

Karanganyar Indo Auto Systems tengah 

membuka lowongan pekerjaan untuk formasi 

Foreman Assy dan Staff Purchasing. 

21. 18 

May 

2022 

Tak Bayarkan 

THR Pegawai 

Sejak 2021, 

ASPEK Laporkan 

Dunkin' Donuts 

ke Kemenaker 

Negative Idx Channel PT Dunkindo Lestari adalah perusahaan 

makanan minuman yang dikenal dengan merek 

dagang Dunkin' Donuts. ASPEK Indonesia 

meminta perhatian Ibu Ida Fauziyah, Menteri 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia, untuk 

menindaklanjuti dan menindak tegas 

Manajemen Dunkin' Donuts. Mirah menegaskan, 

ASPEK Indonesia juga menyerukan gerakan 

"Boikot Dunkin' Donuts!" karena manajemen 

Dunkin' Donuts telah melakukan tindakan 

sewenang-wenang terhadap pekerjanya. 1. Sejak 

bulan Mei 2020, manajemen Dunkin' Donuts, 

hanya melalui memo internal, secara sepihak 

telah merumahkan pekerja tanpa kepastian 

batas waktu dan menghentikan secara sepihak 

hak atas upah/gaji pekerja sampai dengan hari 

ini, termasuk Tunjangan Hari Raya. 

22. 18 

May 

2022 

Pekerja Laporkan 

Dunkin' Donuts 

ke Menaker 

Gegara Tak 

Bayar THR 

Negative Cnn Indonesia Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek 

Indonesia) melaporkan PT Dunkindo Lestari atau 

pemegang merek dagang Dunkin' Donuts kepada 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah karena 

manajemen tak membayar Tunjangan Hari Raya 

(THR) keagamaan pada 2021 dan 2022. "Kami 

meminta Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida 

Fauziyah, untuk menindaklanjuti dan menindak 

http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314503924/info-loker-pt-karanganyar-indo-auto-systems-cek-syarat-dan-formasi-yang-tersedia-di-sini
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314503924/info-loker-pt-karanganyar-indo-auto-systems-cek-syarat-dan-formasi-yang-tersedia-di-sini
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314503924/info-loker-pt-karanganyar-indo-auto-systems-cek-syarat-dan-formasi-yang-tersedia-di-sini
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314503924/info-loker-pt-karanganyar-indo-auto-systems-cek-syarat-dan-formasi-yang-tersedia-di-sini
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314503924/info-loker-pt-karanganyar-indo-auto-systems-cek-syarat-dan-formasi-yang-tersedia-di-sini
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314503924/info-loker-pt-karanganyar-indo-auto-systems-cek-syarat-dan-formasi-yang-tersedia-di-sini
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314503924/info-loker-pt-karanganyar-indo-auto-systems-cek-syarat-dan-formasi-yang-tersedia-di-sini
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314503924/info-loker-pt-karanganyar-indo-auto-systems-cek-syarat-dan-formasi-yang-tersedia-di-sini
http://www.idxchannel.com/economics/tak-bayarkan-thr-pegawai-sejak-2021-aspek-laporkan-dunkin-donuts-ke-kemenaker
http://www.idxchannel.com/economics/tak-bayarkan-thr-pegawai-sejak-2021-aspek-laporkan-dunkin-donuts-ke-kemenaker
http://www.idxchannel.com/economics/tak-bayarkan-thr-pegawai-sejak-2021-aspek-laporkan-dunkin-donuts-ke-kemenaker
http://www.idxchannel.com/economics/tak-bayarkan-thr-pegawai-sejak-2021-aspek-laporkan-dunkin-donuts-ke-kemenaker
http://www.idxchannel.com/economics/tak-bayarkan-thr-pegawai-sejak-2021-aspek-laporkan-dunkin-donuts-ke-kemenaker
http://www.idxchannel.com/economics/tak-bayarkan-thr-pegawai-sejak-2021-aspek-laporkan-dunkin-donuts-ke-kemenaker
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220518102709-92-797948/pekerja-laporkan-dunkin-donuts-ke-menaker-gegara-tak-bayar-thr
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220518102709-92-797948/pekerja-laporkan-dunkin-donuts-ke-menaker-gegara-tak-bayar-thr
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220518102709-92-797948/pekerja-laporkan-dunkin-donuts-ke-menaker-gegara-tak-bayar-thr
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220518102709-92-797948/pekerja-laporkan-dunkin-donuts-ke-menaker-gegara-tak-bayar-thr
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220518102709-92-797948/pekerja-laporkan-dunkin-donuts-ke-menaker-gegara-tak-bayar-thr
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tegas manajemen Dunkin' Donuts," ungkap 

Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat dalam 

keterangan resmi, Rabu (18/5). Mirah 

mengatakan manajemen Dunkin' Donuts 

menunda pembayaran THR 2020 secara sepihak 

dan baru dibayarkan pada Maret 2021. Oleh 

karena itu, Mirah mendesak Kementerian 

Ketenagakerjaan memberikan sanksi tegas 

kepada manajemen Dunkin' Donuts karena 

melanggar aturan terkait pembayaran THR. 

23. 18 

May 

2022 

Bupati Sergai 

Tandatangani 

MoU 

Peningkatan 

Kualitas SDM 

Positive Independen News Senada dengan Sekda Pemprovsu, usai kegiatan, 

Bupati Sergai H Darma Wijaya berharap 

kerjasama ini dapat terlaksana dengan baik 

sehingga mampu meningkatkan kualitas SDM di 

Tanah Bertuah Negeri Beradat. Medan | Sebagai 

upaya dalam meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia (SDM) sekaligus mewujudkan 

masyarakat Serdang Bedagai (Sergai) yang Maju 

Terus; Mandiri, Sejahtera, dan Religius. Bupati H 

Darma Wijaya bersama sejumlah Kepala Daerah 

se-Sumatera Utara (Sumatra Utara) melakukan 

penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama 

(MoU) dengan Kementerian Ketenagakerjaan 

melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan 

Vokasi Dan Produktivitas (Ditjend Binalavotas) di 

BBPVP Jalan Gatot Subroto KM 7,8 Medan 

Sunggal, Selasa (17/05/2022). Penandatanganan 

MoU ini dalam rangka sinergi peningkatan 

kompetensi, pemberian bantuan permodalan, 

dan membangun kesadaran diri bagi masyarakat 

di kabupaten/kota masing-masing. 

24. 18 

May 

2022 

Indonesia dan 

Jepang Siapkan 

Pilot Project 

Pelatihan bagi 

Perawat Lansia 

di Jepang 

Positive Liputan 6 Kementerian Ketenagakerjaan bersama Hinode 

Social Welfare Corporation, Jepang, tengah 

mempersiapkan program pelatihan pilot project 

di tahun ini, sebagai calon pekerja di Jepang 

melalui skema Specified Skilled Workers atau 

SSW. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

dalam kesempatannya menghadiri sekaligus 

menyaksikan nota kesepakatan dengan Hinode 

Social Welfare Corporation, menyebutkan 

bahwa Jepang saat ini membutuhkan SDM yang 

tinggi dikarenakan banyak penduduknya telah 

memasuki usia lanjut. Sejak beberapa tahun lalu, 

Pemerintah Jepang mendorong penerimaan 

http://independennews.com/bupati-sergai-tandatangani-mou-peningkatan-kualitas-sdm
http://independennews.com/bupati-sergai-tandatangani-mou-peningkatan-kualitas-sdm
http://independennews.com/bupati-sergai-tandatangani-mou-peningkatan-kualitas-sdm
http://independennews.com/bupati-sergai-tandatangani-mou-peningkatan-kualitas-sdm
http://independennews.com/bupati-sergai-tandatangani-mou-peningkatan-kualitas-sdm
http://www.liputan6.com/news/read/4965088/indonesia-dan-jepang-siapkan-pilot-project-pelatihan-bagi-perawat-lansia-di-jepang
http://www.liputan6.com/news/read/4965088/indonesia-dan-jepang-siapkan-pilot-project-pelatihan-bagi-perawat-lansia-di-jepang
http://www.liputan6.com/news/read/4965088/indonesia-dan-jepang-siapkan-pilot-project-pelatihan-bagi-perawat-lansia-di-jepang
http://www.liputan6.com/news/read/4965088/indonesia-dan-jepang-siapkan-pilot-project-pelatihan-bagi-perawat-lansia-di-jepang
http://www.liputan6.com/news/read/4965088/indonesia-dan-jepang-siapkan-pilot-project-pelatihan-bagi-perawat-lansia-di-jepang
http://www.liputan6.com/news/read/4965088/indonesia-dan-jepang-siapkan-pilot-project-pelatihan-bagi-perawat-lansia-di-jepang
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peserta pemagangan maupun tenaga kerja asing 

melalui skema SSW. "Hal ini tentunya 

merupakan peluang sangat baik bagi SDM 

Indonesia yang ingin bekerja sebagai perawat 

lansia/Caregiver di Jepang, mengingat Negara 

Jepang tertarik atas kemampuan dan sikap 

tenaga kerja Indonesia yang dikenal dengan 

ramah dan sopan," jelas Menaker Ida. 

25. 18 

May 

2022 

Kasus PMI Ilegal 

Menurun, 

Program "Nusa 

Tenggara Barat 

Zero 

Unprosedural" 

Mulai Jalan di 

Lapangan 

Negative Suara Ntb Pemprov Nusa Tenggara Barat mengapresiasi 

langkah kepala desa (Kades) hingga kepala 

dusun (Kadus) di wilayah Nusa Tenggara Barat 

yang mulai aktif menyukseskan program Nusa 

Tenggara Barat Zero Unprosedural Pekerja 

Migran Indonesia (PMI). Itu ditunjukkan 

pascapenandatanganan kerjasama antara 

Gubernur dan Bupati/Walikota terkait dukungan 

program Nusa Tenggara Barat Zero 

Unprosedural PMI, hingga kini, para Kades dan 

Kadus sudah enggan menerbitkan rekomendasi 

PMI yang bekerja secara ilegal. "Hal ini 

berdampak pada sumbangan angka kasus PMI 

bermasalah di Nusa Tenggara Barat yang 

menurun signifikan sepanjang tahun 2021-2022 

yang tersisa hanya 1008 kasus dari total jumlah 

PMI Nusa Tenggara Barat mencapai sebanyak 

500 ribu orang PMI," ujar Kepala Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Nusa 

Tenggara Barat Gede Putu Aryadi MH pada 

wartawan di ruang kerjanya, Selasa, 17 Mei 

2022. Menurut Gede, jika dibandingkan sebelum 

adanya MoU dukungan program Nusa Tenggara 

Barat Zero Unprosedural PMI antara Gubernur 

dan kepala daerah tersebut, umumnya angka 

PMI bermasalah mencapai kisaran 40 persen. 

26. 18 

May 

2022 

Indonesia-Jepang 

siapkan pilot 

project pelatihan 

perawat lansia 

Jepang 

Positive Antara Sulteng Kementerian Ketenagakerjaan bersama Hinode 

Social Welfare Corporation, Jepang tengah 

mempersiapkan program pelatihan pilot project 

di tahun ini sebagai calon perawat lansia di 

Jepang melalui skema Specified Skilled Workers 

(SSW). "Hal ini tentunya merupakan peluang 

sangat baik bagi SDM Indonesia yang ingin 

bekerja sebagai perawat lansia/ caregiver di 

Jepang mengingat Jepang tertarik atas 

kemampuan dan sikap tenaga kerja Indonesia 

http://www.suarantb.com/kasus-pmi-ilegal-menurun-program-ntb-zero-unprosedural-mulai-jalan-di-lapangan
http://www.suarantb.com/kasus-pmi-ilegal-menurun-program-ntb-zero-unprosedural-mulai-jalan-di-lapangan
http://www.suarantb.com/kasus-pmi-ilegal-menurun-program-ntb-zero-unprosedural-mulai-jalan-di-lapangan
http://www.suarantb.com/kasus-pmi-ilegal-menurun-program-ntb-zero-unprosedural-mulai-jalan-di-lapangan
http://www.suarantb.com/kasus-pmi-ilegal-menurun-program-ntb-zero-unprosedural-mulai-jalan-di-lapangan
http://www.suarantb.com/kasus-pmi-ilegal-menurun-program-ntb-zero-unprosedural-mulai-jalan-di-lapangan
http://www.suarantb.com/kasus-pmi-ilegal-menurun-program-ntb-zero-unprosedural-mulai-jalan-di-lapangan
http://www.suarantb.com/kasus-pmi-ilegal-menurun-program-ntb-zero-unprosedural-mulai-jalan-di-lapangan
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2886405/indonesia-jepang-siapkan-pilot-project-pelatihan-perawat-lansia-jepang
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2886405/indonesia-jepang-siapkan-pilot-project-pelatihan-perawat-lansia-jepang
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2886405/indonesia-jepang-siapkan-pilot-project-pelatihan-perawat-lansia-jepang
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2886405/indonesia-jepang-siapkan-pilot-project-pelatihan-perawat-lansia-jepang
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2886405/indonesia-jepang-siapkan-pilot-project-pelatihan-perawat-lansia-jepang
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yang dikenal dengan ramah dan sopan," kata 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui 

siaran pers di Jakarta, Rabu. Setelah 

menyelesaikan pelatihan ini, para lulusan 

berkesempatan untuk mengikuti uji kompetensi 

sesuai standar Jepang. "Apabila lulus maka 

berkesempatan untuk bekerja di Jepang melalui 

skema Specified Skilled Workers atau SSW," kata 

Menaker Ida. 

27. 18 

May 

2022 

Indonesia-Jepang 

siapkan pilot 

project pelatihan 

perawat lansia 

Jepang 

Positive Antara Kementerian Ketenagakerjaan bersama Hinode 

Social Welfare Corporation, Jepang tengah 

mempersiapkan program pelatihan pilot project 

di tahun ini sebagai calon perawat lansia di 

Jepang melalui skema Specified Skilled Workers 

(SSW). "Hal ini tentunya merupakan peluang 

sangat baik bagi SDM Indonesia yang ingin 

bekerja sebagai perawat lansia/ caregiver di 

Jepang mengingat Jepang tertarik atas 

kemampuan dan sikap tenaga kerja Indonesia 

yang dikenal dengan ramah dan sopan," kata 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui 

siaran pers di Jakarta, Rabu. Setelah 

menyelesaikan pelatihan ini, para lulusan 

berkesempatan untuk mengikuti uji kompetensi 

sesuai standar Jepang. "Apabila lulus maka 

berkesempatan untuk bekerja di Jepang melalui 

skema Specified Skilled Workers atau SSW," kata 

Menaker Ida. 

28. 18 

May 

2022 

Disaksikan 

Menteri 

Ketenagakerjaan, 

Bupati Sergai 

Teken Mou 

Peningkatan 

Kualitas SDM 

Positive Sumut 24 Penandatanganan yang dirangkai dalam 

kegiatan Inauguration of School Operation 

Kegiatan Pengembangan BLK Maritim 

(Development of Maritime Vocational Training 

Centers) ini disaksikan langsung oleh Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Hal yang sama 

juga disampaikan Bupati Sergai Darma Wijaya 

yang berharap kerjasama ini dapat 

meningkatkan kualitas SDM di Tanah Bertuah 

Negeri Beradat. Bupati Serdang Bedagai (Sergai) 

H Darma Wijaya bersama sejumlah Kepala 

Daerah se-Sumatera Utara melakukan 

penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama 

dengan Kementerian Ketenagakerjaan melalui 

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi 

Dan Produktivitas (Ditjend Binalavotas) di BBPVP 

http://www.antaranews.com/berita/2886405/indonesia-jepang-siapkan-pilot-project-pelatihan-perawat-lansia-jepang
http://www.antaranews.com/berita/2886405/indonesia-jepang-siapkan-pilot-project-pelatihan-perawat-lansia-jepang
http://www.antaranews.com/berita/2886405/indonesia-jepang-siapkan-pilot-project-pelatihan-perawat-lansia-jepang
http://www.antaranews.com/berita/2886405/indonesia-jepang-siapkan-pilot-project-pelatihan-perawat-lansia-jepang
http://www.antaranews.com/berita/2886405/indonesia-jepang-siapkan-pilot-project-pelatihan-perawat-lansia-jepang
http://www.sumut24.co/disaksikan-menteri-ketenagakerjaan-bupati-sergai-teken-mou-peningkatan-kualitas-sdm
http://www.sumut24.co/disaksikan-menteri-ketenagakerjaan-bupati-sergai-teken-mou-peningkatan-kualitas-sdm
http://www.sumut24.co/disaksikan-menteri-ketenagakerjaan-bupati-sergai-teken-mou-peningkatan-kualitas-sdm
http://www.sumut24.co/disaksikan-menteri-ketenagakerjaan-bupati-sergai-teken-mou-peningkatan-kualitas-sdm
http://www.sumut24.co/disaksikan-menteri-ketenagakerjaan-bupati-sergai-teken-mou-peningkatan-kualitas-sdm
http://www.sumut24.co/disaksikan-menteri-ketenagakerjaan-bupati-sergai-teken-mou-peningkatan-kualitas-sdm
http://www.sumut24.co/disaksikan-menteri-ketenagakerjaan-bupati-sergai-teken-mou-peningkatan-kualitas-sdm
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Jalan Gatot Subroto KM 7,8 Medan Sunggal, 

Selasa (17/05/2022). Dimana MoU ini dalam 

rangka sinergi peningkatan kompetensi, 

pemberian bantuan permodalan, dan 

membangun kesadaran diri bagi masyarakat di 

Kabupaten/Kota masing-masing. 

29. 18 

May 

2022 

Indonesia-Jepang 

siapkan pilot 

project pelatihan 

perawat lansia 

Jepang 

Positive Antara Papua Kementerian Ketenagakerjaan bersama Hinode 

Social Welfare Corporation, Jepang tengah 

mempersiapkan program pelatihan pilot project 

di tahun ini sebagai calon perawat lansia di 

Jepang melalui skema Specified Skilled Workers 

(SSW). "Hal ini tentunya merupakan peluang 

sangat baik bagi SDM Indonesia yang ingin 

bekerja sebagai perawat lansia/ caregiver di 

Jepang mengingat Jepang tertarik atas 

kemampuan dan sikap tenaga kerja Indonesia 

yang dikenal dengan ramah dan sopan," kata 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui 

siaran pers di Jakarta, Rabu. Setelah 

menyelesaikan pelatihan ini, para lulusan 

berkesempatan untuk mengikuti uji kompetensi 

sesuai standar Jepang. "Apabila lulus maka 

berkesempatan untuk bekerja di Jepang melalui 

skema Specified Skilled Workers atau SSW," kata 

Menaker Ida. 

30. 18 

May 

2022 

Indonesia-Jepang 

siapkan pilot 

project pelatihan 

perawat lansia 

Jepang 

Positive Antara Riau Kementerian Ketenagakerjaan bersama Hinode 

Social Welfare Corporation, Jepang tengah 

mempersiapkan program pelatihan pilot project 

di tahun ini sebagai calon perawat lansia di 

Jepang melalui skema Specified Skilled Workers 

(SSW). "Hal ini tentunya merupakan peluang 

sangat baik bagi SDM Indonesia yang ingin 

bekerja sebagai perawat lansia/ caregiver di 

Jepang mengingat Jepang tertarik atas 

kemampuan dan sikap tenaga kerja Indonesia 

yang dikenal dengan ramah dan sopan," kata 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui 

siaran pers di Jakarta, Rabu. Setelah 

menyelesaikan pelatihan ini, para lulusan 

berkesempatan untuk mengikuti uji kompetensi 

sesuai standar Jepang. "Apabila lulus maka 

berkesempatan untuk bekerja di Jepang melalui 

skema Specified Skilled Workers atau SSW," kata 

Menaker Ida. 

http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2886405/indonesia-jepang-siapkan-pilot-project-pelatihan-perawat-lansia-jepang
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2886405/indonesia-jepang-siapkan-pilot-project-pelatihan-perawat-lansia-jepang
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2886405/indonesia-jepang-siapkan-pilot-project-pelatihan-perawat-lansia-jepang
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2886405/indonesia-jepang-siapkan-pilot-project-pelatihan-perawat-lansia-jepang
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2886405/indonesia-jepang-siapkan-pilot-project-pelatihan-perawat-lansia-jepang
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2886405/indonesia-jepang-siapkan-pilot-project-pelatihan-perawat-lansia-jepang
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2886405/indonesia-jepang-siapkan-pilot-project-pelatihan-perawat-lansia-jepang
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2886405/indonesia-jepang-siapkan-pilot-project-pelatihan-perawat-lansia-jepang
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2886405/indonesia-jepang-siapkan-pilot-project-pelatihan-perawat-lansia-jepang
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2886405/indonesia-jepang-siapkan-pilot-project-pelatihan-perawat-lansia-jepang
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31. 18 

May 

2022 

Serikat Pekerja 

Laporkan 

Dunkin' Donuts 

ke Menaker 

Karena Tak Bayar 

THR dan Upah 

Pekerja yang 

Dirumahkan 

Negative Kompas Oleh karenanya, Mirah Sumirat meminta kepada 

Menaker Ida Fauziyah untuk menindaklanjuti 

dan menindak tegas Manajemen Dunkin' 

Donuts. Rentetan keluhan tersebut, Aspek 

Indonesia mendesak Menaker agar memberikan 

sanksi tegas kepada manajemen Dunkin' Donuts 

atas ketidakpatuhan dalam pembayaran THR. PT 

Dunkindo Lestari (Dunkin' Donuts) dilaporkan 

oleh serikat pekerjanya (SP Kintari) secara 

tertulis kepada Menteri Ketenagakerjaan, 

lantaran perusahaan bergerak dibidang 

penjualan makanan ini tidak membayar 

Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021dan 2022. 

Selain itu, sejak Mei 2020, Dunkin' Donuts juga 

diketahui telah merumahkan pekerjanya tanpa 

diberi upah serta THR hingga kini. 

32. 18 

May 

2022 

Indonesia-Jepang 

siapkan pilot 

project pelatihan 

perawat lansia 

Jepang 

Positive Antara Sumsel Kementerian Ketenagakerjaan bersama Hinode 

Social Welfare Corporation, Jepang tengah 

mempersiapkan program pelatihan pilot project 

di tahun ini sebagai calon perawat lansia di 

Jepang melalui skema Specified Skilled Workers 

(SSW). "Hal ini tentunya merupakan peluang 

sangat baik bagi SDM Indonesia yang ingin 

bekerja sebagai perawat lansia/ caregiver di 

Jepang mengingat Jepang tertarik atas 

kemampuan dan sikap tenaga kerja Indonesia 

yang dikenal dengan ramah dan sopan," kata 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui 

siaran pers di Jakarta, Rabu. Setelah 

menyelesaikan pelatihan ini, para lulusan 

berkesempatan untuk mengikuti uji kompetensi 

sesuai standar Jepang. "Apabila lulus maka 

berkesempatan untuk bekerja di Jepang melalui 

skema Specified Skilled Workers atau SSW," kata 

Menaker Ida. 

33. 18 

May 

2022 

Dunia Kerja 

Masih Diisi 

Pekerjaaan 

Berbahaya, 

Kemnaker Gelar 

Workshop Atasi 

Tantangan 

Kesehatan Kerja 

Positive Suara Merdeka Jakarta Terkait dengan itu Kementerian 

Ketenagakerjaan menggelar "Workshop on 

Addressing Challenges of Occupational Health in 

the Future of Work", di Jakarta. Penggunaan 

teknologi baru pada dunia kerja berdampak 

pada resiko kerja baru menjadi tantangan dalam 

memberikan perlindungan K3," ujar Haiyani 

Rumondang secara virtual kepada peserta 

workshop, dari Jakarta, Rabu (18/5/2022). 

http://money.kompas.com/read/2022/05/18/114500126/serikat-pekerja-laporkan-dunkin-donuts-ke-menaker-karena-tak-bayar-thr-dan
http://money.kompas.com/read/2022/05/18/114500126/serikat-pekerja-laporkan-dunkin-donuts-ke-menaker-karena-tak-bayar-thr-dan
http://money.kompas.com/read/2022/05/18/114500126/serikat-pekerja-laporkan-dunkin-donuts-ke-menaker-karena-tak-bayar-thr-dan
http://money.kompas.com/read/2022/05/18/114500126/serikat-pekerja-laporkan-dunkin-donuts-ke-menaker-karena-tak-bayar-thr-dan
http://money.kompas.com/read/2022/05/18/114500126/serikat-pekerja-laporkan-dunkin-donuts-ke-menaker-karena-tak-bayar-thr-dan
http://money.kompas.com/read/2022/05/18/114500126/serikat-pekerja-laporkan-dunkin-donuts-ke-menaker-karena-tak-bayar-thr-dan
http://money.kompas.com/read/2022/05/18/114500126/serikat-pekerja-laporkan-dunkin-donuts-ke-menaker-karena-tak-bayar-thr-dan
http://money.kompas.com/read/2022/05/18/114500126/serikat-pekerja-laporkan-dunkin-donuts-ke-menaker-karena-tak-bayar-thr-dan
http://sumsel.antaranews.com/berita/645861/indonesia-jepang-siapkan-pilot-project-pelatihan-perawat-lansia-jepang
http://sumsel.antaranews.com/berita/645861/indonesia-jepang-siapkan-pilot-project-pelatihan-perawat-lansia-jepang
http://sumsel.antaranews.com/berita/645861/indonesia-jepang-siapkan-pilot-project-pelatihan-perawat-lansia-jepang
http://sumsel.antaranews.com/berita/645861/indonesia-jepang-siapkan-pilot-project-pelatihan-perawat-lansia-jepang
http://sumsel.antaranews.com/berita/645861/indonesia-jepang-siapkan-pilot-project-pelatihan-perawat-lansia-jepang
http://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1343412865/dunia-kerja-masih-diisi-pekerjaaan-berbahaya-kemnaker-gelar-workshop-atasi-tantangan-kesehatan-kerja-di-masa
http://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1343412865/dunia-kerja-masih-diisi-pekerjaaan-berbahaya-kemnaker-gelar-workshop-atasi-tantangan-kesehatan-kerja-di-masa
http://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1343412865/dunia-kerja-masih-diisi-pekerjaaan-berbahaya-kemnaker-gelar-workshop-atasi-tantangan-kesehatan-kerja-di-masa
http://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1343412865/dunia-kerja-masih-diisi-pekerjaaan-berbahaya-kemnaker-gelar-workshop-atasi-tantangan-kesehatan-kerja-di-masa
http://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1343412865/dunia-kerja-masih-diisi-pekerjaaan-berbahaya-kemnaker-gelar-workshop-atasi-tantangan-kesehatan-kerja-di-masa
http://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1343412865/dunia-kerja-masih-diisi-pekerjaaan-berbahaya-kemnaker-gelar-workshop-atasi-tantangan-kesehatan-kerja-di-masa
http://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1343412865/dunia-kerja-masih-diisi-pekerjaaan-berbahaya-kemnaker-gelar-workshop-atasi-tantangan-kesehatan-kerja-di-masa
http://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1343412865/dunia-kerja-masih-diisi-pekerjaaan-berbahaya-kemnaker-gelar-workshop-atasi-tantangan-kesehatan-kerja-di-masa
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di Masa - Suara 

Merdeka Jakarta 

Sungguh pun digitalisasi serba komputer 

berbasis internet memudahkan pekerjaan, 

namun dunia kerja di masa mendatang masih 

diisi oleh jenis pekerjaan berbahaya dan berisiko 

besar. Terutama terkait dengan kesehatan dan 

keselamayan kerja. 

34. 18 

May 

2022 

Kemnaker 

Siapkan Pilot 

Project Pelatihan 

Bagi Perawat 

Lansia di Jepang 

Positive Suara.com Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

tengah mempersiapkan pilot project pelatihan 

bagi perawat lansia di Jepang. Untuk 

mensukseskan program ini, Kemnaker 

bekerjasama dengan Hinode Social Welfare 

Corporation, Jepang melalui skema Specified 

Skilled Workers atau SSW. Ida mengatakan, 

Jepang saat ini membutuhkan SDM yang tinggi 

dikarenakan banyak penduduknya telah 

memasuki usia lanjut. Sejak beberapa tahun lalu, 

Pemerintah Jepang mendorong penerimaan 

peserta pemagangan maupun tenaga kerja asing 

melalui skema SSW. 

35. 18 

May 

2022 

Dunkin' Donuts 

Dilaporkan ke 

Menaker Terkait 

Tak Bayar THR 

Negative Nawacita.co Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek 

Indonesia) melaporkan PT Dunkindo Lestari atau 

pemegang merek dagang Dunkin' Donuts kepada 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah karena 

manajemen tak membayar Tunjangan Hari Raya 

(THR) keagamaan pada 2021 dan 2022. "Kami 

meminta Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida 

Fauziyah, untuk menindaklanjuti dan menindak 

tegas manajemen Dunkin' Donuts," ungkap 

Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat dalam 

keterangan resmi, Rabu (18/5). Mirah 

mengatakan manajemen Dunkin' Donuts 

menunda pembayaran THR 2020 secara sepihak 

dan baru dibayarkan pada Maret 2021. Oleh 

karena itu, Mirah mendesak Kementerian 

Ketenagakerjaan memberikan sanksi tegas 

kepada manajemen Dunkin' Donuts karena 

melanggar aturan terkait pembayaran THR. 

36. 18 

May 

2022 

Ini Jurusan 

Kuliah Ini yang 

Berpeluang 

Besar Jadi PNS 

Positive Republika Salah satu profesi idaman di Indonesia yang 

sampai saat ini banyak diminati orang adalah 

menjadi Pengawai Negri Sipil (PNS). Hal ini 

ditunjukkan oleh besarnya antusias masyarakat 

yang mendaftar CPNS hingga menembus angka 

lima juta jiwa pendaftar. Animo menjadi PNS 

sangat tinggi mengingat berbagai benefit yang 

http://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1343412865/dunia-kerja-masih-diisi-pekerjaaan-berbahaya-kemnaker-gelar-workshop-atasi-tantangan-kesehatan-kerja-di-masa
http://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1343412865/dunia-kerja-masih-diisi-pekerjaaan-berbahaya-kemnaker-gelar-workshop-atasi-tantangan-kesehatan-kerja-di-masa
http://www.suara.com/bisnis/2022/05/18/120134/kemnaker-siapkan-pilot-project-pelatihan-bagi-perawat-lansia-di-jepang
http://www.suara.com/bisnis/2022/05/18/120134/kemnaker-siapkan-pilot-project-pelatihan-bagi-perawat-lansia-di-jepang
http://www.suara.com/bisnis/2022/05/18/120134/kemnaker-siapkan-pilot-project-pelatihan-bagi-perawat-lansia-di-jepang
http://www.suara.com/bisnis/2022/05/18/120134/kemnaker-siapkan-pilot-project-pelatihan-bagi-perawat-lansia-di-jepang
http://www.suara.com/bisnis/2022/05/18/120134/kemnaker-siapkan-pilot-project-pelatihan-bagi-perawat-lansia-di-jepang
http://nawacita.co/index.php/2022/05/18/dunkin-donuts-dilaporkan-ke-menaker-terkait-tak-bayar-thr
http://nawacita.co/index.php/2022/05/18/dunkin-donuts-dilaporkan-ke-menaker-terkait-tak-bayar-thr
http://nawacita.co/index.php/2022/05/18/dunkin-donuts-dilaporkan-ke-menaker-terkait-tak-bayar-thr
http://nawacita.co/index.php/2022/05/18/dunkin-donuts-dilaporkan-ke-menaker-terkait-tak-bayar-thr
http://republika.co.id/berita/rc2c4u459/ini-jurusan-kuliah-ini-yang-berpeluang-besar-jadi-pns
http://republika.co.id/berita/rc2c4u459/ini-jurusan-kuliah-ini-yang-berpeluang-besar-jadi-pns
http://republika.co.id/berita/rc2c4u459/ini-jurusan-kuliah-ini-yang-berpeluang-besar-jadi-pns
http://republika.co.id/berita/rc2c4u459/ini-jurusan-kuliah-ini-yang-berpeluang-besar-jadi-pns
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didapatkan mulai dari gaji, tunjangan besar, 

jenjang karier jelas, hingga masa depan terjamin 

berkat dana pensiun. Dengan berbagai 

kenyamanan dan fasilitas yang didapatkan, maka 

tidak dapat dipungkiri syarat menduduki kursi 

PNS membutuhkan proses dan seleksi ketat. 

37. 18 

May 

2022 

Daftar UMP di 34 

Provinsi Tahun 

2022, Papua 

Terbesar Kedua 

setelah DKI 

Jakarta, Cek 

Besarannya - 

Tribun-

papua.com 

Neutral Tribun News Papua Provinsi dengan UMPtahun 2022 tertinggi 

adalah DKI Jakarta dengan nominal Rp 

4.641.854. Sedangkan UMP Tahun 2022 

terendah yaitu Jawa Tengah, dengan nominal Rp 

1.812.935,43. Selengkapnya, berikut ini daftar 

UMP Tahun 2022. TRIBUN-PAPUA.COM- Simak 

besaran Upah Minumum Provinsi (UMP) tahun 

2022 yang dibagikan oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker). Informasi 

mengenaik UMP 34 provinsi di Indonesia itu 

dibagikan di akun Instagram @kemnaker. DKI 

Jakarta: Rp 4.641. 

38. 18 

May 

2022 

THR Karyawan 2 

Tahun Belum 

Dibayar, Dunkin' 

Donuts 

Dilaporkan ke 

Menteri Tenaga 

Kerja 

Negative Askara.co PT Dunkindo Lestari atau pemegang merek 

dagang Dunkin' Donuts dilaporkan ke Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. "Kami meminta 

Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauziyah, 

untuk menindaklanjuti dan menindak tegas 

manajemen Dunkin' Donuts," kata Presiden 

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek 

Indonesia), Mirah Sumirat dalam keterangan 

tertulis, Rabu (18/5). Dikatakan Mirah, 

manajemen Dunkin' Donuts menunda 

pembayaran THR 2020 secara sepihak dan baru 

dibayarkan pada Maret 2021. Oleh karena itu, 

Mirah mendesak Kementerian Ketenagakerjaan 

memberikan sanksi tegas kepada manajemen 

Dunkin' Donuts karena melanggar aturan terkait 

pembayaran THR. 

39. 18 

May 

2022 

Indonesia-Jepang 

siapkan program 

pilot project 

pelatihan calon 

perawat lansia 

Jepang 

Positive Antara Riau Kementerian Ketenagakerjaan bersama Hinode 

Social Welfare Corporation, Jepang tengah 

mempersiapkan program pelatihan pilot project 

di tahun ini sebagai calon perawat lansia di 

Jepang melalui skema Specified Skilled Workers 

(SSW). "Hal ini tentunya merupakan peluang 

sangat baik bagi SDM Indonesia yang ingin 

bekerja sebagai perawat lansia/ caregiver di 

Jepang mengingat Jepang tertarik atas 

kemampuan dan sikap tenaga kerja Indonesia 

http://papua.tribunnews.com/2022/05/18/daftar-ump-di-34-provinsi-tahun-2022-papua-terbesar-kedua-setelah-dki-jakarta-cek-besarannya
http://papua.tribunnews.com/2022/05/18/daftar-ump-di-34-provinsi-tahun-2022-papua-terbesar-kedua-setelah-dki-jakarta-cek-besarannya
http://papua.tribunnews.com/2022/05/18/daftar-ump-di-34-provinsi-tahun-2022-papua-terbesar-kedua-setelah-dki-jakarta-cek-besarannya
http://papua.tribunnews.com/2022/05/18/daftar-ump-di-34-provinsi-tahun-2022-papua-terbesar-kedua-setelah-dki-jakarta-cek-besarannya
http://papua.tribunnews.com/2022/05/18/daftar-ump-di-34-provinsi-tahun-2022-papua-terbesar-kedua-setelah-dki-jakarta-cek-besarannya
http://papua.tribunnews.com/2022/05/18/daftar-ump-di-34-provinsi-tahun-2022-papua-terbesar-kedua-setelah-dki-jakarta-cek-besarannya
http://papua.tribunnews.com/2022/05/18/daftar-ump-di-34-provinsi-tahun-2022-papua-terbesar-kedua-setelah-dki-jakarta-cek-besarannya
http://papua.tribunnews.com/2022/05/18/daftar-ump-di-34-provinsi-tahun-2022-papua-terbesar-kedua-setelah-dki-jakarta-cek-besarannya
http://papua.tribunnews.com/2022/05/18/daftar-ump-di-34-provinsi-tahun-2022-papua-terbesar-kedua-setelah-dki-jakarta-cek-besarannya
http://www.askara.co/read/2022/05/18/28200/thr-karyawan-2-tahun-belum-dibayar-dunkin-donuts-dilaporkan-ke-menteri-tenaga-kerja-
http://www.askara.co/read/2022/05/18/28200/thr-karyawan-2-tahun-belum-dibayar-dunkin-donuts-dilaporkan-ke-menteri-tenaga-kerja-
http://www.askara.co/read/2022/05/18/28200/thr-karyawan-2-tahun-belum-dibayar-dunkin-donuts-dilaporkan-ke-menteri-tenaga-kerja-
http://www.askara.co/read/2022/05/18/28200/thr-karyawan-2-tahun-belum-dibayar-dunkin-donuts-dilaporkan-ke-menteri-tenaga-kerja-
http://www.askara.co/read/2022/05/18/28200/thr-karyawan-2-tahun-belum-dibayar-dunkin-donuts-dilaporkan-ke-menteri-tenaga-kerja-
http://www.askara.co/read/2022/05/18/28200/thr-karyawan-2-tahun-belum-dibayar-dunkin-donuts-dilaporkan-ke-menteri-tenaga-kerja-
http://www.askara.co/read/2022/05/18/28200/thr-karyawan-2-tahun-belum-dibayar-dunkin-donuts-dilaporkan-ke-menteri-tenaga-kerja-
http://riau.antaranews.com/berita/282025/indonesia-jepang-siapkan-program-pilot-project-pelatihan-calon-perawat-lansia-jepang
http://riau.antaranews.com/berita/282025/indonesia-jepang-siapkan-program-pilot-project-pelatihan-calon-perawat-lansia-jepang
http://riau.antaranews.com/berita/282025/indonesia-jepang-siapkan-program-pilot-project-pelatihan-calon-perawat-lansia-jepang
http://riau.antaranews.com/berita/282025/indonesia-jepang-siapkan-program-pilot-project-pelatihan-calon-perawat-lansia-jepang
http://riau.antaranews.com/berita/282025/indonesia-jepang-siapkan-program-pilot-project-pelatihan-calon-perawat-lansia-jepang
http://riau.antaranews.com/berita/282025/indonesia-jepang-siapkan-program-pilot-project-pelatihan-calon-perawat-lansia-jepang
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yang dikenal dengan ramah dan sopan," kata 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui 

siaran pers di Jakarta, Rabu. Setelah 

menyelesaikan pelatihan ini, para lulusan 

berkesempatan untuk mengikuti uji kompetensi 

sesuai standar Jepang. "Apabila lulus maka 

berkesempatan untuk bekerja di Jepang melalui 

skema Specified Skilled Workers atau SSW," kata 

Menaker Ida. 

40. 18 

May 

2022 

Kemnaker 

Optimalkan 

Pengembangan 

BLK Maritim di 

Medan 

Positive Tvonenews Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) 

terus mengoptimalisasi dalam pengembangan 

Balai Latihan Kerja (BLK) Maritim di Medan. 

Menteri ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

mengatakan bahwa pengembangan BLK Maritim 

terdiri dari empat komponen utama yaitu 

konstruksi gedung; pengadaan peralatan 

pelatihan; pengembangan kurikulum, silabus, 

program dan modul pelatihan; serta pelatihan 

instruktur dan manajemen sesuai dengan 

standar Austria yang diakui di Eropa. Adapun 

kegiatan pengembangan BLK Maritim ini, kata 

Ida, pembiayaannya melalui skema 'soft loan' 

dari Pemerintah Austria sebesar 12.400.000 (dua 

belas juta) euro atau setara dengan Rp200 miliar 

untuk pengembangan 2 (dua) kejuruan yaitu 

pariwisata (tourism) dan perkayuan (joinery). 

Seluruh instruktur yang telah mengikuti ToT di 

Austria kemudian mendapatkan pelatihan 

lanjutan di bulan Februari hingga April 2022 

dengan mendatangkan para instruktur dan 

'expert' dari Austria di Indonesia (BBPVP Medan) 

selama lima minggu untuk kejuruan pariwisata 

dan 9 (sembilan) minggu untuk kejuruan 

perkayuan. 

41. 18 

May 

2022 

Kemnaker 

Dorong 

Revitalisasi Balai 

K3 Sebagai 

Prioritas Utama 

Positive Wartapembaruan.co.id Kemnaker Dorong Revitalisasi Balai K3 Sebagai 

Prioritas Utama. Upaya Revitalisasi Balai K3 yang 

terus dilakukan di antaranya Revitalisasi Balai K3 

secara komprehensif; Revitalisasi Peralatan Uji 

K3; serta Revitalisasi Pengembangan 

Laboratorium keselamatan kerja. Lebih lanjut, 

Menaker Ida menyebut Revitalisasi Balai K3 

dalam upaya mendukung penerapan K3 

sangatlah menarik untuk dikaji lebih jauh, 

terutama kesiapan perangkat pendukung baik 

http://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/41307-kemnaker-optimalkan-pengembangan-blk-maritim-di-medan
http://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/41307-kemnaker-optimalkan-pengembangan-blk-maritim-di-medan
http://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/41307-kemnaker-optimalkan-pengembangan-blk-maritim-di-medan
http://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/41307-kemnaker-optimalkan-pengembangan-blk-maritim-di-medan
http://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/41307-kemnaker-optimalkan-pengembangan-blk-maritim-di-medan
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/05/kemnaker-dorong-revitalisasi-balai-k3.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/05/kemnaker-dorong-revitalisasi-balai-k3.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/05/kemnaker-dorong-revitalisasi-balai-k3.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/05/kemnaker-dorong-revitalisasi-balai-k3.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/05/kemnaker-dorong-revitalisasi-balai-k3.html
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dari sisi sumber daya manusia maupun sarana 

dan prasarana, serta peralatan. Revitalisasi Balai 

K3 diharapkan terjadi percepatan promosi K3 

secara meluas dan komprehensif. 

42. 18 

May 

2022 

Lapor Menaker, 

Serikat Pekerja 

Ungkap Dunkin 

Donuts Tak 

Bayar THR 2021 

dan 2022 

Negative Okezone Serikat pekerja mengadukan PT Dunkindo Lestari 

(SP KINTARI) ke Menaker Ida Fauziyah lantaran 

tidak membayar THR karyawan. PT Dunkindo 

Lestari adalah perusahaan makanan minuman 

yang dikenal dengan merek dagang Dunkin' 

Donuts. ASPEK Indonesia meminta perhatian Ibu 

Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia, untuk menindaklanjuti dan menindak 

tegas Manajemen Dunkin' Donuts. Presiden 

ASPEK Indonesia Mirah Sumirat menegaskan, 

ASPEK Indonesia juga menyerukan gerakan 

"Boikot Dunkin' Donuts!" karena manajemen 

Dunkin' Donuts telah melakukan tindakan 

sewenang-wenang terhadap pekerjanya. 

43. 18 

May 

2022 

BLT Subsisdi Gaji 

2022 Cair Hanya 

untuk Sebagian 

Karyawan, Cek 

Daftar Penerima 

BSU 2022 

Neutral Ayo Bandung BLT Subsidi Gaji 2022 atau BSU 2022 yang akan 

disalurkan Kemnaker cair untuk sebagian 

karyawan saja. Pencairan BLT Subsidi Gaji 2022 

atau BSU 2022 berdasarkan kriteria penerima 

yang memenuhi persyaratan. Salah satu 

persyaratan penerima BLT Subsidi Gaji 2022 atau 

BSU 2022, terdaftar sebagai peserta aktif BPJS 

Ketenagakerjaan yang bergaji paling banyak Rp 

3,5 juta. Bagi karyawan yang memenuhi 

persyaratan sebagai penerima BLT Subsidi Gaji 

2022 akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 

500 ribu selama dua bulan. 

44. 18 

May 

2022 

Wakil Bupati 

Asahan Hadiri 

Acara 

Inauguration of 

School Operation 

Pengembangan 

BLK Maritim 

Neutral Detik Global Com- Wakil Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin 

SSos MSi, didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja, 

Dra Meilina Siregar, menghadiri acara 

Inauguration of School Operation, Kegiatan 

Pengembangan BLK Maritim (Development Of 

Maritime Vocational Taraining Centers) yang 

dihadiri langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan 

RI, Ida Fauziah, bertempat di BBPVP Jalan Gatot 

Subroto KM 7,8 Medan Sunggal, Sumatra 

Utara,Selasa (17/05/2022). Sementara itu Wakil 

Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin SSo MSi, usai 

mengikuti acara menjelaskan kegiatan ini 

dimaksudkan dalam rangka peningkatan Sumber 

Daya Manusia di Kabupaten Asahan yaitu "SDM 

http://economy.okezone.com/read/2022/05/18/320/2595973/lapor-menaker-serikat-pekerja-ungkap-dunkin-donuts-tak-bayar-thr-2021-dan-2022
http://economy.okezone.com/read/2022/05/18/320/2595973/lapor-menaker-serikat-pekerja-ungkap-dunkin-donuts-tak-bayar-thr-2021-dan-2022
http://economy.okezone.com/read/2022/05/18/320/2595973/lapor-menaker-serikat-pekerja-ungkap-dunkin-donuts-tak-bayar-thr-2021-dan-2022
http://economy.okezone.com/read/2022/05/18/320/2595973/lapor-menaker-serikat-pekerja-ungkap-dunkin-donuts-tak-bayar-thr-2021-dan-2022
http://economy.okezone.com/read/2022/05/18/320/2595973/lapor-menaker-serikat-pekerja-ungkap-dunkin-donuts-tak-bayar-thr-2021-dan-2022
http://economy.okezone.com/read/2022/05/18/320/2595973/lapor-menaker-serikat-pekerja-ungkap-dunkin-donuts-tak-bayar-thr-2021-dan-2022
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013413355/blt-subsisdi-gaji-2022-cair-hanya-untuk-sebagian-karyawan-cek-daftar-penerima-bsu-2022
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013413355/blt-subsisdi-gaji-2022-cair-hanya-untuk-sebagian-karyawan-cek-daftar-penerima-bsu-2022
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013413355/blt-subsisdi-gaji-2022-cair-hanya-untuk-sebagian-karyawan-cek-daftar-penerima-bsu-2022
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013413355/blt-subsisdi-gaji-2022-cair-hanya-untuk-sebagian-karyawan-cek-daftar-penerima-bsu-2022
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013413355/blt-subsisdi-gaji-2022-cair-hanya-untuk-sebagian-karyawan-cek-daftar-penerima-bsu-2022
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013413355/blt-subsisdi-gaji-2022-cair-hanya-untuk-sebagian-karyawan-cek-daftar-penerima-bsu-2022
http://detikglobalnews.com/wakil-bupati-asahan-hadiri-acara-inauguration-of-school-operation-pengembangan-blk-maritim
http://detikglobalnews.com/wakil-bupati-asahan-hadiri-acara-inauguration-of-school-operation-pengembangan-blk-maritim
http://detikglobalnews.com/wakil-bupati-asahan-hadiri-acara-inauguration-of-school-operation-pengembangan-blk-maritim
http://detikglobalnews.com/wakil-bupati-asahan-hadiri-acara-inauguration-of-school-operation-pengembangan-blk-maritim
http://detikglobalnews.com/wakil-bupati-asahan-hadiri-acara-inauguration-of-school-operation-pengembangan-blk-maritim
http://detikglobalnews.com/wakil-bupati-asahan-hadiri-acara-inauguration-of-school-operation-pengembangan-blk-maritim
http://detikglobalnews.com/wakil-bupati-asahan-hadiri-acara-inauguration-of-school-operation-pengembangan-blk-maritim
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Tangguh". Nota Kesepakatan Bersama ini 

bertujuan untuk meningkatkan kompetensi 

Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan 

berbasis kompetensi, pemberian bantuan 

permodalan, serta peningkatan literasi guna 

membangun kesadaran diri bagi masyarakat di 

Kabupaten Asahan" urai Wakil Bupati Asahan. 

Usai melakukan kegiatan pengembangan BLK 

Maritim, Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida 

Fauziah dan pejabat di Provinsi Sumatera Utara 

menggelar foto bersama. 

45. 18 

May 

2022 

Bersama CSR PT 

PHR, Disnaker 

Rohil Taja 

Pelatihan 

Komputer 

Aplikasi 

Perkantoran 

Neutral Lintas Hukum 

Indonesia 

"Salah satunya, melalui Bidang Pelatihan Kerja 

dan Produktivitas Tenaga Kerja, Pemkab Rohil 

bekerja sama dengan PT Pertamina Hulu Rokan 

melalui dana CSR nya, dan kedepan akan 

melibatkan atau perusahaan perusahaan lainnya 

yang beroperasi di wilayah kabupaten Rokan 

Hilir ini." kata Joni. Senin (17/5/22). Pelatihan yg 

dimulai dari tanggal 17 Mei 2022 itu didanai oleh 

PT Pertamina Hulu Rokan melalui Program 

Corporate Social Responsibility (CSR) yang akan 

berlangsung selama 1 bulan, 26 hari kerja 

dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang. Hadir 

pada Pembukaan pelatihan tersebut diantaranya 

Kadisnaker Rohil yg diwakilkan oleh Joni, SE, 

Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas 

Tenaga Kerja, pejabat fungsional Bidang 

Pelatihan Kerja Amri, Perwakilan dari Camat 

Kubu Babussalam, Datin Penghulu Sungai Mejo 

Pusako juga dari Manajemen PT Pertamina Hulu 

Rokan,. Mewakili Kadisnaker Rokan Hilir, Kepala 

Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga 

Kerja Dinas tenaga kerja kabupaten Rokan Hilir 

Joni, SE membuka secara resmi pelatihan 

komputer aplikasi perkantoran di lembaga 

pelatihan kerja (LPK) Azka Komputer 

kepenghuluan sungai mejo pusako kecamatan 

kubu Darussalam. 

46. 18 

May 

2022 

Kemnaker 

Relaunching 

Aplikasi 

Pengantar Kerja 

Neutral Progresnews.info Hal tersebut dilakukan guna memperoleh 

informasi Pengantar Kerja yang akurat, dan 

meminimalkan error, di mana data akan lebih 

baik apabila data tersebut diisi dan di-update 

langsung oleh Pengantar Kerja. "Dengan 

dibangun kembali e-pengantarkerja ini, ke 

http://www.lintashukum-indonesia.com/2022/05/bersama-csr-pt-phr-disnaker-rohil-taja.html
http://www.lintashukum-indonesia.com/2022/05/bersama-csr-pt-phr-disnaker-rohil-taja.html
http://www.lintashukum-indonesia.com/2022/05/bersama-csr-pt-phr-disnaker-rohil-taja.html
http://www.lintashukum-indonesia.com/2022/05/bersama-csr-pt-phr-disnaker-rohil-taja.html
http://www.lintashukum-indonesia.com/2022/05/bersama-csr-pt-phr-disnaker-rohil-taja.html
http://www.lintashukum-indonesia.com/2022/05/bersama-csr-pt-phr-disnaker-rohil-taja.html
http://www.lintashukum-indonesia.com/2022/05/bersama-csr-pt-phr-disnaker-rohil-taja.html
http://progresnews.info/2022/05/18/7449
http://progresnews.info/2022/05/18/7449
http://progresnews.info/2022/05/18/7449
http://progresnews.info/2022/05/18/7449
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depannya e-pengantarkerja digunakan sebagai 

platform yang dapat menghimpun semua 

pekerjaan Pengantar Kerja, seperti layanan pada 

karirhub, konseling, dan e-jabatan," ucap Dirjen 

Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, di 

Jakarta, Rabu (18/5/2022). Sistem ini juga akan 

dikembangkan untuk memfasilitasi kebutuhan 

Pengantar Kerja, seperti pendaftaran pelatihan, 

uji kompetensi, dan IKAPERJASI. "Diharapkan 

semua informasi yang berguna bagi Pengantar 

kerja dapat terakomodir dalam e-

pengantarkerja," ucapnya. 

47. 18 

May 

2022 

Indonesia-Jepang 

siapkan program 

pelatihan 

perawat untuk 

lansia Jepang 

Positive Antara Megapolitan Kementerian Ketenagakerjaan bersama Hinode 

Social Welfare Corporation Jepang 

mempersiapkan program pelatihan calon 

perawat untuk lansia di Jepang melalui skema 

Specified Skilled Workers (SSW). "Program ini 

merupakan peluang sangat baik bagi SDM 

Indonesia yang ingin bekerja sebagai perawat 

lansia/ caregiver di Jepang, karena masyarakat 

Jepang tertarik apada kemampuan dan sikap 

tenaga kerja Indonesia yang dikenal dengan 

ramah dan sopan," kata Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui siaran 

pers di Jakarta, Rabu. Setelah menyelesaikan 

pelatihan ini, para lulusan berkesempatan untuk 

mengikuti uji kompetensi sesuai standar Jepang. 

"Apabila lulus maka berkesempatan untuk 

bekerja di Jepang melalui skema Specified Skilled 

Workers atau SSW," kata Menaker Ida. 

48. 18 

May 

2022 

Bupati Sergai 

Tandatangani 

MoU 

Peningkatan 

Kualitas SDM 

Positive Infopublik.id Senada dengan Sekda Pemprovsu, usai kegiatan, 

Bupati Sergai H Darma Wijaya berharap 

kerjasama ini dapat terlaksana dengan baik 

sehingga mampu meningkatkan kualitas SDM di 

Tanah Bertuah Negeri Beradat. Sebagai upaya 

dalam meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia (SDM) sekaligus mewujudkan 

masyarakat Serdang Bedagai (Sergai) yang Maju 

Terus; Mandiri, Sejahtera, dan Religius, Bupati H 

Darma Wijaya bersama sejumlah Kepala Daerah 

se-Sumatera Utara (Sumatra Utara) melakukan 

penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama 

(MoU) dengan Kementerian Ketenagakerjaan 

melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan 

http://megapolitan.antaranews.com/berita/192333/indonesia-jepang-siapkan-program-pelatihan-perawat-untuk-lansia-jepang
http://megapolitan.antaranews.com/berita/192333/indonesia-jepang-siapkan-program-pelatihan-perawat-untuk-lansia-jepang
http://megapolitan.antaranews.com/berita/192333/indonesia-jepang-siapkan-program-pelatihan-perawat-untuk-lansia-jepang
http://megapolitan.antaranews.com/berita/192333/indonesia-jepang-siapkan-program-pelatihan-perawat-untuk-lansia-jepang
http://megapolitan.antaranews.com/berita/192333/indonesia-jepang-siapkan-program-pelatihan-perawat-untuk-lansia-jepang
http://infopublik.id/kategori/nusantara/632662/bupati-sergai-tandatangani-mou-peningkatan-kualitas-sdm
http://infopublik.id/kategori/nusantara/632662/bupati-sergai-tandatangani-mou-peningkatan-kualitas-sdm
http://infopublik.id/kategori/nusantara/632662/bupati-sergai-tandatangani-mou-peningkatan-kualitas-sdm
http://infopublik.id/kategori/nusantara/632662/bupati-sergai-tandatangani-mou-peningkatan-kualitas-sdm
http://infopublik.id/kategori/nusantara/632662/bupati-sergai-tandatangani-mou-peningkatan-kualitas-sdm
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Vokasi Dan Produktivitas (Ditjend Binalavotas) di 

BBPVP Jalan Gatot Subroto KM 7,8 Medan 

Sunggal, Selasa (17/05/2022). Penandatanganan 

MoU ini dalam rangka sinergi peningkatan 

kompetensi, pemberian bantuan permodalan, 

dan membangun kesadaran diri bagi masyarakat 

di kabupaten/kota masing-masing. Kegiatan 

yang dirangkai dengan Inauguration of School 

Operation Kegiatan Pengembangan BLK Maritim 

(Development of Maritime Vocational Training 

Centers) ini disaksikan langsung oleh Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang mengatakan 

jika penandatanganan MoU yang dilaksanakan 

ini mencakup sinkronisasi program pelatihan dan 

pendampingan kelompok masyarakat dalam 

meningkatkan keterampilan masyarakat, 

pemberdayaan kelompok masyarakat pasca 

pelatihan serta kerja sama pertukaran data 

informasi. 

49. 18 

May 

2022 

Kemnaker 

Perbarui E-

Pengantarkerja, 

Berikut 

Updatenya | Info 

KEMNAKER 

Positive Gatra "Dengan dibangun kembali e-pengantarkerja ini, 

ke depannya e-pengantarkerja digunakan 

sebagai platform yang dapat menghimpun 

semua pekerjaan Pengantar Kerja, seperti 

layanan pada karirhub, konseling, dan e-

jabatan," ucap Dirjen Binapenta dan PKK 

Kemnaker, Suhartono, di Jakarta, Rabu 

(18/5/2022). Jakarta, Gatra.com- E-

pengantarkerja ( https://e-

pengantarkerja.kemnaker.go.id/login ) kembali 

diperbarui dengan beberapa perubahan. 

Tujuannya,supaya meminimalkan error dan 

pengunjung mendapatkan informasi yang 

akurat. Terutama, data menjadi lebih update 

dan mudah diakses. 

50. 18 

May 

2022 

THR Tak Dibayar 

2 Tahun, Pekerja 

Dunkin Donuts 

Ngadu ke 

Menaker 

Negative Liputan 6 ASPEK Indonesia telah melaporkan perusahaan 

dengan merek dagang Dunkin Donuts secara 

tertulis meminta Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah untuk menindak tegas manajemen PT 

Dunkindo Lestari. "ASPEK Indonesia meminta 

perhatian Ibu Ida Fauziah, Menteri 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia, untuk 

menindaklanjuti dan menindak tegas 

Manajemen Dunkin' Donuts," kata Presiden 

ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat dalam 

http://www.gatra.com/news-543534-Regional-kemnaker-perbarui-e-pengantarkerja-berikut-updatenya.html
http://www.gatra.com/news-543534-Regional-kemnaker-perbarui-e-pengantarkerja-berikut-updatenya.html
http://www.gatra.com/news-543534-Regional-kemnaker-perbarui-e-pengantarkerja-berikut-updatenya.html
http://www.gatra.com/news-543534-Regional-kemnaker-perbarui-e-pengantarkerja-berikut-updatenya.html
http://www.gatra.com/news-543534-Regional-kemnaker-perbarui-e-pengantarkerja-berikut-updatenya.html
http://www.gatra.com/news-543534-Regional-kemnaker-perbarui-e-pengantarkerja-berikut-updatenya.html
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4965202/thr-tak-dibayar-2-tahun-pekerja-dunkin-donuts-ngadu-ke-menaker
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4965202/thr-tak-dibayar-2-tahun-pekerja-dunkin-donuts-ngadu-ke-menaker
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4965202/thr-tak-dibayar-2-tahun-pekerja-dunkin-donuts-ngadu-ke-menaker
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4965202/thr-tak-dibayar-2-tahun-pekerja-dunkin-donuts-ngadu-ke-menaker
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4965202/thr-tak-dibayar-2-tahun-pekerja-dunkin-donuts-ngadu-ke-menaker
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keterangan resminya, Jakarta, Rabu (18/5). Kata 

Mirah,ASPEK Indonesia juga menyerukan 

gerakan 'Boikot Dunkin Donuts!' karena pihak 

manajemen telah melakukan tindakan 

sewenang-wenang terhadap pekerjanya. Mirah 

menjabarkan sejak bulan Mei 2020, manajemen 

Dunkin' Donuts, hanya melalui memo internal, 

secara sepihak telah merumahkan pekerja tanpa 

kepastian batas waktu. 

51. 18 

May 

2022 

Bupati Sergai 

Tandatangani 

MoU 

Peningkatan 

Kualitas SDM - 

SWAKARYA 

Positive Swakarya Senada dengan Sekda Pemprovsu, usai kegiatan, 

Bupati Sergai H Darma Wijaya berharap 

kerjasama ini dapat terlaksana dengan baik 

sehingga mampu meningkatkan kualitas SDM di 

Tanah Bertuah Negeri Beradat. Medan, 

Swakarya.com, Sebagai upaya dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

(SDM) sekaligus mewujudkan masyarakat 

Serdang Bedagai (Sergai) yang Maju Terus; 

Mandiri, Sejahtera, dan Religius, Bupati H Darma 

Wijaya bersama sejumlah Kepala Daerah se-

Sumatera Utara (Sumatra Utara) melakukan 

penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama 

(MoU) dengan Kementerian Ketenagakerjaan 

melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan 

Vokasi Dan Produktivitas (Ditjend Binalavotas) di 

BBPVP Jalan Gatot Subroto KM 7,8 Medan 

Sunggal, Selasa (17/05/2022). Penandatanganan 

MoU ini dalam rangka sinergi peningkatan 

kompetensi, pemberian bantuan permodalan, 

dan membangun kesadaran diri bagi masyarakat 

di kabupaten/kota masing-masing. Kegiatan 

yang dirangkai dengan Inauguration of School 

Operation Kegiatan Pengembangan BLK Maritim 

(Development of Maritime Vocational Training 

Centers) ini disaksikan langsung oleh Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang mengatakan 

jika penandatanganan MoU yang dilaksanakan 

ini mencakup sinkronisasi program pelatihan dan 

pendampingan kelompok masyarakat dalam 

meningkatkan keterampilan masyarakat, 

pemberdayaan kelompok masyarakat pasca 

pelatihan serta kerja sama pertukaran data 

informasi. 

http://swakarya.com/bupati-sergai-tandatangani-mou-peningkatan-kualitas-sdm
http://swakarya.com/bupati-sergai-tandatangani-mou-peningkatan-kualitas-sdm
http://swakarya.com/bupati-sergai-tandatangani-mou-peningkatan-kualitas-sdm
http://swakarya.com/bupati-sergai-tandatangani-mou-peningkatan-kualitas-sdm
http://swakarya.com/bupati-sergai-tandatangani-mou-peningkatan-kualitas-sdm
http://swakarya.com/bupati-sergai-tandatangani-mou-peningkatan-kualitas-sdm
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52. 18 

May 

2022 

'Dunkin' Donuts 

Tidak Bayar 

Tunjangan Hari 

Raya 2021 dan 

2022, ASPEK 

Indonesia Lapor 

Menteri 

Ketenagakerjaan 

Dan Seruan 

Boikot Dunkin 

'Donuts' 

Negative Repelita "DUNKIN' DONUTS TIDAK BAYAR TUNJANGAN 

HARI RAYA 2021 DAN 2022, ASPEK INDONESIA 

LAPOR MENTERI MENTERI KETENAGAKERJAAN 

DAN SERUKAN BOIKOT DUNKIN' DONUTS". PT 

Dunkindo Lestari adalah perusahaan makanan 

minuman yang dikenal dengan merek dagang 

Dunkin' Donuts. ASPEK Indonesia meminta 

perhatian Ibu Ida Fauziah, Menteri 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia, untuk 

menindaklanjuti dan menindak tegas 

Manajemen Dunkin' Donuts. Mirah Sumirat 

menegaskan, ASPEK Indonesia juga menyerukan 

gerakan "Boikot Dunkin' Donuts!" karena 

manajemen Dunkin' Donuts telah melakukan 

tindakan sewenang-wenang terhadap 

pekerjanya. 

53. 18 

May 

2022 

THR Pekerja Tak 

Dibayarkan, 

Buruh Serukan 

Boikot Dunkin 

Donuts! 

Negative Akurat.co PT Dunkindo Lestari adalah perusahaan 

makanan minuman yang dikenal dengan merek 

dagang Dunkin Donuts. Aspek Indonesia 

meminta perhatian Ida Fauziyah selaku Menteri 

Ketenagakerjaan untuk menindaklanjuti dan 

menindak tegas Manajemen Dunkin Donuts. 

Presiden Aspek, Mirah Sumirat menegaskan, 

Aspek Indonesia juga menyerukan gerakan 

"Boikot Dunkin' Donuts!" karena manajemen 

Dunkin' Donuts telah melakukan tindakan 

sewenang-wenang terhadap pekerjanya. Mirah 

menyatakan sejak bulan Mei 2020, manajemen 

Dunkin' Donuts, hanya melalui memo internal, 

secara sepihak telah merumahkan pekerja tanpa 

kepastian batas waktu dan menghentikan secara 

sepihak hak atas upah/gaji pekerja sampai 

dengan hari ini, termasuk Tunjangan Hari Raya. 

54. 18 

May 

2022 

Besaran Gaji ke 

13 PPPK 2022 

Lengkap dengan 

Syaratnya, Cair 

Kapan? 

Neutral Ayo Bandung Simak besaran gaji ke 13 PPPK 2022 lengkap 

dengan syaratnya, cair kapan?. Gaji ke 13 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 

(PPPK) seringkali dipertanyakan besaran dan 

kapan jadwal cairnya. Pemerintah telah 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 16 Tahun 2022 mengenai Pemberian THR 

serta Gaji ke 13 Tahun 2022, termasuk PPPK. : 

Gaji ke 13 PNS 2022 dan Pensiunan Cair Lebih 

Cepat? Simak Info Terbaru di Sini!. 

http://www.repelita.com/dunkin-donuts-tidak-bayar-tunjangan-hari-raya-2021-dan-2022-aspek-indonesia-lapor-menteri-ketenagakerjaan-dan-seruan-boikot-dunkin-donuts
http://www.repelita.com/dunkin-donuts-tidak-bayar-tunjangan-hari-raya-2021-dan-2022-aspek-indonesia-lapor-menteri-ketenagakerjaan-dan-seruan-boikot-dunkin-donuts
http://www.repelita.com/dunkin-donuts-tidak-bayar-tunjangan-hari-raya-2021-dan-2022-aspek-indonesia-lapor-menteri-ketenagakerjaan-dan-seruan-boikot-dunkin-donuts
http://www.repelita.com/dunkin-donuts-tidak-bayar-tunjangan-hari-raya-2021-dan-2022-aspek-indonesia-lapor-menteri-ketenagakerjaan-dan-seruan-boikot-dunkin-donuts
http://www.repelita.com/dunkin-donuts-tidak-bayar-tunjangan-hari-raya-2021-dan-2022-aspek-indonesia-lapor-menteri-ketenagakerjaan-dan-seruan-boikot-dunkin-donuts
http://www.repelita.com/dunkin-donuts-tidak-bayar-tunjangan-hari-raya-2021-dan-2022-aspek-indonesia-lapor-menteri-ketenagakerjaan-dan-seruan-boikot-dunkin-donuts
http://www.repelita.com/dunkin-donuts-tidak-bayar-tunjangan-hari-raya-2021-dan-2022-aspek-indonesia-lapor-menteri-ketenagakerjaan-dan-seruan-boikot-dunkin-donuts
http://www.repelita.com/dunkin-donuts-tidak-bayar-tunjangan-hari-raya-2021-dan-2022-aspek-indonesia-lapor-menteri-ketenagakerjaan-dan-seruan-boikot-dunkin-donuts
http://www.repelita.com/dunkin-donuts-tidak-bayar-tunjangan-hari-raya-2021-dan-2022-aspek-indonesia-lapor-menteri-ketenagakerjaan-dan-seruan-boikot-dunkin-donuts
http://www.repelita.com/dunkin-donuts-tidak-bayar-tunjangan-hari-raya-2021-dan-2022-aspek-indonesia-lapor-menteri-ketenagakerjaan-dan-seruan-boikot-dunkin-donuts
http://www.repelita.com/dunkin-donuts-tidak-bayar-tunjangan-hari-raya-2021-dan-2022-aspek-indonesia-lapor-menteri-ketenagakerjaan-dan-seruan-boikot-dunkin-donuts
http://akurat.co/thr-pekerja-tak-dibayarkan-buruh-serukan-boikot-dunkin-donuts
http://akurat.co/thr-pekerja-tak-dibayarkan-buruh-serukan-boikot-dunkin-donuts
http://akurat.co/thr-pekerja-tak-dibayarkan-buruh-serukan-boikot-dunkin-donuts
http://akurat.co/thr-pekerja-tak-dibayarkan-buruh-serukan-boikot-dunkin-donuts
http://akurat.co/thr-pekerja-tak-dibayarkan-buruh-serukan-boikot-dunkin-donuts
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793413665/besaran-gaji-ke-13-pppk-2022-lengkap-dengan-syaratnya-cair-kapan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793413665/besaran-gaji-ke-13-pppk-2022-lengkap-dengan-syaratnya-cair-kapan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793413665/besaran-gaji-ke-13-pppk-2022-lengkap-dengan-syaratnya-cair-kapan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793413665/besaran-gaji-ke-13-pppk-2022-lengkap-dengan-syaratnya-cair-kapan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793413665/besaran-gaji-ke-13-pppk-2022-lengkap-dengan-syaratnya-cair-kapan
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55. 18 

May 

2022 

Kemnaker 

Relaunching 

Aplikasi 

Pengantar Kerja 

untuk 

Minimalkan 

Error Data 

Positive Suara.com Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

kembali merilis (relaunching) aplikasi pengantar 

kerja (e-pengantarkerja). Ke depannya e-

pengantarkerja dapat digunakan sebagai 

platform yang bisa menghimpun semua 

pekerjaan Pengantar Kerja, seperti layanan pada 

karirhub, konseling, dan e-jabatan. Dirjen 

Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono 

mengatakan, relaunching aplikasi ini guna 

memperoleh informasi pengantar kerja yang 

akurat dan meminimalkan eror. Sistem ini juga 

akan dikembangkan untuk memfasilitasi 

kebutuhan Pengantar Kerja, seperti pendaftaran 

pelatihan, uji kompetensi, dan IKAPERJASI. 

56. 18 

May 

2022 

Kemnaker 

Dorong 

Revitalisasi Balai 

K3 

Positive Tempo.co Adapun, revitalisasi yang sedang dikerjakan 

Kemnaker di antaranya revitalisasi Balai K3 

secara komprehensif; revitalisasi Peralatan Uji 

K3; serta revitalisasi pengembangan 

laboratorium keselamatan kerja. Revitalisasi 

Balai K3 diharapkan terjadi percepatan promosi 

K3 secara meluas dan komprehensif. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan 

harus secepat mungkin merevitalisasi Balai 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3). 

"Dalam perkembangannya, peran dari pengawas 

ketenagakerjaan memiliki tantangan lebih ke 

depannya, mengingat standarisasi pengawasan 

keselamatan dan kesehatan kerja dalam 

implementasinya terus mengalami modernisasi, 

cakupan perusahaan, dan pekerja yang diuji pun 

akan banyak," kata Menaker Ida, saat melakukan 

kunjungan di Balai K3 Medan, Sumatera Utara, 

Selasa, 17 Mei 2022. 

57. 18 

May 

2022 

Sedih, Sudah 2 

Kali Lebaran 

Karyawan 

Dunkin Donuts 

Tak Dapat THR 

Neutral Suara.com "Kami meminta Menteri Ketenagakerjaan untuk 

memberikan sanksi tegas kepada manajemen 

Dunkin' Donuts, atas ketidakpatuhan dalam 

pembayaran THR, baik sanksi administratif 

berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan 

usaha, penghentian sementara sebagian atau 

seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan 

usaha," katanya. PT Dunkindo Lestari adalah 

perusahaan makanan minuman yang dikenal 

dengan merek dagang Dunkin Donuts. ASPEK 

Indonesia meminta Menteri Ketenagakerjaan 

http://www.suara.com/bisnis/2022/05/18/132809/kemnaker-relaunching-aplikasi-pengantar-kerja-untuk-minimalkan-error-data
http://www.suara.com/bisnis/2022/05/18/132809/kemnaker-relaunching-aplikasi-pengantar-kerja-untuk-minimalkan-error-data
http://www.suara.com/bisnis/2022/05/18/132809/kemnaker-relaunching-aplikasi-pengantar-kerja-untuk-minimalkan-error-data
http://www.suara.com/bisnis/2022/05/18/132809/kemnaker-relaunching-aplikasi-pengantar-kerja-untuk-minimalkan-error-data
http://www.suara.com/bisnis/2022/05/18/132809/kemnaker-relaunching-aplikasi-pengantar-kerja-untuk-minimalkan-error-data
http://www.suara.com/bisnis/2022/05/18/132809/kemnaker-relaunching-aplikasi-pengantar-kerja-untuk-minimalkan-error-data
http://www.suara.com/bisnis/2022/05/18/132809/kemnaker-relaunching-aplikasi-pengantar-kerja-untuk-minimalkan-error-data
http://nasional.tempo.co/read/1592721/kemnaker-dorong-revitalisasi-balai-k3
http://nasional.tempo.co/read/1592721/kemnaker-dorong-revitalisasi-balai-k3
http://nasional.tempo.co/read/1592721/kemnaker-dorong-revitalisasi-balai-k3
http://nasional.tempo.co/read/1592721/kemnaker-dorong-revitalisasi-balai-k3
http://www.suara.com/bisnis/2022/05/18/134010/sedih-sudah-2-kali-lebaran-karyawan-dunkin-donuts-tak-dapat-thr
http://www.suara.com/bisnis/2022/05/18/134010/sedih-sudah-2-kali-lebaran-karyawan-dunkin-donuts-tak-dapat-thr
http://www.suara.com/bisnis/2022/05/18/134010/sedih-sudah-2-kali-lebaran-karyawan-dunkin-donuts-tak-dapat-thr
http://www.suara.com/bisnis/2022/05/18/134010/sedih-sudah-2-kali-lebaran-karyawan-dunkin-donuts-tak-dapat-thr
http://www.suara.com/bisnis/2022/05/18/134010/sedih-sudah-2-kali-lebaran-karyawan-dunkin-donuts-tak-dapat-thr
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Republik Ida Fauziah untuk menindaklanjuti dan 

menindak tegas Manajemen Dunkin' Donuts. 

Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat bakal 

ASPEK menyerukan gerakan "Boikot Dunkin' 

Donuts!" karena manajemen Dunkin' Donuts 

telah melakukan tindakan sewenang-wenang 

terhadap pekerjanya. 

58. 18 

May 

2022 

Minimalkan 

Error Data, 

Kemnaker 

Relaunching 

Aplikasi 

Pengantar Kerja 

Positive Tribun News Hal tersebut dilakukan guna memperoleh 

informasi Pengantar Kerja yang akurat, dan 

meminimalkan error. Menurut Dirjen Binapenta 

dan PKK Kemnaker, Suhartono, data akan lebih 

baik apabila data tersebut diisi dan di-update 

langsung oleh Pengantar Kerja. "Dengan 

dibangun kembali e-pengantarkerja ini, ke 

depannya e-pengantarkerja digunakan sebagai 

platform yang dapat menghimpun semua 

pekerjaan Pengantar Kerja, seperti layanan pada 

karirhub, konseling, dan e-jabatan," ujar 

Suhartono dalam keterangannya, Rabu 

(18/5/2022). Sistem ini juga akan dikembangkan 

untuk memfasilitasi kebutuhan Pengantar Kerja, 

seperti pendaftaran pelatihan, uji kompetensi, 

dan IKAPERJASI. 

59. 18 

May 

2022 

Bupati 

Simalungun 

Pimpin Rapat 

Rancangan Akhir 

RKPD 2023 - 

Waspada Medan 

Indonesia 

Negative Waspada.id Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga, 

mengatakan setiap perencanaan harus ada 

eksekusi dan harus ada evaluasi serta kolaborasi 

antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) agar 

ada sinkronisasi dalam pekerjaan. " Perencanaan 

pekerjaan bukan sekedar ditulis tapi tidak 

dilaksanakan," kata Radiapoh saat memimpin 

rapat Kerja Rancangan Akhir Rancangan Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Simalungun 

Tahun 2023 dan Pembahasan terkait RKPD Kab. 

Simalungun Tahun 2023 di rumah dinas wakil 

Bupati Simalungun, Jln Suri-suri Nagori 

Pematang Simalungun, Kec. Siantar Rabu (18/5/ 

2022). Kemudian, dalam kesempatan itu bupati 

menyampaikan bahwa Pemkab Simalungun 

sudah menandatangani MoU yakni Nota 

Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten 

Simalungun Dengan Direktorat Jenderal 

Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas 

Kementerian Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia tentang Peningkatan Kompetensi 

http://www.tribunnews.com/nasional/2022/05/18/minimalkan-error-data-kemnaker-relaunching-aplikasi-pengantar-kerja
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/05/18/minimalkan-error-data-kemnaker-relaunching-aplikasi-pengantar-kerja
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/05/18/minimalkan-error-data-kemnaker-relaunching-aplikasi-pengantar-kerja
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/05/18/minimalkan-error-data-kemnaker-relaunching-aplikasi-pengantar-kerja
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/05/18/minimalkan-error-data-kemnaker-relaunching-aplikasi-pengantar-kerja
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/05/18/minimalkan-error-data-kemnaker-relaunching-aplikasi-pengantar-kerja
http://waspada.id/sumut/bupati-simalungun-pimpin-rapat-rancangan-akhir-rkpd-2023
http://waspada.id/sumut/bupati-simalungun-pimpin-rapat-rancangan-akhir-rkpd-2023
http://waspada.id/sumut/bupati-simalungun-pimpin-rapat-rancangan-akhir-rkpd-2023
http://waspada.id/sumut/bupati-simalungun-pimpin-rapat-rancangan-akhir-rkpd-2023
http://waspada.id/sumut/bupati-simalungun-pimpin-rapat-rancangan-akhir-rkpd-2023
http://waspada.id/sumut/bupati-simalungun-pimpin-rapat-rancangan-akhir-rkpd-2023
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Sumber Daya Manusia Di Kabupaten 

Simalungun. Tampak hadir dalam rapat tersebut, 

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sarimuda AD 

Purba, Asisten Perekonomian dan Pembangunan 

Rahmadani Purba, Kepala Bapeda Ronal 

Tambun, Plt, Inspektorat Roganda Sihombing 

dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Frans N 

Saragih.( a27 ). Ket.gbr : Bupati Simalungun 

Radiapoh H Sinaga saat memimpin Rapat Akhor 

RKPD 2023 di Rumdis Wabup Jalan Surisuri 

Nagori Pematang Simalungun, Kec. Siantar, Rabu 

(18/5). 

60. 18 

May 

2022 

Kabar Baik dari 

Kemnaker, Ada 

yang Terbaru di 

Aplikasi 

Pengantar Kerja 

Positive Jawa Post National 

Network 

Dari jumlah tersebut tersebar di 34 provinsi, 

dengan rincian dari Ditjen Binapenta dan PKK 

sebanyak 133 orang, Ditjen Binalavotas 34 

orang, Pusat Pasar Kerja 11 orang, BP2MI 196 

orang, provinsi 124 orang, kabupaten 368 orang, 

dan kota 185 orang. Hal tersebut dilakukan guna 

memperoleh informasi pengantar kerja yang 

akurat dan meminimalkan terjadinya eror data. 

"Ke depannya e-pengantarkerja digunakan 

sebagai platform yang dapat menghimpun 

semua pekerjaan pengantar kerja, seperti 

layanan pada karirhub, konseling, dan e-

jabatan," kata Dirjen Binapenta dan PKK 

Kemnaker Suhartono di Jakarta, Rabu (18/5). 

"Diharapkan semua informasi yang berguna bagi 

pengantar kerja dapat terakomodir dalam e-

pengantarkerja," ujarnya. 

61. 18 

May 

2022 

BSU 2022 Kapan 

Cair? Simak 

Penjelasan 

Lengkap 

Kemnaker 

Berikut Ini 

Positive Pikiran Rakyat Depok Meski informasi BSU 2022 kapan cair ini sudah 

dijelaskan Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker), pekerja masih menagih kepastian 

pencairan bantuan tersebut. Kemnaker 

menegaskan bahwa BSU 2022 atau BLT Subsidi 

Gaji akan segera cair, karena setiap tahapan, 

aturan, serta data sudah dinyatakan siap. Meski 

tanggal pasti pencairan BSU 2022 belum 

diumumkan secara resmi oleh Kemnaker, namun 

bantuan tersebut sudah dipastikan akan segera 

cair. Selain itu, Kemnaker juga menyebut 

pihaknya masih merampungkan regulasi teknis 

penyaluran BSU 2022. 

http://www.jpnn.com/news/kabar-baik-dari-kemnaker-ada-yang-terbaru-di-aplikasi-pengantar-kerja
http://www.jpnn.com/news/kabar-baik-dari-kemnaker-ada-yang-terbaru-di-aplikasi-pengantar-kerja
http://www.jpnn.com/news/kabar-baik-dari-kemnaker-ada-yang-terbaru-di-aplikasi-pengantar-kerja
http://www.jpnn.com/news/kabar-baik-dari-kemnaker-ada-yang-terbaru-di-aplikasi-pengantar-kerja
http://www.jpnn.com/news/kabar-baik-dari-kemnaker-ada-yang-terbaru-di-aplikasi-pengantar-kerja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094505531/bsu-2022-kapan-cair-simak-penjelasan-lengkap-kemnaker-berikut-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094505531/bsu-2022-kapan-cair-simak-penjelasan-lengkap-kemnaker-berikut-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094505531/bsu-2022-kapan-cair-simak-penjelasan-lengkap-kemnaker-berikut-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094505531/bsu-2022-kapan-cair-simak-penjelasan-lengkap-kemnaker-berikut-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094505531/bsu-2022-kapan-cair-simak-penjelasan-lengkap-kemnaker-berikut-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094505531/bsu-2022-kapan-cair-simak-penjelasan-lengkap-kemnaker-berikut-ini
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62. 18 

May 

2022 

Banyak Pekerja 

yang 

Dirumahkan Saat 

Pandemi, 

Menaker Minta 

Perusahaan 

Lakukan 

Perekrutan 

Kembali 

Negative Medanheadlines.com MEDANHEADLINES.COM- Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

meminta perusahaan-perusahaan merekrut 

kembali pekerja yang di PHK dan dirumahkan 

akibat pandemi Covid-19. Demikian dikatakan 

Ida Fauziyah usai meresmikan BLK Maritim di 

Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 

(BBPVP) di Medan, Selasa (17/5/2022). "Kita 

harap perusahaan-perusahaan pada masa 

pandemi Covid-19 banyak melakukan PHK atau 

merumahkan (pekerja), dan saat ini dalam 

kondisi normal (Covid-19 mereda), produknya 

sudah dibutuhkan masyarakat, maka saya 

berharap kembali dipekerjakan," ujarnya. Ida 

mengatakan, angka pengangguran di Indonesia 

mengalami penurunan. 

63. 18 

May 

2022 

Minimalkan 

Error Data, 

Kemnaker 

Bangun Kembali 

Sistem Informasi 

e-pengantarkerja 

Positive Wartapembaruan.co.id Minimalkan Error Data, Kemnaker Bangun 

Kembali Sistem Informasi e-pengantarkerja. 

Jakarta, Wartapembaruan.co.id- Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat 

Jenderal Binapenta dan PKK membangun 

kembali sistem informasi e-pengantarkerja. Hal 

tersebut dilakukan guna memperoleh informasi 

Pengantar Kerja yang akurat, dan meminimalkan 

error, di mana data akan lebih baik apabila data 

tersebut diisi dan di-update langsung oleh 

Pengantar Kerja. "Dengan dibangunnya kembali 

e-pengantarkerja ini, ke depannya e-

pengantarkerja digunakan sebagai platform yang 

dapat menghimpun semua pekerjaan Pengantar 

Kerja, seperti layanan pada karirhub, konseling, 

dan e-jabatan," kata Dirjen Binapenta dan PKK 

Kemnaker, Suhartono, di Jakarta, Rabu 

(18/5/2022). 

64. 18 

May 

2022 

LPK DPD Provinsi 

Aceh Pabrik 

Sawit PT Raja 

Marga Desa 

Lauke Diduga 

Sewenang-

wenang 

Negative Wartapembaruan.co.id LPK DPD Provinsi Aceh Pabrik Sawit PT Raja 

Marga Desa Lauke Diduga Sewenang-wenang. 

Simeulue Wartapembaruan.co.id Safrizal sebagai 

Kadiv Bina warga Lembaga Pemberantasan 

Korupsi (LPK) DPD Provinsi Aceh Menerangkan 

kepada awak media bahwa hasil investigasi 

lokasi lahan perkebunan PT Raja Marga di duga 

tidak mempunyai izin galian C sewenang- 

wenang nya aja menggali akuari dengan Beko. 

Darul iman sebagai Kadiv tim khusus lembaga 

http://medanheadlines.com/2022/05/18/banyak-pekerja-yang-dirumahkan-saat-pandemi-menaker-minta-perusahaan-lakukan-perekrutan-kembali
http://medanheadlines.com/2022/05/18/banyak-pekerja-yang-dirumahkan-saat-pandemi-menaker-minta-perusahaan-lakukan-perekrutan-kembali
http://medanheadlines.com/2022/05/18/banyak-pekerja-yang-dirumahkan-saat-pandemi-menaker-minta-perusahaan-lakukan-perekrutan-kembali
http://medanheadlines.com/2022/05/18/banyak-pekerja-yang-dirumahkan-saat-pandemi-menaker-minta-perusahaan-lakukan-perekrutan-kembali
http://medanheadlines.com/2022/05/18/banyak-pekerja-yang-dirumahkan-saat-pandemi-menaker-minta-perusahaan-lakukan-perekrutan-kembali
http://medanheadlines.com/2022/05/18/banyak-pekerja-yang-dirumahkan-saat-pandemi-menaker-minta-perusahaan-lakukan-perekrutan-kembali
http://medanheadlines.com/2022/05/18/banyak-pekerja-yang-dirumahkan-saat-pandemi-menaker-minta-perusahaan-lakukan-perekrutan-kembali
http://medanheadlines.com/2022/05/18/banyak-pekerja-yang-dirumahkan-saat-pandemi-menaker-minta-perusahaan-lakukan-perekrutan-kembali
http://medanheadlines.com/2022/05/18/banyak-pekerja-yang-dirumahkan-saat-pandemi-menaker-minta-perusahaan-lakukan-perekrutan-kembali
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/05/minimalkan-error-data-kemnaker-bangun.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/05/minimalkan-error-data-kemnaker-bangun.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/05/minimalkan-error-data-kemnaker-bangun.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/05/minimalkan-error-data-kemnaker-bangun.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/05/minimalkan-error-data-kemnaker-bangun.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/05/minimalkan-error-data-kemnaker-bangun.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/05/lpk-dpd-provinsi-aceh-pabrik-sawit-pt.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/05/lpk-dpd-provinsi-aceh-pabrik-sawit-pt.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/05/lpk-dpd-provinsi-aceh-pabrik-sawit-pt.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/05/lpk-dpd-provinsi-aceh-pabrik-sawit-pt.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/05/lpk-dpd-provinsi-aceh-pabrik-sawit-pt.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/05/lpk-dpd-provinsi-aceh-pabrik-sawit-pt.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/05/lpk-dpd-provinsi-aceh-pabrik-sawit-pt.html
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pemberantasan korupsi ( LPK ) DPD Provinsi 

Aceh Menerangkan kepada awak media bahwa 

para karyawan PT Raja Marga di duga tidak 

memiliki SK dan Jamsostek padahal para 

karyawan tersebut sudah lama berkerja kurang 

lebih 4 tahun dan mereka sangat mendambakan 

SK mereka supaya jati diri mereka ada. Rivi 

Hamdani sebagai ketua Lembaga 

Pemberantasan Korupsi ( LPK) DPD Provinsi Aceh 

Menerangkan kepada awak media dengan 

tayangnya berita ini kepada anggota Dewan 

DPRK kabupaten Simeulue untuk antusias 

terhadap karyawan PT Raja Marga karena 

mereka masyarakat Simeulue di duga terzalimi 

mereka takut bicara. 

65. 18 

May 

2022 

Tingkatkan 

Kesempatan 

Kerja, Wabup 

Toba 

Tandatangani 

MoU dengan 

Mitra Industri 

Positive Gosumut.com Wakil Bupati Toba Tonny M. Simanjuntak, 

menandatangani Memorandum of 

Understanding (MoU) kerjasama dengan mitra 

industri Selasa (17/5/ 2022). Menteri Tenaga 

Kerja, Ida Fauziah, sebelum peresmian 

menyampaikan kata sambutannya, bahwasanya 

Danau Toba merupakan salah satu destinasi 

pariwisata super prioritas sehingga 

pengembangannya harus melibatkan semua 

stake holder untuk pendidikan dan pelatihan 

vokasi. MoU ini dalam rangkaian acara 

Peresmian Gedung Workshop Pariwisata dan 

Perkayuan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BBPVP) Medan, bertajuk 

'Inauguration of school operation and signing 

Mou of vocational training'. Menteri Tenaga 

Kerja (Menaker) DR H. Ida Fauziah MSi, 

meresmikan gedung workshop pariwisata dan 

perkayuan serta menyaksikan penandatanganan 

MoU antara Kementerian Tenaga kerja bersama 

beberapa kepala daerah di Provinsi Sumatra 

Utara. 

66. 18 

May 

2022 

BPJamsostek 

percepat layanan 

jaminan 

kehilangan 

pekerjaan di 

Kalimantan Barat 

Negative Antara Sulteng BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek terus 

mempercepat layanan program Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan (JKP) di Kalimantan Barat 

dan hal itu dalam rangka memberikan 

perlindungan dampak putus hubungan kerja 

(PHK) bagi pekerja. Menurutnya, untuk realisasi 

JKP di Kalimantan Barat tahap pertama sudah 

http://www.gosumut.com/berita/baca/2022/05/18/tingkatkan-kesempatan-kerja-wabup-toba-tandatangani-mou-dengan-mitra-industri
http://www.gosumut.com/berita/baca/2022/05/18/tingkatkan-kesempatan-kerja-wabup-toba-tandatangani-mou-dengan-mitra-industri
http://www.gosumut.com/berita/baca/2022/05/18/tingkatkan-kesempatan-kerja-wabup-toba-tandatangani-mou-dengan-mitra-industri
http://www.gosumut.com/berita/baca/2022/05/18/tingkatkan-kesempatan-kerja-wabup-toba-tandatangani-mou-dengan-mitra-industri
http://www.gosumut.com/berita/baca/2022/05/18/tingkatkan-kesempatan-kerja-wabup-toba-tandatangani-mou-dengan-mitra-industri
http://www.gosumut.com/berita/baca/2022/05/18/tingkatkan-kesempatan-kerja-wabup-toba-tandatangani-mou-dengan-mitra-industri
http://www.gosumut.com/berita/baca/2022/05/18/tingkatkan-kesempatan-kerja-wabup-toba-tandatangani-mou-dengan-mitra-industri
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2886729/bpjamsostek-percepat-layanan-jaminan-kehilangan-pekerjaan-di-kalbar
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2886729/bpjamsostek-percepat-layanan-jaminan-kehilangan-pekerjaan-di-kalbar
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2886729/bpjamsostek-percepat-layanan-jaminan-kehilangan-pekerjaan-di-kalbar
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2886729/bpjamsostek-percepat-layanan-jaminan-kehilangan-pekerjaan-di-kalbar
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2886729/bpjamsostek-percepat-layanan-jaminan-kehilangan-pekerjaan-di-kalbar
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2886729/bpjamsostek-percepat-layanan-jaminan-kehilangan-pekerjaan-di-kalbar
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mencapai 10 orang, tahap kedua tiga orang dan 

tahap ketiga 1 orang. Untuk itu koordinasi teknis 

program dengan petugas mediator dilakukan 

agar program JKP jalan optimal di lapangan," 

ujar Deputi Direktur Wilayah BPJS 

Ketenagakerjaan Kalimantan Rini Suryarini di 

Pontianak, Rabu. "Untuk pembayaran klaim se- 

Kalimantan sendiri sudah 60 an orang. 

67. 18 

May 

2022 

BPJamsostek 

percepat layanan 

jaminan 

kehilangan 

pekerjaan di 

Kalimantan Barat 

Negative Antara Kemudian ada manfaat pemberian pelatihan dan 

informasi bursa kerja" Pontianak (ANTARA)- BPJS 

Ketenagakerjaan atau BPJamsostek terus 

mempercepat layanan program Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan (JKP) di Kalimantan Barat 

dan hal itu dalam rangka memberikan 

perlindungan dampak putus hubungan kerja 

(PHK) bagi pekerja. Menurutnya, untuk realisasi 

JKP di Kalimantan Barat tahap pertama sudah 

mencapai 10 orang, tahap kedua tiga orang dan 

tahap ketiga 1 orang. Untuk itu koordinasi teknis 

program dengan petugas mediator dilakukan 

agar program JKP jalan optimal di lapangan," 

ujar Deputi Direktur Wilayah BPJS 

Ketenagakerjaan Kalimantan Rini Suryarini di 

Pontianak, Rabu. "Untuk pembayaran klaim se- 

Kalimantan sendiri sudah 60 an orang. 

68. 18 

May 

2022 

BPJamsostek 

percepat layanan 

jaminan 

kehilangan 

pekerjaan di 

Kalimantan Barat 

Negative Antara Papua BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek terus 

mempercepat layanan program Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan (JKP) di Kalimantan Barat 

dan hal itu dalam rangka memberikan 

perlindungan dampak putus hubungan kerja 

(PHK) bagi pekerja. Menurutnya, untuk realisasi 

JKP di Kalimantan Barat tahap pertama sudah 

mencapai 10 orang, tahap kedua tiga orang dan 

tahap ketiga 1 orang. Untuk itu koordinasi teknis 

program dengan petugas mediator dilakukan 

agar program JKP jalan optimal di lapangan," 

ujar Deputi Direktur Wilayah BPJS 

Ketenagakerjaan Kalimantan Rini Suryarini di 

Pontianak, Rabu. "Untuk pembayaran klaim se- 

Kalimantan sendiri sudah 60 an orang. 

69. 18 

May 

2022 

BPJamsostek 

percepat layanan 

jaminan 

kehilangan 

Negative Antara Riau BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek terus 

mempercepat layanan program Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan (JKP) di Kalimantan Barat 

dan hal itu dalam rangka memberikan 

http://www.antaranews.com/berita/2886729/bpjamsostek-percepat-layanan-jaminan-kehilangan-pekerjaan-di-kalbar
http://www.antaranews.com/berita/2886729/bpjamsostek-percepat-layanan-jaminan-kehilangan-pekerjaan-di-kalbar
http://www.antaranews.com/berita/2886729/bpjamsostek-percepat-layanan-jaminan-kehilangan-pekerjaan-di-kalbar
http://www.antaranews.com/berita/2886729/bpjamsostek-percepat-layanan-jaminan-kehilangan-pekerjaan-di-kalbar
http://www.antaranews.com/berita/2886729/bpjamsostek-percepat-layanan-jaminan-kehilangan-pekerjaan-di-kalbar
http://www.antaranews.com/berita/2886729/bpjamsostek-percepat-layanan-jaminan-kehilangan-pekerjaan-di-kalbar
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2886729/bpjamsostek-percepat-layanan-jaminan-kehilangan-pekerjaan-di-kalbar
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2886729/bpjamsostek-percepat-layanan-jaminan-kehilangan-pekerjaan-di-kalbar
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2886729/bpjamsostek-percepat-layanan-jaminan-kehilangan-pekerjaan-di-kalbar
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2886729/bpjamsostek-percepat-layanan-jaminan-kehilangan-pekerjaan-di-kalbar
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2886729/bpjamsostek-percepat-layanan-jaminan-kehilangan-pekerjaan-di-kalbar
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2886729/bpjamsostek-percepat-layanan-jaminan-kehilangan-pekerjaan-di-kalbar
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2886729/bpjamsostek-percepat-layanan-jaminan-kehilangan-pekerjaan-di-kalbar
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pekerjaan di 

Kalimantan Barat 

perlindungan dampak putus hubungan kerja 

(PHK) bagi pekerja. Menurutnya, untuk realisasi 

JKP di Kalimantan Barat tahap pertama sudah 

mencapai 10 orang, tahap kedua tiga orang dan 

tahap ketiga 1 orang. Untuk itu koordinasi teknis 

program dengan petugas mediator dilakukan 

agar program JKP jalan optimal di lapangan," 

ujar Deputi Direktur Wilayah BPJS 

Ketenagakerjaan Kalimantan Rini Suryarini di 

Pontianak, Rabu. "Untuk pembayaran klaim se- 

Kalimantan sendiri sudah 60 an orang. 

70. 18 

May 

2022 

Kepastian soal 

BSU 2022, Kapan 

Cair hingga Cara 

Cek Penerima 

Secara Online 

Positive Tribun News Padang Cara Cek Penerima BSU 2022 Secara Online:. 

Kriteria Pekerja Penerima BSU Tahun 2022. 

Belum ada kepastian soal pencairan. BSU 2022 

diberikan kepada para pekerja yang terdampak 

pandemi Covid-19. 

71. 18 

May 

2022 

Siapkan Tenaga 

Kerja Terampil, 

Kemnaker 

Gandeng 

Korporasi Jepang 

Rancang 

Program 

Pelatihan 

Positive Pos Jateng Kementerian Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia (Kemnaker RI) menggandeng 

perusahaan asal Jepang, Hinode Social Welfare 

Corporation merancang program pelatihan pilot 

project bagi perawat lansia. Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah 

menyebutkan, saat ini kebutuhan akan sumber 

daya manusia (SDM) di Jepang cukup tinggi 

karena banyak di antara penduduknya telah 

memasuki usia lanjut. Oleh karena itulah, sejak 

beberapa tahun lalu, Pemerintah Jepang 

mendorong penerimaan peserta pemagangan 

maupun tenaga kerja asing melalui skema SSW. 

"Hal ini tentunya merupakan peluang sangat 

baik bagi SDM Indonesia yang ingin bekerja 

sebagai perawat lansia/caregiver di Jepang, 

mengingat negara Jepang tertarik atas 

kemampuan dan sikap tenaga kerja Indonesia 

yang dikenal dengan ramah dan sopan," jelas Ida 

di sela-sela penandatanganan nota kesepakatan 

dengan Hinode Social Welfare Corporation, 

Selasa (17/5). 

72. 18 

May 

2022 

UPDATE : Kriteria 

Penerima Subsidi 

Gaji 2022, 

Pekerja dengan 

Positive Ninopedia Pada 2022, kriteria penerima BSU sementara 

didesain untuk pekerja/buruh yang memiliki 

upah di bawah Rp3,5 juta. "Pemerintah 

mengalokasikan anggaran BSU 2022 sebesar 

Rp8,8 triliun dengan alokasi bantuan per 

penerima sebesar Rp1 juta," ujar Menteri 

http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2886729/bpjamsostek-percepat-layanan-jaminan-kehilangan-pekerjaan-di-kalbar
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Gaji di Bawah Rp 

3,5 Juta 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, Rabu (6/4/2022), 

dilansir laman Kemnaker. - Berikut ini kriteria 

penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) di tahun 

2022. Jika kamu termasuk penerima BSU, maka 

muncul notifikasi berikut, Anda lolos verfikasi 

dan validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon 

penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk 

verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh 

Kemnaker. 

73. 18 

May 

2022 

VIRAL : Kriteria 

Penerima Subsidi 

Gaji 2022, 

Pekerja dengan 

Gaji di Bawah Rp 

3,5 Juta 

Positive Tugunews.com Pada 2022, kriteria penerima BSU sementara 

didesain untuk pekerja/buruh yang memiliki 

upah di bawah Rp3,5 juta. "Pemerintah 

mengalokasikan anggaran BSU 2022 sebesar 

Rp8,8 triliun dengan alokasi bantuan per 

penerima sebesar Rp1 juta," ujar Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, Rabu (6/4/2022), 

dilansir laman Kemnaker. - Berikut ini kriteria 

penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) di tahun 

2022. Jika kamu termasuk penerima BSU, maka 

muncul notifikasi berikut, Anda lolos verfikasi 

dan validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon 

penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk 

verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh 

Kemnaker. 

74. 18 

May 

2022 

Info Terbaru BSU 

2022: Jadwal 

Pencairan, 

Kriteria, dan Cara 

Cek Penerima 

BLT Gaji Rp1 Juta 

Neutral Pikiran Rakyat Depok Simak info terbaru mengenai BSU 2022 mulai 

dari jadwal pencairan, kriteria pekerja penerima 

BLT gaji Rp1 juta, hingga cara cek penerima 

bantuan dalam artikel ini. Pada April 2022 lalu, 

pemerintah mengumumkan akan kembali 

menyalurkan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 

2022 senilai Rp1 juta kepada pekerja pada tahun 

ini. Namun hingga Mei 2022, BSU 2022 belum 

kunjung cair dan diterima pekerja yang 

memenuhi kriteria. Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjelaskan, 

pihaknya masih harus menggodok peraturan dan 

mematangkan mekanisme pencairan BSU 2022. 

75. 18 

May 

2022 

Astaga. Ternyata 

Dunkin Donuts 

Tak Bayar THR 2 

Tahun 

Negative Cnbc Indonesia Serta tidak memiliki iktikad baik untuk 

membayar hak atas upah/gaji dan THR pekerja 

yang selama 2 tahun sampai dengan hari ini, 

tidak dibayarkan oleh manajemen Dunkin' 

Donuts," sebut Mirah. Kalangan buruh 

menyebut Dunkin Donuts melalui PT Dunkindo 

Lestari belum membayarkan Tunjangan Hari 

http://www.ninopedia.com/33732/Kriteria-Penerima-Subsidi-Gaji-2022-Pekerja-dengan-Gaji-di-Bawah-Rp-3-5-Juta
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http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094505856/info-terbaru-bsu-2022-jadwal-pencairan-kriteria-dan-cara-cek-penerima-blt-gaji-rp1-juta
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Raya (THR) tahun 2021 dan 2022. Presiden 

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK 

Indonesia) Mirah Sumirat pun melaporkan kasus 

ini ke Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. 

"ASPEK Indonesia meminta perhatian Ibu Ida 

Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia, untuk menindaklanjuti dan menindak 

tegas Manajemen Dunkin' Donuts," tulis Mirah 

dalam keterangan resmi. 

76. 18 

May 

2022 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

percepat layanan 

jaminan 

kehilangan 

pekerjaan di 

Kalimantan Barat 

Negative Antara Kalbar BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek terus 

mempercepat layanan program Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan (JKP) di Kalimantan Barat 

dan hal itu dalam rangka memberikan 

perlindungan dampak putus hubungan kerja 

(PHK) bagi pekerja. Untuk itu koordinasi teknis 

program dengan petugas mediator dilakukan 

agar program JKP jalan optimal di lapangan," 

ujar Deputi Direktur Wilayah BPJS 

Ketenagakerjaan Kalimantan Rini Suryarini di 

Pontianak, Rabu. Menurutnya, untuk realisasi 

JKP di Kalimantan Barat tahap pertama sudah 

mencapai 10 orang, tahap kedua tiga orang dan 

tahap ketiga 1 orang. "Untuk pembayaran klaim 

se- Kalimantan sendiri sudah 60 an orang. 

77. 18 

May 

2022 

Kemnaker 

luncurkan 

kembali aplikasi 

pengantar kerja 

Neutral Antara Sulteng Kementerian Ketenagakerjaan melalui Ditjen 

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja membangun 

kembali sistem informasi e-pengantarkerja 

untuk memperoleh informasi pengantar kerja 

yang akurat dan meminimalkan eror dengan 

data akan lebih baik apabila diisi dan diunggah 

langsung oleh pengantar kerja. "Dengan 

dibangun kembali e-pengantarkerja ini, ke 

depannya e-pengantarkerja digunakan sebagai 

platform yang dapat menghimpun semua 

pekerjaan Pengantar Kerja, seperti layanan pada 

karirhub, konseling, dan e-jabatan," ucap Dirjen 

Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono dalam 

keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu. 

Sistem itu juga akan dikembangkan untuk 

memfasilitasi kebutuhan pengantar kerja, 

seperti pendaftaran pelatihan, uji kompetensi 

dan IKAPERJASI. Diharapkan, katanya, semua 

http://kalbar.antaranews.com/berita/512945/bpjs-ketenagakerjaan-percepat-layanan-jaminan-kehilangan-pekerjaan-di-kalbar
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http://kalbar.antaranews.com/berita/512945/bpjs-ketenagakerjaan-percepat-layanan-jaminan-kehilangan-pekerjaan-di-kalbar
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informasi yang berguna bagi pengantar kerja 

dapat terakomodir dalam e-pengantarkerja. 

78. 18 

May 

2022 

Kemnaker 

luncurkan 

kembali aplikasi 

pengantar kerja 

Neutral Antara semua informasi yang berguna bagi pengantar 

kerja dapat terakomodir dalam e-

pengantarkerja. - Kementerian Ketenagakerjaan 

melalui Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga 

Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 

membangun kembali sistem informasi e-

pengantarkerja untuk memperoleh informasi 

pengantar kerja yang akurat dan meminimalkan 

eror dengan data akan lebih baik apabila diisi 

dan diunggah langsung oleh pengantar kerja. 

"Dengan dibangun kembali e-pengantarkerja ini, 

ke depannya e-pengantarkerja digunakan 

sebagai platform yang dapat menghimpun 

semua pekerjaan Pengantar Kerja, seperti 

layanan pada karirhub, konseling, dan e-

jabatan," ucap Dirjen Binapenta dan PKK 

Kemnaker Suhartono dalam keterangan yang 

diterima di Jakarta, Rabu. Sistem itu juga akan 

dikembangkan untuk memfasilitasi kebutuhan 

pengantar kerja, seperti pendaftaran pelatihan, 

uji kompetensi dan IKAPERJASI. 

79. 18 

May 

2022 

Kemnaker 

luncurkan 

kembali aplikasi 

pengantar kerja 

Neutral Antara Riau Kementerian Ketenagakerjaan melalui Ditjen 

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja membangun 

kembali sistem informasi e-pengantarkerja 

untuk memperoleh informasi pengantar kerja 

yang akurat dan meminimalkan eror dengan 

data akan lebih baik apabila diisi dan diunggah 

langsung oleh pengantar kerja. "Dengan 

dibangun kembali e-pengantarkerja ini, ke 

depannya e-pengantarkerja digunakan sebagai 

platform yang dapat menghimpun semua 

pekerjaan Pengantar Kerja, seperti layanan pada 

karirhub, konseling, dan e-jabatan," ucap Dirjen 

Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono dalam 

keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu. 

Sistem itu juga akan dikembangkan untuk 

memfasilitasi kebutuhan pengantar kerja, 

seperti pendaftaran pelatihan, uji kompetensi 

dan IKAPERJASI. Diharapkan, katanya, semua 

informasi yang berguna bagi pengantar kerja 

dapat terakomodir dalam e-pengantarkerja. 
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80. 18 

May 

2022 

Kemnaker 

luncurkan 

kembali aplikasi 

pengantar kerja 

Neutral Antara Papua Kementerian Ketenagakerjaan melalui Ditjen 

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja membangun 

kembali sistem informasi e-pengantarkerja 

untuk memperoleh informasi pengantar kerja 

yang akurat dan meminimalkan eror dengan 

data akan lebih baik apabila diisi dan diunggah 

langsung oleh pengantar kerja. "Dengan 

dibangun kembali e-pengantarkerja ini, ke 

depannya e-pengantarkerja digunakan sebagai 

platform yang dapat menghimpun semua 

pekerjaan Pengantar Kerja, seperti layanan pada 

karirhub, konseling, dan e-jabatan," ucap Dirjen 

Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono dalam 

keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu. 

Sistem itu juga akan dikembangkan untuk 

memfasilitasi kebutuhan pengantar kerja, 

seperti pendaftaran pelatihan, uji kompetensi 

dan IKAPERJASI. Diharapkan, katanya, semua 

informasi yang berguna bagi pengantar kerja 

dapat terakomodir dalam e-pengantarkerja. 

81. 18 

May 

2022 

Revitalisasi Balai 

K3 Menjadi 

Keharusan Agar 

Angka 

Kecelakaan Kerja 

Bisa 

Diminimalisir - 

Suara Merdeka 

Jakarta 

Neutral Suara Merdeka Jakarta Menteri Ketenagakeejaan,- Menteri 

Ketenagakeejaan, Ida Fauziyah, mengatakan 

revitalisasi Balai Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (Balai K3) saat ini harus sesegera mungkin 

untuk dilakukan. Upaya Revitalisasi Balai K3 yang 

terus dilakukan di antaranya Revitalisasi Balai K3 

secara komprehensif; Revitalisasi Peralatan Uji 

K3, serta Revitalisasi Pengembangan 

Laboratorium keselamatan kerja. Ia menyebut 

Revitalisasi Balai K3 dalam upaya mendukung 

penerapan K3 sangatlah menarik untuk dikaji 

lebih jauh, terutama kesiapan perangkat 

pendukung baik dari sisi sumber daya manusia 

maupun sarana dan prasarana, serta peralatan. 

Revitalisasi Balai K3 diharapkan terjadi 

percepatan promosi K3 secara meluas dan 

komprehensif. 

82. 18 

May 

2022 

Kemnaker 

luncurkan 

kembali aplikasi 

pengantar kerja 

Neutral Antara Jambi Kementerian Ketenagakerjaan melalui Ditjen 

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja membangun 

kembali sistem informasi e-pengantarkerja 

untuk memperoleh informasi pengantar kerja 

yang akurat dan meminimalkan eror dengan 
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data akan lebih baik apabila diisi dan diunggah 

langsung oleh pengantar kerja. "Dengan 

dibangun kembali e-pengantarkerja ini, ke 

depannya e-pengantarkerja digunakan sebagai 

platform yang dapat menghimpun semua 

pekerjaan Pengantar Kerja, seperti layanan pada 

karirhub, konseling, dan e-jabatan," ucap Dirjen 

Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono dalam 

keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu. 

Sistem itu juga akan dikembangkan untuk 

memfasilitasi kebutuhan pengantar kerja, 

seperti pendaftaran pelatihan, uji kompetensi 

dan IKAPERJASI. Diharapkan, katanya, semua 

informasi yang berguna bagi pengantar kerja 

dapat terakomodir dalam e-pengantarkerja. 

83. 18 

May 

2022 

Info Pencairan 

BSU 2022 

Terbaru, Catat 

Keterangan dan 

Informasi dari 

Kemnaker! 

Neutral Pikiran Rakyat Depok Untuk diketahui, banyaknya pekerja yang 

mencari tahu info pencairan BSU 2022 terbaru 

ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, info pencairan 

BSU 2022 terbaru memang sangat dinantikan 

oleh masyarakat dari golongan pekerja. 

Mengingat hingga pertengahan Mei ini BSU 2022 

belum kunjung cair, simak keterangan serta 

penjelasan Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) berikut. Info Pencairan BSU 2022 

Terbaru. 

84. 18 

May 

2022 

Pekerja Laporkan 

Dunkin Donuts 

ke Menaker 

karena Tidak 

Bayarkan THR 

Neutral Kompas Tv JAKARTA, KOMPAS.TV- Serikat Pekerja PT 

Dunkindo Lestari (SP Kintari) melaporkan 

manajemen Dunkin Donuts kepada Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. SP Kintari 

menyebut Dunkin Donuts tidak membayar 

tunjangan hari raya (THR) tahun 2021 dan 2022. 

Padahal para pekerja tersebut masih terikat 

hubungan kerja dengan Dunkin Donuts. Presiden 

Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah 

Sumirat yang mewakili SP Kintari meminta Ida 

Fauziyah untuk menindaklanjuti dan menindak 

tegas Manajemen Dunkin' Donuts. 

85. 18 

May 

2022 

Pemkab Sergai 

Jalin Kerjasama 

dengan 

Kemnaker 

Tingkatkan 

Positive Kabarmedan.com Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia (SDM) sekaligus 

mewujudkan masyarakat Serdang Bedagai 

(Sergai) yang Maju Terus; Mandiri, Sejahtera, 

dan Religius, Bupati Darma Wijaya bersama 

sejumlah Kepala Daerah se-Sumatera Utara 

(Sumatra Utara) melakukan penandatanganan 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094506198/info-pencairan-bsu-2022-terbaru-catat-keterangan-dan-informasi-dari-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094506198/info-pencairan-bsu-2022-terbaru-catat-keterangan-dan-informasi-dari-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094506198/info-pencairan-bsu-2022-terbaru-catat-keterangan-dan-informasi-dari-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094506198/info-pencairan-bsu-2022-terbaru-catat-keterangan-dan-informasi-dari-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094506198/info-pencairan-bsu-2022-terbaru-catat-keterangan-dan-informasi-dari-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094506198/info-pencairan-bsu-2022-terbaru-catat-keterangan-dan-informasi-dari-kemnaker
http://www.kompas.tv/article/290055/pekerja-laporkan-dunkin-donuts-ke-menaker-karena-tidak-bayarkan-thr
http://www.kompas.tv/article/290055/pekerja-laporkan-dunkin-donuts-ke-menaker-karena-tidak-bayarkan-thr
http://www.kompas.tv/article/290055/pekerja-laporkan-dunkin-donuts-ke-menaker-karena-tidak-bayarkan-thr
http://www.kompas.tv/article/290055/pekerja-laporkan-dunkin-donuts-ke-menaker-karena-tidak-bayarkan-thr
http://www.kompas.tv/article/290055/pekerja-laporkan-dunkin-donuts-ke-menaker-karena-tidak-bayarkan-thr
http://kabarmedan.com/pemkab-sergai-jalin-kerjasama-dengan-kemnaker-tingkatkan-sumber-daya-manusia
http://kabarmedan.com/pemkab-sergai-jalin-kerjasama-dengan-kemnaker-tingkatkan-sumber-daya-manusia
http://kabarmedan.com/pemkab-sergai-jalin-kerjasama-dengan-kemnaker-tingkatkan-sumber-daya-manusia
http://kabarmedan.com/pemkab-sergai-jalin-kerjasama-dengan-kemnaker-tingkatkan-sumber-daya-manusia
http://kabarmedan.com/pemkab-sergai-jalin-kerjasama-dengan-kemnaker-tingkatkan-sumber-daya-manusia
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Sumber Daya 

Manusia 

Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan 

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat 

Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan 

Produktivitas (Ditjend Binalavotas) di BBPVP 

Jalan Gatot Subroto KM 7,8 Medan Sunggal, 

Selasa (17/05/2022). Senada dengan Sekda 

Pemprovsu, usai kegiatan, Bupati Sergai H 

Darma Wijaya berharap kerjasama ini dapat 

terlaksana dengan baik sehingga mampu 

meningkatkan kualitas SDM di Tanah Bertuah 

Negeri Beradat. Ini sejalan dengan misi kami 

dalam meningkatkan kualitas SDM sekaligus 

mewujudkan masyarakat Sergai yang Maju 

Terus," tutupnya. Kegiatan yang dirangkai 

dengan Inauguration of School Operation 

Kegiatan Pengembangan BLK Maritim 

(Development of Maritime Vocational Training 

Centers) ini disaksikan langsung oleh Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang mengatakan 

jika penandatanganan MoU yang dilaksanakan 

ini mencakup sinkronisasi program pelatihan dan 

pendampingan kelompok masyarakat dalam 

meningkatkan keterampilan masyarakat, 

pemberdayaan kelompok masyarakat pasca 

pelatihan serta kerja sama pertukaran data 

informasi. 

86. 18 

May 

2022 

Ramai Bertanya 

Kapan BSU Rp 1 

Juta Cair? Ini 

Penjelasan 

Kemenaker, 

Silakan Cek dan 

Kontak Nomor 

Ini 

Neutral Surya Kapan BSU Cair?. Besaran BSU tahun 2022 yang 

akan disalurkan sebesar Rp 1 juta per penerima. 

"Proses verfikasi dan validasi dilakukan sesuai 

dengan Permenaker Nomor 16 tahun 2021." 

Total anggaran yang disiapkan untuk BSU 2022 

mencapai Rp8,8 triliun dengan jumlah penerima 

8,8 juta orang pekerja/buruh. 

87. 18 

May 

2022 

Selamat! 

Akhirnya BSU 

2022 Cair Usai 

Tahapan Ini 

Terlewati 

Positive Ayo Bandung Adapun alasan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 

tak urung disalurkan juga disampaikan pihak 

Kemnaker. : 3 Ciri BSU 2022 Cair, Hari Ini atau 

Besok? Namun, karena sejumlah hal, BSU 2022 

cair diprediksi pada Mei ini. : Info Terbaru BSU 

2022 Kapan Cair? Kapan BSU 2022 cair? 

Pihaknya menyebutkan bahwa BSU 2022 segera 

disalurkan jika setiap tahapan, mulai dari aturan 

hingga data sudah siap. 

http://kabarmedan.com/pemkab-sergai-jalin-kerjasama-dengan-kemnaker-tingkatkan-sumber-daya-manusia
http://kabarmedan.com/pemkab-sergai-jalin-kerjasama-dengan-kemnaker-tingkatkan-sumber-daya-manusia
http://surabaya.tribunnews.com/2022/05/18/ramai-bertanya-kapan-bsu-rp-1-juta-cair-ini-penjelasan-kemenaker-silakan-cek-dan-kontak-nomor-ini
http://surabaya.tribunnews.com/2022/05/18/ramai-bertanya-kapan-bsu-rp-1-juta-cair-ini-penjelasan-kemenaker-silakan-cek-dan-kontak-nomor-ini
http://surabaya.tribunnews.com/2022/05/18/ramai-bertanya-kapan-bsu-rp-1-juta-cair-ini-penjelasan-kemenaker-silakan-cek-dan-kontak-nomor-ini
http://surabaya.tribunnews.com/2022/05/18/ramai-bertanya-kapan-bsu-rp-1-juta-cair-ini-penjelasan-kemenaker-silakan-cek-dan-kontak-nomor-ini
http://surabaya.tribunnews.com/2022/05/18/ramai-bertanya-kapan-bsu-rp-1-juta-cair-ini-penjelasan-kemenaker-silakan-cek-dan-kontak-nomor-ini
http://surabaya.tribunnews.com/2022/05/18/ramai-bertanya-kapan-bsu-rp-1-juta-cair-ini-penjelasan-kemenaker-silakan-cek-dan-kontak-nomor-ini
http://surabaya.tribunnews.com/2022/05/18/ramai-bertanya-kapan-bsu-rp-1-juta-cair-ini-penjelasan-kemenaker-silakan-cek-dan-kontak-nomor-ini
http://surabaya.tribunnews.com/2022/05/18/ramai-bertanya-kapan-bsu-rp-1-juta-cair-ini-penjelasan-kemenaker-silakan-cek-dan-kontak-nomor-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793414869/selamat-akhirnya-bsu-2022-cair-usai-tahapan-ini-terlewati
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793414869/selamat-akhirnya-bsu-2022-cair-usai-tahapan-ini-terlewati
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793414869/selamat-akhirnya-bsu-2022-cair-usai-tahapan-ini-terlewati
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793414869/selamat-akhirnya-bsu-2022-cair-usai-tahapan-ini-terlewati
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793414869/selamat-akhirnya-bsu-2022-cair-usai-tahapan-ini-terlewati
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88. 18 

May 

2022 

BPJAMSOSTEK 

Cikarang 

gandeng Dishub 

lindungi naker 

transportasi 

Positive Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Bekasi 

Cikarang menggandeng Dinas Perhubungan dan 

Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten 

Bekasi dalam upaya melindungi tenaga kerja 

pada sektor transportasi melalui sosialisasi 

kepesertaan program. Kepala Kantor Cabang 

BPJAMSOSTEK Bekasi Cikarang Andry Rubiantara 

mengatakan kegiatan sosialisasi program 

sebagai tindak lanjut Surat Edaran Direktur 

Jenderal Perhubungan Darat Nomor 18/2021. 

Asisten Daerah Kabupaten Bekasi Yana Suyatna 

mendukung sekaligus mengapresiasi program 

kepesertaan BPJAMSOSTEK bagi pekerja sektor 

transportasi yang ada di wilayahnya. "Kegiatan 

kali ini menindaklanjuti terkait keikutsertaan 

jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap awak 

kendaraan angkutan orang dan barang dengan 

kendaraan bermotor umum di jalan," katanya 

saat sosialisasi di aula Dishub Kabupaten Bekasi, 

Rabu. 

89. 18 

May 

2022 

BPJAMSOSTEK 

Cikarang 

gandeng Dishub 

lindungi naker 

transportasi 

Positive Antara Sulteng Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Bekasi 

Cikarang menggandeng Dinas Perhubungan dan 

Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten 

Bekasi dalam upaya melindungi tenaga kerja 

pada sektor transportasi melalui sosialisasi 

kepesertaan program. Kepala Kantor Cabang 

BPJAMSOSTEK Bekasi Cikarang Andry Rubiantara 

mengatakan kegiatan sosialisasi program 

sebagai tindak lanjut Surat Edaran Direktur 

Jenderal Perhubungan Darat Nomor 18/2021. 

Asisten Daerah Kabupaten Bekasi Yana Suyatna 

mendukung sekaligus mengapresiasi program 

kepesertaan BPJAMSOSTEK bagi pekerja sektor 

transportasi yang ada di wilayahnya. "Kegiatan 

kali ini menindaklanjuti terkait keikutsertaan 

jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap awak 

kendaraan angkutan orang dan barang dengan 

kendaraan bermotor umum di jalan," katanya 

saat sosialisasi di aula Dishub Kabupaten Bekasi, 

Rabu. 

http://www.antaranews.com/berita/2886969/bpjamsostek-cikarang-gandeng-dishub-lindungi-naker-transportasi
http://www.antaranews.com/berita/2886969/bpjamsostek-cikarang-gandeng-dishub-lindungi-naker-transportasi
http://www.antaranews.com/berita/2886969/bpjamsostek-cikarang-gandeng-dishub-lindungi-naker-transportasi
http://www.antaranews.com/berita/2886969/bpjamsostek-cikarang-gandeng-dishub-lindungi-naker-transportasi
http://www.antaranews.com/berita/2886969/bpjamsostek-cikarang-gandeng-dishub-lindungi-naker-transportasi
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2886969/bpjamsostek-cikarang-gandeng-dishub-lindungi-naker-transportasi
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2886969/bpjamsostek-cikarang-gandeng-dishub-lindungi-naker-transportasi
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2886969/bpjamsostek-cikarang-gandeng-dishub-lindungi-naker-transportasi
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2886969/bpjamsostek-cikarang-gandeng-dishub-lindungi-naker-transportasi
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2886969/bpjamsostek-cikarang-gandeng-dishub-lindungi-naker-transportasi


 

48 

 

90. 18 

May 

2022 

BPJAMSOSTEK 

Cikarang 

gandeng Dishub 

lindungi naker 

transportasi 

Positive Antara Riau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Bekasi 

Cikarang menggandeng Dinas Perhubungan dan 

Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten 

Bekasi dalam upaya melindungi tenaga kerja 

pada sektor transportasi melalui sosialisasi 

kepesertaan program. Kepala Kantor Cabang 

BPJAMSOSTEK Bekasi Cikarang Andry Rubiantara 

mengatakan kegiatan sosialisasi program 

sebagai tindak lanjut Surat Edaran Direktur 

Jenderal Perhubungan Darat Nomor 18/2021. 

Asisten Daerah Kabupaten Bekasi Yana Suyatna 

mendukung sekaligus mengapresiasi program 

kepesertaan BPJAMSOSTEK bagi pekerja sektor 

transportasi yang ada di wilayahnya. "Kegiatan 

kali ini menindaklanjuti terkait keikutsertaan 

jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap awak 

kendaraan angkutan orang dan barang dengan 

kendaraan bermotor umum di jalan," katanya 

saat sosialisasi di aula Dishub Kabupaten Bekasi, 

Rabu. 

91. 18 

May 

2022 

KEMNAKER 

LUNCURKAN 

KEMBALI 

APLIKASI 

PENGANTAR 

KERJA. 

Neutral Iqplus Kementerian Ketenagakerjaan melalui Ditjen 

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja membangun 

kembali sistem informasi e-pengantarkerja 

untuk memperoleh informasi pengantar kerja 

yang akurat dan meminimalkan eror dengan 

data akan lebih baik apabila diisi dan diunggah 

langsung oleh pengantar kerja. "Dengan 

dibangun kembali e-pengantarkerja ini, ke 

depannya e-pengantarkerja digunakan sebagai 

platform yang dapat menghimpun semua 

pekerjaan Pengantar Kerja, seperti layanan pada 

karirhub, konseling, dan e-jabatan," ucap Dirjen 

Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono dalam 

keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu. 

Sistem itu juga akan dikembangkan untuk 

memfasilitasi kebutuhan pengantar kerja, 

seperti pendaftaran pelatihan, uji kompetensi 

dan IKAPERJASI. Diharapkan, katanya, semua 

informasi yang berguna bagi pengantar kerja 

dapat terakomodir dalam e-pengantarkerja. 

http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2886969/bpjamsostek-cikarang-gandeng-dishub-lindungi-naker-transportasi
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2886969/bpjamsostek-cikarang-gandeng-dishub-lindungi-naker-transportasi
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2886969/bpjamsostek-cikarang-gandeng-dishub-lindungi-naker-transportasi
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2886969/bpjamsostek-cikarang-gandeng-dishub-lindungi-naker-transportasi
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2886969/bpjamsostek-cikarang-gandeng-dishub-lindungi-naker-transportasi
http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-kemnaker-luncurkan-kembali-aplikasi-pengantar-kerja%2C37154230.html
http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-kemnaker-luncurkan-kembali-aplikasi-pengantar-kerja%2C37154230.html
http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-kemnaker-luncurkan-kembali-aplikasi-pengantar-kerja%2C37154230.html
http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-kemnaker-luncurkan-kembali-aplikasi-pengantar-kerja%2C37154230.html
http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-kemnaker-luncurkan-kembali-aplikasi-pengantar-kerja%2C37154230.html
http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-kemnaker-luncurkan-kembali-aplikasi-pengantar-kerja%2C37154230.html


 

49 

 

92. 18 

May 

2022 

Bupati Sergai 

Tandatangani 

MoU 

Peningkatan 

Kualitas SDM 

Positive Utusan Indo Sumut Senada dengan Sekda Pemprovsu, usai kegiatan, 

Bupati Sergai H Darma Wijaya berharap 

kerjasama ini dapat terlaksana dengan baik 

sehingga mampu meningkatkan kualitas SDM di 

Tanah Bertuah Negeri Beradat. Sergai-

sumut.utusanindo.com. Sebagai upaya dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

(SDM) sekaligus mewujudkan masyarakat 

Serdang Bedagai (Sergai) yang Maju Terus; 

Mandiri, Sejahtera, dan Religius, Bupati H Darma 

Wijaya bersama sejumlah Kepala Daerah se-

Sumatera Utara (Sumatra Utara) melakukan 

penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama 

(MoU) dengan Kementerian Ketenagakerjaan 

melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan 

Vokasi Dan Produktivitas (Ditjend Binalavotas) di 

BBPVP Jalan Gatot Subroto KM 7,8 Medan 

Sunggal, Selasa (17/05/2022). Penandatanganan 

MoU ini dalam rangka sinergi peningkatan 

kompetensi, pemberian bantuan permodalan, 

dan membangun kesadaran diri bagi masyarakat 

di kabupaten/kota masing-masing. Kegiatan 

yang dirangkai dengan Inauguration of School 

Operation Kegiatan Pengembangan BLK Maritim 

(Development of Maritime Vocational Training 

Centers) ini disaksikan langsung oleh Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang mengatakan 

jika penandatanganan MoU yang dilaksanakan 

ini mencakup sinkronisasi program pelatihan dan 

pendampingan kelompok masyarakat dalam 

meningkatkan keterampilan masyarakat, 

pemberdayaan kelompok masyarakat pasca 

pelatihan serta kerja sama pertukaran data 

informasi. 

93. 18 

May 

2022 

BPJAMSOSTEK 

Cikarang 

gandeng Dishub 

lindungi naker 

transportasi 

Positive Antara Papua Cikarang, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Bekasi 

Cikarang menggandeng Dinas Perhubungan dan 

Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten 

Bekasi dalam upaya melindungi tenaga kerja 

pada sektor transportasi melalui sosialisasi 

kepesertaan program. Kepala Kantor Cabang 

BPJAMSOSTEK Bekasi Cikarang Andry Rubiantara 

mengatakan kegiatan sosialisasi program 

sebagai tindak lanjut Surat Edaran Direktur 

Jenderal Perhubungan Darat Nomor 18/2021. 

http://sumut.utusanindo.com/bupati-sergai-tandatangani-mou-peningkatan-kualitas-sdm
http://sumut.utusanindo.com/bupati-sergai-tandatangani-mou-peningkatan-kualitas-sdm
http://sumut.utusanindo.com/bupati-sergai-tandatangani-mou-peningkatan-kualitas-sdm
http://sumut.utusanindo.com/bupati-sergai-tandatangani-mou-peningkatan-kualitas-sdm
http://sumut.utusanindo.com/bupati-sergai-tandatangani-mou-peningkatan-kualitas-sdm
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2886969/bpjamsostek-cikarang-gandeng-dishub-lindungi-naker-transportasi
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2886969/bpjamsostek-cikarang-gandeng-dishub-lindungi-naker-transportasi
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2886969/bpjamsostek-cikarang-gandeng-dishub-lindungi-naker-transportasi
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2886969/bpjamsostek-cikarang-gandeng-dishub-lindungi-naker-transportasi
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2886969/bpjamsostek-cikarang-gandeng-dishub-lindungi-naker-transportasi
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Asisten Daerah Kabupaten Bekasi Yana Suyatna 

mendukung sekaligus mengapresiasi program 

kepesertaan BPJAMSOSTEK bagi pekerja sektor 

transportasi yang ada di wilayahnya. "Kegiatan 

kali ini menindaklanjuti terkait keikutsertaan 

jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap awak 

kendaraan angkutan orang dan barang dengan 

kendaraan bermotor umum di jalan," katanya 

saat sosialisasi di aula Dishub Kabupaten Bekasi, 

Rabu. 

94. 18 

May 

2022 

BPJAMSOSTEK 

Cikarang 

bersama Dishub 

lindungi naker 

transportasi 

Positive Antara Megapolitan Cikarang, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Bekasi 

Cikarang bersama Dinas Perhubungan dan 

Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten 

Bekasi dalam upaya melindungi tenaga kerja 

pada sektor transportasi melalui sosialisasi 

kepesertaan program. Kepala Kantor Cabang 

BPJAMSOSTEK Bekasi Cikarang Andry Rubiantara 

mengatakan kegiatan sosialisasi program 

sebagai tindak lanjut Surat Edaran Direktur 

Jenderal Perhubungan Darat Nomor 18/2021. 

"Apresiasi kepada Dinas Perhubungan dan 

Organda Kabupaten Bekasi yang pada hari ini 

secara bersama-sama dapat menggelar kegiatan 

penyerahan kartu serta sertifikat kepesertaan 

BPJAMSOSTEK bagi anggota Organda Kabupaten 

Bekasi," katanya. Asisten Daerah Kabupaten 

Bekasi Yana Suyatna mendukung sekaligus 

mengapresiasi program kepesertaan 

BPJAMSOSTEK bagi pekerja sektor transportasi 

yang ada di wilayahnya. 

95. 18 

May 

2022 

Upaya Kemnaker 

Atasi Tantangan 

Kesehatan Kerja 

di Masa Depan 

Positive Liputan 6 Menurut Dirjen Binwasnaker & K3 Kemnaker, 

Haiyani Rumondang, workshop merupakan salah 

satu program kerja lima tahun ASEAN OSHNET 

pada 2021-2025, dan Program Kerja 

Organization of Islamic Countries (OIC) OSHNET 

2021-2022 ini bertujuan untuk memperkuat 

kapasitas teknik dari peserta, terkait dengan 

tantangan kesehatan kerja sebagai upaya dalam 

memberikan perlindungan secara maksimal 

pada era future of work. Tantangan lain yang 

dihadapi adalah perubahan iklim dan bagaimana 

memastikan perlindungan bagi pekerja, saat 

mereka bekerja dari jarak jauh yang dapat 

http://megapolitan.antaranews.com/berita/192357/bpjamsostek-cikarang-bersama-dishub-lindungi-naker-transportasi
http://megapolitan.antaranews.com/berita/192357/bpjamsostek-cikarang-bersama-dishub-lindungi-naker-transportasi
http://megapolitan.antaranews.com/berita/192357/bpjamsostek-cikarang-bersama-dishub-lindungi-naker-transportasi
http://megapolitan.antaranews.com/berita/192357/bpjamsostek-cikarang-bersama-dishub-lindungi-naker-transportasi
http://megapolitan.antaranews.com/berita/192357/bpjamsostek-cikarang-bersama-dishub-lindungi-naker-transportasi
http://www.liputan6.com/news/read/4965485/upaya-kemnaker-atasi-tantangan-kesehatan-kerja-di-masa-depan
http://www.liputan6.com/news/read/4965485/upaya-kemnaker-atasi-tantangan-kesehatan-kerja-di-masa-depan
http://www.liputan6.com/news/read/4965485/upaya-kemnaker-atasi-tantangan-kesehatan-kerja-di-masa-depan
http://www.liputan6.com/news/read/4965485/upaya-kemnaker-atasi-tantangan-kesehatan-kerja-di-masa-depan
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menimbulkan banyak masalah di kemudian hari. 

Dalam upaya mengatasi besarnya potensi 

bahaya dan tingkat risiko pekerjaan terutama 

kesehatan kerja di masa depan bagi negara-

negara Anggota ASEAN, Kementerian 

Ketenagakerjaan menggelar "Workshop on 

Addressing Challenges of Occupational Health in 

the Future of Work" di, Selasa (17/5/2022). 

"Penggunaan teknologi dan digitalisasi telah 

membawa perubahan yang sigifikan di dunia 

kerja. 

96. 18 

May 

2022 

Link Resmi Cek 

BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 

2022, Pekerja 

Kategori Ini Bisa 

Dapat BLT Gaji 

Rp1 Juta 

Neutral Pikiran Rakyat Depok Informasi link resmi cek BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 melalui 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id tersedia di artikel 

ini, lengkap dengan kategori pekerja yang 

mendapatkan BLT gaji Rp1 juta. BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 dikabarkan akan cair pada 

tahun ini, namun Menaker Ida Fauziyah masih 

belum bisa memastikan kapan dana tersebut 

bisa disalurkan. Untuk pekerja yang sudah 

masuk ke dalam kategori penerima, bisa cek BSU 

BPJS Ketenagakerjaan 2022, dengan login 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Bantuan BLT gaji 

subsidi Rp1 juta diberikan oleh Pemerintah 

untuk menunjang keberlangsungan pekerja 

dengan gaji di bawah Rp3,5 juta, terutama untuk 

kebutuhan sehari-hari. Sebagaimana dikutip 

oleh Pikiranrakyat-Depok.com dari website BSU 

BPJS Ketenagakerjaan, berikut ini cara cek BSU 

BPJS Ketenagakerjaan 2022, dengan login 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, agar pekerja 

mendapatkan BLT gaji subsidi Rp1 juta. 

97. 18 

May 

2022 

Tega! Dunkin' 

Donuts Absen 

Bayar THR 

Pekerja Selama 2 

Tahun 

Negative Bisnis Indonesia Selain itu, juga tidak memiliki iktikad baik untuk 

membayar hak atas upah/gaji dan THR pekerja 

yang selama 2 tahun sampai dengan hari ini, 

tidak dibayarkan oleh manajemen Dunkin' 

Donuts. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia 

(Aspek) melayangkan surat ke Kementerian 

Ketenagakerjaan soal tidak dibayarkannya 

Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 dan 2022 oleh 

Manajemen PT Dunkindo Lestari (Dunkin' 

Donuts). Aspek yang menjadi induk organisasi 

dari Serikat Pekerja PT Dunkindo Lestari (SP 

Kintari) meminta perhatian dari Menaker Ida 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094506437/link-resmi-cek-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-pekerja-kategori-ini-bisa-dapat-blt-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094506437/link-resmi-cek-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-pekerja-kategori-ini-bisa-dapat-blt-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094506437/link-resmi-cek-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-pekerja-kategori-ini-bisa-dapat-blt-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094506437/link-resmi-cek-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-pekerja-kategori-ini-bisa-dapat-blt-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094506437/link-resmi-cek-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-pekerja-kategori-ini-bisa-dapat-blt-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094506437/link-resmi-cek-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-pekerja-kategori-ini-bisa-dapat-blt-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094506437/link-resmi-cek-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-pekerja-kategori-ini-bisa-dapat-blt-gaji-rp1-juta
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220518/12/1534417/tega-dunkin-donuts-absen-bayar-thr-pekerja-selama-2-tahun
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220518/12/1534417/tega-dunkin-donuts-absen-bayar-thr-pekerja-selama-2-tahun
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220518/12/1534417/tega-dunkin-donuts-absen-bayar-thr-pekerja-selama-2-tahun
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220518/12/1534417/tega-dunkin-donuts-absen-bayar-thr-pekerja-selama-2-tahun
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220518/12/1534417/tega-dunkin-donuts-absen-bayar-thr-pekerja-selama-2-tahun
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Fauziyah untuk menindak tegas pihak Dunkin' 

Donuts yang telah absen selama dua tahun tidak 

membayarkan THR. Presiden Aspek Mirah 

Sumirat menyampaikan sebanyak 35 orang 

pengurus dan anggota SP Kintari yang berstatus 

pekerja tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak 

Tertentu (PKWTT) telah diperlakukan sewenang-

wenang oleh Dunkin' Donuts. 

98. 18 

May 

2022 

Cara Daftar BLT 

Bantuan Subsidi 

Gaji BSU 2022, 

Bira Lewat Web 

Kemnaker - 

Kabar Wonosobo 

Positive Kabar Wonosobo Berikut persayaratan penerima BLT Bantuan 

Subsidi Gaji BSU 2022 : Terdaftar sebagai Warga 

Negara Indonesia (WNI) Pegawai, karyawan, 

pekerja,atau buruh yang terdaftar dalam dalam 

program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS 

Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2021 

Memiliki upah atau gaji maksimal Rp 3,5 juta 

Pekerja atau buruh yang bekerja di wilayah 

dengan upah minimumrata-rata (UMR) lebih 

besar dari Rp 3,5 juta maka persyaratan 

gaji/upah tersebut menjadi paling banyak 

sebesar upah minimum kabupaten/kota 

dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh. 

Berikut cara daftar BLT Bantuan Subsidi Gaji BSU 

2022 melalui web resmi Kemnaker Kunjungi 

website Apabila belum memiliki akun, maka 

Anda harus melakukan pendaftaran. 

Pendaftaran BLT Bantuan Subsidi Gaji alias BSU 

tahun 2022 ini dapat diakses melalui laman 

resmi kemnaker di pendaftaran, dan cek status 

pencairan dana BSU pun dapat dilakukan melalui 

ponsel atau hape. Penyaluran dana BLT Bantuan 

Subsidi Gaji BSU sendiri tidak ditujukan untuk 

semua karyawan, buruh, maupun pekerja. 

99. 18 

May 

2022 

Kemnaker 

Dorong 

Revitalisasi Balai 

K3 Jadi Prioritas 

Utama 

Positive Liputan 6 Upaya Revitalisasi Balai K3 yang terus dilakukan 

di antaranya Revitalisasi Balai K3 secara 

komprehensif; Revitalisasi Peralatan Uji K3; serta 

Revitalisasi Pengembangan Laboratorium 

keselamatan kerja. Lebih lanjut, Menaker Ida 

menyebut Revitalisasi Balai K3 dalam upaya 

mendukung penerapan K3 sangatlah menarik 

untuk dikaji lebih jauh, terutama kesiapan 

perangkat pendukung baik dari sisi sumber daya 

manusia maupun sarana dan prasarana, serta 

peralatan. Revitalisasi Balai K3 diharapkan 

terjadi percepatan promosi K3 secara meluas 

http://kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1564506499/cara-daftar-blt-bantuan-subsidi-gaji-bsu-2022-bira-lewat-web-kemnaker
http://kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1564506499/cara-daftar-blt-bantuan-subsidi-gaji-bsu-2022-bira-lewat-web-kemnaker
http://kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1564506499/cara-daftar-blt-bantuan-subsidi-gaji-bsu-2022-bira-lewat-web-kemnaker
http://kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1564506499/cara-daftar-blt-bantuan-subsidi-gaji-bsu-2022-bira-lewat-web-kemnaker
http://kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1564506499/cara-daftar-blt-bantuan-subsidi-gaji-bsu-2022-bira-lewat-web-kemnaker
http://kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1564506499/cara-daftar-blt-bantuan-subsidi-gaji-bsu-2022-bira-lewat-web-kemnaker
http://www.liputan6.com/news/read/4965492/kemnaker-dorong-revitalisasi-balai-k3-jadi-prioritas-utama
http://www.liputan6.com/news/read/4965492/kemnaker-dorong-revitalisasi-balai-k3-jadi-prioritas-utama
http://www.liputan6.com/news/read/4965492/kemnaker-dorong-revitalisasi-balai-k3-jadi-prioritas-utama
http://www.liputan6.com/news/read/4965492/kemnaker-dorong-revitalisasi-balai-k3-jadi-prioritas-utama
http://www.liputan6.com/news/read/4965492/kemnaker-dorong-revitalisasi-balai-k3-jadi-prioritas-utama
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dan komprehensif. Menteri Ketenagakeejaan, 

Ida Fauziyah, mengatakan Revitalisasi Balai 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3) saat 

ini harus sesegera mungkin untuk dilakukan. 

100. 18 

May 

2022 

Pj Sekdaprov 

Paparkan Potensi 

Sumatra Utara 

untuk 

Peningkatan 

Peluang Kerja 

Positive Beritasumut.com Gubernur Sumatera Utara (Sumatra Utara) Edy 

Rahmayadi melalui Penjabat (Pj) Sekretaris 

Daerah Provinsi (Sekdaprov) Afifi Lubis 

memaparkan kondisi wilayah, serta potensi 

daerah terkait peluang kerja bagi masyarakat di 

33 kabupaten/kota di hadapan Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah. 

Kemudian dari segi letak geografis, Sumatra 

Utara berdekatan dengan Singapura dan 

Malaysia yang terpisah oleh Selat Malaka yang 

merupakan jalur lalu lintas pelayaran 

internasional yang padat. Karena itu, Afifi 

menyampaikan apresiasi atas peresmian BLK 

Maritim di Sumatra Utara, kepada Pemerintah 

Austria selaku pihak yang membiayai serta 

Kemenaker yang terus mengoptimalisasi 

pengembangannya di Medan. Sebagaimana 

disebutkan, bahwa ada tiga provinsi yang 

dipercaya dalam upaya pengembangannya, 

yakni Sumatra Utara, Banten dan Sulawesi 

Selatan. 

101. 18 

May 

2022 

Tak Bayar THR, 

Dunkin Donuts 

Resmi 

Dilaporkan 

Negative Bogordaily.net PT Dunkindo Lestari alias Dunkin Donuts resmi 

dilaporkan gara-gara tidak membayarkan THR 

untuk para karyawannya selama tahun 2021 dan 

2022. Com PT Dunkindo Lestari adalah 

perusahaan makanan minuman yang dikenal 

dengan merek dagang Dunkin Donuts. ASPEK 

Indonesia meminta Menteri Ketenagakerjaan 

Republik Ida Fauziah untuk menindaklanjuti dan 

menindak tegas Manajemen Dunkin' Donuts. 

Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat bakal 

ASPEK menyerukan gerakan "Boikot Dunkin' 

Donuts!" karena manajemen Dunkin' Donuts 

telah melakukan tindakan sewenang-wenang 

terhadap pekerjanya. 

102. 18 

May 

2022 

Kemnaker 

Luncurkan 

Kembali Aplikasi 

Pengantar Kerja, 

Positive Liputan 6 Hal tersebut dilakukan guna memperoleh 

informasi Pengantar Kerja yang akurat, dan 

meminimalkan error, di mana data akan lebih 

baik apabila data tersebut diisi dan di-update 

langsung oleh Pengantar Kerja. "Dengan 

http://www.beritasumut.com/detail/politik-pemerintahan/Pj-Sekdaprov-Paparkan-Potensi-Sumut-untuk-Peningkatan-Peluang-Kerja
http://www.beritasumut.com/detail/politik-pemerintahan/Pj-Sekdaprov-Paparkan-Potensi-Sumut-untuk-Peningkatan-Peluang-Kerja
http://www.beritasumut.com/detail/politik-pemerintahan/Pj-Sekdaprov-Paparkan-Potensi-Sumut-untuk-Peningkatan-Peluang-Kerja
http://www.beritasumut.com/detail/politik-pemerintahan/Pj-Sekdaprov-Paparkan-Potensi-Sumut-untuk-Peningkatan-Peluang-Kerja
http://www.beritasumut.com/detail/politik-pemerintahan/Pj-Sekdaprov-Paparkan-Potensi-Sumut-untuk-Peningkatan-Peluang-Kerja
http://www.beritasumut.com/detail/politik-pemerintahan/Pj-Sekdaprov-Paparkan-Potensi-Sumut-untuk-Peningkatan-Peluang-Kerja
http://bogordaily.net/2022/05/tak-bayar-thr-dunkin-donuts-resmi-dilaporkan
http://bogordaily.net/2022/05/tak-bayar-thr-dunkin-donuts-resmi-dilaporkan
http://bogordaily.net/2022/05/tak-bayar-thr-dunkin-donuts-resmi-dilaporkan
http://bogordaily.net/2022/05/tak-bayar-thr-dunkin-donuts-resmi-dilaporkan
http://www.liputan6.com/news/read/4965498/kemnaker-luncurkan-kembali-aplikasi-pengantar-kerja-simak-manfaatnya
http://www.liputan6.com/news/read/4965498/kemnaker-luncurkan-kembali-aplikasi-pengantar-kerja-simak-manfaatnya
http://www.liputan6.com/news/read/4965498/kemnaker-luncurkan-kembali-aplikasi-pengantar-kerja-simak-manfaatnya
http://www.liputan6.com/news/read/4965498/kemnaker-luncurkan-kembali-aplikasi-pengantar-kerja-simak-manfaatnya
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Simak 

Manfaatnya 

dibangun kembali e-pengantarkerja ini, ke 

depannya e-pengantarkerja digunakan sebagai 

platform yang dapat menghimpun semua 

pekerjaan Pengantar Kerja, seperti layanan pada 

karirhub, konseling, dan e-jabatan," ucap Dirjen 

Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, di, 

Rabu (18/5/2022). Sistem ini juga akan 

dikembangkan untuk memfasilitasi kebutuhan 

Pengantar Kerja, seperti pendaftaran pelatihan, 

uji kompetensi, dan IKAPERJASI. "Diharapkan 

semua informasi yang berguna bagi Pengantar 

kerja dapat terakomodir dalam e-

pengantarkerja," ucapnya. 

103. 18 

May 

2022 

Dunkin Donuts 

Nunggak THR 

Gegara Pandemi, 

Begini Ceritanya 

Negative Cnbc Indonesia Manajemen Dunkin Donuts akhirnya buka suara 

perihal kisruh tunggakan pembayaran tunjangan 

hari raya (THR) pada beberapa pegawainya. 

Sebelumnya, kalangan buruh menyebut Dunkin 

Donuts melalui PT Dunkindo Lestari belum 

membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 

2021 dan 2022. Berdasarkan penuturan ASPEK, 

Sejak bulan Mei 2020, manajemen Dunkin' 

Donuts, hanya melalui memo internal, secara 

sepihak telah merumahkan pekerja tanpa 

kepastian batas waktu dan menghentikan secara 

sepihak hak atas upah/gaji pekerja sampai 

dengan hari ini, termasuk Tunjangan Hari Raya. 

Faktanya para pekerja secara sah masih terikat 

hubungan kerja dan tidak bekerjanya 

disebabkan mengikuti instruksi dari manajemen 

Dunkin' Donuts untuk dirumahkan dan tidak 

bekerja. 

104. 18 

May 

2022 

BPJamsostek 

Konsisten 

Realisasikan 

Program JKP 

Korban PHK 

Negative Rrinews Pontianak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan-BPJamsostek tetap konsisten 

merealisasikan Peraturan Pemerintah (PP) 

Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) 

kepada pekerja/buruh korban pemutusan 

hubungan kerja (PHK). "Untuk empat program 

Kecelakaan Kerja, Kematian dan Hari Tua, ini 

semuanya banyak manfaatnya, dari empat 

program saja manfaatnya sudah banyak 

ditambah lagi Jaminan Kehilangan Pekerjaan, 

kenapa kegiatan ini perlu kita lakukan, ini kita 

dalam rangka memberikan informasi ataupun 

http://www.liputan6.com/news/read/4965498/kemnaker-luncurkan-kembali-aplikasi-pengantar-kerja-simak-manfaatnya
http://www.liputan6.com/news/read/4965498/kemnaker-luncurkan-kembali-aplikasi-pengantar-kerja-simak-manfaatnya
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220518153126-4-339891/dunkin-donuts-nunggak-thr-gegara-pandemi-begini-ceritanya
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220518153126-4-339891/dunkin-donuts-nunggak-thr-gegara-pandemi-begini-ceritanya
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220518153126-4-339891/dunkin-donuts-nunggak-thr-gegara-pandemi-begini-ceritanya
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220518153126-4-339891/dunkin-donuts-nunggak-thr-gegara-pandemi-begini-ceritanya
http://rri.co.id/pontianak/ekonomi/1458853/bpjamsostek-konsisten-realisasikan-program-jkp-korban-phk
http://rri.co.id/pontianak/ekonomi/1458853/bpjamsostek-konsisten-realisasikan-program-jkp-korban-phk
http://rri.co.id/pontianak/ekonomi/1458853/bpjamsostek-konsisten-realisasikan-program-jkp-korban-phk
http://rri.co.id/pontianak/ekonomi/1458853/bpjamsostek-konsisten-realisasikan-program-jkp-korban-phk
http://rri.co.id/pontianak/ekonomi/1458853/bpjamsostek-konsisten-realisasikan-program-jkp-korban-phk
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penajaman, sosialisasi tentang manfaat Program 

Kehilangan Pekerjaan, selama ini mereka yang 

kena PHK sudah selesai, tidak ada pemerintah 

lagi hadiri di san, tetapi dengan adanya JKP ini 

masih ada hubungan emosionalnya antara 

Pemerintah, pekerja dengan manfaat kehilangan 

pekerjaan yang enam bulan,"papar Rini Suryani. 

Senada hal itu diungkapkan Kepala BPJamsostek 

Cabang Pontianak, Ryan Gustaviana yang 

menyatakan bahwa JKP ini untuk melindungi dan 

mempertahankan derajat hidup para pekerja, 

khususnya di Kalimantan Barat ketika terjadinya 

risiko sosial berupa pemutusan hubungan kerja 

(PHK). Deputi Direktur Wilayah BPJS 

Ketenagakerjaan Kalimantan, Rini Suryani di 

sela-sela Acara Koordinasi Teknis Program 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan dengan Petugas 

Mediator HI dan Petugas Antar Kerja Se-Wilayah 

Kalimantan Barat, di Pontianak, Rabu 

(18/5/2022) menjelaskan, JKP ini selain bagi 

pekerja/buruh pada usaha besar dan menengah 

juga harus mengikuti program JKN (Jaminan 

Kesehatan Nasional), JKK (Jaminan Kecelakaan 

Kerja), JHT (Jaminan Hari Tua), JP (Jaminan 

Pensiun), dan JKM (Jaminan Kematian) dari BPJS 

Ketenagakerjaan. 

105. 18 

May 

2022 

Wabup Asahan 

Hadiri Acara 

Inauguration Of 

School Operation 

Pengembangan 

BLK Maritim 

Neutral Realitas News Wakil Bupati (Wabup) Asahan Taufik Zainal 

Abidin, S.Sos, MSi didampingi Kepala Dinas 

Tenaga Kerja Dra. Sementara itu Wakil Bupati 

Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos, MSi usai 

mengikuti acara menjelaskan kegiatan pada hari 

ini dimaksudkan dalam rangka Peningkatan 

Sumber Daya Manusia di Kabupaten Asahan 

yaitu "SDM Tangguh". Lebih lanjut Wakil Bupati 

menjelaskan bahwa untuk melahirkan SDM 

Tangguh di Kabupaten Asahan, salah satu 

langkah Pemerintah Kabupaten Asahan seperti 

yang dilaksanakan pada hari ini yaitu 

Penandatangan Nota Kesepahaman bersama 

antara Pemerintah Kabupaten Asahan dengan 

Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui Dirjend 

Binalavotas dan disaksikan Menteri Ketenaga 

Kerjaan RI Hj. "Pemerintah Kabupaten Asahan 

merupakan salah satu dari 10 Bupati/Walikota di 

http://www.realitasnews.com/2022/05/wabup-asahan-hadiri-acara-inauguration.html
http://www.realitasnews.com/2022/05/wabup-asahan-hadiri-acara-inauguration.html
http://www.realitasnews.com/2022/05/wabup-asahan-hadiri-acara-inauguration.html
http://www.realitasnews.com/2022/05/wabup-asahan-hadiri-acara-inauguration.html
http://www.realitasnews.com/2022/05/wabup-asahan-hadiri-acara-inauguration.html
http://www.realitasnews.com/2022/05/wabup-asahan-hadiri-acara-inauguration.html
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Sumatera Utara yang melakukan Penandatangan 

Nota Kesepahaman Bersama. 

106. 18 

May 

2022 

Sistem Informasi 

e-pengantarkerja 

Berkemungkinan 

Eror, Kemnaker 

Kini Membangun 

Kembali Aplikasi 

Baru - Suara 

Merdeka Jakarta 

Positive Suara Merdeka Jakarta "Dengan dibangun kembali e-pengantarkerja ini, 

ke depannya e-pengantarkerja digunakan 

sebagai platform yang dapat menghimpun 

semua pekerjaan Pengantar Kerja, seperti 

layanan pada karirhub, konseling, dan e-

jabatan," ucap Dirjen Binapenta dan PKK 

Kemnaker, Suhartono, di Jakarta, Rabu 

(18/5/2022). Sistem informasi e-pengantarkerja 

milik- Sistem informasi e-pengantarkerja milik 

Kemnaker berkemungkinan eror dan bisa 

mengacaukan data. Untuk mencegah hal itu 

Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan 

Tenaga Kerja (Binapenta) dan Perluasan 

Kesempatan Kerja (PKK) membangun kembali 

sistem informasi e-pengantarkerja. Dengan 

sistem baru tersebut diharapka memperoleh 

informasi Pengantar Kerja yang akurat, dan 

meminimalkan eror, di mana data akan lebih 

baik apabila data tersebut diisi dan di-update 

langsung oleh Pengantar Kerja. 

107. 18 

May 

2022 

Dunkin' Donuts 

Indonesia Buka 

Suara Soal Isu 

Tak Bayar THR 2 

Tahun 

Negative Cnn Indonesia Sebelumnya, Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia 

(Aspek Indonesia) melaporkan PT Dunkindo 

Lestari atau pemegang merek dagang Dunkin' 

Donuts kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah karena manajemen tidak membayar 

THR keagamaan pada 2021 dan 2022. PT 

Dunkindo Lestari atau pemegang merek dagang 

Dunkin' Donuts buka suara soal tuduhan pekerja 

soal pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 

periode 2021 dan 2022. Mirah mengatakan 

manajemen Dunkin' Donuts menunda 

pembayaran THR 2020 secara sepihak dan baru 

dibayarkan pada Maret 2021. Manager HRD 

Dunkin' Donuts Junaidi mengatakan perusahaan 

mengurangi waktu kerja karyawan dari 26 hari 

menjadi hanya 20 hari dalam sebulan karena 

pemerintah membatasi operasional perusahaan 

di tengah pandemi covid-19. 

108. 18 

May 

2022 

Sempena Hari 

Kearsipan ke 51, 

Pemprov Riau 

Positive Pemprov Riau Bersempena peringatan Hari Kearsipan Nasional 

ke 51 dan Anugerah Kearsipan tahun 2021, 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berhasil 

meraih dua penghargaan sekaligus. Adapun dua 

http://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1343414750/sistem-informasi-e-pengantarkerja-berkemungkinan-eror-kemnaker-kini-membangun-kembali-aplikasi-baru
http://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1343414750/sistem-informasi-e-pengantarkerja-berkemungkinan-eror-kemnaker-kini-membangun-kembali-aplikasi-baru
http://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1343414750/sistem-informasi-e-pengantarkerja-berkemungkinan-eror-kemnaker-kini-membangun-kembali-aplikasi-baru
http://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1343414750/sistem-informasi-e-pengantarkerja-berkemungkinan-eror-kemnaker-kini-membangun-kembali-aplikasi-baru
http://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1343414750/sistem-informasi-e-pengantarkerja-berkemungkinan-eror-kemnaker-kini-membangun-kembali-aplikasi-baru
http://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1343414750/sistem-informasi-e-pengantarkerja-berkemungkinan-eror-kemnaker-kini-membangun-kembali-aplikasi-baru
http://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1343414750/sistem-informasi-e-pengantarkerja-berkemungkinan-eror-kemnaker-kini-membangun-kembali-aplikasi-baru
http://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1343414750/sistem-informasi-e-pengantarkerja-berkemungkinan-eror-kemnaker-kini-membangun-kembali-aplikasi-baru
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220518173938-92-798184/dunkin-donuts-indonesia-buka-suara-soal-isu-tak-bayar-thr-2-tahun
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220518173938-92-798184/dunkin-donuts-indonesia-buka-suara-soal-isu-tak-bayar-thr-2-tahun
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220518173938-92-798184/dunkin-donuts-indonesia-buka-suara-soal-isu-tak-bayar-thr-2-tahun
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220518173938-92-798184/dunkin-donuts-indonesia-buka-suara-soal-isu-tak-bayar-thr-2-tahun
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220518173938-92-798184/dunkin-donuts-indonesia-buka-suara-soal-isu-tak-bayar-thr-2-tahun
http://www.riau.go.id/home/content/2022/05/18/11220-sempena-hari-kearsipan-ke-51-pemprov-riau-raih-dua
http://www.riau.go.id/home/content/2022/05/18/11220-sempena-hari-kearsipan-ke-51-pemprov-riau-raih-dua
http://www.riau.go.id/home/content/2022/05/18/11220-sempena-hari-kearsipan-ke-51-pemprov-riau-raih-dua
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Raih Dua 

Penghargaan 

penghargaan yang diraih itu yakni penghargaan 

komitmen bidang kearsipan kepada pimpinan 

daerah di lingkungan Provinsi Riau yang 

diberikan kepada Gubernur Riau diserahkan oleh 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo. 

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir mengucapkan 

rasa syukur dan terimakasih atas dianugerahi 

dua penghargaan kepada Pemprov Riau. 

"Alhamdulillah pada hari kearsipan nasional 

yang ke 51, Provinsi Riau mendapatkan dua 

penghargaan. 

109. 18 

May 

2022 

Hari Buruh 

Internasional, 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

Salurkan 15 Ribu 

Paket Sembako 

untuk Pekerja 

Neutral Liputan 6 Sebanyak 15 ribu paket sembako dibagikan 

kepada buruh dalam peringatan Hari Buruh 

Internasional, Rabu (18/5/2022). Pembagian 

sembako untuk memperingati May Day ini 

dilakukan secara bertahap dan tersebar di 

hampir setiap kantor pelayanan BPJS 

Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK di 

Indonesia. Di tempat terpisah, Kepala Kantor 

Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tangerang 

Cikokol, Ishak mengatakan, BPJS 

Ketenagakerjaan akan selalu hadir untuk para 

buruh. "BPJS Ketenagakerjaan selalu hadir untuk 

melindungi dan memberikan rasa aman dan 

nyaman saat bekerja kepada seluruh pekerja di 

Indonesia. 

110. 18 

May 

2022 

Minimalkan 

Error Data, 

Kemnaker 

Bangun lagi 

Aplikasi 

Pengantar Kerja 

Positive Infopublik.id - Kementerian Ketenagakerjaan melalui 

Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan 

Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja 

(Binapenta dan PKK) membangun kembali 

sistem informasi e-pengantar kerja guna 

memperoleh informasi Pengantar Kerja yang 

akurat, dan meminimalkan error, di mana data 

akan lebih baik apabila data tersebut diisi dan di-

update langsung oleh Pengantar Kerja. "Dengan 

dibangun kembali e-pengantarkerja ini, ke 

depannya e-pengantar kerja digunakan sebagai 

platform yang dapat menghimpun semua 

pekerjaan Pengantar Kerja, seperti layanan pada 

karirhub, konseling, dan e-jabatan," ucap Dirjen 

Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, di 

Jakarta, Rabu (18/5/2022). Sistem ini juga akan 

http://www.riau.go.id/home/content/2022/05/18/11220-sempena-hari-kearsipan-ke-51-pemprov-riau-raih-dua
http://www.riau.go.id/home/content/2022/05/18/11220-sempena-hari-kearsipan-ke-51-pemprov-riau-raih-dua
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4965518/hari-buruh-internasional-bpjs-ketenagakerjaan-salurkan-15-ribu-paket-sembako-untuk-pekerja
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4965518/hari-buruh-internasional-bpjs-ketenagakerjaan-salurkan-15-ribu-paket-sembako-untuk-pekerja
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4965518/hari-buruh-internasional-bpjs-ketenagakerjaan-salurkan-15-ribu-paket-sembako-untuk-pekerja
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4965518/hari-buruh-internasional-bpjs-ketenagakerjaan-salurkan-15-ribu-paket-sembako-untuk-pekerja
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4965518/hari-buruh-internasional-bpjs-ketenagakerjaan-salurkan-15-ribu-paket-sembako-untuk-pekerja
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4965518/hari-buruh-internasional-bpjs-ketenagakerjaan-salurkan-15-ribu-paket-sembako-untuk-pekerja
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4965518/hari-buruh-internasional-bpjs-ketenagakerjaan-salurkan-15-ribu-paket-sembako-untuk-pekerja
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/632842/minimalkan-error-data-kemnaker-bangun-lagi-aplikasi-pengantar-kerja
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/632842/minimalkan-error-data-kemnaker-bangun-lagi-aplikasi-pengantar-kerja
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/632842/minimalkan-error-data-kemnaker-bangun-lagi-aplikasi-pengantar-kerja
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/632842/minimalkan-error-data-kemnaker-bangun-lagi-aplikasi-pengantar-kerja
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/632842/minimalkan-error-data-kemnaker-bangun-lagi-aplikasi-pengantar-kerja
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/632842/minimalkan-error-data-kemnaker-bangun-lagi-aplikasi-pengantar-kerja
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dikembangkan untuk memfasilitasi kebutuhan 

Pengantar Kerja, seperti pendaftaran pelatihan, 

uji kompetensi, dan IKAPERJASI. "Diharapkan 

semua informasi yang berguna bagi Pengantar 

kerja dapat terakomodir dalam e-

pengantarkerja," ucapnya. 

111. 18 

May 

2022 

Union calls for 

sanctions, 

boycott against 

Dunkin' Donuts 

franchisor 

Negative Jakarta Post In a press release published on the ASPEK 

Indonesia website on Wednesday, the 

association also called for a boycott of all 

Dunkin' Donuts outlets to pressure the 

company's board over the reported layoff of 35 

employees. Dunkindo Lestari is the local sub-

franchisor of United States coffee and doughnut 

chain Dunkin' Donuts. The Association of 

Indonesian Trade Unions (ASPEK Indonesia) has 

asked that Manpower Minister Ida Fauziah 

sanction PT Dunkindo Lestari over allegations 

that it did not make timely payments of holiday 

bonuses (THR) during Idul Fitri in 2021 and 2022. 

Unlimited access to our web and app content e-

Post daily digital newspaper No advertisements, 

no interruptions Privileged access to our events 

and programs Subscription to our newsletters 

We accept Register to read 3 premium articles 

for free Already subscribed? login. 

112. 18 

May 

2022 

Daftar Lengkap 

UMP 34 Provinsi 

di Indonesia 

Tahun 2022 

Neutral Kompas Papua: Rp 3.561.932,00. Nah itulah daftar 

lengkap Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 di 

34 provinsi di Indonesia. Upah Minimum Provinsi 

adalah upah minimum yang berlaku di seluruh 

kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Upah 

minimum adalah standar minimum yang dipakai 

oleh para pemberi pekerja atau pelaku industri 

untuk memberikan upah kepada para 

pekerjanya. Dikutip dari Kompas. 

113. 18 

May 

2022 

Kementerian 

Ketenagakerjaan 

Luncurkan 

Aplikasi E-

Pengantarkerja 

Neutral Bisnistoday.co.id Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali 

membangun sistem informasi e-pengantarkerja. 

Sistem ini untuk memperoleh informasi 

pengantar kerja yang akurat dan meminimalkan 

eror dengan data lebih baik. "Dengan dibangun 

kembali e-pengantarkerja ini, ke depannya e-

pengantarkerja digunakan sebagai platform yang 

dapat menghimpun semua pekerjaan Pengantar 

http://www.thejakartapost.com/business/2022/05/18/union-calls-for-sanctions-boycott-against-dunkin-donuts-franchisor.html
http://www.thejakartapost.com/business/2022/05/18/union-calls-for-sanctions-boycott-against-dunkin-donuts-franchisor.html
http://www.thejakartapost.com/business/2022/05/18/union-calls-for-sanctions-boycott-against-dunkin-donuts-franchisor.html
http://www.thejakartapost.com/business/2022/05/18/union-calls-for-sanctions-boycott-against-dunkin-donuts-franchisor.html
http://www.thejakartapost.com/business/2022/05/18/union-calls-for-sanctions-boycott-against-dunkin-donuts-franchisor.html
http://www.kompas.com/tren/read/2022/05/18/190000365/daftar-lengkap-ump-34-provinsi-di-indonesia-tahun-2022
http://www.kompas.com/tren/read/2022/05/18/190000365/daftar-lengkap-ump-34-provinsi-di-indonesia-tahun-2022
http://www.kompas.com/tren/read/2022/05/18/190000365/daftar-lengkap-ump-34-provinsi-di-indonesia-tahun-2022
http://www.kompas.com/tren/read/2022/05/18/190000365/daftar-lengkap-ump-34-provinsi-di-indonesia-tahun-2022
http://bisnistoday.co.id/kementerian-ketenagakerjaan-luncurkan-aplikasi-e-pengantarkerja
http://bisnistoday.co.id/kementerian-ketenagakerjaan-luncurkan-aplikasi-e-pengantarkerja
http://bisnistoday.co.id/kementerian-ketenagakerjaan-luncurkan-aplikasi-e-pengantarkerja
http://bisnistoday.co.id/kementerian-ketenagakerjaan-luncurkan-aplikasi-e-pengantarkerja
http://bisnistoday.co.id/kementerian-ketenagakerjaan-luncurkan-aplikasi-e-pengantarkerja
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Kerja, seperti layanan pada karirhub, konseling, 

dan e-jabatan," kata Dirjen Binapenta dan PKK 

Kemnaker, Suhartono dalam keterangannya di 

Jakarta, Rabu (18/5). Suhartono mengatakan e-

pengantarkerja saat ini sudah terhubung dengan 

SIAPKERJA di sistem kemnaker.go.id. 

114. 18 

May 

2022 

Kemnaker 

Luncurkan 

Kembali Aplikasi 

Layanan 

Pengatar Kerja, 

untuk Apa Saja 

Sih? - JogoBoyo 

#JagaNKRI 

Neutral Jogoboyo.com "Dengan dibangun kembali e-pengantarkerja ini, 

ke depannya e-pengantarkerja digunakan 

sebagai platform yang dapat menghimpun 

semua pekerjaan Pengantar Kerja, seperti 

layanan pada karirhub, konseling, dan e-

jabatan," ucap Dirjen Binapenta dan PKK 

Kemnaker, Suhartono, di Jakarta, Rabu 

(18/5/2022). Lebih lanjut ia mengatakan, selain 

untuk menjadi basis data Pengantar Kerja, e-

pengantarkerja ini juga berfungsi sebagai basis 

data bagi Petugas Antar kerja dan Pejabat 

Struktural Bidang Penempatan. Sistem ini juga 

akan dikembangkan untuk memfasilitasi 

kebutuhan Pengantar Kerja, seperti pendaftaran 

pelatihan, uji kompetensi, dan IKAPERJASI. 

Jakarta, NU Online Kementerian 

Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal 

Binapenta dan PKK membangun kembali sistem 

informasi e-pengantarkerja. 

115. 18 

May 

2022 

Info BSU 2022, 

Begini Cara Cek 

Nama Penerima 

BLT Subsidi Gaji 

via BPJS 

Ketenagakerjaan 

atau Kemnaker 

Positive Tribun Wow Menanggapi hal ini, Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah memberikan penjelasan 

terkait mundurnya pencairan BLT Subsidi Gaji 

atau BSU para pekerja. 6. Tunggu hingga muncul 

nama dan data diri peserta yang menunjukkan 

status aktif atau tidaknya sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan serta nomor rekening. 7. 

Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar 

akan menerima bantuan saat BSU disalurkan 

oleh Kemnaker. Anda lolos verfikasi dan validasi 

BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima 

Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk verifikasi 

selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. 

116. 18 

May 

2022 

Cek BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 

2022 Pakai KTP, 

Input Nama dan 

Tanggal Lahir ke 

Link Ini agar 

Neutral Pikiran Rakyat Depok Pasalnya, pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan telah menjanjikan bahwa BSU 

BPJS Ketenagakerjaan akan kembali cair di tahun 

2022 ini. Namun, nampaknya persiapan 

penyaluran BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 ini 

belum usai hingga saat ini yang mengakibatkan 

http://www.jogoboyo.com/kemnaker-luncurkan-kembali-aplikasi-layanan-pengatar-kerja-untuk-apa-saja-sih
http://www.jogoboyo.com/kemnaker-luncurkan-kembali-aplikasi-layanan-pengatar-kerja-untuk-apa-saja-sih
http://www.jogoboyo.com/kemnaker-luncurkan-kembali-aplikasi-layanan-pengatar-kerja-untuk-apa-saja-sih
http://www.jogoboyo.com/kemnaker-luncurkan-kembali-aplikasi-layanan-pengatar-kerja-untuk-apa-saja-sih
http://www.jogoboyo.com/kemnaker-luncurkan-kembali-aplikasi-layanan-pengatar-kerja-untuk-apa-saja-sih
http://www.jogoboyo.com/kemnaker-luncurkan-kembali-aplikasi-layanan-pengatar-kerja-untuk-apa-saja-sih
http://www.jogoboyo.com/kemnaker-luncurkan-kembali-aplikasi-layanan-pengatar-kerja-untuk-apa-saja-sih
http://www.jogoboyo.com/kemnaker-luncurkan-kembali-aplikasi-layanan-pengatar-kerja-untuk-apa-saja-sih
http://wow.tribunnews.com/2022/05/18/info-bsu-2022-begini-cara-cek-nama-penerima-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-atau-kemnaker
http://wow.tribunnews.com/2022/05/18/info-bsu-2022-begini-cara-cek-nama-penerima-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-atau-kemnaker
http://wow.tribunnews.com/2022/05/18/info-bsu-2022-begini-cara-cek-nama-penerima-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-atau-kemnaker
http://wow.tribunnews.com/2022/05/18/info-bsu-2022-begini-cara-cek-nama-penerima-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-atau-kemnaker
http://wow.tribunnews.com/2022/05/18/info-bsu-2022-begini-cara-cek-nama-penerima-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-atau-kemnaker
http://wow.tribunnews.com/2022/05/18/info-bsu-2022-begini-cara-cek-nama-penerima-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-atau-kemnaker
http://wow.tribunnews.com/2022/05/18/info-bsu-2022-begini-cara-cek-nama-penerima-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-atau-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094507822/cek-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-pakai-ktp-input-nama-dan-tanggal-lahir-ke-link-ini-agar-dapat-blt-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094507822/cek-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-pakai-ktp-input-nama-dan-tanggal-lahir-ke-link-ini-agar-dapat-blt-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094507822/cek-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-pakai-ktp-input-nama-dan-tanggal-lahir-ke-link-ini-agar-dapat-blt-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094507822/cek-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-pakai-ktp-input-nama-dan-tanggal-lahir-ke-link-ini-agar-dapat-blt-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094507822/cek-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-pakai-ktp-input-nama-dan-tanggal-lahir-ke-link-ini-agar-dapat-blt-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094507822/cek-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-pakai-ktp-input-nama-dan-tanggal-lahir-ke-link-ini-agar-dapat-blt-rp1-juta
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Dapat BLT Rp1 

Juta 

BLT untuk pekerja itu gagal cair di bulan April. 

Sementara itu, untuk cek BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 ini, pekerja bisa 

melakukannya secara online dan hanya 

menggunakan KTP dan ponsel. Berikut ini cara 

cek BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 pakai KTP 

dengan memasukkan nama serta tanggal lahir ke 

link bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. - Kunjungi 

link bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau klik di 

sini. 

117. 18 

May 

2022 

Kesehatan Kerja 

di Masa Depan 

Kian Penuh 

Tantangan 

Positive Seputar Cibubur Tantangan lain yang dihadapi adalah perubahan 

iklim dan bagaimana memastikan perlindungan 

bagi pekerja, saat mereka bekerja dari jarak jauh 

yang dapat menimbulkan banyak masalah di 

kemudian hari. Dalam upaya mengatasi 

besarnya potensi bahaya dan tingkat risiko 

pekerjaan terutama kesehatan kerja di masa 

depan bagi negara-negara Anggota ASEAN, 

Kementerian Ketenagakerjaan menggelar 

"Workshop on Addressing Challenges of 

Occupational Health in the Future of Work" di 

Jakarta, Selasa (17 May 2022). Menurut Dirjen 

Binwasnaker & K3 Kemnaker, Haiyani 

Rumondang, workshop yang merupakan salah 

satu program kerja lima tahun ASEAN OSHNET 

pada 2021-2025, dan Program Kerja 

Organization of Islamic Countries (OIC) OSHNET 

2021-2022 ini bertujuan untuk memperkuat 

kapasitas teknik dari peserta, terkait dengan 

tantangan kesehatan kerja sebagai upaya dalam 

memberikan perlindungan secara maksimal 

pada era future of work. "Penggunaan teknologi 

dan digitalisasi telah membawa perubahan yang 

sigifikan di dunia kerja. 

118. 18 

May 

2022 

Kemnaker 

Relaunch 

Aplikasi 

Pengantar Kerja 

Neutral Seputar Cibubur Tujuannya guna memperoleh informasi 

Pengantar Kerja yang akurat, dan meminimalkan 

error. Selanjutnya, data akan lebih baik apabila 

diisi dan di-update langsung oleh Pengantar 

Kerja. "Dengan dibangun kembali e-

pengantarkerja ini, ke depannya e-

pengantarkerja digunakan sebagai platform yang 

dapat menghimpun semua pekerjaan Pengantar 

Kerja, seperti layanan pada karirhub, konseling, 

dan e-jabatan," ucap Dirjen Binapenta dan PKK 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094507822/cek-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-pakai-ktp-input-nama-dan-tanggal-lahir-ke-link-ini-agar-dapat-blt-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094507822/cek-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-pakai-ktp-input-nama-dan-tanggal-lahir-ke-link-ini-agar-dapat-blt-rp1-juta
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1784507906/kesehatan-kerja-di-masa-depan-kian-penuh-tantangan
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1784507906/kesehatan-kerja-di-masa-depan-kian-penuh-tantangan
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1784507906/kesehatan-kerja-di-masa-depan-kian-penuh-tantangan
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1784507906/kesehatan-kerja-di-masa-depan-kian-penuh-tantangan
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1784507836/kemnaker-relaunch-aplikasi-pengantar-kerja
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1784507836/kemnaker-relaunch-aplikasi-pengantar-kerja
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1784507836/kemnaker-relaunch-aplikasi-pengantar-kerja
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1784507836/kemnaker-relaunch-aplikasi-pengantar-kerja
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Kemnaker, Suhartono, di Jakarta, Rabu (18 May 

2022). Sistem ini juga akan dikembangkan untuk 

memfasilitasi kebutuhan Pengantar Kerja, 

seperti pendaftaran pelatihan, uji kompetensi, 

dan IKAPERJASI. 

119. 18 

May 

2022 

Pastikan 

Kelengkapan 

Persyaratan 

Tenaga Kerja, 

Dintrasker 

Katingan Turun 

ke Perusahaan 

Positive Kalamanthana.id Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 

(Dintrasker) Kabupaten Katingan turun langsung 

kelapangan untuk melaksanakan verifikasi 

penerimaan karyawan yang dilaksanan beberapa 

Perusahaan Besar Swasta (PBS) yang beroperasi 

di Katingan. Kepala Dintransker Kabupaten 

Katingan Hariawan mengatakan, pemeriksaan ini 

demi mengecek kelengkapan persyaratan tenaga 

kerja yang akan direkrut pihak perusahaan. Bisa 

datang langsung ke Dinastransker Katingan 

untuk mendapatkan kartu tersebut. "Kami juga 

menekankan fungsi kartu kuning atau kartu AK 1 

dalam pelaksanaan kelengkapan persyaratan 

tenaga kerja yang akan diserap PBS, " 

ungkapnya, Rabu (18/5/2022). 

120. 18 

May 

2022 

Balai K3 

Didorong 

Sebagai Prioritas 

Utama 

Positive Seputar Cibubur Menteri Ketenagakeejaan Ida Fauziyah 

mengatakan, revitalisasi Balai Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (Balai K3) harus sesegera 

mungkin dilakukan. Hal ini diperlukan, 

mengingat peran dari Balai K3 sangat penting 

dalam memberikan pelindungan aspek 

keselamatan dan kesehatan bagi para pekerja. 

Saat kunjungan ke Balai K3 Medan, Menaker 

menjelaskan, Kemnaker terus berupaya 

melakukan revitalisasi Balai K3. Menaker 

menyebut Revitalisasi Balai K3 dalam upaya 

mendukung penerapan K3 sangatlah menarik 

untuk dikaji lebih jauh, terutama kesiapan 

perangkat pendukung baik dari sisi sumber daya 

manusia maupun sarana dan prasarana, serta 

peralatan. 

121. 18 

May 

2022 

Minimalkan 

Error Data, 

Kemnaker 

Relaunching 

Aplikasi 

Pengantar Kerja - 

Lensa Reportase 

Positive Lensa Reportase Hal tersebut dilakukan guna memperoleh 

informasi Pengantar Kerja yang akurat, dan 

meminimalkan error, di mana data akan lebih 

baik apabila data tersebut diisi dan di- update 

langsung oleh Pengantar Kerja. "Dengan 

dibangun kembali e-pengantarkerja ini, ke 

depannya e-pengantarkerja digunakan sebagai 

platform yang dapat menghimpun semua 

http://www.kalamanthana.id/2022/05/18/pastikan-kelengkapan-persyaratan-tenaga-kerja-dintrasker-katingan-turun-ke-perusahaan
http://www.kalamanthana.id/2022/05/18/pastikan-kelengkapan-persyaratan-tenaga-kerja-dintrasker-katingan-turun-ke-perusahaan
http://www.kalamanthana.id/2022/05/18/pastikan-kelengkapan-persyaratan-tenaga-kerja-dintrasker-katingan-turun-ke-perusahaan
http://www.kalamanthana.id/2022/05/18/pastikan-kelengkapan-persyaratan-tenaga-kerja-dintrasker-katingan-turun-ke-perusahaan
http://www.kalamanthana.id/2022/05/18/pastikan-kelengkapan-persyaratan-tenaga-kerja-dintrasker-katingan-turun-ke-perusahaan
http://www.kalamanthana.id/2022/05/18/pastikan-kelengkapan-persyaratan-tenaga-kerja-dintrasker-katingan-turun-ke-perusahaan
http://www.kalamanthana.id/2022/05/18/pastikan-kelengkapan-persyaratan-tenaga-kerja-dintrasker-katingan-turun-ke-perusahaan
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1784508005/balai-k3-didorong-sebagai-prioritas-utama
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1784508005/balai-k3-didorong-sebagai-prioritas-utama
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1784508005/balai-k3-didorong-sebagai-prioritas-utama
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1784508005/balai-k3-didorong-sebagai-prioritas-utama
http://lensareportase.com/minimalkan-error-data-kemnaker-relaunching-aplikasi-pengantar-kerja
http://lensareportase.com/minimalkan-error-data-kemnaker-relaunching-aplikasi-pengantar-kerja
http://lensareportase.com/minimalkan-error-data-kemnaker-relaunching-aplikasi-pengantar-kerja
http://lensareportase.com/minimalkan-error-data-kemnaker-relaunching-aplikasi-pengantar-kerja
http://lensareportase.com/minimalkan-error-data-kemnaker-relaunching-aplikasi-pengantar-kerja
http://lensareportase.com/minimalkan-error-data-kemnaker-relaunching-aplikasi-pengantar-kerja
http://lensareportase.com/minimalkan-error-data-kemnaker-relaunching-aplikasi-pengantar-kerja


 

62 

 

pekerjaan Pengantar Kerja, seperti layanan pada 

karirhub, konseling, dan e-jabatan," ucap Dirjen 

Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, di 

Jakarta, Rabu (18/5/2022). ( kemnaker.go.id ). 

Sistem ini juga akan dikembangkan untuk 

memfasilitasi kebutuhan Pengantar Kerja, 

seperti pendaftaran pelatihan, uji kompetensi, 

dan IKAPERJASI. "Diharapkan semua informasi 

yang berguna bagi Pengantar kerja dapat 

terakomodir dalam e-pengantarkerja," ucapnya. 

122. 18 

May 

2022 

Daftar Upah 

Minimum 

Provinsi atau 

UMP yang 

Berlaku di 34 

Provinsi Tahun 

2022 - Literasi 

News 

Neutral Literasi News Papua : Rp 3.561.932,00 Demikianlah informasi 

mengenai Upah Minimum Provinsi ( UMP ) yang 

Berlaku di 34 Provinsi Tahun 2022. Simak 

informasi terbaru daftar Upah Minimum Provinsi 

( UMP ) yang berlaku di 34 Provinsi. Pada tahun 

2022, Pemerintah menetapkan besaran 

kenaikan Upah Minimum Provinsi ( UMP ) 

sebesar 1,09 persen. Berikut daftar besaran 

Upah Minimum Provinsi ( UMP ) di 34 Provinsi 

berdasarkan Surat Keputusan Gubernur masing-

masing daerah: 1. 

123. 18 

May 

2022 

Cek Apakah 

Anda Penerima 

BLT Subsidi Gaji, 

Ini Cara Lihatnya 

via BPJS 

Ketenagakerjaan 

dan Kemnaker 

Positive Tribun News Palu - Anda bisa mengecek apakah Anda penerima 

BLT Subsidi Gaji atau Bantuan Subsidi Upah 

(BSU). Pengecekan nama penerima BSU bagi 

para buruh dan pekerja bisa dilakukan di website 

BPJS Ketenagakerjaan dan Kemnaker. 

Menanggapi hal ini, Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah memberikan penjelasan 

terkait mundurnya pencairan BLT Subsidi Gaji 

atau BSU para pekerja. 6. Tunggu hingga muncul 

nama dan data diri peserta yang menunjukkan 

status aktif atau tidaknya sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan serta nomor rekening. 

124. 18 

May 

2022 

Hari Kearsipan 

ke-51, Pemprov 

Riau Raih Dua 

Penghargaan 

Positive Warta Suluh Peringatan Hari Kearsipan Nasional ke 51 dan 

Anugerah Kearsipan tahun 2021, Pemerintah 

Provinsi (Pemprov) Riau berhasil meraih dua 

penghargaan sekaligus. Adapun dua 

penghargaan yang diraih itu yakni penghargaan 

komitmen bidang kearsipan kepada pimpinan 

daerah di lingkungan Provinsi Riau yang 

diberikan kepada Gubernur Riau diserahkan oleh 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo. 

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

http://literasinews.pikiran-rakyat.com/pemerintahan/pr-924508097/daftar-upah-minimum-provinsi-atau-ump-yang-berlaku-di-34-provinsi-tahun-2022
http://literasinews.pikiran-rakyat.com/pemerintahan/pr-924508097/daftar-upah-minimum-provinsi-atau-ump-yang-berlaku-di-34-provinsi-tahun-2022
http://literasinews.pikiran-rakyat.com/pemerintahan/pr-924508097/daftar-upah-minimum-provinsi-atau-ump-yang-berlaku-di-34-provinsi-tahun-2022
http://literasinews.pikiran-rakyat.com/pemerintahan/pr-924508097/daftar-upah-minimum-provinsi-atau-ump-yang-berlaku-di-34-provinsi-tahun-2022
http://literasinews.pikiran-rakyat.com/pemerintahan/pr-924508097/daftar-upah-minimum-provinsi-atau-ump-yang-berlaku-di-34-provinsi-tahun-2022
http://literasinews.pikiran-rakyat.com/pemerintahan/pr-924508097/daftar-upah-minimum-provinsi-atau-ump-yang-berlaku-di-34-provinsi-tahun-2022
http://literasinews.pikiran-rakyat.com/pemerintahan/pr-924508097/daftar-upah-minimum-provinsi-atau-ump-yang-berlaku-di-34-provinsi-tahun-2022
http://literasinews.pikiran-rakyat.com/pemerintahan/pr-924508097/daftar-upah-minimum-provinsi-atau-ump-yang-berlaku-di-34-provinsi-tahun-2022
http://palu.tribunnews.com/2022/05/18/cek-apakah-anda-penerima-blt-subsidi-gaji-ini-cara-lihatnya-via-bpjs-ketenagakerjaan-dan-kemnaker
http://palu.tribunnews.com/2022/05/18/cek-apakah-anda-penerima-blt-subsidi-gaji-ini-cara-lihatnya-via-bpjs-ketenagakerjaan-dan-kemnaker
http://palu.tribunnews.com/2022/05/18/cek-apakah-anda-penerima-blt-subsidi-gaji-ini-cara-lihatnya-via-bpjs-ketenagakerjaan-dan-kemnaker
http://palu.tribunnews.com/2022/05/18/cek-apakah-anda-penerima-blt-subsidi-gaji-ini-cara-lihatnya-via-bpjs-ketenagakerjaan-dan-kemnaker
http://palu.tribunnews.com/2022/05/18/cek-apakah-anda-penerima-blt-subsidi-gaji-ini-cara-lihatnya-via-bpjs-ketenagakerjaan-dan-kemnaker
http://palu.tribunnews.com/2022/05/18/cek-apakah-anda-penerima-blt-subsidi-gaji-ini-cara-lihatnya-via-bpjs-ketenagakerjaan-dan-kemnaker
http://palu.tribunnews.com/2022/05/18/cek-apakah-anda-penerima-blt-subsidi-gaji-ini-cara-lihatnya-via-bpjs-ketenagakerjaan-dan-kemnaker
http://www.wartasuluh.com/hari-kearsipan-ke-51-pemprov-riau-raih-dua-penghargaan
http://www.wartasuluh.com/hari-kearsipan-ke-51-pemprov-riau-raih-dua-penghargaan
http://www.wartasuluh.com/hari-kearsipan-ke-51-pemprov-riau-raih-dua-penghargaan
http://www.wartasuluh.com/hari-kearsipan-ke-51-pemprov-riau-raih-dua-penghargaan
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Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir mengucapkan 

rasa syukur dan terimakasih atas dianugerahi 

dua penghargaan kepada Pemprov Riau. 

"Alhamdulillah pada hari kearsipan nasional 

yang ke 51, Provinsi Riau mendapatkan dua 

penghargaan. 

125. 18 

May 

2022 

Pengumuman 

BSU 2022 untuk 

Pekerja, BLT 

Subsidi Gaji Rp1 

Juta Baru Bisa 

Cair usai Login 

kemnaker.go.id 

di Sini 

Positive Pikiran Rakyat Depok Informasi terbaru serta pengumuman BSU 2022 

menjadi hal yang begitu ditunggu oleh para 

pekerja dari berbagai sektor. Hal ini dikarenakan 

pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan telah mengumumkan bahwa 

BSU 2022 akan segera cair. Banyak masyarakat 

khususnya dari kalangan pekerja yang masih 

menantikan pengumuman BSU 2022. Tahun ini, 

BSU disalurkan kepada 8,8 juta pekerja dari 

berbagai sektor yang telah ditentukan oleh 

Kemenaker. 

126. 18 

May 

2022 

Bersama CSR PT 

PHR, Disnaker 

Rohil Taja 

Pelatihan 

Komputer 

Aplikasi 

Perkantoran 

Neutral Siberone.com "salah satunya, melalui Bidang Pelatihan Kerja 

dan Produktivitas Tenaga Kerja, Pemkab Rohil 

bekerja sama dengan PT Pertamina Hulu Rokan 

melalui dana CSR nya, dan kedepan akan 

melibatkan atau perusahaan perusahaan lainnya 

yang beroperasi di wilayah kabupaten Rokan 

Hilir ini." kata Joni. Senin (17/5/22). Pelatihan yg 

dimulai dari tanggal 17 Mei 2022 itu didanai oleh 

PT Pertamina Hulu Rokan melalui Program 

Corporate Social Responsibility (CSR) yang akan 

berlangsung selama 1 bulan, 26 hari kerja 

dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang. Hadir 

pada Pembukaan pelatihan tersebut diantaranya 

Kadisnaker Rohil yg diwakilkan oleh Joni, SE, 

Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas 

Tenaga Kerja, pejabat fungsional Bidang 

Pelatihan Kerja Amri, Perwakilan dari Camat 

Kubu Babussalam, Datin Penghulu Sungai Mejo 

Pusako juga dari Manajemen PT Pertamina Hulu 

Rokan,. Mewakili Kadisnaker Rokan Hilir, Kepala 

Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga 

Kerja Dinas tenaga kerja kabupaten Rokan Hilir 

Joni, SE membuka secara resmi pelatihan 

komputer aplikasi perkantoran di lembaga 

pelatihan kerja (LPK) Azka Komputer 

kepenghuluan sungai mejo pusako kecamatan 

kubu Darussalam. 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094508330/pengumuman-bsu-2022-untuk-pekerja-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-baru-bisa-cair-usai-login-kemnakergoid-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094508330/pengumuman-bsu-2022-untuk-pekerja-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-baru-bisa-cair-usai-login-kemnakergoid-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094508330/pengumuman-bsu-2022-untuk-pekerja-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-baru-bisa-cair-usai-login-kemnakergoid-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094508330/pengumuman-bsu-2022-untuk-pekerja-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-baru-bisa-cair-usai-login-kemnakergoid-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094508330/pengumuman-bsu-2022-untuk-pekerja-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-baru-bisa-cair-usai-login-kemnakergoid-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094508330/pengumuman-bsu-2022-untuk-pekerja-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-baru-bisa-cair-usai-login-kemnakergoid-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094508330/pengumuman-bsu-2022-untuk-pekerja-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-baru-bisa-cair-usai-login-kemnakergoid-di-sini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094508330/pengumuman-bsu-2022-untuk-pekerja-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-baru-bisa-cair-usai-login-kemnakergoid-di-sini
http://siberone.com/news/detail/21074/bersama-csr-pt-phr-disnaker-rohil-taja-pelatihan-komputer-aplikasi-perkantoran
http://siberone.com/news/detail/21074/bersama-csr-pt-phr-disnaker-rohil-taja-pelatihan-komputer-aplikasi-perkantoran
http://siberone.com/news/detail/21074/bersama-csr-pt-phr-disnaker-rohil-taja-pelatihan-komputer-aplikasi-perkantoran
http://siberone.com/news/detail/21074/bersama-csr-pt-phr-disnaker-rohil-taja-pelatihan-komputer-aplikasi-perkantoran
http://siberone.com/news/detail/21074/bersama-csr-pt-phr-disnaker-rohil-taja-pelatihan-komputer-aplikasi-perkantoran
http://siberone.com/news/detail/21074/bersama-csr-pt-phr-disnaker-rohil-taja-pelatihan-komputer-aplikasi-perkantoran
http://siberone.com/news/detail/21074/bersama-csr-pt-phr-disnaker-rohil-taja-pelatihan-komputer-aplikasi-perkantoran
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127. 18 

May 

2022 

Daftar UMP di 34 

Provinsi Tahun 

2022: Tertinggi 

DKI Jakarta, 

Terendah Jawa 

Tengah 

Neutral Tribun News Dalam daftar UMP Tahun 2022 di akun 

Instagram @kemnaker, menampilkan UMP dari 

34 Provinsi di Indonesia. UMP Tahun 2022 

tertinggi adalah Rp 4.641.854 untuk Provinsi DKI 

Jakarta. Sedangkan UMP Tahun 2022 terendah 

yaitu Jawa Tengah, dengan nominal Rp 

1.812.935,43. Selengkapnya, berikut ini daftar 

UMP Tahun 2022. Besaran UMK 35 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2022. 

128. 18 

May 

2022 

Loker Mei 2022 

Jawa Tengah: 

Dicari Staf IT 

Minimal D3 

untuk 

Penempatan 

Kudus, Cek 

Kualifikasinya 

Neutral Pikiran Rakyat Bekasi Berikut kabar gembira bagi para pencari kerja di 

wilayah Provinsi Jawa Tengah (Jawa Tengah) 

pada bulan Mei 2022. Adapun kabar gembira 

bagi para pencari kerja di Jawa Tengah pada 

bulan Mei 2022 akan dibagikan dalam artikel ini. 

Terdapat satu lowongan kerja (loker) yang bisa 

dilamar oleh pencari kerja terutama warga Jawa 

Tengah dan sekitarnya pada bulan Mei 2022 ini. 

Lowongan kerja yang dibuka oleh PT Zebra 

Asaba Industries untuk penempatan Kabupaten 

Kudus Jawa Tengah. 

129. 18 

May 

2022 

Kabar Terbaru 

BSU 2022 Rp 1 

Juta untuk 

Pekerja, Berikut 

Jadwal dan Cara 

Cek Penerimanya 

Neutral Palembang Ekspres Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 dipastikan 

akan kembali cair untuk 8,8 juta pekerja yang 

berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan. 

Adapun berikut ini kriteria pekerja untuk dapat 

BSU Rp 1 juta:. Jika semua sudah siap, para 

penerima BSU yang kriterianya sesuai akan 

mendapatkan uang sebesar Rp 1 juta. Menurut 

informasi, awalnya jadwal pencairan BSU 

dikabarkan akan berlangsung pada April 2022. 

130. 18 

May 

2022 

Cristian Dicky 

Singal, Mengaku 

Terharu 

Menerima 

Manfaat JKP 

BPJamsostek 

Positive Rrinews Pontianak Keseriusan Pemerintah melalui PP Nomor 37 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) benar-benar 

dapat dirasakan Cristian Dicky Singal, satu 

diantara korban Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) Perusahaan Galangan Kapal di Wajok 

Mempawah Kalimantan Barat. Kepada awak 

media di Pontianak, Rabu (18/5/2022) Cristian 

Dicky Singal mengaku sangat terbantu dengan 

adanya santunan sebesar Rp 7.350.000 dari 

program JKP BPJamsostek ini yang setidaknya 

dapat untuk menyambung kehidupannya sehari-

hari bersama keluarganya sambil mencari 

pekerjaan lain. Sebelum kerja di Galangan Kapal, 

Dicky mengaku sudah pernah ikut semacam 

http://www.tribunnews.com/nasional/2022/05/18/daftar-ump-di-34-provinsi-tahun-2022-tertinggi-dki-jakarta-terendah-jawa-tengah
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/05/18/daftar-ump-di-34-provinsi-tahun-2022-tertinggi-dki-jakarta-terendah-jawa-tengah
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/05/18/daftar-ump-di-34-provinsi-tahun-2022-tertinggi-dki-jakarta-terendah-jawa-tengah
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/05/18/daftar-ump-di-34-provinsi-tahun-2022-tertinggi-dki-jakarta-terendah-jawa-tengah
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/05/18/daftar-ump-di-34-provinsi-tahun-2022-tertinggi-dki-jakarta-terendah-jawa-tengah
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/05/18/daftar-ump-di-34-provinsi-tahun-2022-tertinggi-dki-jakarta-terendah-jawa-tengah
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124505965/loker-mei-2022-jateng-dicari-staf-it-minimal-d3-untuk-penempatan-kudus-cek-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124505965/loker-mei-2022-jateng-dicari-staf-it-minimal-d3-untuk-penempatan-kudus-cek-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124505965/loker-mei-2022-jateng-dicari-staf-it-minimal-d3-untuk-penempatan-kudus-cek-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124505965/loker-mei-2022-jateng-dicari-staf-it-minimal-d3-untuk-penempatan-kudus-cek-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124505965/loker-mei-2022-jateng-dicari-staf-it-minimal-d3-untuk-penempatan-kudus-cek-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124505965/loker-mei-2022-jateng-dicari-staf-it-minimal-d3-untuk-penempatan-kudus-cek-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124505965/loker-mei-2022-jateng-dicari-staf-it-minimal-d3-untuk-penempatan-kudus-cek-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124505965/loker-mei-2022-jateng-dicari-staf-it-minimal-d3-untuk-penempatan-kudus-cek-kualifikasinya
http://palpres.sumeks.co/2022/05/18/kabar-terbaru-bsu-2022-rp-1-juta-untuk-pekerja-berikut-jadwal-dan-cara-cek-penerimanya
http://palpres.sumeks.co/2022/05/18/kabar-terbaru-bsu-2022-rp-1-juta-untuk-pekerja-berikut-jadwal-dan-cara-cek-penerimanya
http://palpres.sumeks.co/2022/05/18/kabar-terbaru-bsu-2022-rp-1-juta-untuk-pekerja-berikut-jadwal-dan-cara-cek-penerimanya
http://palpres.sumeks.co/2022/05/18/kabar-terbaru-bsu-2022-rp-1-juta-untuk-pekerja-berikut-jadwal-dan-cara-cek-penerimanya
http://palpres.sumeks.co/2022/05/18/kabar-terbaru-bsu-2022-rp-1-juta-untuk-pekerja-berikut-jadwal-dan-cara-cek-penerimanya
http://palpres.sumeks.co/2022/05/18/kabar-terbaru-bsu-2022-rp-1-juta-untuk-pekerja-berikut-jadwal-dan-cara-cek-penerimanya
http://rri.co.id/pontianak/ekonomi/1459178/cristian-dicky-singal-mengaku-terharu-menerima-manfaat-jkp-bpjamsostek
http://rri.co.id/pontianak/ekonomi/1459178/cristian-dicky-singal-mengaku-terharu-menerima-manfaat-jkp-bpjamsostek
http://rri.co.id/pontianak/ekonomi/1459178/cristian-dicky-singal-mengaku-terharu-menerima-manfaat-jkp-bpjamsostek
http://rri.co.id/pontianak/ekonomi/1459178/cristian-dicky-singal-mengaku-terharu-menerima-manfaat-jkp-bpjamsostek
http://rri.co.id/pontianak/ekonomi/1459178/cristian-dicky-singal-mengaku-terharu-menerima-manfaat-jkp-bpjamsostek
http://rri.co.id/pontianak/ekonomi/1459178/cristian-dicky-singal-mengaku-terharu-menerima-manfaat-jkp-bpjamsostek
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Program BPJamsostek di Perusahan Hutan Raya, 

namun karena juga menjadi korban Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) di tahun 2003 terpaksa 

berhenti, dan sejak bergabung Perusahaan 

galangan Kapal di Wajok kembali meneruskan 

ikut program BPJamsostek. Apalagi dalam 

program JKP ini selain mendapatkan uang tunai, 

juga mendapatkan akses informasi pasar kerja 

dan pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh 

Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Kalimantan Barat. 

131. 18 

May 

2022 

Kabar Baik, BSU 

2022 Rp1 Juta 

Segera Cair, 

Berikut Jadwal 

dan Cara Cek 

Penerimanya 

Neutral Radar Sukabumi Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 dipastikan 

akan kembali cair untuk 8,8 juta pekerja yang 

berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan. 

Menurut informasi, awalnya jadwal pencairan 

BSU dikabarkan akan berlangsung pada April 

2022. Kendati demikian, Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan 

hingga kini pihaknya masih harus mematangkan 

mekanisme pencairan BSU 2022. Hal tersebut 

dilakukan Kemnaker agar penyaluran BSU 2022 

bisa tepat sasaran. 

132. 18 

May 

2022 

Minimalkan 

Error Data, 

Kemnaker 

Relaunching 

Aplikasi 

Pengantar Kerja 

Positive Pripos Hal tersebut dilakukan guna memperoleh 

informasi Pengantar Kerja yang akurat, dan 

meminimalkan error, di mana data akan lebih 

baik apabila data tersebut diisi dan di-update 

langsung oleh Pengantar Kerja. "Dengan 

dibangun kembali e-pengantarkerja ini, ke 

depannya e-pengantarkerja digunakan sebagai 

platform yang dapat menghimpun semua 

pekerjaan Pengantar Kerja, seperti layanan pada 

karirhub, konseling, dan e-jabatan," ucap Dirjen 

Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, di 

Jakarta, Rabu (18/5/2022). Sistem ini juga akan 

dikembangkan untuk memfasilitasi kebutuhan 

Pengantar Kerja, seperti pendaftaran pelatihan, 

uji kompetensi, dan IKAPERJASI. "Diharapkan 

semua informasi yang berguna bagi Pengantar 

kerja dapat terakomodir dalam e-

pengantarkerja," ucapnya. 

133. 18 

May 

2022 

Kemnaker Bikin 

Aplikasi Bagi 

Neutral Okezone "Dengan dibangun kembali e-pengantarkerja ini, 

ke depannya e-pengantarkerja digunakan 

sebagai platform yang dapat menghimpun 

semua pekerjaan Pengantar Kerja, seperti 

http://radarsukabumi.com/nasional/kabar-baik-bsu-2022-rp1-juta-segera-cair-berikut-jadwal-dan-cara-cek-penerimanya
http://radarsukabumi.com/nasional/kabar-baik-bsu-2022-rp1-juta-segera-cair-berikut-jadwal-dan-cara-cek-penerimanya
http://radarsukabumi.com/nasional/kabar-baik-bsu-2022-rp1-juta-segera-cair-berikut-jadwal-dan-cara-cek-penerimanya
http://radarsukabumi.com/nasional/kabar-baik-bsu-2022-rp1-juta-segera-cair-berikut-jadwal-dan-cara-cek-penerimanya
http://radarsukabumi.com/nasional/kabar-baik-bsu-2022-rp1-juta-segera-cair-berikut-jadwal-dan-cara-cek-penerimanya
http://radarsukabumi.com/nasional/kabar-baik-bsu-2022-rp1-juta-segera-cair-berikut-jadwal-dan-cara-cek-penerimanya
http://pripos.id/minimalkan-error-data-kemnaker-relaunching-aplikasi-pengantar-kerja
http://pripos.id/minimalkan-error-data-kemnaker-relaunching-aplikasi-pengantar-kerja
http://pripos.id/minimalkan-error-data-kemnaker-relaunching-aplikasi-pengantar-kerja
http://pripos.id/minimalkan-error-data-kemnaker-relaunching-aplikasi-pengantar-kerja
http://pripos.id/minimalkan-error-data-kemnaker-relaunching-aplikasi-pengantar-kerja
http://pripos.id/minimalkan-error-data-kemnaker-relaunching-aplikasi-pengantar-kerja
http://economy.okezone.com/read/2022/05/18/320/2596025/kemnaker-bikin-aplikasi-bagi-calon-pekerja-simak-yuk
http://economy.okezone.com/read/2022/05/18/320/2596025/kemnaker-bikin-aplikasi-bagi-calon-pekerja-simak-yuk
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Calon Pekerja, 

Simak Yuk! 

layanan pada karirhub, konseling, dan e-

jabatan," ucap Dirjen Binapenta dan PKK 

Kemnaker, Suhartono, di Jakarta, Rabu 

(18/5/2022). Kementerian Ketenagakerjaan 

melalui Direktorat Jenderal Binapenta dan PKK 

membangun kembali sistem informasi e-

pengantarkerja. Hal tersebut dilakukan guna 

memperoleh informasi Pengantar Kerja yang 

akurat, dan meminimalkan error. Di mana data 

akan lebih baik apabila data tersebut diisi dan di-

update langsung oleh Pengantar Kerja. 

134. 18 

May 

2022 

Bertolak ke 

Sultra, Wapres 

Bagikan Bansos 

dan Hadiri 

Peletakan Batu 

Pertama 

Kawasan Industri 

Smelter 

Positive Nusantaratv.com Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin 

melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi 

Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Kamis 

(19/5/2022) pagi. Wury Ma'ruf Amin beserta 

rombongan lepas landas dari Terminal 3 Bandar 

Udara Internasional Soekarno-Hatta, 

Cengkareng, menuju Provinsi Sultra, pada pukul 

07.30 WIB atau 08.30 WITA. Wury Ma'ruf Amin 

dan rombongan terbatas diagendakan tiba di 

Pangkalan Udara TNI AU Haluoleo, Sultra, pukul 

11.30 WITA, dan disambut oleh Gubernur Sultra 

serta Anggota Forum Koordinasi Pimpinan 

Daerah Sultra. Sementara itu, jelang kedatangan 

Wapres, Pangdam Hasanuddin, Mayor Jendral 

Andi Muhammad melakukan peninjauan lokasi 

acara peletakan batu pertama pembangunan 

industri smelter di Desa Ranombupulu, 

Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara, 

Sultra, Selasa (17/5/2022). 

135. 18 

May 

2022 

Cristian Dicky 

Singal, Mengaku 

Terharu 

Menerima 

Manfaat 

Program 

BPJamsostek 

Positive Rrinews Pontianak Keseriusan Pemerintah melalui PP Nomor 37 

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) benar-benar 

dapat dirasakan Cristian Dicky Singal, satu 

diantara korban Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) Perusahaan Galangan Kapal di Wajok 

Mempawah Kalimantan Barat. Kepada awak 

media di Pontianak, Rabu (18/5/2022) Cristian 

Dicky Singal mengaku sangat terbantu dengan 

adanya santunan sebesar Rp 7.350.000 dari 

program JKP BPJamsostek ini yang setidaknya 

dapat untuk menyambung kehidupannya sehari-

hari bersama keluarganya sambil mencari 

pekerjaan lain. Sebelum kerja di Galangan Kapal, 

http://economy.okezone.com/read/2022/05/18/320/2596025/kemnaker-bikin-aplikasi-bagi-calon-pekerja-simak-yuk
http://economy.okezone.com/read/2022/05/18/320/2596025/kemnaker-bikin-aplikasi-bagi-calon-pekerja-simak-yuk
http://nusantaratv.com/news/bertolak-ke-sultra-wapres-bagikan-bansos-dan-hadiri-peletakan-batu-pertama-kawasan-industri-smelter
http://nusantaratv.com/news/bertolak-ke-sultra-wapres-bagikan-bansos-dan-hadiri-peletakan-batu-pertama-kawasan-industri-smelter
http://nusantaratv.com/news/bertolak-ke-sultra-wapres-bagikan-bansos-dan-hadiri-peletakan-batu-pertama-kawasan-industri-smelter
http://nusantaratv.com/news/bertolak-ke-sultra-wapres-bagikan-bansos-dan-hadiri-peletakan-batu-pertama-kawasan-industri-smelter
http://nusantaratv.com/news/bertolak-ke-sultra-wapres-bagikan-bansos-dan-hadiri-peletakan-batu-pertama-kawasan-industri-smelter
http://nusantaratv.com/news/bertolak-ke-sultra-wapres-bagikan-bansos-dan-hadiri-peletakan-batu-pertama-kawasan-industri-smelter
http://nusantaratv.com/news/bertolak-ke-sultra-wapres-bagikan-bansos-dan-hadiri-peletakan-batu-pertama-kawasan-industri-smelter
http://nusantaratv.com/news/bertolak-ke-sultra-wapres-bagikan-bansos-dan-hadiri-peletakan-batu-pertama-kawasan-industri-smelter
http://rri.co.id/pontianak/ekonomi/1459178/cristian-dicky-singal-mengaku-terharu-menerima-manfaat-program-bpjamsostek
http://rri.co.id/pontianak/ekonomi/1459178/cristian-dicky-singal-mengaku-terharu-menerima-manfaat-program-bpjamsostek
http://rri.co.id/pontianak/ekonomi/1459178/cristian-dicky-singal-mengaku-terharu-menerima-manfaat-program-bpjamsostek
http://rri.co.id/pontianak/ekonomi/1459178/cristian-dicky-singal-mengaku-terharu-menerima-manfaat-program-bpjamsostek
http://rri.co.id/pontianak/ekonomi/1459178/cristian-dicky-singal-mengaku-terharu-menerima-manfaat-program-bpjamsostek
http://rri.co.id/pontianak/ekonomi/1459178/cristian-dicky-singal-mengaku-terharu-menerima-manfaat-program-bpjamsostek
http://rri.co.id/pontianak/ekonomi/1459178/cristian-dicky-singal-mengaku-terharu-menerima-manfaat-program-bpjamsostek
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Dicky mengaku sudah pernah ikut semacam 

Program BPJamsostek di Perusahan Hutan Raya, 

namun karena juga menjadi korban Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) di tahun 2003 terpaksa 

berhenti, dan sejak bergabung Perusahaan 

galangan Kapal di Wajok kembali meneruskan 

ikut program BPJamsostek. Apalagi dalam 

program JKP ini selain mendapatkan uang tunai, 

juga mendapatkan akses informasi pasar kerja 

dan pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh 

Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Kalimantan Barat. 

136. 18 

May 

2022 

Tingkatkan 

Kesempatan 

Kerja, Pemkab 

Toba 

Tandatangani 

MoU dengan 

Mitra Industri 

Positive Simada News Pemerintah Kabupaten Toba dalam hal ini, Wakil 

Bupati Toba Tonny M. Simanjuntak, 

menandatangani Memorandum of 

Understanding (MoU) berisi kerjasama dengan 

pemerintah dan mitra industri dalam rangkaian 

acara Peresmian Gedung Workshop Pariwisata 

dan Perkayuan. Menteri Tenaga Kerja, Ida 

Fauziah, sebelum peresmian menyampaikan 

kata sambutannya, bahwasannya Danau Toba 

merupakan salah satu destinasi pariwisata super 

prioritas sehingga pengembangannya harus 

melibatkan semua stake holder untuk 

pendidikan dan pelatihan vokasi. Menteri 

Tenaga Kerja,l (Menaker) DR.H. Ida Fauziah, 

M.Si, hadir dalam acara bertajuk "Inauguration 

of school operation and signing Mou of 

vocational training" ini. Menaker juga 

meresmikan gedung workshop pariwisata dan 

perkayuan serta menyaksikan penandatanganan 

MoU antara Kementerian Tenaga kerja bersama 

beberapa kepala daerah di Provinsi Sumatra 

Utara. 

137. 19 

May 

2022 

Wapres Ma'ruf 

kunjungan kerja 

ke kawasan 

industri Konawe 

Utara - JogoBoyo 

#JagaNKRI 

Neutral Jogoboyo.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertolak ke 

Sulawesi Tenggara untuk memberikan bantuan 

sosial kepada masyarakat di Kota Kendari dan 

melakukan peletakan batu pertama Kawasan 

Industri Nusantara Industri Sejati (NIS) di 

Kabupaten Konawe Utara. Selanjutnya 

rombongan Wapres akan menggunakan 

helikopter Super Puma menuju Konawe Utara 

dengan jarak tempuh penerbangan 20 menit. 

Setibanya di Konawe Utara, Wapres akan 

http://simadanews.com/tingkatkan-kesempatan-kerja-pemkab-toba-tandatangani-mou-dengan-mitra-industri
http://simadanews.com/tingkatkan-kesempatan-kerja-pemkab-toba-tandatangani-mou-dengan-mitra-industri
http://simadanews.com/tingkatkan-kesempatan-kerja-pemkab-toba-tandatangani-mou-dengan-mitra-industri
http://simadanews.com/tingkatkan-kesempatan-kerja-pemkab-toba-tandatangani-mou-dengan-mitra-industri
http://simadanews.com/tingkatkan-kesempatan-kerja-pemkab-toba-tandatangani-mou-dengan-mitra-industri
http://simadanews.com/tingkatkan-kesempatan-kerja-pemkab-toba-tandatangani-mou-dengan-mitra-industri
http://simadanews.com/tingkatkan-kesempatan-kerja-pemkab-toba-tandatangani-mou-dengan-mitra-industri
http://www.jogoboyo.com/wapres-maruf-kunjungan-kerja-ke-kawasan-industri-konawe-utara
http://www.jogoboyo.com/wapres-maruf-kunjungan-kerja-ke-kawasan-industri-konawe-utara
http://www.jogoboyo.com/wapres-maruf-kunjungan-kerja-ke-kawasan-industri-konawe-utara
http://www.jogoboyo.com/wapres-maruf-kunjungan-kerja-ke-kawasan-industri-konawe-utara
http://www.jogoboyo.com/wapres-maruf-kunjungan-kerja-ke-kawasan-industri-konawe-utara
http://www.jogoboyo.com/wapres-maruf-kunjungan-kerja-ke-kawasan-industri-konawe-utara
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disambut oleh Bupati Konawe Utara, dan 

selanjutnya berkendara menggunakan mobil 

menuju PT. NIS, Kecamatan Motui untuk 

melakukan peletakan batu pertama. Jakarta 

(ANTARA) 

138. 19 

May 

2022 

Bertolak ke 

Sultra, Wapres 

Hadiri Peletakan 

Batu Pertama 

Kawasan Industri 

NIS - Aira 

Transport 

Neutral Aira Transport Ma'ruf akan memberikan bantuan sosial kepada 

masyarakat di Kota Kendari, dan melakukan 

peletakan batu pertama Kawasan Industri 

Nusantara Industri Sejati (NIS) di Kabupaten 

Konawe Utara. Setibanya di Konawe Utara, 

Wapres akan disambut oleh Bupati Konawe 

Utara, dan selanjutnya dengan berkendara mobil 

menuju PT. NIS, Kecamatan Motui, untuk 

melakukan peletakan batu pertama. Wakil 

Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin melakukan 

kunjungan kerja ke Sulawesi Tenggara, Kamis 

(19/5). Menggunakan Pesawat Khusus 

Kepresidenan Boeing 737- 400 TNI AU, Wapres 

didampingi Ibu Hj. 

139. 19 

May 

2022 

Bertolak ke 

Sultra, Wapres 

Hadiri Peletakan 

Batu Pertama 

Kawasan Industri 

NIS 

Neutral Merdeka Ma'ruf akan memberikan bantuan sosial kepada 

masyarakat di Kota Kendari, dan melakukan 

peletakan batu pertama Kawasan Industri 

Nusantara Industri Sejati (NIS) di Kabupaten 

Konawe Utara. Setibanya di Konawe Utara, 

Wapres akan disambut oleh Bupati Konawe 

Utara, dan selanjutnya dengan berkendara mobil 

menuju PT. NIS, Kecamatan Motui, untuk 

melakukan peletakan batu pertama. Wakil 

Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin melakukan 

kunjungan kerja ke Sulawesi Tenggara, Kamis 

(19/5). Selepas acara, Wapres dan rombongan 

kembali ke Kota Kendari dengan Helikopter yang 

sama. 

140. 19 

May 

2022 

Sekretariat 

Kabinet Republik 

Indonesia | 

Wapres Akan 

Groundbreaking 

Kawasan Industri 

di Konawe Utara 

- INSPIRASI KITA 

Positive Cakrawala Today Dalam kunker kali ini Wapres akan melakukan 

peletakan batu pertama atau groundbreaking 

Kawasan Industri Nusantara Industri Sejati (NIS) 

di Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara 

serta menyerahkan bantuan sosial (bansos) 

kepada masyarakat di Kota Kendari. Kemudian, 

Wapres dan rombongan terbatas akan menuju 

Konawe Utara menggunakan Helikopter Super 

Puma dilanjutkan dengan berkendara mobil 

menuju Kawsan Industri NIS. Bagikan : Wakil 

Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin bertolak ke 

http://airatransport.com/126298/bertolak-ke-sultra-wapres-hadiri-peletakan-batu-pertama-kawasan-industri-nis
http://airatransport.com/126298/bertolak-ke-sultra-wapres-hadiri-peletakan-batu-pertama-kawasan-industri-nis
http://airatransport.com/126298/bertolak-ke-sultra-wapres-hadiri-peletakan-batu-pertama-kawasan-industri-nis
http://airatransport.com/126298/bertolak-ke-sultra-wapres-hadiri-peletakan-batu-pertama-kawasan-industri-nis
http://airatransport.com/126298/bertolak-ke-sultra-wapres-hadiri-peletakan-batu-pertama-kawasan-industri-nis
http://airatransport.com/126298/bertolak-ke-sultra-wapres-hadiri-peletakan-batu-pertama-kawasan-industri-nis
http://airatransport.com/126298/bertolak-ke-sultra-wapres-hadiri-peletakan-batu-pertama-kawasan-industri-nis
http://www.merdeka.com/peristiwa/bertolak-ke-sultra-wapres-hadiri-peletakan-batu-pertama-kawasan-industri-nis.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/bertolak-ke-sultra-wapres-hadiri-peletakan-batu-pertama-kawasan-industri-nis.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/bertolak-ke-sultra-wapres-hadiri-peletakan-batu-pertama-kawasan-industri-nis.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/bertolak-ke-sultra-wapres-hadiri-peletakan-batu-pertama-kawasan-industri-nis.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/bertolak-ke-sultra-wapres-hadiri-peletakan-batu-pertama-kawasan-industri-nis.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/bertolak-ke-sultra-wapres-hadiri-peletakan-batu-pertama-kawasan-industri-nis.html
http://cakrawalatoday.com/2022/05/19/sekretariat-kabinet-republik-indonesia-wapres-akan-groundbreaking-kawasan-industri-di-konawe-utara
http://cakrawalatoday.com/2022/05/19/sekretariat-kabinet-republik-indonesia-wapres-akan-groundbreaking-kawasan-industri-di-konawe-utara
http://cakrawalatoday.com/2022/05/19/sekretariat-kabinet-republik-indonesia-wapres-akan-groundbreaking-kawasan-industri-di-konawe-utara
http://cakrawalatoday.com/2022/05/19/sekretariat-kabinet-republik-indonesia-wapres-akan-groundbreaking-kawasan-industri-di-konawe-utara
http://cakrawalatoday.com/2022/05/19/sekretariat-kabinet-republik-indonesia-wapres-akan-groundbreaking-kawasan-industri-di-konawe-utara
http://cakrawalatoday.com/2022/05/19/sekretariat-kabinet-republik-indonesia-wapres-akan-groundbreaking-kawasan-industri-di-konawe-utara
http://cakrawalatoday.com/2022/05/19/sekretariat-kabinet-republik-indonesia-wapres-akan-groundbreaking-kawasan-industri-di-konawe-utara
http://cakrawalatoday.com/2022/05/19/sekretariat-kabinet-republik-indonesia-wapres-akan-groundbreaking-kawasan-industri-di-konawe-utara
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Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis 

(19/05/2022) pagi guna melakukan kunjungan 

kerja (kunker). Menggunakan Pesawat Khusus 

Kepresidenan Boeing 737- 400 TNI AU, Wapres 

didampingi Ibu Wury Ma'ruf Amin beserta 

rombongan lepas landas dari Terminal 3 Bandar 

Udara Internasional Soekarno-Hatta, 

Cengkareng sekitar pukul 07.30 WIB dan 

dijadwalkan tiba di Pangkalan Udara TNI AU 

Haluoleo, Sultra, pukul 11.30 WITA. 

141. 19 

May 

2022 

BLT Subsidi Gaji 

Rp1 Juta Layak 

Diberikan pada 

Pekerja Ini, 

Simak 

Kriterianya 

Positive Okezone Pekerja tengah menantip-nanti pencairan BLT 

subsidi gaji Rp1 juta. Pekerja/Buruh bekerja di 

wilayah dengan upah minimum provinsi atau 

kabupaten/kota lebih besar dari Rp3.500.000 

maka persyaratan Gaji/Upah tersebut menjadi 

paling banyak sebesar upah minimum 

kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus 

ribuan penuh. Pemerintah menetapkan kriteria 

pekerja yang layak dapat BLT subsidi gaji. Di 

antaranya, mempunyai Gaji/Upah paling banyak 

sebesar Rp3,5 juta. 

142. 19 

May 

2022 

Minimalkan 

Error Data, 

Kemnaker 

Relaunching 

Aplikasi 

Pengantar Kerja 

Positive Nusakini.com Hal tersebut dilakukan guna memperoleh 

informasi Pengantar Kerja yang akurat, dan 

meminimalkan error, di mana data akan lebih 

baik apabila data tersebut diisi dan di-update 

langsung oleh Pengantar Kerja. "Dengan 

dibangun kembali e-pengantarkerja ini, ke 

depannya e-pengantarkerja digunakan sebagai 

platform yang dapat menghimpun semua 

pekerjaan Pengantar Kerja, seperti layanan pada 

karirhub, konseling, dan e-jabatan," ucap Dirjen 

Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, di 

Jakarta, Rabu (18/5/2022). Sistem ini juga akan 

dikembangkan untuk memfasilitasi kebutuhan 

Pengantar Kerja, seperti pendaftaran pelatihan, 

uji kompetensi, dan IKAPERJASI. "Diharapkan 

semua informasi yang berguna bagi Pengantar 

kerja dapat terakomodir dalam e-

pengantarkerja," ucapnya. 

143. 19 

May 

2022 

Wapres Ma'ruf 

kunjungan kerja 

ke kawasan 

Neutral Onews.me - Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertolak ke 

Sulawesi Tenggara untuk memberikan bantuan 

sosial kepada masyarakat di Kota Kendari dan 

melakukan peletakan batu pertama Kawasan 

Industri Nusantara Industri Sejati (NIS) di 

http://economy.okezone.com/read/2022/05/18/320/2596121/blt-subsidi-gaji-rp1-juta-layak-diberikan-pada-pekerja-ini-simak-kriterianya
http://economy.okezone.com/read/2022/05/18/320/2596121/blt-subsidi-gaji-rp1-juta-layak-diberikan-pada-pekerja-ini-simak-kriterianya
http://economy.okezone.com/read/2022/05/18/320/2596121/blt-subsidi-gaji-rp1-juta-layak-diberikan-pada-pekerja-ini-simak-kriterianya
http://economy.okezone.com/read/2022/05/18/320/2596121/blt-subsidi-gaji-rp1-juta-layak-diberikan-pada-pekerja-ini-simak-kriterianya
http://economy.okezone.com/read/2022/05/18/320/2596121/blt-subsidi-gaji-rp1-juta-layak-diberikan-pada-pekerja-ini-simak-kriterianya
http://economy.okezone.com/read/2022/05/18/320/2596121/blt-subsidi-gaji-rp1-juta-layak-diberikan-pada-pekerja-ini-simak-kriterianya
http://nusakini.com/news/minimalkan-error-data-kemnaker-relaunching-aplikasi-pengantar-kerja
http://nusakini.com/news/minimalkan-error-data-kemnaker-relaunching-aplikasi-pengantar-kerja
http://nusakini.com/news/minimalkan-error-data-kemnaker-relaunching-aplikasi-pengantar-kerja
http://nusakini.com/news/minimalkan-error-data-kemnaker-relaunching-aplikasi-pengantar-kerja
http://nusakini.com/news/minimalkan-error-data-kemnaker-relaunching-aplikasi-pengantar-kerja
http://nusakini.com/news/minimalkan-error-data-kemnaker-relaunching-aplikasi-pengantar-kerja
http://onews.me/wapres-ma-ruf-kunjungan-kerja-ke-kawasan-industri-konawe-utara-89500.html
http://onews.me/wapres-ma-ruf-kunjungan-kerja-ke-kawasan-industri-konawe-utara-89500.html
http://onews.me/wapres-ma-ruf-kunjungan-kerja-ke-kawasan-industri-konawe-utara-89500.html
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industri Konawe 

Utara 

Kabupaten Konawe Utara. Selanjutnya 

rombongan Wapres akan menggunakan 

helikopter Super Puma menuju Konawe Utara 

dengan jarak tempuh penerbangan 20 menit. 

Setibanya di Konawe Utara, Wapres akan 

disambut oleh Bupati Konawe Utara, dan 

selanjutnya berkendara menggunakan mobil 

menuju PT. NIS, Kecamatan Motui untuk 

melakukan peletakan batu pertama. Jakarta 

(ANTARA) 

144. 19 

May 

2022 

Daftar Upah 

Minimum 

Provinsi atau 

UMP 34 Provinsi 

di Indonesia 

Tahun 2022 

Neutral Tribun News Berikut daftar Upah Minimum Provinsi (UMP) 34 

provinsi di Indonesia tahun 2022. Adapun UMP 

2022 tertinggi adalah DKI Jakarta, yaitu sebesar 

Rp 4.641.854,00. Sementara UMP 2022 

terendah adalah Jawa Tengah, yaitu Rp 

1.812.935,43. Selengkapnya, inilah daftar Upah 

Minimum Provinsi (UMP) 34 provinsi di 

Indonesia tahun 2022:. Mengutip dari 

indonesiabaik.id, upah minimum sektor 

ditetapkan oleh gubernur. Upah Minimum 

Provinsi (UMP) merupakan upah minimum yang 

berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu 

provinsi. 

145. 19 

May 

2022 

Petaka Tak Bayar 

THR Pekerja 

Berujung Seruan 

'Boikot' Dunkin 

Donuts 

Negative Tirto.id "Boikot Dunkin Donuts!". Dewan Pimpinan Pusat 

ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat menyatakan, 

manajemen Dunkin Donuts telah melakukan 

tindakan sewenang-wenang terhadap 

pekerjanya. "THR tahun 2021 dan 2022, sampai 

saat ini belum dibayarkan oleh manajemen 

Dunkin Donuts," kata Mirah dalam 

pernyataannya, Rabu (18/5/2022). "Akhirnya 

manajemen Dunkin Donuts, pada Maret 2021, 

baru membayarkan THR tahun 2020, namun 

tidak mau membayar denda keterlambatan THR 

kepada para pekerja," kata dia. 

146. 19 

May 

2022 

Bertolak ke 

Sultra, Wapres 

Akan Hadiri 

Peletakkan Batu 

Pertama di 

Kawasan Industri 

NIS 

Neutral Idx Channel Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin akan 

melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi 

Sulawesi Tenggara (Sultra) Kamis pagi 

(19/5/2022). Wury Ma'ruf Amin beserta 

rombongan lepas landas dari Terminal 3 Bandar 

Udara Internasional Soekarno-Hatta, 

Cengkareng, menuju Provinsi Sultra, pada pukul 

07.30 WIB atau 08.30 WITA. Wury Ma'ruf Amin 

dan rombongan terbatas diagendakan tiba di 

http://onews.me/wapres-ma-ruf-kunjungan-kerja-ke-kawasan-industri-konawe-utara-89500.html
http://onews.me/wapres-ma-ruf-kunjungan-kerja-ke-kawasan-industri-konawe-utara-89500.html
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http://www.tribunnews.com/nasional/2022/05/19/daftar-upah-minimum-provinsi-atau-ump-34-provinsi-di-indonesia-tahun-2022
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/05/19/daftar-upah-minimum-provinsi-atau-ump-34-provinsi-di-indonesia-tahun-2022
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/05/19/daftar-upah-minimum-provinsi-atau-ump-34-provinsi-di-indonesia-tahun-2022
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/05/19/daftar-upah-minimum-provinsi-atau-ump-34-provinsi-di-indonesia-tahun-2022
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/05/19/daftar-upah-minimum-provinsi-atau-ump-34-provinsi-di-indonesia-tahun-2022
http://tirto.id/petaka-tak-bayar-thr-pekerja-berujung-seruan-boikot-dunkin-donuts-gr84
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http://tirto.id/petaka-tak-bayar-thr-pekerja-berujung-seruan-boikot-dunkin-donuts-gr84
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http://www.idxchannel.com/economics/bertolak-ke-sultra-wapres-akan-hadiri-peletakkan-batu-pertama-di-kawasan-industri-nis
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http://www.idxchannel.com/economics/bertolak-ke-sultra-wapres-akan-hadiri-peletakkan-batu-pertama-di-kawasan-industri-nis
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Pangkalan Udara TNI AU Haluoleo, Sultra, pukul 

11.30 WITA, dan disambut oleh Gubernur Sultra 

serta Anggota Forum Koordinasi Pimpinan 

Daerah Sultra. Sejumlah agenda telah 

dipersiapkan untuk dihadiri oleh Wapres. 

147. 19 

May 

2022 

Bertolak ke 

Sultra, Wapres 

Akan Hadiri 

Peletakan Batu 

Pertama di 

Kawasan Industri 

NIS 

Neutral Idx Channel Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin akan 

melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi 

Sulawesi Tenggara (Sultra) Kamis pagi 

(19/5/2022). Wury Ma'ruf Amin beserta 

rombongan lepas landas dari Terminal 3 Bandar 

Udara Internasional Soekarno-Hatta, 

Cengkareng, menuju Provinsi Sultra, pada pukul 

07.30 WIB atau 08.30 WITA. Wury Ma'ruf Amin 

dan rombongan terbatas diagendakan tiba di 

Pangkalan Udara TNI AU Haluoleo, Sultra, pukul 

11.30 WITA, dan disambut oleh Gubernur Sultra 

serta Anggota Forum Koordinasi Pimpinan 

Daerah Sultra. Sejumlah agenda telah 

dipersiapkan untuk dihadiri oleh Wapres. 

148. 19 

May 

2022 

Bertolak ke 

Sultra, Wapres 

Ma'ruf Bagikan 

Bansos dan 

Groundbreaking 

Kawasan Industri 

NIS 

Positive Liputan 6 Ma'ruf akan memberikan bantuan sosial kepada 

masyarakat di Kota Kendari, dan melakukan 

peletakan batu pertama Kawasan Industri 

Nusantara Industri Sejati (NIS) di Kabupaten 

Konawe Utara. Setibanya di Konawe Utara, 

Wapres akan disambut oleh Bupati Konawe 

Utara, dan selanjutnya dengan berkendara mobil 

menuju PT. NIS, Kecamatan Motui, untuk 

melakukan peletakan batu pertama. Wakil 

Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin melakukan 

kunjungan kerja ke Sulawesi Tenggara, Kamis 

(19/5/2022). Wury Ma'ruf Amin diagendakan 

tiba di Pangkalan Udara TNI AU Haluoleo, Sultra, 

pukul 11.30 WITA, dan disambut oleh Gubernur 

Sultra serta Anggota Forum Koordinasi Pimpinan 

Daerah Sultra. 

149. 19 

May 

2022 

Daftar Upah 

Minimum 

Provinsi Tahun 

2022: DKI Jakarta 

Tertinggi, Jawa 

Tengah 

Terendah 

Neutral Tribun News Pontianak Artikel ini memuat daftar Upah Minimun 

Provinsi (UMP) setiap daerah tahun 2022. 

Dihimpun dari akun Instagram Kementerian 

Ketenagakerjaan @kemenaker, berikut besaran 

Upah Minimum Provinsi tahun 2022:. DKI 

Jakarta: Rp 4.641.854,00. 12. Jawa Tengah: Rp 

1.812.935,43. 14. 

http://www.idxchannel.com/economics/bertolak-ke-sultra-wapres-akan-hadiri-peletakan-batu-pertama-di-kawasan-industri-nis
http://www.idxchannel.com/economics/bertolak-ke-sultra-wapres-akan-hadiri-peletakan-batu-pertama-di-kawasan-industri-nis
http://www.idxchannel.com/economics/bertolak-ke-sultra-wapres-akan-hadiri-peletakan-batu-pertama-di-kawasan-industri-nis
http://www.idxchannel.com/economics/bertolak-ke-sultra-wapres-akan-hadiri-peletakan-batu-pertama-di-kawasan-industri-nis
http://www.idxchannel.com/economics/bertolak-ke-sultra-wapres-akan-hadiri-peletakan-batu-pertama-di-kawasan-industri-nis
http://www.idxchannel.com/economics/bertolak-ke-sultra-wapres-akan-hadiri-peletakan-batu-pertama-di-kawasan-industri-nis
http://www.idxchannel.com/economics/bertolak-ke-sultra-wapres-akan-hadiri-peletakan-batu-pertama-di-kawasan-industri-nis
http://www.liputan6.com/news/read/4965829/bertolak-ke-sultra-wapres-maruf-bagikan-bansos-dan-groundbreaking-kawasan-industri-nis
http://www.liputan6.com/news/read/4965829/bertolak-ke-sultra-wapres-maruf-bagikan-bansos-dan-groundbreaking-kawasan-industri-nis
http://www.liputan6.com/news/read/4965829/bertolak-ke-sultra-wapres-maruf-bagikan-bansos-dan-groundbreaking-kawasan-industri-nis
http://www.liputan6.com/news/read/4965829/bertolak-ke-sultra-wapres-maruf-bagikan-bansos-dan-groundbreaking-kawasan-industri-nis
http://www.liputan6.com/news/read/4965829/bertolak-ke-sultra-wapres-maruf-bagikan-bansos-dan-groundbreaking-kawasan-industri-nis
http://www.liputan6.com/news/read/4965829/bertolak-ke-sultra-wapres-maruf-bagikan-bansos-dan-groundbreaking-kawasan-industri-nis
http://www.liputan6.com/news/read/4965829/bertolak-ke-sultra-wapres-maruf-bagikan-bansos-dan-groundbreaking-kawasan-industri-nis
http://pontianak.tribunnews.com/2022/05/19/daftar-upah-minimum-provinsi-tahun-2022-dki-jakarta-tertinggi-jawa-tengah-terendah
http://pontianak.tribunnews.com/2022/05/19/daftar-upah-minimum-provinsi-tahun-2022-dki-jakarta-tertinggi-jawa-tengah-terendah
http://pontianak.tribunnews.com/2022/05/19/daftar-upah-minimum-provinsi-tahun-2022-dki-jakarta-tertinggi-jawa-tengah-terendah
http://pontianak.tribunnews.com/2022/05/19/daftar-upah-minimum-provinsi-tahun-2022-dki-jakarta-tertinggi-jawa-tengah-terendah
http://pontianak.tribunnews.com/2022/05/19/daftar-upah-minimum-provinsi-tahun-2022-dki-jakarta-tertinggi-jawa-tengah-terendah
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150. 19 

May 

2022 

Kunker ke Sultra, 

Ma'ruf Akan 

Letakkan Batu 

Pertama 

Kawasan Industri 

NIS 

Neutral Detik Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan 

kunjungan kerja (kunker) ke Sulawesi Tenggara 

(Sultra). Wury Ma'ruf Amin beserta rombongan 

lepas landas dari Terminal 3 Bandar Udara 

Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, 

menuju Provinsi Sultra, pada pukul 07.30 WIB 

atau 08.30 WITA. Ma'ruf berserta rombongan 

terbatas diagendakan tiba di Pangkalan Udara 

TNI AU Haluoleo, Sultra, pukul 11.30 WITA. Tiba 

di lokasi itu Ma'ruf akan disambut oleh 

Gubernur Sultra serta Anggota Forum Koordinasi 

Pimpinan Daerah Sultra. 

151. 19 

May 

2022 

Wapres Ma'ruf 

kunjungan kerja 

ke kawasan 

industri Konawe 

Utara 

Neutral Antara Jambi Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertolak ke Sulawesi 

Tenggara untuk memberikan bantuan sosial 

kepada masyarakat di Kota Kendari dan 

melakukan peletakan batu pertama Kawasan 

Industri Nusantara Industri Sejati (NIS) di 

Kabupaten Konawe Utara. Selanjutnya 

rombongan Wapres akan menggunakan 

helikopter Super Puma menuju Konawe Utara 

dengan jarak tempuh penerbangan 20 menit. 

Setibanya di Konawe Utara, Wapres akan 

disambut oleh Bupati Konawe Utara, dan 

selanjutnya berkendara menggunakan mobil 

menuju PT. NIS, Kecamatan Motui untuk 

melakukan peletakan batu pertama. 

Berdasarkan pernyataan tertulis dari Biro Pers, 

Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Wakil 

Presiden disebutkan Wapres Ma'ruf Amin dan 

Ibu Wury Ma'ruf Amin berangkat menggunakan 

Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737- 400 

TNI AU dari Terminal 3 Bandar Udara 

Internasional Soekarno-Hatta pada Kamis, pukul 

07.30 WIB atau 08.30 WITA. 

152. 19 

May 

2022 

Wapres Bakal 

Bagikan Bansos 

untuk 

Masyarakat di 

Kendari 

Positive Medcom.id Wapres dijadwalkan memberikan bantuan sosial 

kepada masyarakat di Kota Kendari. "Wapres 

akan memberikan bantuan langsung tunai, serta 

bantuan jaminan sosial dan santripreneur di 

Sentra Meohai Kendari," tulis pernyataan resmi 

Sekretariat Wapres, Kamis, 19 Mei 2022. Selepas 

acara, Wapres dan rombongan kembali ke Kota 

Kendari dengan Helikopter yang sama. Wapres 

akan memberikan bantuan langsung tunai, serta 

http://news.detik.com/berita/d-6084432/kunker-ke-sultra-maruf-akan-letakkan-batu-pertama-kawasan-industri-nis
http://news.detik.com/berita/d-6084432/kunker-ke-sultra-maruf-akan-letakkan-batu-pertama-kawasan-industri-nis
http://news.detik.com/berita/d-6084432/kunker-ke-sultra-maruf-akan-letakkan-batu-pertama-kawasan-industri-nis
http://news.detik.com/berita/d-6084432/kunker-ke-sultra-maruf-akan-letakkan-batu-pertama-kawasan-industri-nis
http://news.detik.com/berita/d-6084432/kunker-ke-sultra-maruf-akan-letakkan-batu-pertama-kawasan-industri-nis
http://news.detik.com/berita/d-6084432/kunker-ke-sultra-maruf-akan-letakkan-batu-pertama-kawasan-industri-nis
http://jambi.antaranews.com/berita/505929/wapres-maruf-kunjungan-kerja-ke-kawasan-industri-konawe-utara
http://jambi.antaranews.com/berita/505929/wapres-maruf-kunjungan-kerja-ke-kawasan-industri-konawe-utara
http://jambi.antaranews.com/berita/505929/wapres-maruf-kunjungan-kerja-ke-kawasan-industri-konawe-utara
http://jambi.antaranews.com/berita/505929/wapres-maruf-kunjungan-kerja-ke-kawasan-industri-konawe-utara
http://jambi.antaranews.com/berita/505929/wapres-maruf-kunjungan-kerja-ke-kawasan-industri-konawe-utara
http://www.medcom.id/nasional/politik/0k8X2DLk-wapres-bakal-bagikan-bansos-untuk-masyarakat-di-kendari
http://www.medcom.id/nasional/politik/0k8X2DLk-wapres-bakal-bagikan-bansos-untuk-masyarakat-di-kendari
http://www.medcom.id/nasional/politik/0k8X2DLk-wapres-bakal-bagikan-bansos-untuk-masyarakat-di-kendari
http://www.medcom.id/nasional/politik/0k8X2DLk-wapres-bakal-bagikan-bansos-untuk-masyarakat-di-kendari
http://www.medcom.id/nasional/politik/0k8X2DLk-wapres-bakal-bagikan-bansos-untuk-masyarakat-di-kendari
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bantuan jaminan sosial dan santripreneur di 

Sentra Meohai Kendari. 

153. 19 

May 

2022 

Pj Sekdaprov 

Paparkan Potensi 

Sumatra Utara 

untuk 

Peningkatan 

Peluang Kerja 

Positive Sentral Berita Sentralberita | Medan ~ Gubernur Sumatera 

Utara (Sumatra Utara) Edy Rahmayadi melalui 

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi 

(Sekdaprov) Afifi Lubis memaparkan kondisi 

wilayah, serta potensi daerah terkait peluang 

kerja bagi masyarakat di 33 kabupaten/kota di 

hadapan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI 

Ida Fauziyah. Kemudian dari segi letak geografis, 

Sumatra Utara berdekatan dengan Singapura 

dan Malaysia yang terpisah oleh Selat Malaka 

yang merupakan jalur lalu lintas pelayaran 

internasional yang padat. Pj Sekdaprov Afifi 

Lubis pada acara Inauguration of School 

Operation Kegiatan Pengembangan Balai Latihan 

Kerja (BLK) Maritim (Development of Maritime 

Vocational Training Centers) di Balai Besar 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) 

Medan. (F-ist). 

154. 19 

May 

2022 

Wapres Ma'ruf 

Amin kunjungan 

kerja ke kawasan 

industri Konawe 

Utara 

Neutral Antara Sultra Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertolak ke Sulawesi 

Tenggara untuk memberikan bantuan sosial 

kepada masyarakat di Kota Kendari dan 

melakukan peletakan batu pertama Kawasan 

Industri Nusantara Industri Sejati (NIS) di 

Kabupaten Konawe Utara. Selanjutnya 

rombongan Wapres akan menggunakan 

helikopter Super Puma menuju Konawe Utara 

dengan jarak tempuh penerbangan 20 menit. 

Setibanya di Konawe Utara, Wapres akan 

disambut oleh Bupati Konawe Utara, dan 

selanjutnya berkendara menggunakan mobil 

menuju PT. NIS, Kecamatan Motui untuk 

melakukan peletakan batu pertama. 

Berdasarkan pernyataan tertulis dari Biro Pers, 

Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Wakil 

Presiden disebutkan Wapres Ma'ruf Amin dan 

Ibu Wury Ma'ruf Amin berangkat menggunakan 

Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737- 400 

TNI AU dari Terminal 3 Bandar Udara 

Internasional Soekarno-Hatta pada Kamis, pukul 

07.30 WIB atau 08.30 WITA. 

http://sentralberita.com/2022/05/pj-sekdaprov-paparkan-potensi-sumut-untuk-peningkatan-peluang-kerja
http://sentralberita.com/2022/05/pj-sekdaprov-paparkan-potensi-sumut-untuk-peningkatan-peluang-kerja
http://sentralberita.com/2022/05/pj-sekdaprov-paparkan-potensi-sumut-untuk-peningkatan-peluang-kerja
http://sentralberita.com/2022/05/pj-sekdaprov-paparkan-potensi-sumut-untuk-peningkatan-peluang-kerja
http://sentralberita.com/2022/05/pj-sekdaprov-paparkan-potensi-sumut-untuk-peningkatan-peluang-kerja
http://sentralberita.com/2022/05/pj-sekdaprov-paparkan-potensi-sumut-untuk-peningkatan-peluang-kerja
http://sultra.antaranews.com/berita/418093/wapres-maruf-amin-kunjungan-kerja-ke-kawasan-industri-konawe-utara
http://sultra.antaranews.com/berita/418093/wapres-maruf-amin-kunjungan-kerja-ke-kawasan-industri-konawe-utara
http://sultra.antaranews.com/berita/418093/wapres-maruf-amin-kunjungan-kerja-ke-kawasan-industri-konawe-utara
http://sultra.antaranews.com/berita/418093/wapres-maruf-amin-kunjungan-kerja-ke-kawasan-industri-konawe-utara
http://sultra.antaranews.com/berita/418093/wapres-maruf-amin-kunjungan-kerja-ke-kawasan-industri-konawe-utara
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155. 19 

May 

2022 

LENGKAP Upah 

Minimum 

Provinsi atau 

UMP 34 Provinsi 

di Indonesia, 

Kaltara Tertinggi 

di Kalimantan 

Positive Tribun Kaltara Berikut lengkap Upah Minimum Provinsi atau 

UMP 34 provinsi di Indonesia, Kaltara Tertinggi 

di Kalimantan. Adapun UMP 2022 tertinggi 

adalah DKI Jakarta, yaitu sebesar Rp 

4.641.854,00. Sementara UMP 2022 terendah 

adalah Jawa Tengah, yaitu Rp 1.812.935,43. 

Selengkapnya, inilah daftar Upah Minimum 

Provinsi ( UMP ) 34 provinsi di Indonesia tahun 

2022:. Com dengan judul Daftar Upah Minimum 

Provinsi atau UMP 34 Provinsi di Indonesia 

Tahun 2022,. Tercatat, besaran UMP di provinsi 

termuda di Indonesia itu menyentuh angka Rp 

3.016.738,00 atau yang paling tinggi dI 

Kalimantan. 

156. 19 

May 

2022 

Bertolak ke 

Sultra, Wapres 

Bagikan Bansos 

dan Hadiri 

Peletakan Batu 

Pertama 

Kawasan Industri 

NIS 

Positive Nusantaratv.com Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja 

(kunker) ke Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) 

Kamis pagi (19/05/2022). Wury Ma'ruf Amin 

beserta rombongan lepas landas dari Terminal 3 

Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, 

Cengkareng, menuju Provinsi Sultra, pada pukul 

07.30 WIB atau 08.30 WITA. Wury Ma'ruf Amin 

dan rombongan terbatas diagendakan tiba di 

Pangkalan Udara TNI AU Haluoleo, Sultra, pukul 

11.30 WITA, dan disambut oleh Gubernur Sultra 

serta Anggota Forum Koordinasi Pimpinan 

Daerah Sultra. Wakil Presiden (Wapres) KH. 

157. 19 

May 

2022 

Kemnaker Rilis 

Upah Minimum 

Provinsi Terbaru, 

Berikut Daftar 

Besarannya 

Neutral Jayati Kediri Tangkapan layar daftar UMP Terbaru 2022-

Kemnaker-Instagram JAYATI KEDIRI- Pemerintah 

melalui Kemnaker (Kementerian 

Ketenagakerjaan) Republik Indonesia rilis Upah 

Minimum Provinsi se-Tanah Air. Upah Minimum 

sendiri Merupakan suatu standar minimum yang 

menjadi acuan bagi para pengusaha atau pelaku 

industri untuk memberikan upah dalam 

lingkungan pekerjaannya. Karena pemenuhan 

kebutuhan di setiap Provinsi di Indonesia itu 

berbeda-beda, maka disebut lah Upah Minimum 

Provinsi. Dilansir dari Instagram resmi 

@kemnaker, Kementerian Ketenagakerjaan 

merilis daftar Upah Minimum untuk setiap 

Provinsi di Indonesia. 

http://kaltara.tribunnews.com/2022/05/19/lengkap-upah-minimum-provinsi-atau-ump-34-provinsi-di-indonesia-kaltara-tertinggi-di-kalimantan
http://kaltara.tribunnews.com/2022/05/19/lengkap-upah-minimum-provinsi-atau-ump-34-provinsi-di-indonesia-kaltara-tertinggi-di-kalimantan
http://kaltara.tribunnews.com/2022/05/19/lengkap-upah-minimum-provinsi-atau-ump-34-provinsi-di-indonesia-kaltara-tertinggi-di-kalimantan
http://kaltara.tribunnews.com/2022/05/19/lengkap-upah-minimum-provinsi-atau-ump-34-provinsi-di-indonesia-kaltara-tertinggi-di-kalimantan
http://kaltara.tribunnews.com/2022/05/19/lengkap-upah-minimum-provinsi-atau-ump-34-provinsi-di-indonesia-kaltara-tertinggi-di-kalimantan
http://kaltara.tribunnews.com/2022/05/19/lengkap-upah-minimum-provinsi-atau-ump-34-provinsi-di-indonesia-kaltara-tertinggi-di-kalimantan
http://kaltara.tribunnews.com/2022/05/19/lengkap-upah-minimum-provinsi-atau-ump-34-provinsi-di-indonesia-kaltara-tertinggi-di-kalimantan
http://nusantaratv.com/news/bertolak-ke-sultra-wapres-bagikan-bansos-dan-hadiri-peletakan-batu-pertama-kawasan-industri-nis
http://nusantaratv.com/news/bertolak-ke-sultra-wapres-bagikan-bansos-dan-hadiri-peletakan-batu-pertama-kawasan-industri-nis
http://nusantaratv.com/news/bertolak-ke-sultra-wapres-bagikan-bansos-dan-hadiri-peletakan-batu-pertama-kawasan-industri-nis
http://nusantaratv.com/news/bertolak-ke-sultra-wapres-bagikan-bansos-dan-hadiri-peletakan-batu-pertama-kawasan-industri-nis
http://nusantaratv.com/news/bertolak-ke-sultra-wapres-bagikan-bansos-dan-hadiri-peletakan-batu-pertama-kawasan-industri-nis
http://nusantaratv.com/news/bertolak-ke-sultra-wapres-bagikan-bansos-dan-hadiri-peletakan-batu-pertama-kawasan-industri-nis
http://nusantaratv.com/news/bertolak-ke-sultra-wapres-bagikan-bansos-dan-hadiri-peletakan-batu-pertama-kawasan-industri-nis
http://nusantaratv.com/news/bertolak-ke-sultra-wapres-bagikan-bansos-dan-hadiri-peletakan-batu-pertama-kawasan-industri-nis
http://jayatikediri.jurnalisindonesia.id/read/88263/Kemnaker-Rilis-Upah-Minimum-Provinsi-Terbaru-Berikut-Daftar-Besarannya
http://jayatikediri.jurnalisindonesia.id/read/88263/Kemnaker-Rilis-Upah-Minimum-Provinsi-Terbaru-Berikut-Daftar-Besarannya
http://jayatikediri.jurnalisindonesia.id/read/88263/Kemnaker-Rilis-Upah-Minimum-Provinsi-Terbaru-Berikut-Daftar-Besarannya
http://jayatikediri.jurnalisindonesia.id/read/88263/Kemnaker-Rilis-Upah-Minimum-Provinsi-Terbaru-Berikut-Daftar-Besarannya
http://jayatikediri.jurnalisindonesia.id/read/88263/Kemnaker-Rilis-Upah-Minimum-Provinsi-Terbaru-Berikut-Daftar-Besarannya
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158. 19 

May 

2022 

Ini Daftar UMP 

se Indonesia 

Tahun 2022, DKI 

Jakarta Tertinggi 

Rp4,6 Juta, Jawa 

Tengah 

Terendah Rp1,8 

Juta 

Neutral Tribun News 

Banjarmasin 

Simak Upah Minimum Provinsi (UMR), Tahun 

2022 di 34 Provinsi di Indonesia. Berikut daftar 

Upah Minimum Provinsi (UMP) 34 provinsi di 

Indonesia Tahun 2022. Adapun UMP 2022 

tertinggi adalah DKI Jakarta, yaitu sebesar Rp 

4.641.854,00. Sementara UMP 2022 terendah 

adalah Jawa Tengah, yaitu Rp 1.812.935,43. 

Sedangkan untuk Kalimantan Selatan Rp Rp 

2.906.473,32. Selengkapnya, inilah daftar Upah 

Minimum Provinsi (UMP) 34 provinsi di 

Indonesia tahun 2022:. Upah Minimum Provinsi 

(UMR) tiap provinsi di Indonesia berbeda-beda. 

159. 19 

May 

2022 

Wapres Ma'ruf 

kunker ke 

kawasan industri 

Konawe Utara 

Neutral Antara Sulteng Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertolak ke Sulawesi 

Tenggara untuk memberikan bantuan sosial 

kepada masyarakat di Kota Kendari dan 

melakukan peletakan batu pertama Kawasan 

Industri Nusantara Industri Sejati (NIS) di 

Kabupaten Konawe Utara. Selanjutnya 

rombongan Wapres akan menggunakan 

helikopter Super Puma menuju Konawe Utara 

dengan jarak tempuh penerbangan 20 menit. 

Setibanya di Konawe Utara, Wapres akan 

disambut oleh Bupati Konawe Utara, dan 

selanjutnya berkendara menggunakan mobil 

menuju PT. NIS, Kecamatan Motui untuk 

melakukan peletakan batu pertama. 

Berdasarkan pernyataan tertulis dari Biro Pers, 

Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Wakil 

Presiden disebutkan Wapres Ma'ruf Amin dan 

Ibu Wury Ma'ruf Amin berangkat menggunakan 

Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737- 400 

TNI AU dari Terminal 3 Bandar Udara 

Internasional Soekarno-Hatta pada Kamis, pukul 

07.30 WIB atau 08.30 WITA. 

160. 19 

May 

2022 

Wapres Ma'ruf 

lakukan 

kunjungan kerja 

ke kawasan 

industri Konawe 

Utara 

Neutral Antara Sulsel Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertolak ke Sulawesi 

Tenggara untuk memberikan bantuan sosial 

kepada masyarakat di Kota Kendari dan 

melakukan peletakan batu pertama Kawasan 

Industri Nusantara Industri Sejati (NIS) di 

Kabupaten Konawe Utara. Selanjutnya 

rombongan Wapres akan menggunakan 

helikopter Super Puma menuju Konawe Utara 

dengan jarak tempuh penerbangan 20 menit. 

Setibanya di Konawe Utara, Wapres akan 

http://banjarmasin.tribunnews.com/2022/05/19/ini-daftar-ump-se-indonesia-tahun-2022-dki-jakarta-tertinggi-rp46-juta-jateng-terendah-rp18-juta
http://banjarmasin.tribunnews.com/2022/05/19/ini-daftar-ump-se-indonesia-tahun-2022-dki-jakarta-tertinggi-rp46-juta-jateng-terendah-rp18-juta
http://banjarmasin.tribunnews.com/2022/05/19/ini-daftar-ump-se-indonesia-tahun-2022-dki-jakarta-tertinggi-rp46-juta-jateng-terendah-rp18-juta
http://banjarmasin.tribunnews.com/2022/05/19/ini-daftar-ump-se-indonesia-tahun-2022-dki-jakarta-tertinggi-rp46-juta-jateng-terendah-rp18-juta
http://banjarmasin.tribunnews.com/2022/05/19/ini-daftar-ump-se-indonesia-tahun-2022-dki-jakarta-tertinggi-rp46-juta-jateng-terendah-rp18-juta
http://banjarmasin.tribunnews.com/2022/05/19/ini-daftar-ump-se-indonesia-tahun-2022-dki-jakarta-tertinggi-rp46-juta-jateng-terendah-rp18-juta
http://banjarmasin.tribunnews.com/2022/05/19/ini-daftar-ump-se-indonesia-tahun-2022-dki-jakarta-tertinggi-rp46-juta-jateng-terendah-rp18-juta
http://banjarmasin.tribunnews.com/2022/05/19/ini-daftar-ump-se-indonesia-tahun-2022-dki-jakarta-tertinggi-rp46-juta-jateng-terendah-rp18-juta
http://sulteng.antaranews.com/berita/248353/wapres-maruf-kunker-ke-kawasan-industri-konawe-utara
http://sulteng.antaranews.com/berita/248353/wapres-maruf-kunker-ke-kawasan-industri-konawe-utara
http://sulteng.antaranews.com/berita/248353/wapres-maruf-kunker-ke-kawasan-industri-konawe-utara
http://sulteng.antaranews.com/berita/248353/wapres-maruf-kunker-ke-kawasan-industri-konawe-utara
http://makassar.antaranews.com/berita/389089/wapres-maruf-lakukan-kunjungan-kerja-ke-kawasan-industri-konawe-utara
http://makassar.antaranews.com/berita/389089/wapres-maruf-lakukan-kunjungan-kerja-ke-kawasan-industri-konawe-utara
http://makassar.antaranews.com/berita/389089/wapres-maruf-lakukan-kunjungan-kerja-ke-kawasan-industri-konawe-utara
http://makassar.antaranews.com/berita/389089/wapres-maruf-lakukan-kunjungan-kerja-ke-kawasan-industri-konawe-utara
http://makassar.antaranews.com/berita/389089/wapres-maruf-lakukan-kunjungan-kerja-ke-kawasan-industri-konawe-utara
http://makassar.antaranews.com/berita/389089/wapres-maruf-lakukan-kunjungan-kerja-ke-kawasan-industri-konawe-utara
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disambut oleh Bupati Konawe Utara, dan 

selanjutnya berkendara menggunakan mobil 

menuju PT. NIS, Kecamatan Motui untuk 

melakukan peletakan batu pertama. 

Berdasarkan pernyataan tertulis dari Biro Pers, 

Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Wakil 

Presiden disebutkan Wapres Ma'ruf Amin dan 

Ibu Wury Ma'ruf Amin berangkat menggunakan 

Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737- 400 

TNI AU dari Terminal 3 Bandar Udara 

Internasional Soekarno-Hatta pada Kamis, pukul 

07.30 WIB atau 08.30 WITA. 

161. 19 

May 

2022 

Ma'ruf ke Sultra 

Akan Bagikan 

Bansos dan 

Letakkan Batu 

Pertama 

Pembangunan 

NIS 

Positive Kumparan Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 3 

jam, Ma'ruf beserta rombongan terbatas 

direncanakan tiba di Pangkalan Udara TNI AU 

Haluoleo, Sultra, sekitar pukul 11.30 WITA, dan 

langsung disambut oleh Gubernur Sultra serta 

Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 

Sultra. Setibanya di Sultra, Ma'ruf dan 

rombongan terbatas akan langsung menaiki 

Helikopter Super Puma untuk menuju Konawe 

Utara yang akan disambut Bupati Konawe Utara. 

Rampung melakukan agendanya di hari 

pertama, pada hari kedua Jumat (20/5) Ma'ruf 

diagendakan langsung kembali ke Jakarta pada 

pukul 08.00 WITA atau 07.00 WIB. Dalam 

kunjungan ini, Ma'ruf turut didampingi Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan Kepala 

Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika. 

162. 19 

May 

2022 

Wapres Bertolak 

ke Sultra Hadiri 

Pelatekan Batu 

Pertama 

Kawasan Industri 

NIS 

Neutral Berita Center Ma'ruf akan memberikan bantuan sosial kepada 

masyarakat di Kota Kendari, dan melakukan 

peletakan batu pertama Kawasan Industri 

Nusantara Industri Sejati (NIS) di Kabupaten 

Konawe Utara. Setibanya di Konawe Utara, 

Wapres akan disambut oleh Bupati Konawe 

Utara, dan selanjutnya dengan berkendara mobil 

menuju PT. NIS, Kecamatan Motui, untuk 

melakukan peletakan batu pertama. Wakil 

Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin melakukan 

kunjungan kerja ke wilayah Sulawesi Tenggara, 

Kamis (19/5). Selepas acara, Wapres dan 

rombongan kembali ke Kota Kendari dengan 

Helikopter yang sama. 

http://kumparan.com/kumparannews/maruf-ke-sultra-akan-bagikan-bansos-dan-letakkan-batu-pertama-pembangunan-nis-1y6PXWRZ51S
http://kumparan.com/kumparannews/maruf-ke-sultra-akan-bagikan-bansos-dan-letakkan-batu-pertama-pembangunan-nis-1y6PXWRZ51S
http://kumparan.com/kumparannews/maruf-ke-sultra-akan-bagikan-bansos-dan-letakkan-batu-pertama-pembangunan-nis-1y6PXWRZ51S
http://kumparan.com/kumparannews/maruf-ke-sultra-akan-bagikan-bansos-dan-letakkan-batu-pertama-pembangunan-nis-1y6PXWRZ51S
http://kumparan.com/kumparannews/maruf-ke-sultra-akan-bagikan-bansos-dan-letakkan-batu-pertama-pembangunan-nis-1y6PXWRZ51S
http://kumparan.com/kumparannews/maruf-ke-sultra-akan-bagikan-bansos-dan-letakkan-batu-pertama-pembangunan-nis-1y6PXWRZ51S
http://kumparan.com/kumparannews/maruf-ke-sultra-akan-bagikan-bansos-dan-letakkan-batu-pertama-pembangunan-nis-1y6PXWRZ51S
http://beritacenter.com/news-310271-wapres-bertolak-ke-sultra-hadiri-pelatekan-batu-pertama-kawasan-industri-nis.html
http://beritacenter.com/news-310271-wapres-bertolak-ke-sultra-hadiri-pelatekan-batu-pertama-kawasan-industri-nis.html
http://beritacenter.com/news-310271-wapres-bertolak-ke-sultra-hadiri-pelatekan-batu-pertama-kawasan-industri-nis.html
http://beritacenter.com/news-310271-wapres-bertolak-ke-sultra-hadiri-pelatekan-batu-pertama-kawasan-industri-nis.html
http://beritacenter.com/news-310271-wapres-bertolak-ke-sultra-hadiri-pelatekan-batu-pertama-kawasan-industri-nis.html
http://beritacenter.com/news-310271-wapres-bertolak-ke-sultra-hadiri-pelatekan-batu-pertama-kawasan-industri-nis.html
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163. 19 

May 

2022 

20 Bulan Upah 

Tak Dibayar, Eks 

Pekerja Hotel 

Crowne Plaza 

Jakarta Surati 

Anies Baswedan 

Neutral Tribun News Jakarta Sebanyak 228 eks pekerja Hotel Crowne Plaza 

Jakarta mengirimkan surat pengaduan ke 

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Merujuk 

pada isinya, surat tersebut terkait pengaduan 

ketenagakerjaan perihal nasib ratusan eks 

pekerja Hotel Crowne Plaza Jakarta. Sejak 

tanggal 11 Juni 2021, PT.Prabu Budi Mulia secara 

sepihak telah mengeluarkan Memorandum No. 

011/PBM-HS/0621 merumahkan seluruh 

karyawan Hotel Crowne Plaza Jakarta (Furlough) 

dan menghentikan semua hak-hak pekerja atas 

upah dan hak-hak normatif ketenagakerjaan 

lainnya," isi surat yang dikutip 

TribunJakarta.com, Kamis (19/5/2022). 1. 

Terhitung sejak Bulan September 2020 sampai 

dengan Bulan April 2022 (20 bulan) Upah 

bulanan pekerja belum dibayarkan oleh 

Perusahaan kepada Karyawan / buruh. 

164. 19 

May 

2022 

Cek Daftar Upah 

Minimum 

Provinsi atau 

UMP 2022 di 34 

Provinsi 

Indonesia 

Neutral Tribun News Manado Berikut daftar Upah Minimum Provinsi (UMP) 

2022 di 34 Provinsi di Indonesia. Adapun UMP 

2022 tertinggi adalah DKI Jakarta, yaitu sebesar 

Rp 4.641.854,00. Sementara UMP 2022 

terendah adalah Jawa Tengah, yaitu Rp 

1.812.935,43. 1. Mengutip dari indonesiabaik.id, 

upah minimum sektor ditetapkan oleh gubernur. 

Mengutip dari Instagram @kemnaker, Upah 

Minimum di setiap provinsinya berbeda. 

165. 19 

May 

2022 

Wapres Ma'ruf 

Amin Kunjungan 

Kerja ke Kawasan 

Industri Konawe 

Utara 

Neutral Voi Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertolak ke Sulawesi 

Tenggara untuk memberikan bantuan sosial 

kepada masyarakat di Kota Kendari dan 

melakukan peletakan batu pertama Kawasan 

Industri Nusantara Industri Sejati (NIS) di 

Kabupaten Konawe Utara. Selanjutnya 

rombongan Wapres akan menggunakan 

helikopter Super Puma menuju Konawe Utara 

dengan jarak tempuh penerbangan 20 menit. 

Setibanya di Konawe Utara, Wapres akan 

disambut oleh Bupati Konawe Utara, dan 

selanjutnya berkendara menggunakan mobil 

menuju PT. NIS, Kecamatan Motui untuk 

melakukan peletakan batu pertama. 

Berdasarkan pernyataan tertulis dari Biro Pers, 

Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Wakil 

Presiden, Kamis 19 Mei, disebutkan Wapres 

http://jakarta.tribunnews.com/2022/05/19/20-bulan-upah-tak-dibayar-eks-pekerja-hotel-crowne-plaza-jakarta-surati-anies-baswedan
http://jakarta.tribunnews.com/2022/05/19/20-bulan-upah-tak-dibayar-eks-pekerja-hotel-crowne-plaza-jakarta-surati-anies-baswedan
http://jakarta.tribunnews.com/2022/05/19/20-bulan-upah-tak-dibayar-eks-pekerja-hotel-crowne-plaza-jakarta-surati-anies-baswedan
http://jakarta.tribunnews.com/2022/05/19/20-bulan-upah-tak-dibayar-eks-pekerja-hotel-crowne-plaza-jakarta-surati-anies-baswedan
http://jakarta.tribunnews.com/2022/05/19/20-bulan-upah-tak-dibayar-eks-pekerja-hotel-crowne-plaza-jakarta-surati-anies-baswedan
http://jakarta.tribunnews.com/2022/05/19/20-bulan-upah-tak-dibayar-eks-pekerja-hotel-crowne-plaza-jakarta-surati-anies-baswedan
http://manado.tribunnews.com/2022/05/19/cek-daftar-upah-minimum-provinsi-atau-ump-2022-di-34-provinsi-indonesia
http://manado.tribunnews.com/2022/05/19/cek-daftar-upah-minimum-provinsi-atau-ump-2022-di-34-provinsi-indonesia
http://manado.tribunnews.com/2022/05/19/cek-daftar-upah-minimum-provinsi-atau-ump-2022-di-34-provinsi-indonesia
http://manado.tribunnews.com/2022/05/19/cek-daftar-upah-minimum-provinsi-atau-ump-2022-di-34-provinsi-indonesia
http://manado.tribunnews.com/2022/05/19/cek-daftar-upah-minimum-provinsi-atau-ump-2022-di-34-provinsi-indonesia
http://manado.tribunnews.com/2022/05/19/cek-daftar-upah-minimum-provinsi-atau-ump-2022-di-34-provinsi-indonesia
http://voi.id/berita/169084/wapres-ma-ruf-amin-kunjungan-kerja-ke-kawasan-industri-konawe-utara
http://voi.id/berita/169084/wapres-ma-ruf-amin-kunjungan-kerja-ke-kawasan-industri-konawe-utara
http://voi.id/berita/169084/wapres-ma-ruf-amin-kunjungan-kerja-ke-kawasan-industri-konawe-utara
http://voi.id/berita/169084/wapres-ma-ruf-amin-kunjungan-kerja-ke-kawasan-industri-konawe-utara
http://voi.id/berita/169084/wapres-ma-ruf-amin-kunjungan-kerja-ke-kawasan-industri-konawe-utara
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Ma'ruf Amin dan Ibu Wury Ma'ruf Amin 

berangkat menggunakan Pesawat Khusus 

Kepresidenan Boeing 737- 400 TNI AU dari 

Terminal 3 Bandar Udara Internasional 

Soekarno-Hatta pada Kamis, pukul 07.30 WIB 

atau 08.30 WITA. 

166. 19 

May 

2022 

Hari Ini Wapres 

Kunker ke Sultra 

Tinjau Kawasan 

Industri 

Nusantara Sejati 

Positive Media Indonesia Menurut rencana, kunjungan tersebut untuk 

melakukan peletakan batu pertama Kawasan 

Industri Nusantara Industri Sejati (NIS) di 

Kabupaten Konawe Utara dan memberikan 

bantuan sosial kepada masyarakat di Kota 

Kendari. WAKIL Presiden Ma'ruf Amin beserta 

rombongan melakukan kunjungan kerja ke 

Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Selain Wury 

Ma'ruf Amin, Ikut mendampingi Ma'ruf dalam 

kunker tersebut yaitu Menteri Ketenagakerjaan 

Ida Fauziyah, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad 

Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Bidang 

Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, 

Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan 

Kemiskinan dan Otonomi Daerah M. Imam Azis, 

Tim Ahli Wapres Farhat Brachma, Direktur 

Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko 

Cahyo, dan Kepala Badan Amil Zakat Nasional 

Noor Achmad. Rombongan Wapres berangkat 

dari Terminal 3 Bandar Udara Internasional 

Soekarno-Hatta menuju Kendari dengan 

menggunakan esawat Khusus Kepresidenan 

Boeing 737- 400 TNI AU pada pukul 07.30 WIB. 

167. 19 

May 

2022 

Wapres Bakal 

Bagikan Bansos 

untuk 

Masyarakat di 

Kendari 

Positive Indonesiatoday.co.id "Wapres akan memberikan bantuan langsung 

tunai, serta bantuan jaminan sosial dan 

santripreneur di Sentra Meohai Kendari," tulis 

pernyataan resmi Sekretariat Wapres, Kamis, 19 

Mei 2022. Selepas acara, Wapres dan 

rombongan kembali ke Kota Kendari dengan 

Helikopter yang sama. Wapres akan 

memberikan bantuan langsung tunai, serta 

bantuan jaminan sosial dan santripreneur di 

Sentra Meohai Kendari. Ma'ruf menggunakan 

pesawat khusus kepresidenan Boeing 737- 400 

TNI AU dan lepas landas dari Terminal 3 Bandar 

Udara Internasional Soekarno-Hatta, 

Cengkareng, menuju Provinsi Sultra, pukul 07.30 

WIB. 

http://mediaindonesia.com/ekonomi/493366/hari-ini-wapres-kunker-ke-sultra-tinjau-kawasan-industri-nusantara-sejati
http://mediaindonesia.com/ekonomi/493366/hari-ini-wapres-kunker-ke-sultra-tinjau-kawasan-industri-nusantara-sejati
http://mediaindonesia.com/ekonomi/493366/hari-ini-wapres-kunker-ke-sultra-tinjau-kawasan-industri-nusantara-sejati
http://mediaindonesia.com/ekonomi/493366/hari-ini-wapres-kunker-ke-sultra-tinjau-kawasan-industri-nusantara-sejati
http://mediaindonesia.com/ekonomi/493366/hari-ini-wapres-kunker-ke-sultra-tinjau-kawasan-industri-nusantara-sejati
http://indonesiatoday.co.id/read/wapres-bakal-bagikan-bansos-untuk-masyarakat-di-kendari-721707
http://indonesiatoday.co.id/read/wapres-bakal-bagikan-bansos-untuk-masyarakat-di-kendari-721707
http://indonesiatoday.co.id/read/wapres-bakal-bagikan-bansos-untuk-masyarakat-di-kendari-721707
http://indonesiatoday.co.id/read/wapres-bakal-bagikan-bansos-untuk-masyarakat-di-kendari-721707
http://indonesiatoday.co.id/read/wapres-bakal-bagikan-bansos-untuk-masyarakat-di-kendari-721707
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168. 19 

May 

2022 

Bertolak ke 

Sultra, Wapres 

Hadiri Peletakan 

Batu Pertama 

Kawasan Industri 

NIS 

Neutral Indonesiatoday.co.id Ma'ruf akan memberikan bantuan sosial kepada 

masyarakat di Kota Kendari, dan melakukan 

peletakan batu pertama Kawasan Industri 

Nusantara Industri Sejati (NIS) di Kabupaten 

Konawe Utara. Setibanya di Konawe Utara, 

Wapres akan disambut oleh Bupati Konawe 

Utara, dan selanjutnya dengan berkendara mobil 

menuju PT. NIS, Kecamatan Motui, untuk 

melakukan peletakan batu pertama. Wakil 

Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin melakukan 

kunjungan kerja ke Sulawesi Tenggara, Kamis 

(19/5). Selepas acara, Wapres dan rombongan 

kembali ke Kota Kendari dengan Helikopter yang 

sama. 

  

http://indonesiatoday.co.id/read/bertolak-ke-sultra-wapres-hadiri-peletakan-batu-pertama-kawasan-industri-nis-721713
http://indonesiatoday.co.id/read/bertolak-ke-sultra-wapres-hadiri-peletakan-batu-pertama-kawasan-industri-nis-721713
http://indonesiatoday.co.id/read/bertolak-ke-sultra-wapres-hadiri-peletakan-batu-pertama-kawasan-industri-nis-721713
http://indonesiatoday.co.id/read/bertolak-ke-sultra-wapres-hadiri-peletakan-batu-pertama-kawasan-industri-nis-721713
http://indonesiatoday.co.id/read/bertolak-ke-sultra-wapres-hadiri-peletakan-batu-pertama-kawasan-industri-nis-721713
http://indonesiatoday.co.id/read/bertolak-ke-sultra-wapres-hadiri-peletakan-batu-pertama-kawasan-industri-nis-721713
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Title Disnaker Wonogiri Gelar Job Fair, Butuhkan 2.241 Orang Untuk 

25 Perusahaan 

Author Galuh Sekar 

Media Sonora.id Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Neutral 

Link http://www.sonora.id/read/423286732/disnaker-wonogiri-gelar-job-fair-butuhkan-2241-

orang-untuk-25-perusahaan 

Summary Wonogiri, Tahun 2022 ini, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Wonogiri kembali akan menggelar 

Job Fair atau bursa lowongan kerja. Hal ini dibenarkan oleh Ristanti, Kepala Disnaker 

Wonogiri yang mengatakan bahwa job fair di tahun ini akan kembali digelar namun dengan 

pelaksanaan yang berbeda yakni secara virtual karena masih dalam kondisi pandemi Covid-

19. Ristanti juga menjelaskan, bahwa ada sebanyak 25 perusahaan yang mengikuti job fair 

tahun ini, mulai dari perusahaan lokal hingga perusahaan nasional. Dari 25 perusahaan 

tersebut, terdapat 2.241 lowongan pekerjaan dengan 49 jenis jabatan pekerjaan. 

 

Wonogiri, Tahun 2022 ini, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Wonogiri kembali akan menggelar Job Fair atau 

bursa lowongan kerja. Hal ini dibenarkan oleh Ristanti, Kepala Disnaker Wonogiri yang mengatakan 

bahwa job fair di tahun ini akan kembali digelar namun dengan pelaksanaan yang berbeda yakni secara 

virtual karena masih dalam kondisi pandemi Covid-19. "Ini masih virtual karena masih di masa pandemi, 

sebelumnya secara luring. Di tahun ini pelaksanaan selama empat hari," tutur Ristanti. Jobfair ini akan 

dilaksanakan mulai hari 17 Mei sampai 20 Mei 2022. Ristanti juga menjelaskan, bahwa ada sebanyak 25 

perusahaan yang mengikuti job fair tahun ini, mulai dari perusahaan lokal hingga perusahaan nasional. 

Dari 25 perusahaan tersebut, terdapat 2.241 lowongan pekerjaan dengan 49 jenis jabatan pekerjaan. 

Dari jumlah lowongan pekerjaan tersebut turun dari tahun-tahun sebelumnya yang biasanya setiap 

jobfair ada 15.000 hingga 20.000 lowongan pekerjaan.Menurut Ristanti, hal tersebut karena adanya 

pandemi Covid-19 yang berdampak pada jumlah lowongan yang dibuka oleh pekerjaan. "Karena ini 

virtual, maka pencari kerja yang ingin apply lamaran kerja masuk ke akun melalui link terlebih dahulu, 

dari situ akan terlihat perusahaan dan posisi yang ditawarkan," jelasnya. Setelah apply lamaran kerja 

melalui link, maka perusahaan kemudian akan melakukan proses seleksi lebih lanjut. Jika dinyatakan lolos 

seleksi, maka pelamar baru akan dipanggil oleh perusahaan untuk proses rekrutmen selanjutnya. Untuk 

link yang bisa diakses para pencari kerja yakni melalui link milik Kementerian Ketenagakerjaan di job 

fair.kemnaker.go.id. Hari pertama dibuka hari Selasa (17/5/2022) pagi sudah ada ratusan pencari kerja 

yang login untuk mengikuti job fair tersebut. Dan diprediksi untuk hari-hari berikutnya juga akan 

bertambah. Dilakukan secara daring, menurut Ristanti pelaksanaan job fair ini berbeda ketika dilakukan 

secara luring karena ada sejumlah tantangan tersendirinya. "Pemahaman peserta tentang digitalisasi, 

pemahaman tentang IT masih kurang karakter digital masih kurang. Tahun kemarin itu banyak sekali 

pertanyaan terkait proses lamaran," ungkap Ristanti. Untuk saat ini penduduk usia di Wonogiri sebanyak 

783. 993 jiwa dengan angkatan kerja sebanyak 573. 025 orang, dengan angka pengangguran terbuka 

13.932 orang. 
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Title Wakil Bupati Asahan Hadiri Acara Inauguration Of School 

Operation Pengembangan BLK Maritim 

Author _noname 

Media Ewarta.com Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ewarta.co/wakil-bupati-asahan-hadiri-acara-inauguration-school-operation-

pengembangan-blk-maritim 

Summary Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos, MSi didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja 

Dra. Sementara itu Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos, MSi usai mengikuti Acara 

menjelaskan kegiatan pada hari ini dimaksudkan dalam rangka Peningkatan Sumber Daya 

Manusia di Kabupaten Asahan yaitu "SDM Tangguh". 

 

Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos, MSi didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja Dra. Meilina 

Siregar hadiri Acara Inauguration Of School Operation Kegiatan Pengembangan BLK Maritim 

(Development Of Maritime Vocational Taraining Centers) yang dihadiri langsung Menteri 

Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah bertempat di BBPVP Jalan Gatot Subroto KM 7,8 Medan Sunggal, Selasa 

(17/05/2022).Turut Hadir dalam Acara Gubsu diwakili Sekdaprovsu, Dirjen Binalavotas Budi Hartawan, 

Walikota Medan, Bupati Labura, Walikota Binjai, Bupati Sergai, Bupati Deli Serdang, Bupati Batu Bara, 

Bupati Simalungun, Bupati Nis Utara, Bupati Toba, Bupati Aceh Tamiang, Bupati Bantul, Direktur Utama 

Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, President Of Social Welfare Corporation Hinode Jepang.Gubernur 

Sumatera Utara dalam sambutannya yang disampaikan Sekdaprovsu Afifi Lubis mengatakan bahwa 

Provinsi Sumatera Utara mempunyai potensi Maritim yang sangat besar dan perlu pengolahan secara 

sungguh sungguh dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Lebih lanjut Afifi menjelaskan 

dalam rangka menggali potensi maritim yang ada di Sumatera Utara tentunya diperlukan kemampuan 

SDM yang unggul agar potensi tersebut dapat secara maksimal diolah demi kesejahteraan 

Masyarakat.Tentunya, lanjut Afifi sudah selayaknya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyampaikan 

Apresiasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI atas pelaksanaan kegiatan pada hari ini, "semoga 

kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini dapat melahirkan SDM unggul di Sumatera Utara" 

Pungkasnya.Menteri Ketenagakerjaan Hj. DR. Ida Fauziah, MSi dalam sambutannya mengatakan 

penandatanganan MoU yang dilaksanakan pada hari ini mencakup sinkronisasi program pelatihan dan 

pendampingan kelompok masyarakat dalam meningkatkan keterampilan Masyarakat, pemberdayaan 

kelompok masyarakat pascapelatihan, serta kerja sama pertukaran data informasi.Ida Fauziah menilai 

bahwa semua kerja sama itu dapat menjadi pionir bagi balai latihan vokasi di seluruh 

Kabupaten/Kota."Kami sangat yakin dengan model kerja sama ini. Komitmen dan dukungan pemerintah 

daerah (Pemda) semakin besar untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia," kata 

Menaker usai penandatanganan MoU.Menteri juga menegaskan bahwa di era persaingan global saat ini, 

sudah merupakan suatu keharusan bagi Pemerintah RI untuk menyiapkan SDM yang 

kompetitif.Sementara itu Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos, MSi usai mengikuti Acara 

menjelaskan kegiatan pada hari ini dimaksudkan dalam rangka Peningkatan Sumber Daya Manusia di 

Kabupaten Asahan yaitu "SDM Tangguh".Lebih lanjut Wakil Bupati menjelaskan bahwa untuk melahirkan 

SDM Tangguh di Kabupaten Asahan, salah satu langkah Pemerintah Kabupaten Asahan seperti yang 

dilaksanakan pada hari ini yaitu Penandatangan Nota Kesepahaman bersama antara Pemerintah 

Kabupaten Asahan dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui Dirjend Binalavotas dan disaksikan 
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Menteri Ketenaga Kerjaan RI Hj. DR.Ida Fauziah, MSi."Pemerintah Kabupaten Asahan merupakan salah 

satu dari 10 Bupati/Walikota di Sumatera Utara yang melakukan Penandatangan Nota Kesepahaman 

Bersama. Kegiatan ini dalam rangka sinergi peningkatan kompetensi, pemberian bantuan permodalan, 

dan membangun kesadaran diri bagi masyarakat di Kabupaten Asahan. Nota Kesepakatan Bersama ini 

bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan berbasis 

kompetensi, pemberian bantuan permodalan, serta peningkatan literasi guna membangun kesadaran 

diri bagi masyarakat di Kabupaten Asahan" pungkas Wakil Bupati. (3rik). 
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Title Pemkab Toba Tandatangani MoU dengan Mitra Industri Author _noname 

Media Sumut 24 Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Neutral 

Link http://www.sumut24.co/pemkab-toba-tandatangani-mou-dengan-mitra-industri 

Summary pemerintah Kabupaten Toba dalam hal ini, Wakil Bupati Toba Tonny M. Simanjuntak, 

menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) berisi kerjasama dengan 

pemerintah dan mitra industri dalam rangkaian acara Peresmian Gedung Workshop 

Pariwisata dan Perkayuan. Menaker juga meresmikan gedung workshop pariwisata dan 

perkayuan serta menyaksikan penandatanganan MoU antara Kementerian Tenaga kerja 

bersama beberapa kepala daerah di Provinsi Sumatra Utara. 

 

 

 

pemerintah Kabupaten Toba dalam hal ini, Wakil Bupati Toba Tonny M. Simanjuntak, menandatangani 

Memorandum of Understanding (MoU) berisi kerjasama dengan pemerintah dan mitra industri dalam 

rangkaian acara Peresmian Gedung Workshop Pariwisata dan Perkayuandi Balai Besar Pelatihan Vokasi 

dan Produktivitas (BBPVP),Medan, Selasa ,17 Mei 2022.Menteri Tenaga Kerja,l (Menaker) DR.H. Ida 

Fauziah, M.Si, hadir dalam acara bertajuk "Inauguration of school operation and signing Mou of 

vocational training" ini .Menaker juga meresmikan gedung workshop pariwisata dan perkayuan serta 

menyaksikan penandatanganan MoU antara Kementerian Tenaga kerja bersama beberapa kepala daerah 

di Provinsi Sumatra Utara.Gubernur Sumatra Utara, yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera 

Utara Afifi Lubis, dalam kata sambutannya melaporkan kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Sumatra 

Utara sesuai dengan data BPS, dimana jumlah penduduk usia kerja (PUK) adalah sebanyak 10,98 juta 

orang, jumlah angkatan kerja (AK) sebanyak 7,74 juta orang, penganggur terbuka sebanyak 423 ribu 

orang dengan tingkat penganggur terbuka sebanyak 5,47%.Berbagai program telah dilaksanakan dalam 

rangkat meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Provinsi Sumatra Utara yang bertujuan 

meningkatkan kompetensi untuk dapat mengurangi jumlah pengangguran di daerah ini.Di Provinsi 

Sumatera Utara terdapat 12 balai latihan kerja (BLK) pemerintah, 498 lembaga pelatihan kerja 

swasta(LPKS), dan BLK komunitas yang tersebar di beberapa kabupaten/kota.Pemerintah Provinsi 

Sumatra Utara tetap berkeinginan mendorong BLK pemerintah dan swasta agar dapat mempersiapkan 

calon pekerja migran indonesia yang akan bekerja diluar negeri sesuai job order."Hari ini kita bersyukur 

akan diresmikannya BLK Maritim di Provinsi Sumatra Utara, saya atas nama pemerintah provinsi 
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sumatera utara berterima kasih serta apresiasi setinggi tingginya kepada kementrian tenaga kerja yang 

telah memilih Provinsi Sumatra Utara menjadi salah satu dari 3 provinsi yang dipercaya dalam 

pengembangan BLK maritim bersama Provinsi Banten dan Sulawesi Selatan," sebut Afifi.Menteri Tenaga 

Kerja, Ida Fauziah, sebelum peresmian menyampaikan kata sambutannya, bahwasannya Danau Toba 

merupakan salah satu destinasi pariwisata super prioritas sehingga pengembangannya harus melibatkan 

semua stake holder untuk pendidikan dan pelatihan vokasi."Semoga apa yang menjadi ikhtiar kita 

bersama, akan menjadikan Provinsi Sumatra Utara khususnya kawasan Danau Toba menjadi destinasi 

wisata dunia yang bisa menghasilkan devisa untuk meningkatkan perekonomian sumatera utara dan 

indonesia," kata Ida Fauziah mengakhiri.Turut hadir Austrian Embassy, Kepala BNSP, deputi/direktur 

Bappenas, perwakilan bupati/walikota se- Sumatra Utara, Kadis Perijinan dan Tenaga Kerja kabupaten 

/kota se-Sumatra Utara, didampingi Kabag Bagian Protokol dan Komunikasi Setdakakab Toba. 
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Title Ada Banyak Tantangan dalam Dunia Kerja, Kemnaker Siap 

Berikan Perlindungan Ekstra bagi Pekerja 

Author Fabiola 

Febrinastri 

Media Suara.com Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Positive 

Link http://www.suara.com/bisnis/2022/05/18/095155/ada-banyak-tantangan-dalam-dunia-

kerja-kemnaker-siap-berikan-perlindungan-ekstra-bagi-pekerja 

Summary Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam upaya mengatasi besarnya potensi bahaya dan 

tingkat risiko pekerjaan terutama kesehatan kerja di masa depan bagi negara-negara 

Anggota ASEAN. Dirjen Binwasnaker & K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang, workshop yang 

merupakan salah satu program kerja lima tahun ASEAN OSHNET pada 2021-2025, dan 

Program Kerja Organization of Islamic Countries (OIC) OSHNET 2021-2022 ini bertujuan 

untuk memperkuat kapasitas teknik dari peserta, terkait dengan tantangan kesehatan kerja 

sebagai upaya dalam memberikan perlindungan secara maksimal pada era future of work.  

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar "Workshop on Addressing Challenges of 

Occupational Health in the Future of Work" di Jakarta, Selasa (17/5/2022).Kegiatan tersebut 

diselenggarakan dalam upaya mengatasi besarnya potensi bahaya dan tingkat risiko pekerjaan terutama 

kesehatan kerja di masa depan bagi negara-negara Anggota ASEAN.Dirjen Binwasnaker & K3 Kemnaker, 

Haiyani Rumondang, workshop yang merupakan salah satu program kerja lima tahun ASEAN OSHNET 

pada 2021-2025, dan Program Kerja Organization of Islamic Countries (OIC) OSHNET 2021-2022 ini 

bertujuan untuk memperkuat kapasitas teknik dari peserta, terkait dengan tantangan kesehatan kerja 

sebagai upaya dalam memberikan perlindungan secara maksimal pada era future of work."Penggunaan 

teknologi dan digitalisasi telah membawa perubahan yang sigifikan di dunia kerja. Penggunaan teknologi 

baru pada dunia kerja berdampak pada resiko kerja baru menjadi tantangan dalam memberikan 

perlindungan K3," ujar Haiyani Rumondang secara virtual kepada peserta workshop.Haiyani Rumondang 

menjelaskan, bentuk-bentuk hubungan kerja saat ini tak lagi berpola konvensional, sehingga menjadi 

tantangan perlindungan seperti apa yang dibutuhkan oleh pekerja. Tantangan lain yang dihadapi adalah 

perubahan iklim dan bagaimana memastikan perlindungan bagi pekerja, saat mereka bekerja dari jarak 

jauh yang dapat menimbulkan banyak masalah di kemudian hari."Perubahan-perubahan ini menjadi 

tantangan mendasar, mengenai bagaimana memastikan perlindungan berkelanjutan bagi seluruh 
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pekerja, terutama pada masa-masa sulit atau pada saat krisis ekonomi, khususnya terkait dengan 

perlindungan kesehatan kerja," katanya.Haiyani menambahkan, sebelum pandemi Covid-19, berbagai 

negara telah mengeluarkan kebijakan perlindungan bagi pekerja sebagai upaya untuk beradaptasi 

dengan perkembangan jaman. Namun perlindungan yang telah diberikan selama ini belum memadai. 

"Dampak pandemi COVID-19 menegaskan bahwa pola kerja konvensional yang selama ini telah dilakukan 

tidak lagi relevan untuk beberapa jenis pekerjaan," katanya.Teknologi dan otomatisasi, lanjut Haiyani 

Rumondang, saat ini telah menjadi jalan keluar ketika mobilitas fisik dibatasi. Bekerja pada platform 

digital telah menjadi trend dalam menanggapi situasi yang muncul. Perubahan tersebut berdampak pada 

faktor risiko yang dihadapi oleh pekerja dan sering disebut sebagai bahaya lingkungan kerja."Termasuk 

bahaya fisik, kimia, biologi, fisiologi/ergonomik dan psikologis yang berasal dari berbagai peralatan, 

bahan, dan proses kerja," katanya.IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS 
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Title Link Cek Data Pencairan BSU Karyawan 2022 & Kapan Kepastian BLT 

BPJS Katenagakerjaan Rp1 Juta Cair 

Author _noname 

Media Tribun News Pontianak Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Positive 

Link http://pontianak.tribunnews.com/2022/05/18/link-cek-data-pencairan-bsu-karyawan-

2022-kapan-kepastian-blt-bpjs-katenagakerjaan-rp1-juta-cair 

Summary Kapan kepastian BLT pekerja Rp1 juta dicairkan oleh pemerintah?. BLT pekerja swasta atau 

BSU karyawan akan diberikan pada mereka yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. 

Pemerintah awalnya berencana akan mencairkan BLT tersebut pada April 2022 berdasarkan 

berita yang dilansir dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan 

Anwar Sanusi menjelaskan, BSU akan mulai diberikan pada April 2022. Cek Status Penerima 

BSU Melalui Laman BPJS Ketenagakerjaan. 

 

 

 

Kapan kepastian BLT pekerja Rp1 juta dicairkan oleh pemerintah?BLT pekerja swasta atau BSU karyawan 

akan diberikan pada mereka yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.Selain itu, syarat utama adalah 

karyawan yang bersangkutan mempunyai gaji bulanan dibawah Rp3,5 juta.Pemerintah mencairkan dana 

tersebut untuk 8,8 juta pekerja dengan anggaran Rp8,8 T.Cek segera apakah BLT tersebut sudah dicairkan 

apa belum dengan mengecek rekening bank pemerintah Anda.Pemerintah awalnya berencana akan 

mencairkan BLT tersebut pada April 2022 berdasarkan berita yang dilansir dari Kompas.com, Sekretaris 

Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, BSU akan mulai diberikan pada April 

2022."Iyalah (pemberian BSU) bulan ini (April 2022). Ini kan arahnya baru kemarin, jadi kita akan segera 

melakukan koordinasi terkait dengan keputusan tersebut untuk bisa kita lakukan dengan cepat, sesuai 

dengan koridor, dan regulasi yang ada. Terutama terkait dengan kuangan negara," ungkap Anwar seperti 

dilansir dari Tribun News.BSU diberikan untuk memberikan pelindungan bagi para pekerja/buruh, serta 

mengakselerasi pemulihan ekonomi.Kementerian Ketenagakerjaan menyalurkan BSU untuk 

meringankan beban pengeluaran pekerja.Cek Status Penerima BSU</Daftar Akun- Kemudian login ke 

akun Anda- Lengkapi Profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan, dan 

tipe lokasi- Cek PemberitahuanSetelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi tentang status penyaluran 

BSUCek Status Penerima BSU Melalui Laman BPJS Ketenagakerjaan- Login ke laman 

bpjsketenagakerjaan.go.id;- Pilih menu Cek Status Calon Penerima BSU;- Kemudian masukkan NIK, nama 
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lengkap serta tanggal lahir pada kolom yang tersedia;</Ceklis kode captcha lalu klik Lanjutkan.Jika lolos 

verifikasi, akan muncul keterangan seperti berikut ini:"Anda lolos verfikasi dan validasi BPJS 

Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk verifikasi selanjutnya akan 

dilakukan oleh Kemnaker.""Proses verfikasi dan validasi dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 16 

tahun 2021."Kriteria Penerima BSU Tahun 2022Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah, dalam Instagram 

@kemnaker, menyatakan beberapa kriteria penerima BSU sementara pada tahun ini sebagai berikut:- 

Pekerja/buruh yang memiliki upah di bawah Rp 3,5 juta;- Basis data penerima BSU juga masih 

menggunakan data pekerja/buruh peserta BPJS Kenagakerjaan;Untuk rincian kriteria dan mekanisme 

BSU 2022 lebih lanjut, sedang digodok oleh Kementerian Ketenagakerjaan. 
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Title Pemkab Asahan Jalin Kerja Sama dengan Kementerian Tenaga 

Kerja 

Author _noname 

Media Liputan Kini Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Positive 

Link http://www.liputankini.com/2022/05/pemkab-asahan-jalin-kerja-sama-dengan-

kementerian-tenaga-kerja.html 

Summary ASAHAN-Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja 

Meilina Siregar hadiri inauguration of school operation kegiatan pengembangan BLK maritim 

yang dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah bertempat di BBPVP, Medan Sunggal, 

Selasa (17/5/2022). Wakil Bupati Taufik Zainal Abidin menjelaskan, kerja sama itu dalam 

rangka peningkatan kualitas SDM di Asahan. Wakil bupati menjelaskan, untuk melahirkan 

SDM tangguh di Asahan, salah satu langkah Pemerintah Kabupaten Asahan seperti yang 

dilaksanakan adalah kera sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan melalui Dirjend 

Binalavotas dan disaksikan Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauziah. Turut Hadir dalam acara 

itu, Dirjen Binalavotas Budi Hartawan, Wali Kota Medan, Bupati Labura, Wali Kota Binjai, 

Bupati Sergai dan kepala daerah lainnya. 

 

ASAHAN-Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja Meilina Siregar 

hadiri inauguration of school operation kegiatan pengembangan BLK maritim yang dihadiri Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziah bertempat di BBPVP, Medan Sunggal, Selasa (17/5/2022).Turut Hadir dalam 

acara itu, Dirjen Binalavotas Budi Hartawan, Wali Kota Medan, Bupati Labura, Wali Kota Binjai, Bupati 

Sergai dan kepala daerah lainnya. Selain itu juga hadir Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau 

Toba, President of Social Welfare Corporation Hinode Jepang.Gubernur Sumatera Utara dalam 

sambutannya yang disampaikan Sekdaprov Afifi Lubis mengatakan, Sumatera Utara mempunyai potensi 

maritim yang sangat besar dan perlu pengolahan secara sungguh sungguh dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.Afifi menjelaskan, dalam rangka menggali potensi maritim di Sumatera Utara 

tentunya diperlukan kemampuan SDM yang unggul agar potensi tersebut dapat secara maksimal diolah 

demi kesejahteraan masyarakat.Dijelaskan Afifi, selayaknya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 

menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan atas pelaksanaan kegiatan ini. "Semoga 

kegiatan ini dapat melahirkan SDM unggul di Sumatera Utara," katanya.Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziah mengatakan, MoU mencakup sinkronisasi program pelatihan dan pendampingan kelompok 

masyarakat dalam meningkatkan keterampilan masyarakat, pemberdayaan kelompok masyarakat 

pascapelatihan serta kerja sama pertukaran data informasi.Ida Fauziah menilai, semua kerja sama itu 

dapat menjadi pionir bagi balai latihan vokasi di seluruh Kabupaten/Kota. "Kami sangat yakin dengan 

model kerja sama ini. Komitmen dan dukungan pemerintah daerah semakin besar untuk pengembangan 

SDM Indonesia," katanya.Wakil Bupati Taufik Zainal Abidin menjelaskan, kerja sama itu dalam rangka 

peningkatan kualitas SDM di Asahan.Wakil bupati menjelaskan, untuk melahirkan SDM tangguh di 

Asahan, salah satu langkah Pemerintah Kabupaten Asahan seperti yang dilaksanakan adalah kera sama 

dengan Kementerian Ketenagakerjaan melalui Dirjend Binalavotas dan disaksikan Menteri Ketenaga 

Kerjaan Ida Fauziah. 
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Title Indonesia dan Jepang Siapkan Pilot Project Pelatihan Bagi Perawat 

Lansia di Jepang 

Author Merdeka 

Media Merdeka Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Positive 

Link http://www.merdeka.com/peristiwa/indonesia-dan-jepang-siapkan-pilot-project-

pelatihan-bagi-perawat-lansia-di-jepang.html 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan bersama Hinode Social Welfare Corporation, Jepang, tengah 

mempersiapkan program pelatihan pilot project di tahun ini, sebagai calon pekerja di Jepang 

melalui skema Specified Skilled Workers atau SSW. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

dalam kesempatannya menghadiri sekaligus menyaksikan nota kesepakatan dengan Hinode 

Social Welfare Corporation, menyebutkan bahwa Jepang saat ini membutuhkan SDM yang 

tinggi dikarenakan banyak penduduknya telah memasuki usia lanjut.  

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan bersama Hinode Social Welfare Corporation, Jepang, tengah 

mempersiapkan program pelatihan pilot project di tahun ini, sebagai calon pekerja di Jepang melalui 

skema Specified Skilled Workers atau SSW.Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam 

kesempatannya menghadiri sekaligus menyaksikan nota kesepakatan dengan Hinode Social Welfare 

Corporation, menyebutkan bahwa Jepang saat ini membutuhkan SDM yang tinggi dikarenakan banyak 

penduduknya telah memasuki usia lanjut. Sejak beberapa tahun lalu, Pemerintah Jepang mendorong 

penerimaan peserta pemagangan maupun tenaga kerja asing melalui skema SSW."Hal ini tentunya 

merupakan peluang sangat baik bagi SDM Indonesia yang ingin bekerja sebagai perawat lansia/Caregiver 

di Jepang, mengingat Negara Jepang tertarik atas kemampuan dan sikap tenaga kerja Indonesia yang 

dikenal dengan ramah dan sopan," jelas Menaker Ida.Menaker Ida mengungkapkan, setelah 

menyelesaikan pelatihan ini, para lulusan berkesempatan untuk mengikuti uji kompetensi sesuai standar 

Jepang. "Apabila lulus maka berkesempatan untuk bekerja di Jepang melalui skema Specified Skilled 

Workers atau SSW," ucap Menaker Ida.Sebagai informasi, Hinode Medical Walfare Group adalah 

perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan dan makanan. Perusahaan tersebut berbasis di Perfektur 

Hyogo, Jepang. 
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Title Bupati Sergai Tandatangani MoU Peningkatan Kualitas SDM Author _noname 

Media Top Metro Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Positive 

Link http://topmetro.news/146029/darma-wijaya-melakukan-penandatanganan-mou-dengan-

kemennaker 

Summary Harapan Bupati Sergai. Senada dengan Sekda Pemprovsu, usai kegiatan, Bupati Sergai H 

Darma Wijaya berharap kerjasama ini dapat terlaksana dengan baik sehingga mampu 

meningkatkan kualitas SDM di Tanah Bertuah Negeri Beradat. Bupati H Darma Wijaya 

bersama sejumlah kepala daerah se-Sumatera Utara (Sumatra Utara) melakukan 

penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) dengan Kementerian 

Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas 

(Ditjend Binalavotas) di BBPVP Jalan Gatot Subroto KM 7,8 Medan Sunggal, Selasa 

(17/5/2022). Hal tersebut sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

(SDM) sekaligus mewujudkan masyarakat Serdang Bedagai (Sergai) yang Maju Terus; 

Mandiri, Sejahtera, dan Religius,. 

 

 

 

Bupati H Darma Wijaya bersama sejumlah kepala daerah se-Sumatera Utara (Sumatra Utara) melakukan 

penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) dengan Kementerian Ketenagakerjaan melalui 

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas (Ditjend Binalavotas) di BBPVP Jalan 

Gatot Subroto KM 7,8 Medan Sunggal, Selasa (17/5/2022).Hal tersebut sebagai upaya dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus mewujudkan masyarakat Serdang Bedagai 

(Sergai) yang Maju Terus; Mandiri, Sejahtera, dan Religius,Penandatanganan MoU ini dalam rangka 

sinergi peningkatan kompetensi, pemberian bantuan permodalan, dan membangun kesadaran diri bagi 

masyarakat di kabupaten/kota masing-masing.Kegiatan yang dirangkai dengan Inauguration of School 

Operation Kegiatan Pengembangan BLK Maritim (Development of Maritime Vocational Training Centers) 

ini disaksikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang mengatakan jika 

penandatanganan MoU yang dilaksanakan ini mencakup sinkronisasi program pelatihan dan 

pendampingan kelompok masyarakat dalam meningkatkan keterampilan masyarakat, pemberdayaan 

kelompok masyarakat pasca pelatihan serta kerja sama pertukaran data informasi.Disampaikan Ida 

bahwa semua kerja sama itu dapat menjadi pionir bagi balai latihan vokasi di seluruh kabupaten/kota. 
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"Dengan kerjasama yang akan berlangsung nantinya, komitmen dan dukungan pemerintah daerah 

(Pemda) semakin besar untuk pengembangan SDM Indonesia," terangnya.Di kesempatan serupa, 

mewakili Gubernur Sumatera Utara, Sekda Provsu Afifi Lubis mengatakan bahwa dalam rangka menggali 

potensi maritim yang ada di Sumatra Utara diperlukan kemampuan SDM yang unggul agar potensi 

tersebut dapat secara maksimal diolah demi kesejahteraan masyarakat."Sudah selayaknya Pemprovsu 

menyampaikan Apresiasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI atas pelaksanaan gelaran.ini. Semoga 

kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini dapat melahirkan SDM unggul di Sumatra Utara," 

tandasnya.Harapan Bupati SergaiSenada dengan Sekda Pemprovsu, usai kegiatan, Bupati Sergai H Darma 

Wijaya berharap kerjasama ini dapat terlaksana dengan baik sehingga mampu meningkatkan kualitas 

SDM di Tanah Bertuah Negeri Beradat."Saya rasa kerjasama ini sangat penting khususnya bagi 

masyarakat Sergai. Ini sejalan dengan misi kami dalam meningkatkan kualitas SDM sekaligus 

mewujudkan masyarakat Sergai yang Maju Terus," tutupnya.Turut hadir Wakil Dubes Austria Philip 

Roessl, Dirjen Binalavotas Budi Hartawan, Wakil Walikota Medan, Bupati Labura, Walikota Binjai, Wakil 

Bupati Langkat, Bupati Deli Serdang, Bupati Batu Bara, Bupati Simalungun, Bupati Nias Utara, Bupati 

Toba, Bupati Aceh Tamiang, Bupati Bantul, Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, 

President Of Social Welfare Corporation Hinode Jepan serta undangan lainnya. 
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Title Kemnaker dan Jepang Siapkan Pelatihan Perawat Lansia Author _noname 

Media Tempo.co Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Positive 

Link http://nasional.tempo.co/read/1592667/kemnaker-dan-jepang-siapkan-pelatihan-

perawat-lansia 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan bersama Hinode Social Welfare Corporation, Jepang, sedang 

mempersiapkan program pelatihan pilot project sebagai calon pekerja di Jepang melalui 

skema Specified Skilled Workers atau SSW. Saat menghadiri penandatanganan nota 

kesepakatan dengan Hinode Social Welfare Corporation, Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah, menyebutkan bahwa Jepang saat ini membutuhkan SDM yang tinggi karena 

banyak penduduknya telah memasuki usia lanjut.  

 

Kementerian Ketenagakerjaan bersama Hinode Social Welfare Corporation, Jepang, sedang 

mempersiapkan program pelatihan pilot project sebagai calon pekerja di Jepang melalui skema Specified 

Skilled Workers atau SSW.Saat menghadiri penandatanganan nota kesepakatan dengan Hinode Social 

Welfare Corporation, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyebutkan bahwa Jepang saat ini 

membutuhkan SDM yang tinggi karena banyak penduduknya telah memasuki usia lanjut."Hal ini 

tentunya merupakan peluang sangat baik bagi SDM Indonesia yang ingin bekerja sebagai perawat 

lansia/caregiver di Jepang, mengingat Negara Jepang tertarik atas kemampuan dan sikap tenaga kerja 

Indonesia yang dikenal dengan ramah dan sopan," kata Menaker.Ia melanjutkan, setelah menyelesaikan 

pelatihan ini, para lulusan berkesempatan untuk mengikuti uji kompetensi sesuai standar Jepang melalui 

skema Specified Skilled Workers atau SSW. Adapun, Hinode Medical Walfare Group adalah perusahaan 

yang bergerak di bidang kesehatan dan makanan. Perusahaan tersebut berbasis di Perfektur Hyogo, 

Jepang 
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Title Bupati Sergai Tandatangani MoU Peningkatan Kualitas SDM Author _noname 

Media Fajar Harapan Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Positive 

Link http://www.fajarharapan.id/2022/05/bupati-sergai-tandatangani-mou.html 

Summary Senada dengan Sekda Pemprovsu, usai kegiatan, Bupati Sergai H Darma Wijaya berharap 

kerjasama ini dapat terlaksana dengan baik sehingga mampu meningkatkan kualitas SDM di 

Tanah Bertuah Negeri Beradat. Bupati H Darma Wijaya bersama sejumlah Kepala Daerah se-

Sumatera Utara (Sumatra Utara) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama 

(MoU) dengan Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan 

Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas (Ditjend Binalavotas) di BBPVP Jalan Gatot Subroto KM 

7,8 Medan Sunggal, Selasa (17/05/2022). 

 

 

 

Bupati H Darma Wijaya bersama sejumlah Kepala Daerah se-Sumatera Utara (Sumatra Utara) melakukan 

penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Kementerian Ketenagakerjaan melalui 

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas (Ditjend Binalavotas) di BBPVP Jalan 

Gatot Subroto KM 7,8 Medan Sunggal, Selasa (17/05/2022).Penandatanganan MoU ini dalam rangka 

sinergi peningkatan kompetensi, pemberian bantuan permodalan, dan membangun kesadaran diri bagi 

masyarakat di kabupaten/kota masing-masing.Kegiatan yang dirangkai dengan Inauguration of School 

Operation Kegiatan Pengembangan BLK Maritim (Development of Maritime Vocational Training Centers) 

ini disaksikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang mengatakan jika 

penandatanganan MoU yang dilaksanakan ini mencakup sinkronisasi program pelatihan dan 

pendampingan kelompok masyarakat dalam meningkatkan keterampilan masyarakat, pemberdayaan 

kelompok masyarakat pasca pelatihan serta kerja sama pertukaran data informasi.Disampaikan Ida 

bahwa semua kerja sama itu dapat menjadi pionir bagi balai latihan vokasi di seluruh 

kabupaten/kota."Dengan kerjasama yang akan berlangsung nantinya, komitmen dan dukungan 

pemerintah daerah (Pemda) semakin besar untuk pengembangan SDM Indonesia," 

terangnya.Dikesempatan serupa, mewakili Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Sekda Pemerintah 

Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) Afifi Lubis mengatakan bahwa dalam rangka menggali potensi 

maritim yang ada di Sumatra Utara diperlukan kemampuan SDM yang unggul agar potensi tersebut dapat 

secara maksimal diolah demi kesejahteraan masyarakat."Sudah selayaknya Pemprovsu menyampaikan 
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Apresiasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI atas pelaksanaan gelaran.ini. Semoga kegiatan yang 

dilaksanakan pada hari ini dapat melahirkan SDM unggul di Sumatra Utara" tandasnya.Senada dengan 

Sekda Pemprovsu, usai kegiatan, Bupati Sergai H Darma Wijaya berharap kerjasama ini dapat terlaksana 

dengan baik sehingga mampu meningkatkan kualitas SDM di Tanah Bertuah Negeri Beradat."Saya rasa 

kerjasama ini sangat penting khususnya bagi masyarakat Sergai. Ini sejalan dengan misi kami dalam 

meningkatkan kualitas SDM sekaligus mewujudkan masyarakat Sergai yang Maju Terus," tutupnya.Turut 

hadir dalam acara Wakil Dubes Austria, Philip Roessl, Dirjen Binalavotas Budi Hartawan, Wakil Walikota 

Medan, Bupati Labura, Walikota Binjai, Wakil Bupati Langkat, Bupati Deli Serdang, Bupati Batu Bara, 

Bupati Simalungun, Bupati Nias Utara, Bupati Toba, Bupati Aceh Tamiang, Bupati Bantul, Direktur Utama 

Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, President Of Social Welfare Corporation Hinode Jepan serta 

undangan lainnya. 
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Title Kemnaker Jalin Kolaborasi untuk Percepat Transformasi BLK Author _noname 

Media Tempo.co Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Neutral 

Link http://nasional.tempo.co/read/1592670/kemnaker-jalin-kolaborasi-untuk-percepat-

transformasi-blk 

Summary Adapun, transformasi BLK bertujuan untuk menjadikan BLK sebagai pusat pengembangan 

kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang memiliki daya saing di tingkat Nasional dan 

Internasional. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyampaikan bahwa untuk 

mewujudkan hal tersebut, transformasi BLK diimplementasikan melalui pendekatan strategi 

6R. Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi 

Dan Produktivitas (Ditjen Binalavotas) berupaya mempercepat implementasi kebijakan 

transformasi BLK. Pertama, rebranding BLK menjadi BPVP harus bisa meningkatkan daya 

tarik dan kepercayaan publik. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas 

(Ditjen Binalavotas) berupaya mempercepat implementasi kebijakan transformasi BLK. Salah satu cara 

yakni aktif menjalin kolaborasi dengan para stakeholders seperti pemerintah daerah dan mitra 

industri.Dirjen Binalavotas, Budi Hartawan, mengatakan kemitraan dengan beberapa pemerintah daerah 

yang telah disepakati didalam penandatanganan Nota Kesepahaman ini yakni tentang Peningkatan 

Kompetensi dan Pemberian Bantuan Permodalan usaha bagi Kelompok Masyarakat di Provinsi Sumatera 

Utara.Adapun, transformasi BLK bertujuan untuk menjadikan BLK sebagai pusat pengembangan 

kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang memiliki daya saing di tingkat Nasional dan 

Internasional.Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyampaikan bahwa untuk mewujudkan hal 

tersebut, transformasi BLK diimplementasikan melalui pendekatan strategi 6R. Pertama, rebranding BLK 

menjadi BPVP harus bisa meningkatkan daya tarik dan kepercayaan publik. Dua, reformasi kelembagaan 

harus bisa meningkatkan kinerja organisasi BPVP yang lebih inovatif dan transformatif.Tiga, redesign 

pelatihan harus mampu merespons tantangan ketenagakerjaan kontemporer. Empat, revitalisasi 

fasilitas, sarana, dan prasarana harus mampu meningkatkan kualitas, kapasitas, dan aksesibilitas BPVP. 

Lima, reorientasi sumber daya manusia (sdm) instruktur, tenaga pelatihan dan asesor kompetensi harus 

bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pelatihan vokasi. Terakhir, relationship harus bisa 

meningkatkan kemitraan dan kolaborasi dengan stakeholders dalam rangka memperkuat kinerja BPVP 
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Title Aspek Indonesia boikot Dunkin' Donuts Author Alinea Id 

Media Alinea Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Negative 

Link http://www.alinea.id/bisnis/aspek-indonesia-boikot-dunkin-donuts-b2fjU9D7B 

Summary Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat menegaskan, Aspek Indonesia juga menyerukan 

gerakan "Boikot Dunkin' Donuts!" karena manajemen Dunkin' Donuts telah melakukan 

tindakan sewenang-wenang terhadap pekerjanya. Aspek Indonesia menyebutkan, sejak Mei 

2020, manajemen Dunkin' Donuts, hanya melalui memo internal, secara sepihak telah 

merumahkan pekerja tanpa kepastian batas waktu dan menghentikan secara sepihak hak 

atas upah/gaji pekerja sampai dengan hari ini, termasuk Tunjangan Hari Raya. Belum bayar 

THR 2021 dan 2022, Aspek Indonesia boikot Dunkin' Donuts. "AspekIndonesia akan terus 

melakukan gerakan "Boikot Dunkin' Donuts!" dengan melibatkan Konfederasi Serikat 

Pekerja Indonesia (KSPI), sampai adanya kepastian para pekerja dipekerjakan kembali dan 

dibayar upah/gajinya serta THR selama dirumahkan secara sepihak," papar dia. 

 

 

 

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia), selaku induk organisasi dari Serikat Pekerja PT 

Dunkindo Lestari (SP Kintari), membuat laporan pengaduan tertulis kepada Menteri Ketenagakerjaan, 

terkait kasus tidak dibayarkannya Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 dan 2022 oleh Manajemen PT 

Dunkindo Lestari dan kasus lainnya yang terjadi di PT Dunkindo Lestari. PT Dunkindo Lestari adalah 

perusahaan makanan minuman yang dikenal dengan merek dagang Dunkin' Donuts.Presiden Aspek 

Indonesia Mirah Sumirat menegaskan, Aspek Indonesia juga menyerukan gerakan "Boikot Dunkin' 

Donuts!" karena manajemen Dunkin' Donuts telah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap 

pekerjanya."Para pekerja tersebut adalah 35 pengurus dan anggota SP Kintari, yang status hubungan 

kerjanya adalah pekerja tetap, berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)," kata dia 

dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/5).Aspek Indonesia menyebutkan, sejak Mei 2020, manajemen 

Dunkin' Donuts, hanya melalui memo internal, secara sepihak telah merumahkan pekerja tanpa 

kepastian batas waktu dan menghentikan secara sepihak hak atas upah/gaji pekerja sampai dengan hari 

ini, termasuk Tunjangan Hari Raya. Faktanya para pekerja secara sah masih terikat hubungan kerja dan 

tidak bekerjanya disebabkan mengikuti instruksi dari manajemen Dunkin' Donuts untuk dirumahkan dan 

tidak bekerja.Belum bayar THR 2021 dan 2022, Aspek Indonesia boikot Dunkin' DonutsPengangguran di 
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Kalimantan Timur turun 0,04%Problem pengangguran tak berkesudahanKemudian THR pada 2021 dan 

2022, sampai saat ini belum dibayarkan oleh manajemen Dunkin' Donuts. Padahal berdasarkan Surat 

Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 6 April 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR 

Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dinyatakan bahwa pemberian THR 

keagamaan merupakan kewajiban pengusaha sebagai upaya memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan 

keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaannya.Untuk itu, Mirah Sumirat mendesak Menteri 

Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi tegas kepada manajemen Dunkin' Donuts, atas 

ketidakpatuhan dalam pembayaran THR, baik sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan 

kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan 

usaha."Faktanya Dunkin' Donuts masih beroperasi dan memiliki cabang/branch yang tersebar di berbagai 

wilayah. Namun manajemen Dunkin' Donuts tidak pernah menunjukkan iktikad baik untuk 

mempekerjakan kembali para pekerja yang dirumahkan. Serta tidak memiliki iktikad baik untuk 

membayar hak atas upah/gaji dan THR pekerja yang selama 2 tahun sampai dengan hari ini, tidak 

dibayarkan oleh manajemen Dunkin' Donuts," papar dia.Padahal melalui upaya mediasi di Kementerian 

Ketenagakerjaan RI, Mediator juga telah menerbitkan Surat Anjuran yang pada butir 4 dan 5 dinyatakan 

agar pengusaha PT. Dunkindo Lestari menempatkan kembali para 92 pekerja yang dirumahkan, untuk 

aktif kembali bekerja di lokasi kerja yang masih beroperasi tanpa persyaratan pelatihan dan lulus 

pelatihan yang diadakan pengusaha. Selain itu, agar pekerja menerima penempatan yang dilakukan oleh 

pengusaha PT Dunkindo Lestari untuk aktif kembali bekerja di lokasi kerja yang masih beroperasi, tanpa 

persyaratan pelatihan dan lulus pelatihan yang diadakan pihak pengusaha."AspekIndonesia akan terus 

melakukan gerakan "Boikot Dunkin' Donuts!" dengan melibatkan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia 

(KSPI), sampai adanya kepastian para pekerja dipekerjakan kembali dan dibayar upah/gajinya serta THR 

selama dirumahkan secara sepihak," papar dia. 
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Title Hadiri Kegiatan BLK Maritim di Medan, Menaker: Peluang 

Tingkatkan Daya Saing SDM 

Author _noname 

Media Mistar.id Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Positive 

Link http://www.mistar.id/sumut/hadiri-kegiatan-blk-maritim-di-medan-menaker-peluang-

tingkatkan-daya-saing-sdm 

Summary Karena itu, Afifi menyampaikan apresiasi atas peresmian BLK Maritim di Sumatra Utara, 

kepada Pemerintah Austria selaku pihak yang membiayai serta Kemenaker yang terus 

mengoptimalisasi pengembangannya di Medan. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida 

Fauziyah menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan terus lakukan optimalisasi dalam pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) 

Maritim di Medan.  

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia 

melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus lakukan optimalisasi dalam pengembangan Balai Latihan 

Kerja (BLK) Maritim di Medan.Program hasil kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Austria ini 

dibiayai oleh Pemerintah Austria melalui skema soft loan. Hal ini dikatakan Ida dalam acara Inauguration 

of School Operation Kegiatan Pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) Maritim (Development of 

Maritime Vocational Training Centers) di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan, 

Selasa (17/5/22).Ia menyatakan bahwa pengembangan BLK Maritim terdiri dari 4 komponen utama yaitu 

konstruksi gedung; pengadaan peralatan pelatihan; pengembangan kurikulum, silabus, program dan 

modul pelatihan; serta pelatihan instruktur dan manajemen sesuai dengan standar Austria yang diakui di 

Eropa."Atas koordinasi dan kerja sama yang baik dari Kementerian Ketenagakerjaan, Bappenas, 

Kementerian Keuangan, Kedutaan Austria dan Bit Media e-solutions GmbH sebagai pelaksana kegiatan, 

implementasi dari kegiatan ini di BBPVP Medan berjalan sesuai jadwal, dan semoga menjadi saksi dan 

komitmen kita bersama dalam berkolaborasi untuk peningkatan kompetensi dan daya saing SDM di 

Indonesia," ujar Menaker.Adapun kegiatan pengembangan BLK Maritim ini, kata Ida, 

pembiayaannyamelalui skema soft loan (pinjaman lunak, red) Pemerintah Austria sebesar 12.400.000 

euro atau Rp200 miliar untuk pengembangan 2 kejuruan yaitu pariwisata (tourism) dan perkayuan 

(joinery).Menaker juga menjelaskan, melalui kerja sama ini, 18 orang instruktur pariwisata telah 

mengikuti pelatihan Training of Trainers (ToT) selama 8 minggu mulai 21 Juni-16 September 2021 di 

Sekolah Tinggi Pariwisata Bad Hofgastein, Austria dan pelatihan bagi 5 (lima) orang instruktur kejuruan 

perkayuan (joinery) selama 4 (empat) minggu mulai 22 Agustus-23 September 2021 di Pusat Pelatihan 

Vokasi WIFI Linz, Austria.Seluruh instruktur yang telah mengikuti ToT di Austria kemudian mendapatkan 

pelatihan lanjutan di bulan Februari hingga April 2022 dengan mendatangkan para instruktur dan expert 

dari Austria di Indonesia (BBPVP Medan) selama lima minggu untuk kejuruan pariwisata dan 9 (sembilan) 

minggu untuk kejuruan perkayuan."Melalui kerja sama ini pula, telah menghasilkan kapasitas latih BBPVP 

Medan untuk kejuruan pariwisata dan perkayuan dengan standar Austria bertambah sebanyak 496 orang 

per tahun, tentunya ini peluang besar bagi para calon pencari kerja kita dalam meningkatkan kompetensi 

yang telah didukung standarisasi Eropa," kata Menaker Ida.Mewakili Gubernur Sumatera Utara (Sumatra 

Utara) Edy Rahmayadi, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Afifi Lubis memaparkan 

kondisi wilayah, serta potensi daerah terkait peluang kerja bagi masyarakat di 33 kabupaten/kota 
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Sumatra Utara. Ia juga menyampaikan bahwa antara pelatihan di BLK dengan dunia kerja nyata tidak 

sesuai. Sehingga perlu ada peremajaan alat praktek kerja, agar pekerja siap memasuki dunia kerja 

nyata.Karena itu, Afifi menyampaikan apresiasi atas peresmian BLK Maritim di Sumatra Utara, kepada 

Pemerintah Austria selaku pihak yang membiayai serta Kemenaker yang terus mengoptimalisasi 

pengembangannya di Medan."Sebagaimana disebutkan, bahwa ada tiga provinsi yang dipercaya dalam 

upaya pengembangannya, yakni salah satunya di Sumatra Utara, Banten dan Sulawesi Selatan," 

sebutnya.Sementara itu, Wakil Dubes Austria, Philip Roessl, menuturkan pelaksana proyek 

pengembangan program pelatihan Tourism Hospitality and Joinery di BBPVP Medan merupakan 

perusahaan asal Austria, yakni bit media e-solutions GmbH, yang merupakan salah satu perusahaan 

terkemuka Eropa di bidang pendidikan dan e-learning.Perusahaan ini telah berhasil melaksanakan 

proyek-proyek di bidang pendidikan serta kerjasama pembangunan di seluruh dunia. Dalam 

perjalanannya, proses Ground Breaking Vocational Training Center Maritim di Medan telah berlangsung 

pada tanggal 11 November Tahun 2020. 
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Title Parah! Tak Bayar Tunjangan Hari Raya Dua Tahun, Dunkin' 

Donuts Dilaporkan ke Menaker 

Author _noname 

Media Voi Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Negative 

Link http://voi.id/ekonomi/168603/parah-tak-bayar-tunjangan-hari-raya-dua-tahun-dunkin-

donuts-dilaporkan-ke-menaker 

Summary Manajemen PT Dunkindo Lestari tidak membayarkan kewajiban Tunjangan Hari Raya (THR) 

ke pada karyawannya selama dua tahun atau tepatnya pada tahun 2021 dan 2022. Sekadar 

informasi, PT Dunkindo Lestari adalah perusahaan makanan dan minuman yang dikenal 

dengan merek dagang Dunkin' Donuts. Presiden Aspek Mirah Sumirat meminta Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziah untuk menindaklanjuti dan menindak tegas Manajemen 

Dunkin' Donuts atau pelanggaran yang dilakukan. "ASPEK Indonesia juga menyerukan 

gerakan Boikot Dunkin' Donuts! karena manajemen Dunkin' Donuts telah melakukan 

tindakan sewenang-wenang terhadap pekerjanya. 

 

 

 

Manajemen PT Dunkindo Lestari tidak membayarkan kewajiban Tunjangan Hari Raya (THR) ke pada 

karyawannya selama dua tahun atau tepatnya pada tahun 2021 dan 2022. Karena itu, Asosiasi Serikat 

Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), selaku induk organisasi dari Serikat Pekerja PT Dunkindo Lestari (SP 

KINTARI), telah membuat laporan pengaduan tertulis kepada Menteri Ketenagakerjaan.Sekadar 

informasi, PT Dunkindo Lestari adalah perusahaan makanan dan minuman yang dikenal dengan merek 

dagang Dunkin' Donuts.Presiden Aspek Mirah Sumirat meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah 

untuk menindaklanjuti dan menindak tegas Manajemen Dunkin' Donuts atau pelanggaran yang 

dilakukan."ASPEK Indonesia juga menyerukan gerakan Boikot Dunkin' Donuts! karena manajemen 

Dunkin' Donuts telah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap pekerjanya. Para pekerja tersebut 

adalah 35 orang pengurus dan anggota SP KINTARI, yang status hubungan kerjanya adalah pekerja tetap, 

berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)," katanya dalam keterangan resmi, Rabu, 

18 Mei.Sejak bulan Mei 2020, kata Mirah, manajemen Dunkin' Donuts, hanya melalui memo internal. 

Bahkan, secara sepihak telah merumahkan pekerja tanpa kepastian batas waktu dan menghentikan 

secara sepihak hak atas upah atau gaji pekerja sampai dengan hari ini, termasuk Tunjangan Hari 

Raya."Faktanya para pekerja secara sah masih terikat hubungan kerja dan tidak bekerjanya disebabkan 
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mengikuti instruksi dari manajemen Dunkin' Donuts untuk dirumahkan dan tidak bekerja," 

jelasnya.Menurut Mirah, THR tahun 2020 yang seharusnya diterima oleh pekerja maksimal tujuh hari 

sebelum datangnya Hari Raya Idulfitri tahun 2020, telah ditunda secara sepihak dan baru dibayarkan 

pada bulan Maret 2021."Melalui upaya mediasi di Kementerian Ketenagakerjaan RI, akhirnya 

manajemen Dunkin' Donuts, pada bulan Maret 2021, baru membayarkan THR tahun 2020, namun tidak 

mau membayar denda keterlambatan THR kepada para pekerja," tuturnya.Padahal, kata Mirah, mediator 

Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Surat Anjuran yang pada butir 1 dinyatakan, 

menganjurkan:Pertama, agar pengusaha PT Dunkindo Lestari membayar denda keterlambatan THR 

kepada para pekerja Sdr. Adi Darmawan dkk (92 orang pekerja) sebesar 5 persen dari total THR 

keagamaan yang harus dibayar oleh pengusaha untuk selanjutnya dipergunakan untuk kesejahteraan 

pekerja atau buruh.Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No 6 tahun 2016, tentang 

Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, Pasal 10 ayat (1), dinyatakan bahwa; 

Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR Keagamaan yang harus dibayar sejak 

berakhirnya batas waktu kewajiban Pengusaha untuk membayar."Ketiga, THR tahun 2021 dan 2022, 

sampai saat ini belum dibayarkan oleh manajemen Dunkin' Donuts," jelasnya.Padahal, sambung Mirah, 

berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 6 April 2022 tentang Pelaksanaan 

Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dinyatakan bahwa 

pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban pengusaha sebagai upaya memenuhi kebutuhan 

pekerja atau buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaannya.Karena itu, Mirah 

mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk memberikan sanksi tegas kepada manajemen 

Dunkin' Donuts, atas ketidakpatuhan dalam pembayaran THR, baik sanksi administratif berupa teguran 

tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan 

pembekuan kegiatan usaha."Faktanya sampai hari ini Dunkin' Donuts masih beroperasi dan memiliki 

cabang/branch yang tersebar di berbagai wilayah. Namun manajemen Dunkin' Donuts tidak pernah 

menunjukkan itikad baik untuk mempekerjakan kembali para pekerja yang dirumahkan," ucapnya.Tak 

hanya itu, kata Mirah, manajemen Dunkin' Donuts juga tidak memiliki itikad baik untuk membayar hak 

atas upah atau gaji dan THR pekerja yang selama 2 tahun sampai dengan hari ini, tidak dibayarkan oleh 

manajemen Dunkin' Donuts.Padahal melalui upaya mediasi di Kementerian Ketenagakerjaan, mediator 

juga telah menerbitkan Surat Anjuran yang pada butir 4 dan 5 dinyatakan, menganjurkan:(4) agar 

pengusaha PT. Dunkindo Lestari menempatkan kembali para pekerja Sdr. Adi Darmawan dkk (92 orang 

pekerja) yang dirumahkan untuk aktif kembali bekerja di lokasi kerja yang masih beroperasi tanpa 

persyaratan pelatihan dan lulus pelatihan yang diadakan pengusaha.(5) Agar pekerja menerima 

penempatan yang dilakukan oleh pengusaha PT Dunkindo Lestari untuk aktif kembali bekerja di lokasi 

kerja yang masih beroperasi tanpa persyaratan pelatihan dan lulus pelatihan yang diadakan pihak 

pengusaha."ASPEK Indonesia akan terus melakukan gerakan Boikot Dunkin' Donuts! dengan melibatkan 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), sampai adanya kepastian para pekerja dipekerjakan kembali 

dan dibayar upah atau gajinya serta THR selama dirumahkan secara sepihak," jelasnya. 
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Title Menaker: Balai K3 Punya Peran Penting dalam Memberikan 

Perlindungan bagi Pekerja 

Author Fabiola Febrinastri 

Media Suara.com Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Positive 

Link http://www.suara.com/bisnis/2022/05/18/102000/menaker-balai-k3-punya-peran-

penting-dalam-memberikan-perlindungan-bagi-pekerja 

Summary "Dalam perkembangannya, peran dari pengawas ketenagakerjaan memiliki tantangan lebih 

ke depannya, mengingat standarisasi pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja dalam 

implementasinya kedepan terus mengalami modernisasi dan cakupan perusahaan dan 

pekerja yang diuji pun akan banyak," kata Menaker Ida, saat melakukan kunjungan di Balai 

K3 Medan, Sumatera Utara, Selasa, (17/5/2022). Lebih lanjut, Menaker Ida menyebut 

Revitalisasi Balai K3 dalam upaya mendukung penerapan K3 sangatlah menarik untuk dikaji 

lebih jauh, terutama kesiapan perangkat pendukung baik dari sisi sumber daya manusia 

maupun sarana dan prasarana, serta peralatan. "Bayangkan dengan cakupan luas bangunan 

yang hanya seluas 1000m persegi, Balai K3 Medan ini harus melayani cakupan pelayanan K3 

kepada perusahaan di seluruh pulau Sumatera, kecuali Provinsi Lampung, maka dari itu ini 

tentu merupakan tantangan bagi kita semua untuk bisa saling mensupport satu sama lain," 

tutur Menaker Ida. Pada kesempatan ini pula, tak lupa Menaker Ida memberikan 

dukungannya dan terus mendorong kepada para pegawai Balai K3 Medan dengan segala 

keterbatasan yang ada, untuk mencari alternatif solusi, baik kolaborasi maupun sinergitas 

dengan pemerintah daerah. 

 

 

 

Menteri Ketenagakeejaan, Ida Fauziyah, menjelaskan, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

terus berupaya melakukan Revitalisasi Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3). Upaya 

Revitalisasi Balai K3 yang terus dilakukan di antaranya revitalisasi balai K3 secara komprehensif, 

revitalisasi peralatan uji K3 serta revitalisasi pengembangan laboratorium keselamatan kerja.Ia juga 

mengatakan Revitalisasi Balai K3 saat ini harus sesegera mungkin untuk dilakukan. Hal ini diperlukan, 

mengingat peran dari Balai K3 yang ada sangat penting dalam upaya memberikan pelindungan aspek 

keselamatan dan kesehatan bagi para pekerja."Dalam perkembangannya, peran dari pengawas 

ketenagakerjaan memiliki tantangan lebih ke depannya, mengingat standarisasi pengawasan 
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keselamatan dan kesehatan kerja dalam implementasinya kedepan terus mengalami modernisasi dan 

cakupan perusahaan dan pekerja yang diuji pun akan banyak," kata Menaker Ida, saat melakukan 

kunjungan di Balai K3 Medan, Sumatera Utara, Selasa, (17/5/2022).Lebih lanjut, Menaker Ida menyebut 

Revitalisasi Balai K3 dalam upaya mendukung penerapan K3 sangatlah menarik untuk dikaji lebih jauh, 

terutama kesiapan perangkat pendukung baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana dan 

prasarana, serta peralatan. Revitalisasi Balai K3 diharapkan terjadi percepatan promosi K3 secara meluas 

dan komprehensif."Bayangkan dengan cakupan luas bangunan yang hanya seluas 1000m persegi, Balai 

K3 Medan ini harus melayani cakupan pelayanan K3 kepada perusahaan di seluruh pulau Sumatera, 

kecuali Provinsi Lampung, maka dari itu ini tentu merupakan tantangan bagi kita semua untuk bisa saling 

mensupport satu sama lain," tutur Menaker Ida.Pada kesempatan ini pula, tak lupa Menaker Ida 

memberikan dukungannya dan terus mendorong kepada para pegawai Balai K3 Medan dengan segala 

keterbatasan yang ada, untuk mencari alternatif solusi, baik kolaborasi maupun sinergitas dengan 

pemerintah daerah.IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS 
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Title Angka Pengangguran Terbuka di Sumatra Utara Ratusan Ribu 

Orang, Tapi Diklaim Sudah Menurun 

Author _noname 

Media Tribun News Medan Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Negative 

Link http://medan.tribunnews.com/2022/05/18/angka-pengangguran-terbuka-di-sumut-

ratusan-ribu-orang-tapi-diklaim-sudah-menurun 

Summary Berdasarkan data yang disampaikan Pj Sekretaris Daerah Sumatra Utara, Afifi Lubis, tingkat 

pengangguran terbuka pada Februari 2022 sebanyak 423 ribu orang atau 5,47 persen. 

Tingkat pengangguran terbuka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Agustus 

2021 data (BPS), tingkat pengangguran terbuka (TPT) Sumatra Utara sebesar 6,32 persen 

pada Agustus 2021 atau 475 ribu orang. "Berbagai program telah dilaksanakan dalam rangka 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar berkompeten di dunia kerja, guna 

mengurangi," ujar Pj Sekdaprov Sumatra Utara Afifi Lubis pada acara Inauguration of School 

Operation Kegiatan Pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) Maritim (Development of 

Maritime Vocational Training Centers) di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 

(BBPVP) Medan, Rabu (18/5/2022). Afifi mengatakan, saat ini ada 12 BLK pemerintah, 498 

lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS) dan BLK Komunitas yang tersebar di beberapa 

kabupaten/kota di Sumatra Utara saat ini. 

 

 

 

Angka pengangguran terbuka di Sumatera Utara tembus sampai 423 ribu orang.Namun jumlah yang 

terbilang banyak ini diklaim menurun.Berdasarkan data yang disampaikan Pj Sekretaris Daerah Sumatra 

Utara, Afifi Lubis, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2022 sebanyak 423 ribu orang atau 5,47 

persen.Dilihat dari besarnya jumlah penduduk sekitar 15 juta jiwa, dengan usia produktif sebanyak 10,98 

juta orang, angkatan kerja 7,74 juta, serta penduduk yang bekerja sekitar 7,32 juta orang.Tingkat 

pengangguran terbuka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Agustus 2021 data (BPS), 

tingkat pengangguran terbuka (TPT) Sumatra Utara sebesar 6,32 persen pada Agustus 2021 atau 475 ribu 

orang."Berbagai program telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

(SDM) agar berkompeten di dunia kerja, guna mengurangi ," ujar Pj Sekdaprov Sumatra Utara Afifi Lubis 

pada acara Inauguration of School Operation Kegiatan Pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) Maritim 

(Development of Maritime Vocational Training Centers) di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 
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(BBPVP) Medan, Rabu (18/5/2022).Afifi mengatakan, saat ini ada 12 BLK pemerintah, 498 lembaga 

pelatihan kerja swasta (LPKS) dan BLK Komunitas yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Sumatra 

Utara saat ini.Namun 12 BLK Pemerintah saat ini kondisinya mebutuhkan peremajaan alat 

praktek."Banyak yang menyampaikan bahwa antara pelatihan di BLK dengan dunia kerja nyata tidak 

sesuai. Sehingga perlu ada peremajaan alat praktek kerja, agar pekerja siap memasuki dunia kerja nyata," 

sebutnya.Karena itu, Afifi menyampaikan apresiasi atas peresmian BLK Maritim di Sumatra Utara, kepada 

Pemerintah Austria selaku pihak yang membiayai serta Kemenaker yang terus mengoptimalisasi 

pengembangannya di Medan.Sebagaimana disebutkan, bahwa ada tiga provinsi yang dipercaya dalam 

upaya pengembangannya, yakni Sumatra Utara, Banten dan Sulawesi Selatan.Menaker RI Ida Fauziyah 

dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan 

terus lakukan optimalisasi dalam pengembangan BLK Maritim di Medan.Program hasil kerja sama 

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Austria ini dibiayai oleh Pemerintah Austria melalui skema soft 

loan.Ia mengatakan bahwa pengembangan BLK Maritim terdiri dari 4 komponen utama yaitu konstruksi 

gedung; pengadaan peralatan pelatihan; pengembangan kurikulum, silabus, program dan modul 

pelatihan; serta pelatihan instruktur dan manajemen sesuai dengan standar Austria yang diakui di 

Eropa."Atas koordinasi dan kerja sama yang baik dari Kementerian Ketenagakerjaan, Bappenas, 

Kementerian Keuangan, Kedutaan Austria dan Bit Media e-solutions GmbH sebagai pelaksana kegiatan, 

syukur Alhamdulillah, implementasi dari kegiatan ini di BBPVP Medan berjalan sesuai dengan jadwal, dan 

semoga dapat menjadi saksi dan komitmen kita bersama dalam berkolaborasi untuk peningkatan 

kompetensi dan daya saing SDM di Indonesia," ujarnya.Adapun kegiatan pengembangan BLK Maritim ini, 

kata Ida, pembiayaannya melalui skema soft loan dari Pemerintah Austria sebesar 12.400.000 (dua belas 

juta) euro atau setara dengan Rp200 Miliar untuk pengembangan 2 (dua) kejuruan yaitu pariwisata 

(tourism) dan perkayuan (joinery).Menaker juga menjelaskan, melalui kerja sama ini, 18 orang instruktur 

pariwisata telah mengikuti pelatihan Training of Trainers (ToT) selama 8 minggu mulai dari tanggal 21 

Juni hingga 16 September 2021 di Sekolah Tinggi Pariwisata Bad Hofgastein, Austria dan pelatihan bagi 5 

(lima) orang instruktur kejuruan perkayuan (joinery) selama 4 (empat) minggu mulai tanggal 22 Agustus 

hingga 23 September 2021 di Pusat Pelatihan Vokasi WIFI Linz, Austria.Seluruh instruktur yang telah 

mengikuti ToT di Austria kemudian mendapatkan pelatihan lanjutan di bulan Februari hingga April 2022 

dengan mendatangkan para instruktur dan expert dari Austria di Indonesia (BBPVP Medan) selama lima 

minggu untuk kejuruan pariwisata dan 9 (sembilan) minggu untuk kejuruan perkayuan."Melalui kerja 

sama ini pula, telah menghasilkan kapasitas latih BBPVP Medan untuk kejuruan pariwisata dan perkayuan 

dengan standar Austria bertambah sebanyak 496 (empat ratus sembilan puluh enam) orang per tahun, 

tentunya ini peluang besar bagi para calon pencari kerja kita dalam meningkatkan kompetensi yang telah 

didukung standarisasi Eropa," katanya.Sementara itu, Wakil Dubes Austria, Philip Roessl, menuturkan 

pelaksana proyek pengembangan program pelatihan Tourism Hospitality and Joinery di BBPVP Medan 

merupakan perusahaan asal Austria, yakni bit media e-solutions GmbH, yang merupakan salah satu 

perusahaan terkemuka Eropa di bidang pendidikan dan e-learning.Perusahaan ini telah berhasil 

melaksanakan proyek-proyek di bidang pendidikan serta kerjasama pembangunan di seluruh 

dunia.Dalam perjalanannya, proses Ground Breaking Vocational Training Center Maritim di Medan telah 

berlangsung pada tanggal 11 November Tahun 2020. 
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Title Jumlah Tenaga Kerja Terdampak Pandemi Turun 39 Persen - 

Kitakini News 

Author Muha Muha 

Media Kitakini News Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Neutral 

Link http://kitakini.news/122001/jumlah-tenaga-kerja-terdampak-pandemi-turun-39-persen 

Summary Dalam kesempatan tersebut, Menaker menyampaikan bahwa dari data Sakernas pada 

Februari 2022, jumlah tenaga kerja terdampak Pandemi Covid-19 ada sebanyak 11,53 juta 

orang. Jumlah ini menurun mencapai 39,63 persen atau berkurang sebanyak 7,57 juta dari 

data bulan yang sama di tahun 2021. Menaker Ida Fauziyah menyatakan saat ini Indonesia 

mengalami masa bonus demografi yang artinya jumlah warga usia produktif 15-46 tahun 

lebih banyak dibandingkan dari usia tidak produktif. "Kita dapat pengembangan BLK Maritim 

di 3 Balai, satu diantaranya di Balai Pelatihan Kerja Medan. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah, melaksanakan kunjungan kerja dalam pengembangan BLK 

maritim yang dilaksanakan di Aula Serbaguna BBPVP Medan, pada Selasa (17/5/2022) siang. Dalam 

kesempatan tersebut, Menaker menyampaikan bahwa dari data Sakernas pada Februari 2022, jumlah 

tenaga kerja terdampak Pandemi Covid-19 ada sebanyak 11,53 juta orang.Jumlah ini menurun mencapai 

39,63 persen atau berkurang sebanyak 7,57 juta dari data bulan yang sama di tahun 2021. Menaker Ida 

Fauziyah menyatakan saat ini Indonesia mengalami masa bonus demografi yang artinya jumlah warga 

usia produktif 15-46 tahun lebih banyak dibandingkan dari usia tidak produktif. Diperkirakan puncaknya 

diprediksi terjadi pada tahun 2030 dengan data penduduk usia produktif mencapai 64 persen atau 

diproyeksikan mencapai 279 juta jiwa. Guna mengoptimalkan peningkatan tenaga kerja, Kemenaker 

bersama Pemerintah Austria berkolaborasi dengan memberikan pelatihan dan pengadaan modal bagi 

kelompok masyarakat. Menurut Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, tranformasi BLK maritim harus 

dikerjakan maksimal dengan pembiayaan pinjaman lunak (Soft Loan) dengan fokus memberikan 

bimbingan pelatihan kerja di bidang pariwisata dan pertukangan untuk wilayah Sumatera Utara. "Kita 

dapat pengembangan BLK Maritim di 3 Balai, satu diantaranya di Balai Pelatihan Kerja Medan. Kita 

fokuskan disektor kejuruan yakni pariwisata dan pertukangan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan 

para pencari kerja," jelas Menaker Ida Fauziyah usai meresmikan gedung pelatihan di BBPVP Medan, 

Sumatera Utara. 
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Title Bersama CSR PT. PHR, Disnaker Rohil Taja Pelatihan Komputer 

Aplikasi Perkantoran 

Author _noname 

Media Era Publik Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Neutral 

Link http://www.erapublik.com/2022/05/bersama-csr-pt-phr-disnaker-rohil-taja.html 

Summary Senin (17/5/22). Pelatihan yang dimulai dari Tanggal 17 Mei 2022 itu didanai oleh PT. 

Pertamina Hulu Rokan melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang akan 

berlangsung selama 1 bulan, 26 hari kerja dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang. Hadir 

pada Pembukaan pelatihan tersebut diantaranya Kadisnaker Rohil yang diwakilkan oleh Joni, 

SE, Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, pejabat fungsional Bidang 

Pelatihan Kerja Amri, Perwakilan dari Camat Kubu Babussalam, Datin Penghulu Sungai Mejo 

Pusako juga dari Manajemen PT. Pertamina Hulu Rokan. 

 

 

 

Mewakili Kadisnaker Rokan Hilir, Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas 

tenaga kerja kabupaten Rokan Hilir Joni, SE membuka secara resmi pelatihan komputer aplikasi 

perkantoran di lembaga pelatihan kerja (LPK) Azka Komputer Kepenghuluan Sungai Mejo Pusako 

Kecamatan Kubu Darussalam. Senin (17/5/22).Pelatihan yang dimulai dari Tanggal 17 Mei 2022 itu 

didanai oleh PT. Pertamina Hulu Rokan melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang akan 

berlangsung selama 1 bulan, 26 hari kerja dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang.Hadir pada 

Pembukaan pelatihan tersebut diantaranya Kadisnaker Rohil yang diwakilkan oleh Joni, SE, Kepala Bidang 

Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, pejabat fungsional Bidang Pelatihan Kerja Amri, 

Perwakilan dari Camat Kubu Babussalam, Datin Penghulu Sungai Mejo Pusako juga dari Manajemen PT. 

Pertamina Hulu Rokan,Disela acara pembukaan pelatihan komputer aplikasi perkantoran itu , Joni, SE 

mengatakan, program pelatihan masyarakat ini untuk menyiapkan tenaga kerja terlatih yang mampu 

bersaing didunia kerja," jelas Joni.Dan mampu menjadi wirausahawan baru, membuka lapangan 

pekerjaan sehingga mengurangi angka pengangguran di kabupaten Rokan Hilir sehingga nantinya akan 

meningkatkan ekonomi masyarakat," terangnya.Meskipun sambung Joni, kendala yang kerap dihadapi 

masyarakat ialah mendapatkan pelatihan kerja, karena keterbatasan dana untuk mengikuti pelatihan 

tersebut," kata Joni.Untuk menjawab tantangan itu, Joni mengatakan, pemerintah Rokan Hilir berupaya, 

agar masyarakat dapat meningkatkan keahliannya melalui berbagai pelatihan ketenaga kerjaan secara 
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gratis," paparnya."salah satunya, melalui Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Pemkab 

Rohil bekerja sama dengan PT Pertamina Hulu Rokan melalui dana CSR nya, dan kedepan akan melibatkan 

atau perusahaan perusahaan lainnya yang beroperasi di wilayah kabupaten Rokan Hilir ini," ujar 

Joni.Selanjutnya Joni menambahkan, akan bekerjasama dengan pemerintah Kepenghuluan dengan dana 

Desanya untuk melaksanakan program pelatihan bagi masyarakat sekitar, sesuai MoU 3 menteri yaitu, 

1.kementerian Ketenagakerjaan. 2.Kementerian desa, pengembangan daerah tertinggal dan 

Transmigrasi (KDPDTT). 3. Kementerian koperasi dan UKM," imbuhnya.Senada dengan Joni, pejabat 

fungsional Bidang Pelatihan Kerja, Amri mengatakan, Disamping sumberdaya lainya seperti APBN yang 

dilaksanakan di Balai Balai Besar Pelatihan Kerja, di BLK dan LPK. sumber dananya Juga berasal dari dana 

APBD provinsi maupun APBD Kabupaten Rokan Hilir," terang Amri.Sumber: Rls. 
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Title Menaker Hadiri Kegiatan BLK Maritim di Medan, Pj Sekdaprov 

Paparkan Potensi Sumatra Utara untuk Peningkatan Peluang Kerja 

Author _noname 

Media Nusakini.com Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Positive 

Link http://nusakini.com/news/menaker-hadiri-kegiatan-blk-maritim-di-medan-pj-sekdaprov-

paparkan-potensi-sumut-untuk-peningkatan-peluang-kerja 

Summary Karena itu, Afifi menyampaikan apresiasi atas peresmian BLK Maritim di Sumatra Utara, 

kepada Pemerintah Austria selaku pihak yang membiayai serta Kemenaker yang terus 

mengoptimalisasi pengembangannya di Medan. Sementara Menaker RI Ida Fauziyah dalam 

sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan terus lakukan optimalisasi dalam pengembangan BLK Maritim di Medan. 

Gubernur Sumatera Utara (Sumatra Utara) Edy Rahmayadi melalui Penjabat (Pj) Sekretaris 

Daerah Provinsi (Sekdaprov) Afifi Lubis memaparkan kondisi wilayah, serta potensi daerah 

terkait peluang kerja bagi masyarakat di 33 kabupaten/kota di hadapan Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah. Paparan tersebut disampaikan Pj Sekdaprov 

Afifi Lubis pada acara Inauguration of School Operation Kegiatan Pengembangan Balai 

Latihan Kerja (BLK) Maritim (Development of Maritime Vocational Training Centers) di Balai 

Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan, Selasa (17/5). 

 

 

 

Gubernur Sumatera Utara (Sumatra Utara) Edy Rahmayadi melalui Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah 

Provinsi (Sekdaprov) Afifi Lubis memaparkan kondisi wilayah, serta potensi daerah terkait peluang kerja 

bagi masyarakat di 33 kabupaten/kota di hadapan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida 

Fauziyah.Paparan tersebut disampaikan Pj Sekdaprov Afifi Lubis pada acara Inauguration of School 

Operation Kegiatan Pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) Maritim (Development of Maritime 

Vocational Training Centers) di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan, Selasa 

(17/5).Potensi tersebut, kata Afifi, dilihat dari besarnya jumlah penduduk sekitar 15 juta jiwa, dengan 

usia produktif sebanyak 10,98 juta orang, angkatan kerja 7,74 juta, serta penduduk yang bekerja sekitar 

7,32 juta orang. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka sebanyak 423 ribu orang atau 5,47%.Kemudian 

dari segi letak geografis, Sumatra Utara berdekatan dengan Singapura dan Malaysia yang terpisah oleh 

Selat Malaka yang merupakan jalur lalu lintas pelayaran internasional yang padat. Termasuk juga potensi 
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perkebunan, pertanian, perikanan dan pertambangan serta didukung kawasan ekonomi khusus Sei 

Mangkei, pelabuhan serta bandara internasional.Berbagai program, lanjut Afifi, telah dilaksanakan dalam 

rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar berkompeten di dunia kerja, guna 

mengurangi angka pengangguran. Ada 12 BLK pemerintah, 498 lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS) 

dan BLK Komunitas yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Namun 12 BLK Pemerintah saat ini 

kondisinya mebutuhkan peremajaan alat praktek."Banyak yang menyampaikan bahwa antara pelatihan 

di BLK dengan dunia kerja nyata tidak sesuai. Sehingga perlu ada peremajaan alat praktek kerja, agar 

pekerja siap memasuki dunia kerja nyata," sebutnya.Karena itu, Afifi menyampaikan apresiasi atas 

peresmian BLK Maritim di Sumatra Utara, kepada Pemerintah Austria selaku pihak yang membiayai serta 

Kemenaker yang terus mengoptimalisasi pengembangannya di Medan. Sebagaimana disebutkan, bahwa 

ada tiga provinsi yang dipercaya dalam upaya pengembangannya, yakni Sumatra Utara, Banten dan 

Sulawesi Selatan.Sementara Menaker RI Ida Fauziyah dalam sambutannya menyampaikan bahwa 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan terus lakukan optimalisasi dalam 

pengembangan BLK Maritim di Medan. Program hasil kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah 

Austria ini dibiayai oleh Pemerintah Austria melalui skema soft loan.Ia menyatakan bahwa 

pengembangan BLK Maritim terdiri dari 4 komponen utama yaitu konstruksi gedung; pengadaan 

peralatan pelatihan; pengembangan kurikulum, silabus, program dan modul pelatihan; serta pelatihan 

instruktur dan manajemen sesuai dengan standar Austria yang diakui di Eropa."Atas koordinasi dan kerja 

sama yang baik dari Kementerian Ketenagakerjaan, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kedutaan Austria 

dan Bit Media e-solutions GmbH sebagai pelaksana kegiatan, syukur Alhamdulillah, implementasi dari 

kegiatan ini di BBPVP Medan berjalan sesuai dengan jadwal, dan semoga dapat menjadi saksi dan 

komitmen kita bersama dalam berkolaborasi untuk peningkatan kompetensi dan daya saing SDM di 

Indonesia," ujar Menaker.Adapun kegiatan pengembangan BLK Maritim ini, kata Ida, pembiayaannya 

melalui skema soft loan dari Pemerintah Austria sebesar 12.400.000 (dua belas juta) euro atau setara 

dengan Rp200 Miliar untuk pengembangan 2 (dua) kejuruan yaitu pariwisata (tourism) dan perkayuan 

(joinery).Menaker juga menjelaskan, melalui kerja sama ini, 18 orang instruktur pariwisata telah 

mengikuti pelatihan Training of Trainers (ToT) selama 8 minggu mulai dari tanggal 21 Juni hingga 16 

September 2021 di Sekolah Tinggi Pariwisata Bad Hofgastein, Austria dan pelatihan bagi 5 (lima) orang 

instruktur kejuruan perkayuan (joinery) selama 4 (empat) minggu mulai tanggal 22 Agustus hingga 23 

September 2021 di Pusat Pelatihan Vokasi WIFI Linz, Austria.Seluruh instruktur yang telah mengikuti ToT 

di Austria kemudian mendapatkan pelatihan lanjutan di bulan Februari hingga April 2022 dengan 

mendatangkan para instruktur dan expert dari Austria di Indonesia (BBPVP Medan) selama lima minggu 

untuk kejuruan pariwisata dan 9 (sembilan) minggu untuk kejuruan perkayuan."Melalui kerja sama ini 

pula, telah menghasilkan kapasitas latih BBPVP Medan untuk kejuruan pariwisata dan perkayuan dengan 

standar Austria bertambah sebanyak 496 (empat ratus sembilan puluh enam) orang per tahun, tentunya 

ini peluang besar bagi para calon pencari kerja kita dalam meningkatkan kompetensi yang telah didukung 

standarisasi Eropa," kata Menaker Ida.Sementara itu, Wakil Dubes Austria, Philip Roessl, menuturkan 

pelaksana proyek pengembangan program pelatihan Tourism Hospitality and Joinery di BBPVP Medan 

merupakan perusahaan asal Austria, yakni bit media e-solutions GmbH, yang merupakan salah satu 

perusahaan terkemuka Eropa di bidang pendidikan dan e-learning. Perusahaan ini telah berhasil 

melaksanakan proyek-proyek di bidang pendidikan serta kerjasama pembangunan di seluruh dunia. 

Dalam perjalanannya, proses Ground Breaking Vocational Training Center Maritim di Medan telah 

berlangsung pada tanggal 11 November Tahun 2020. 
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Title Info Loker PT Karanganyar Indo Auto Systems, Cek Syarat 

dan Formasi yang Tersedia di Sini - Semarangku 

Author Arista 

Ratnaningsih 

Media Semarangku.com Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Positive 

Link http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314503924/info-loker-pt-karanganyar-

indo-auto-systems-cek-syarat-dan-formasi-yang-tersedia-di-sini 

Summary PT Karanganyar Indo Auto Systems membuka lowongan kerja untuk lulusan D3, cek 

persyaratan dan formasi yang tersedia di sini. Simak syarat dan formasi yang tersedia dalam 

lowongan kerja di PT Karanganyar Indo Auto Systems dalam ulasan berikut. Apabila Anda 

berminat mencari tahu syarat dan formasi yang tersedia dalam lowongan kerja di PT 

Karanganyar Indo Auto Systems, simak artikel ini sampai akhir. Melalui Instagram resminya, 

Kemnaker menginformasikan bahwa PT Karanganyar Indo Auto Systems tengah membuka 

lowongan pekerjaan untuk formasi Foreman Assy dan Staff Purchasing. 

 

PT Karanganyar Indo Auto Systems membuka lowongan kerja untuk lulusan D3, cek persyaratan dan 

formasi yang tersedia di sini.Simak syarat dan formasi yang tersedia dalam lowongan kerja di PT 

Karanganyar Indo Auto Systems dalam ulasan berikut.Apabila Anda berminat mencari tahu syarat dan 

formasi yang tersedia dalam lowongan kerja di PT Karanganyar Indo Auto Systems, simak artikel ini 

sampai akhir.Melalui Instagram resminya, Kemnaker menginformasikan bahwa PT Karanganyar Indo 

Auto Systems tengah membuka lowongan pekerjaan untuk formasi Foreman Assy dan Staff 

Purchasing."PT Karanganyar Indo Auto Systems membuka kesempatan bagimu untuk mengisi formasi 

yang tersedia," tulis Kemnaker.Adapun syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut.FOREMAN 

ASSYKualifikasi: Laki-laki atau perempuan usia 23-27 tahun Lajang atau belum menikah (diprioritaskan) 

Pendidikan minimal D3 Manajemen Industri dan Teknik Industri Memiliki pengalaman dalam Produksi 

Punya kemampuan bahasa Inggris Mahir dalam mengoperasikan MIcrosoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint) Memiliki jiwa Leadership Berbadan sehat, tidak ada cacat fisik, tidak ber-tatto, tidak buta 

warna Berdomisili di Karanganyar atau SolorayaSTAFF PURCHASINGKualifikasi: Laki-laki atau perempuan 

usia 21-23 Lajang atau belum menikah (diprioritaskan) Pendidikan minimal D3 Memiliki pengalaman di 

bidang Purchasing minimal 1 tahun Berkemampuan berbahasa Inggris Memiliki kemampuan bernegosiasi 

Mahir dalam mengoperasikan Microsoft Office Bersedia ditempatkan kerja di Karanganyar, Jawa 

TengahPenempatan lowongan kerja ini untuk lokasi di Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa 

TengahPendaftaran Foreman Assy dan Staff Purchasing PT Karanganyar Indo Auto Systems paling lambat 

pada tanggal 31 Mei 2022.Bagi Anda yang berminat dan memenuhi kualifikasi bisa mendaftar melalui 

website karirhub.kemnaker.go.id.Demikian informasi mengenai syarat dan formasi yang tersedia di PT 

Karanganyar Indo Auto Systems untuk lulusan D3.*** 
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Title Tak Bayarkan THR Pegawai Sejak 2021, ASPEK Laporkan Dunkin' 

Donuts ke Kemenaker 

Author _noname 

Media Idx Channel Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Negative 

Link http://www.idxchannel.com/economics/tak-bayarkan-thr-pegawai-sejak-2021-aspek-

laporkan-dunkin-donuts-ke-kemenaker 

Summary PT Dunkindo Lestari adalah perusahaan makanan minuman yang dikenal dengan merek 

dagang Dunkin' Donuts. ASPEK Indonesia meminta perhatian Ibu Ida Fauziyah, Menteri 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia, untuk menindaklanjuti dan menindak tegas 

Manajemen Dunkin' Donuts. Mirah menegaskan, ASPEK Indonesia juga menyerukan gerakan 

"Boikot Dunkin' Donuts!" karena manajemen Dunkin' Donuts telah melakukan tindakan 

sewenang-wenang terhadap pekerjanya. 1. Sejak bulan Mei 2020, manajemen Dunkin' 

Donuts, hanya melalui memo internal, secara sepihak telah merumahkan pekerja tanpa 

kepastian batas waktu dan menghentikan secara sepihak hak atas upah/gaji pekerja sampai 

dengan hari ini, termasuk Tunjangan Hari Raya. 

 

 

 

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), selaku induk organisasi dari Serikat Pekerja PT 

Dunkindo Lestari (SP KINTARI), telah membuat laporan pengaduan tertulis kepada Menteri 

Ketenagakerjaan, terkait kasus tidak dibayarkannya Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021 dan 2022 oleh 

Manajemen PT Dunkindo Lestari dan kasus lainnya yang terjadi di PT Dunkindo Lestari.PT Dunkindo 

Lestari adalah perusahaan makanan minuman yang dikenal dengan merek dagang Dunkin' Donuts. ASPEK 

Indonesia meminta perhatian Ibu Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, untuk 

menindaklanjuti dan menindak tegas Manajemen Dunkin' Donuts.Demikian disampaikan oleh Mirah 

Sumirat selaku Presiden ASPEK Indonesia dalam keterangan pers tertulis kepada media (18/5).Mirah 

menegaskan, ASPEK Indonesia juga menyerukan gerakan "Boikot Dunkin' Donuts!" karena manajemen 

Dunkin' Donuts telah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap pekerjanya. Para pekerja tersebut 

adalah 35 orang pengurus dan anggota SP KINTARI, yang status hubungan kerjanya adalah pekerja tetap, 

berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).Beberapa fakta disampaikan oleh ASPEK 

Indonesia, yaitu:1. Sejak bulan Mei 2020, manajemen Dunkin' Donuts, hanya melalui memo internal, 

secara sepihak telah merumahkan pekerja tanpa kepastian batas waktu dan menghentikan secara 
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sepihak hak atas upah/gaji pekerja sampai dengan hari ini, termasuk Tunjangan Hari Raya. Faktanya para 

pekerja secara sah masih terikat hubungan kerja dan tidak bekerjanya disebabkan mengikuti instruksi 

dari manajemen Dunkin' Donuts untuk dirumahkan dan tidak bekerja.2. THR tahun 2020 yang seharusnya 

diterima oleh pekerja maksimal 7 (tujuh) hari sebelum datangnya Hari Raya Idul Fitri tahun 2020, telah 

ditunda secara sepihak dan baru dibayarkan pada bulan Maret 2021.Melalui upaya mediasi di 

Kementerian Ketenagakerjaan RI, akhirnya manajemen Dunkin' Donuts, pada bulan Maret 2021, baru 

membayarkan THR tahun 2020, namun tidak mau membayar denda keterlambatan THR kepada para 

pekerja. Padahal Mediator Kementerian Ketenagakerjaan RI telah menerbitkan Surat Anjuran yang pada 

butir 1 dinyatakan, menganjurkan:Agar pengusaha PT. Dunkindo Lestari membayar denda keterlambatan 

THR kepada para pekerja Adi Darmawan dkk (92 orang pekerja) sebesar 5% (lima persen) dari total THR 

Keagamaan yang harus dibayar oleh pengusaha untuk selanjutnya dipergunakan untuk kesejahteraan 

pekerja/buruh.Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No 6 tahun 2016, tentang Tunjangan 

Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, Pasal 10 ayat (1), dinyatakan bahwa; Pengusaha 

yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (4) dikenai denda sebesar 5% (lima persen) dari total THR Keagamaan yang harus dibayar sejak 

berakhirnya batas waktu kewajiban Pengusaha untuk membayar.3. THR tahun 2021 dan 2022, sampai 

saat ini belum dibayarkan oleh manajemen Dunkin' Donuts. Padahal berdasarkan Surat Edaran (SE) 

Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 6 April 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 

2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dinyatakan bahwa pemberian THR keagamaan merupakan 

kewajiban pengusaha sebagai upaya memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam 

merayakan hari raya keagamaannya.Mirah mendesak Menteri Ketenagakerjaan untuk memberikan 

sanksi tegas kepada manajemen Dunkin' Donuts, atas ketidakpatuhan dalam pembayaran THR, baik 

sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara 

sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha.Faktanya sampai hari ini Dunkin' 

Donuts masih beroperasi dan memiliki cabang/branch yang tersebar di berbagai wilayah. Namun 

manajemen Dunkin' Donuts tidak pernah menunjukkan iktikad baik untuk mempekerjakan kembali para 

pekerja yang dirumahkan. Serta tidak memiliki iktikad baik untuk membayar hak atas upah/gaji dan THR 

pekerja yang selama 2 tahun sampai dengan hari ini, tidak dibayarkan oleh manajemen Dunkin' 

Donuts.Padahal melalui upaya mediasi di Kementerian Ketenagakerjaan RI, Mediator juga telah 

menerbitkan Surat Anjuran yang pada butir 4 dan 5 dinyatakan, menganjurkan:(4) Agar pengusaha PT. 

Dunkindo Lestari menempatkan kembali para pekerja Sdr. Adi Darmawan dkk (92 orang pekerja) yang 

dirumahkan untuk aktif kembali bekerja di lokasi kerja yang masih beroperasi tanpa persyaratan 

pelatihan dan lulus pelatihan yang diadakan pengusaha.(5) Agar pekerja menerima penempatan yang 

dilakukan oleh pengusaha PT. Dunkindo Lestari untuk aktif kembali bekerja di lokasi kerja yang masih 

beroperasi tanpa persyaratan pelatihan dan lulus pelatihan yang diadakan pihak pengusaha."ASPEK 

Indonesia akan terus melakukan gerakan "Boikot Dunkin' Donuts!" dengan melibatkan Konfederasi 

Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), sampai adanya kepastian para pekerja dipekerjakan kembali dan dibayar 

upah/gajinya serta THR selama dirumahkan secara sepihak," pungkasnya. 
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Title Pekerja Laporkan Dunkin' Donuts ke Menaker Gegara Tak 

Bayar THR 

Author CNN Indonesia 

Media Cnn Indonesia Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Negative 

Link http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220518102709-92-797948/pekerja-laporkan-

dunkin-donuts-ke-menaker-gegara-tak-bayar-thr 

Summary Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) melaporkan PT Dunkindo Lestari atau 

pemegang merek dagang Dunkin' Donuts kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

karena manajemen tak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan pada 2021 dan 

2022. "Kami meminta Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauziyah, untuk menindaklanjuti dan 

menindak tegas manajemen Dunkin' Donuts," ungkap Presiden ASPEK Indonesia Mirah 

Sumirat dalam keterangan resmi, Rabu (18/5). Mirah mengatakan manajemen Dunkin' 

Donuts menunda pembayaran THR 2020 secara sepihak dan baru dibayarkan pada Maret 

2021. Oleh karena itu, Mirah mendesak Kementerian Ketenagakerjaan memberikan sanksi 

tegas kepada manajemen Dunkin' Donuts karena melanggar aturan terkait pembayaran THR. 

 

 

 

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) melaporkan PT Dunkindo Lestari atau pemegang 

merek dagang Dunkin' Donuts kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah karena manajemen tak 

membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan pada 2021 dan 2022."Kami meminta Menteri 

Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauziyah, untuk menindaklanjuti dan menindak tegas manajemen Dunkin' 

Donuts," ungkap Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat dalam keterangan resmi, Rabu (18/5).Mirah 

mengatakan manajemen Dunkin' Donuts menunda pembayaran THR 2020 secara sepihak dan baru 

dibayarkan pada Maret 2021. Namun, perusahaan enggan membayar denda keterlambatan pembayaran 

THR."Padahal mediator Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan surat anjuran yang pada butir 

satu menganjurkan agar pengusaha Dunkindo Lestari membayar denda keterlambatan THR kepada 

pekerja sebesar 5 persen dari total THR keagamaan yang harus dibayar pengusaha," papar Mirah.Selain 

itu, manajemen juga belum membayar THR keagamaan periode 2021 dan 2022 sampai sekarang. 

Padahal, pemerintah mewajibkan seluruh pengusaha membayar THR kepada karyawan.Hal itu tertuang 

dalam SE Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 Bagi 

Pekerja atau Buruh di Perusahaan."Dinyatakan bahwa pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban 
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pengusaha sebagai upaya memenuhi kebutuhan pekerja atau buruh dan keluarga dalam merayakan hari 

raya keagamaan," jelas Mirah.Oleh karena itu, Mirah mendesak Kementerian Ketenagakerjaan 

memberikan sanksi tegas kepada manajemen Dunkin' Donuts karena melanggar aturan terkait 

pembayaran THR.Sanksi yang dimaksud berupa administratif berupa teguran tertulis, pembatasan 

kegiatan usaha, hingga penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, serta pembekuan 

kegiatan usaha.Selain itu, Aspek Indonesia juga menyerukan gerakan "Boikot Dunkin' Donuts!". Menurut 

Mirah, manajemen telah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap sejumlah pekerja.Menurut 

Mirah, Kementerian Ketenagakerjaan telah menganjurkan manajemen Dunkin' Donuts untuk 

mempekerjakan kembali karyawan yang sempat dirumahkan di cabang yang masih aktif tanpa syarat 

pelatihan."Aspek Indonesia akan terus melakukan gerakan "Boikot Dunkin' Donuts!" dengan melibatkan 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sampai ada kepastian pekerja dipekerjakan kembali dan 

dibayar upah serta THR selama dirumahkan sepihak," pungkas Mirah.CNNIndonesia.com masih mencoba 

menghubungi manajemen Dunkin' Donuts untuk mengonfirmasi informasi tersebut. 
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Title Bupati Sergai Tandatangani MoU Peningkatan Kualitas SDM Author _noname 

Media Independen News Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Positive 

Link http://independennews.com/bupati-sergai-tandatangani-mou-peningkatan-kualitas-sdm 

Summary Senada dengan Sekda Pemprovsu, usai kegiatan, Bupati Sergai H Darma Wijaya berharap 

kerjasama ini dapat terlaksana dengan baik sehingga mampu meningkatkan kualitas SDM di 

Tanah Bertuah Negeri Beradat. Medan | Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia (SDM) sekaligus mewujudkan masyarakat Serdang Bedagai (Sergai) 

yang Maju Terus; Mandiri, Sejahtera, dan Religius. Bupati H Darma Wijaya bersama sejumlah 

Kepala Daerah se-Sumatera Utara (Sumatra Utara) melakukan penandatanganan Nota 

Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat 

Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas (Ditjend Binalavotas) di BBPVP Jalan 

Gatot Subroto KM 7,8 Medan Sunggal, Selasa (17/05/2022). Penandatanganan MoU ini 

dalam rangka sinergi peningkatan kompetensi, pemberian bantuan permodalan, dan 

membangun kesadaran diri bagi masyarakat di kabupaten/kota masing-masing. 

 

 

 

Medan | Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus 

mewujudkan masyarakat Serdang Bedagai (Sergai) yang Maju Terus; Mandiri, Sejahtera, dan 

Religius.Bupati H Darma Wijaya bersama sejumlah Kepala Daerah se-Sumatera Utara (Sumatra Utara) 

melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Kementerian Ketenagakerjaan 

melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas (Ditjend Binalavotas) di BBPVP 

Jalan Gatot Subroto KM 7,8 Medan Sunggal, Selasa (17/05/2022).Penandatanganan MoU ini dalam 

rangka sinergi peningkatan kompetensi, pemberian bantuan permodalan, dan membangun kesadaran 

diri bagi masyarakat di kabupaten/kota masing-masing.Kegiatan yang dirangkai dengan Inauguration of 

School Operation Kegiatan Pengembangan BLK Maritim (Development of Maritime Vocational Training 

Centers) ini disaksikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.Ia mengatakan 

penandatanganan MoU yang dilaksanakan ini mencakup sinkronisasi program pelatihan dan 

pendampingan kelompok masyarakat dalam meningkatkan keterampilan masyarakat, pemberdayaan 

kelompok masyarakat pasca pelatihan serta kerja sama pertukaran data informasi.Disampaikan Ida 

bahwa semua kerja sama itu dapat menjadi pionir bagi balai latihan vokasi di seluruh 
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kabupaten/kota."Dengan kerjasama yang akan berlangsung nantinya, komitmen dan dukungan 

pemerintah daerah (Pemda) semakin besar untuk pengembangan SDM Indonesia," 

terangnya.Dikesempatan serupa, mewakili Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Sekda Pemerintah 

Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) Afifi Lubis mengatakan bahwa dalam rangka menggali potensi 

maritim yang ada di Sumatra Utara diperlukan kemampuan SDM yang unggul agar potensi tersebut dapat 

secara maksimal diolah demi kesejahteraan masyarakat."Sudah selayaknya Pemprovsu menyampaikan 

Apresiasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI atas pelaksanaan gelaran.ini. Semoga kegiatan yang 

dilaksanakan pada hari ini dapat melahirkan SDM unggul di Sumatra Utara" tandasnya.Senada dengan 

Sekda Pemprovsu, usai kegiatan, Bupati Sergai H Darma Wijaya berharap kerjasama ini dapat terlaksana 

dengan baik sehingga mampu meningkatkan kualitas SDM di Tanah Bertuah Negeri Beradat."Saya rasa 

kerjasama ini sangat penting khususnya bagi masyarakat Sergai. Ini sejalan dengan misi kami dalam 

meningkatkan kualitas SDM sekaligus mewujudkan masyarakat Sergai yang Maju Terus," tutupnya.Turut 

hadir dalam acara Wakil Dubes Austria, Philip Roessl, Dirjen Binalavotas Budi Hartawan, Wakil Walikota 

Medan, Bupati Labura, Walikota Binjai, Wakil Bupati Langkat, Bupati Deli Serdang, Bupati Batu Bara, 

Bupati Simalungun, Bupati Nias Utara, Bupati Toba, Bupati Aceh Tamiang, Bupati Bantul, Direktur Utama 

Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, President Of Social Welfare Corporation Hinode Jepan serta 

undangan lainnya. 
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Title Indonesia dan Jepang Siapkan Pilot Project Pelatihan bagi 

Perawat Lansia di Jepang 

Author Liputan6.com 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Positive 

Link http://www.liputan6.com/news/read/4965088/indonesia-dan-jepang-siapkan-pilot-

project-pelatihan-bagi-perawat-lansia-di-jepang 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan bersama Hinode Social Welfare Corporation, Jepang, tengah 

mempersiapkan program pelatihan pilot project di tahun ini, sebagai calon pekerja di Jepang 

melalui skema Specified Skilled Workers atau SSW. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan bersama Hinode Social Welfare Corporation, Jepang, tengah 

mempersiapkan program pelatihan pilot project di tahun ini, sebagai calon pekerja di Jepang melalui 

skema Specified Skilled Workers atau SSW.Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam 

kesempatannya menghadiri sekaligus menyaksikan nota kesepakatan dengan Hinode Social Welfare 

Corporation, menyebutkan bahwa Jepang saat ini membutuhkan SDM yang tinggi dikarenakan banyak 

penduduknya telah memasuki usia lanjut. Sejak beberapa tahun lalu, Pemerintah Jepang mendorong 

penerimaan peserta pemagangan maupun tenaga kerja asing melalui skema SSW."Hal ini tentunya 

merupakan peluang sangat baik bagi SDM Indonesia yang ingin bekerja sebagai perawat lansia/Caregiver 

di Jepang, mengingat Negara Jepang tertarik atas kemampuan dan sikap tenaga kerja Indonesia yang 

dikenal dengan ramah dan sopan," jelas Menaker Ida.Menaker Ida mengungkapkan, setelah 

menyelesaikan pelatihan ini, para lulusan berkesempatan untuk mengikuti uji kompetensi sesuai standar 

Jepang.Apabila lulus maka berkesempatan untuk bekerja di Jepang melalui skema Specified Skilled 

Workers atau SSW," ucap Menaker Ida.Sebagai informasi, Hinode Medical Walfare Group adalah 

perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan dan makanan. Perusahaan tersebut berbasis di Perfektur 

Hyogo, Jepang. 
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Title Kasus PMI Ilegal Menurun, Program "Nusa Tenggara Barat Zero 

Unprosedural" Mulai Jalan di Lapangan 

Author _noname 

Media Suara Ntb Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Negative 

Link http://www.suarantb.com/kasus-pmi-ilegal-menurun-program-ntb-zero-unprosedural-

mulai-jalan-di-lapangan 

Summary Pemprov Nusa Tenggara Barat mengapresiasi langkah kepala desa (Kades) hingga kepala 

dusun (Kadus) di wilayah Nusa Tenggara Barat yang mulai aktif menyukseskan program Nusa 

Tenggara Barat Zero Unprosedural Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

 

 

 

Pemprov Nusa Tenggara Barat mengapresiasi langkah kepala desa (Kades) hingga kepala dusun (Kadus) 

di wilayah Nusa Tenggara Barat yang mulai aktif menyukseskan program Nusa Tenggara Barat Zero 

Unprosedural Pekerja Migran Indonesia (PMI).Itu ditunjukkan pascapenandatanganan kerjasama antara 

Gubernur dan Bupati/Walikota terkait dukungan program Nusa Tenggara Barat Zero Unprosedural PMI, 

hingga kini, para Kades dan Kadus sudah enggan menerbitkan rekomendasi PMI yang bekerja secara 

ilegal."Hal ini berdampak pada sumbangan angka kasus PMI bermasalah di Nusa Tenggara Barat yang 

menurun signifikan sepanjang tahun 2021-2022 yang tersisa hanya 1008 kasus dari total jumlah PMI Nusa 

Tenggara Barat mencapai sebanyak 500 ribu orang PMI," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Nusa Tenggara Barat Gede Putu Aryadi MH pada wartawan di ruang kerjanya, Selasa, 17 

Mei 2022.Menurut Gede, jika dibandingkan sebelum adanya MoU dukungan program Nusa Tenggara 

Barat Zero Unprosedural PMI antara Gubernur dan kepala daerah tersebut, umumnya angka PMI 

bermasalah mencapai kisaran 40 persen. Oleh karena itu, dukungan dan peran aktif Kades dan Kadus 

tersebut sangat membantu dalam rangka penerbitan rekomendasi untuk mencegah PMI yang berangkat 

tidak prosedural alias ilegal."Kita apresiasi langkah Pak Kades hingga Kadus yang tidak mengeluarkan izin 

rekomendasi perjalanan jika tidak prosedural. Ini luar biasa langkah dan tekad yang nyata dalam 

wujudkan Zero Unprosedural PMI," kata dia.Mantan Kadis Kominfotik Nusa Tenggara Barat itu, mendaku, 

bahwa pencegahan terhadap PMI Unprosedural, sudah mulai terlihat nyata. Mengingat, asal muasal 

pemberangkatan PMI ilegal selama ini dimulai dari penerbitan rekomendasi dari level tingkat desa dan 

dusun.Namun kini, upaya untuk mencegah PMI Unprosedural sudah terlihat jelas arahnya, antara 

pemerintah provinsi, Pemda kabupaten/kota hingga level desa dan dusun."Kesinkronan antara program 
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mencegah ini, adalah dimulai dari bawah hingga atas seirama. Karena, rata-rata dengan tidak adanya 

surat rekomendasi dari kepala desa. Tentunya, PMI tersebut tidak akan bisa berangkat ke negara tujuan," 

ungkap Gede.Terkait upaya yang dilakukan Disnakertrans, menurut dia, selain aktif melakukan sosialiasi 

pada pemerintah desa, dusun hingga stakeholder terkait, pihaknya akan terus melakukan blow up 

pemberitaan dan kampanye di media secara besar-besaran terkait kasus yang menimpa PMI yang 

berangkat secara ilegal tersebut.Hal ini, lanjut Gede, adalah upaya nyata dalam rangka memberikan 

pembelajaran pada siapapun pihak yang ingin bermain-main pada kasus PMI tersebut.Bahkan, untuk 

perusahaan pengerah tenaga kerja yang hendak melakukan rekrutmen pada PMI Nusa Tenggara Barat, 

diharuskan membuat kantor cabang di Lombok."Intinya, kita perang terhadap mafia yang selama ini 

mempermainkan PMI. Yang jelas di era saya, perlindungan PMI Nusa Tenggara Barat itu menjadi utama. 

Yakni, keberangkatan mereka harus secara resmi dan memenuhi prosedur yang digariskan oleh 

peraturan perundangan-undangan. Termasuk, bagaimana mereka memperoleh hak-hanya secara 

transparan. Di antaranya, jaminan gaji yang sesuai kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh 

pemerintah Indonesia dan pihak perusahaan penerimanya. Utamanya, saat berada di negara tujuan," 

jelas dia.Menyinggung telah dibukanya kran pengiriman PMI ke negara Malaysia. Gede menambahkan, 

bahwa setiap perusahaan harus memenuhi sejumlah ketentuan. Di antaranya, melakukan registrasi dan 

mengupload jumlah nominal penggajian mereka pada sistem yang sudah ditentukan oleh pemerintah 

pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja secara terintegrasi dan online."Dan yang penting, kita punya 

persyaratan pada perusahan itu, yakni pada setiap PMI yang diberangkatkan ke luar negeri harus memiliki 

sertifikat keahlian yang jelas oleh lembaga yang bersertifikat. Intinya, pembenahan dalam segala lini PMI, 

mulai dari pra pemberangkatan, pemberangkatan dan setelah pemberangkatan kita sudah lakukan 

perbaikan untuk melindungi para PMI tersebut," tandas Gede Putu Aryadi. 
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Title Indonesia-Jepang siapkan pilot project pelatihan perawat lansia 

Jepang 

Author _noname 

Media Antara Sulteng Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Positive 

Link http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2886405/indonesia-jepang-siapkan-pilot-

project-pelatihan-perawat-lansia-jepang 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan bersama Hinode Social Welfare Corporation, Jepang tengah 

mempersiapkan program pelatihan pilot project di tahun ini sebagai calon perawat lansia di 

Jepang melalui skema Specified Skilled Workers (SSW). 

 

Kementerian Ketenagakerjaan bersama Hinode Social Welfare Corporation, Jepang tengah 

mempersiapkan program pelatihan pilot project di tahun ini sebagai calon perawat lansia di Jepang 

melalui skema Specified Skilled Workers (SSW)."Hal ini tentunya merupakan peluang sangat baik bagi 

SDM Indonesia yang ingin bekerja sebagai perawat lansia/ caregiver di Jepang mengingat Jepang tertarik 

atas kemampuan dan sikap tenaga kerja Indonesia yang dikenal dengan ramah dan sopan," kata Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui siaran pers di Jakarta, Rabu.Setelah menyelesaikan pelatihan ini, 

para lulusan berkesempatan untuk mengikuti uji kompetensi sesuai standar Jepang."Apabila lulus maka 

berkesempatan untuk bekerja di Jepang melalui skema Specified Skilled Workers atau SSW," kata 

Menaker Ida.Dia mengatakan bahwa Jepang saat ini membutuhkan SDM yang tinggi karena banyak 

penduduknya telah memasuki usia lanjut.Sejak beberapa tahun lalu, pemerintah Jepang mendorong 

penerimaan peserta magang maupun tenaga kerja asing melalui skema SSW.Hinode Medical Welfare 

Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan dan makanan. Perusahaan tersebut 

berbasis di Prefektur Hyogo, Jepang. 
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Title Indonesia-Jepang siapkan pilot project pelatihan perawat 

lansia Jepang 

Author Anita Permata 

Dewi 

Media Antara Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Positive 

Link http://www.antaranews.com/berita/2886405/indonesia-jepang-siapkan-pilot-project-

pelatihan-perawat-lansia-jepang 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan bersama Hinode Social Welfare Corporation, Jepang tengah 

mempersiapkan program pelatihan pilot project di tahun ini sebagai calon perawat lansia di 

Jepang melalui skema Specified Skilled Workers (SSW). 

 

Kementerian Ketenagakerjaan bersama Hinode Social Welfare Corporation, Jepang tengah 

mempersiapkan program pelatihan pilot project di tahun ini sebagai calon perawat lansia di Jepang 

melalui skema Specified Skilled Workers (SSW)."Hal ini tentunya merupakan peluang sangat baik bagi 

SDM Indonesia yang ingin bekerja sebagai perawat lansia/ caregiver di Jepang mengingat Jepang tertarik 

atas kemampuan dan sikap tenaga kerja Indonesia yang dikenal dengan ramah dan sopan," kata Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui siaran pers di Jakarta, Rabu.Setelah menyelesaikan pelatihan ini, 

para lulusan berkesempatan untuk mengikuti uji kompetensi sesuai standar Jepang."Apabila lulus maka 

berkesempatan untuk bekerja di Jepang melalui skema Specified Skilled Workers atau SSW," kata 

Menaker Ida.Dia mengatakan bahwa Jepang saat ini membutuhkan SDM yang tinggi karena banyak 

penduduknya telah memasuki usia lanjut.Sejak beberapa tahun lalu, pemerintah Jepang mendorong 

penerimaan peserta magang maupun tenaga kerja asing melalui skema SSW.Hinode Medical Welfare 

Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan dan makanan. Perusahaan tersebut 

berbasis di Prefektur Hyogo, Jepang. 
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Title Disaksikan Menteri Ketenagakerjaan, Bupati Sergai Teken Mou 

Peningkatan Kualitas SDM 

Author _noname 

Media Sumut 24 Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Positive 

Link http://www.sumut24.co/disaksikan-menteri-ketenagakerjaan-bupati-sergai-teken-mou-

peningkatan-kualitas-sdm 

Summary Penandatanganan yang dirangkai dalam kegiatan Inauguration of School Operation Kegiatan 

Pengembangan BLK Maritim (Development of Maritime Vocational Training Centers) ini 

disaksikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Hal yang sama juga 

disampaikan Bupati Sergai Darma Wijaya yang berharap kerjasama ini dapat meningkatkan 

kualitas SDM di Tanah Bertuah Negeri Beradat. Bupati Serdang Bedagai (Sergai) H Darma 

Wijaya bersama sejumlah Kepala Daerah se-Sumatera Utara melakukan penandatanganan 

Nota Kesepahaman Bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat 

Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas (Ditjend Binalavotas) di BBPVP Jalan 

Gatot Subroto KM 7,8 Medan Sunggal, Selasa (17/05/2022). Dimana MoU ini dalam rangka 

sinergi peningkatan kompetensi, pemberian bantuan permodalan, dan membangun 

kesadaran diri bagi masyarakat di Kabupaten/Kota masing-masing. 

 

 

 

Bupati Serdang Bedagai (Sergai) H Darma Wijaya bersama sejumlah Kepala Daerah se-Sumatera Utara 

melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan 

melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas (Ditjend Binalavotas) di BBPVP 

Jalan Gatot Subroto KM 7,8 Medan Sunggal, Selasa (17/05/2022).Penandatanganan yang dirangkai dalam 

kegiatan Inauguration of School Operation Kegiatan Pengembangan BLK Maritim (Development of 

Maritime Vocational Training Centers) ini disaksikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah. Dimana MoU ini dalam rangka sinergi peningkatan kompetensi, pemberian bantuan 

permodalan, dan membangun kesadaran diri bagi masyarakat di Kabupaten/Kota masing-masing.Dalam 

sambutannya, Ida mengatakan penandatanganan MoU yang dilaksanakan mencakup sinkronisasi 

program pelatihan dan pendampingan kelompok masyarakat dalam meningkatkan keterampilan 

Masyarakat, pemberdayaan kelompok masyarakat pascapelatihan, serta kerja sama pertukaran data 

informasi.Ida menilai bahwa semua kerja sama itu dapat menjadi pionir bagi balai latihan vokasi di 
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seluruh Kabupaten/Kota."Kami sangat yakin dengan model kerja sama ini. Komitmen dan dukungan 

pemerintah daerah (Pemda) semakin besar untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 

Indonesia," katanya.Sementara itu, mewakili Gubernur Sumatera Utara, Sekdakab Pemprovsu Afifi Lubis 

mengatakan bahwa dalam rangka menggali potensi maritim yang ada di Sumatera Utara diperlukan 

kemampuan SDM yang unggul agar potensi tersebut dapat secara maksimal diolah demi kesejahteraan 

masyarakat.Tentunya, lanjut Afifi sudah selayaknya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyampaikan 

Apresiasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI atas pelaksanaan ini."Semoga kegiatan yang 

dilaksanakan pada hari ini dapat melahirkan SDM unggul di Sumatera Utara," tandasnya.Hal yang sama 

juga disampaikan Bupati Sergai Darma Wijaya yang berharap kerjasama ini dapat meningkatkan kualitas 

SDM di Tanah Bertuah Negeri Beradat."Kerjasama ini sangat penting buat masyarakat Sergai khususnya. 

Ini sejalan dengan misi kami dalameningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan 

masyarakat Sergai yang Mandiri, sejahtera, dan Religius," tandasnya.Turut hadir dalam acara Wakil 

Dubes Austria, Philip Roessl, Dirjen Binalavotas Budi Hartawan, Wakil Walikota Medan, Bupati Labura, 

Walikota Binjai, Wakil Bupati Langkat, Bupati Deli Serdang, Bupati Batu Bara, Bupati Simalungun, Bupati 

Nias Utara, Bupati Toba, Bupati Aceh Tamiang, Bupati Bantul, Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita 

Danau Toba, President Of Social Welfare Corporation Hinode Jepang. 
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Jepang 

Author _noname 

Media Antara Papua Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Positive 

Link http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2886405/indonesia-jepang-siapkan-pilot-

project-pelatihan-perawat-lansia-jepang 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan bersama Hinode Social Welfare Corporation, Jepang tengah 

mempersiapkan program pelatihan pilot project di tahun ini sebagai calon perawat lansia di 

Jepang melalui skema Specified Skilled Workers (SSW). 

 

Kementerian Ketenagakerjaan bersama Hinode Social Welfare Corporation, Jepang tengah 

mempersiapkan program pelatihan pilot project di tahun ini sebagai calon perawat lansia di Jepang 

melalui skema Specified Skilled Workers (SSW)."Hal ini tentunya merupakan peluang sangat baik bagi 

SDM Indonesia yang ingin bekerja sebagai perawat lansia/ caregiver di Jepang mengingat Jepang tertarik 

atas kemampuan dan sikap tenaga kerja Indonesia yang dikenal dengan ramah dan sopan," kata Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui siaran pers di Jakarta, Rabu.Setelah menyelesaikan pelatihan ini, 

para lulusan berkesempatan untuk mengikuti uji kompetensi sesuai standar Jepang."Apabila lulus maka 

berkesempatan untuk bekerja di Jepang melalui skema Specified Skilled Workers atau SSW," kata 

Menaker Ida.Dia mengatakan bahwa Jepang saat ini membutuhkan SDM yang tinggi karena banyak 

penduduknya telah memasuki usia lanjut.Sejak beberapa tahun lalu, pemerintah Jepang mendorong 

penerimaan peserta magang maupun tenaga kerja asing melalui skema SSW.Hinode Medical Welfare 

Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan dan makanan. Perusahaan tersebut 

berbasis di Prefektur Hyogo, Jepang. 
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Title Indonesia-Jepang siapkan pilot project pelatihan perawat 

lansia Jepang 

Author Anita Permata 

Dewi 

Media Antara Riau Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Positive 

Link http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2886405/indonesia-jepang-siapkan-pilot-

project-pelatihan-perawat-lansia-jepang 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan bersama Hinode Social Welfare Corporation, Jepang tengah 

mempersiapkan program pelatihan pilot project di tahun ini sebagai calon perawat lansia di 

Jepang melalui skema Specified Skilled Workers (SSW). 

 

Kementerian Ketenagakerjaan bersama Hinode Social Welfare Corporation, Jepang tengah 

mempersiapkan program pelatihan pilot project di tahun ini sebagai calon perawat lansia di Jepang 

melalui skema Specified Skilled Workers (SSW)."Hal ini tentunya merupakan peluang sangat baik bagi 

SDM Indonesia yang ingin bekerja sebagai perawat lansia/ caregiver di Jepang mengingat Jepang tertarik 

atas kemampuan dan sikap tenaga kerja Indonesia yang dikenal dengan ramah dan sopan," kata Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui siaran pers di Jakarta, Rabu.Setelah menyelesaikan pelatihan ini, 

para lulusan berkesempatan untuk mengikuti uji kompetensi sesuai standar Jepang."Apabila lulus maka 

berkesempatan untuk bekerja di Jepang melalui skema Specified Skilled Workers atau SSW," kata 

Menaker Ida.Dia mengatakan bahwa Jepang saat ini membutuhkan SDM yang tinggi karena banyak 

penduduknya telah memasuki usia lanjut.Sejak beberapa tahun lalu, pemerintah Jepang mendorong 

penerimaan peserta magang maupun tenaga kerja asing melalui skema SSW.Hinode Medical Welfare 

Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan dan makanan. Perusahaan tersebut 

berbasis di Prefektur Hyogo, Jepang. 
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Link http://money.kompas.com/read/2022/05/18/114500126/serikat-pekerja-laporkan-dunkin-

donuts-ke-menaker-karena-tak-bayar-thr-dan 

Summary Oleh karenanya, Mirah Sumirat meminta kepada Menaker Ida Fauziyah untuk 

menindaklanjuti dan menindak tegas Manajemen Dunkin' Donuts. Rentetan keluhan 

tersebut, Aspek Indonesia mendesak Menaker agar memberikan sanksi tegas kepada 

manajemen Dunkin' Donuts atas ketidakpatuhan dalam pembayaran THR. PT Dunkindo 

Lestari (Dunkin' Donuts) dilaporkan oleh serikat pekerjanya (SP Kintari) secara tertulis 

kepada Menteri Ketenagakerjaan, lantaran perusahaan bergerak dibidang penjualan 

makanan ini tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021dan 2022. Selain itu, 

sejak Mei 2020, Dunkin' Donuts juga diketahui telah merumahkan pekerjanya tanpa diberi 

upah serta THR hingga kini. 

 

 

 

PT Dunkindo Lestari (Dunkin' Donuts) dilaporkan oleh serikat pekerjanya (SP Kintari) secara tertulis 

kepada Menteri Ketenagakerjaan, lantaran perusahaan bergerak dibidang penjualan makanan ini tidak 

membayar Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021dan 2022.Selain itu, sejak Mei 2020, Dunkin' Donuts 

juga diketahui telah merumahkan pekerjanya tanpa diberi upah serta THR hingga kini. Para pekerja 

tersebut masih berstatus terikat hubungan kerja.Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia 

Mirah Sumirat mengatakan, alasan tidak bekerjanya disebabkan mengikuti instruksi dari manajemen 

Dunkin' Donuts untuk dirumahkan karena pandemi Covid-19. Oleh karenanya, Mirah Sumirat meminta 

kepada Menaker Ida Fauziyah untuk menindaklanjuti dan menindak tegas Manajemen Dunkin' 

Donuts."Aspek Indonesia juga menyerukan gerakan boikot Dunkin' Donuts karena manajemen Dunkin' 

Donuts telah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap pekerjanya. Para pekerja tersebut adalah 

35 orang pengurus dan anggota SP Kintari, yang status hubungan kerjanya adalah pekerja tetap, 

berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu 

(18/5/2022).Berdasarkan kronologis yang diterima Aspek Indonesia, bermula dari tidak dibayarkannya 

THR 2020 kepada para pekerja Dunkin' Donuts. Malah kata Mirah, pihak manajemen baru membayarkan 
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THR tersebut pada Maret 2021, melalui upaya mediasi di Kemenaker.Sayangnya, pembayaran THR itu 

tidak disertai dengan dana keterlambatan yang seharusnya juga diterima oleh pekerja Dunkin' Donuts. 

Padahal, berdasarkan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di 

Perusahaan, Pasal 10 ayat (1), dinyatakan bahwa pengusaha yang telat membayar THR dikenai denda 

sebesar 5 persen.Ditambah lagi, THR 2021 dan tahun ini, yang ternyata juga belum dibayarkan. Rentetan 

keluhan tersebut, Aspek Indonesia mendesak Menaker agar memberikan sanksi tegas kepada 

manajemen Dunkin' Donuts atas ketidakpatuhan dalam pembayaran THR."Agar pengusaha PT Dunkindo 

Lestari menempatkan kembali para pekerja Adi Darmawan dan kawan-kawan (92 orang pekerja) yang 

dirumahkan untuk aktif kembali bekerja di lokasi kerja yang masih beroperasi tanpa persyaratan 

pelatihan dan lulus pelatihan yang diadakan pengusaha," katanya.Dapatkan update berita pilihan dan 

breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News 

Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi 

Telegram terlebih dulu di ponsel. 
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pelatihan-perawat-lansia-jepang 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan bersama Hinode Social Welfare Corporation, Jepang tengah 

mempersiapkan program pelatihan pilot project di tahun ini sebagai calon perawat lansia di 

Jepang melalui skema Specified Skilled Workers (SSW). "Hal ini tentunya merupakan peluang 

sangat baik bagi SDM Indonesia yang ingin bekerja sebagai perawat lansia/ caregiver di 

Jepang mengingat Jepang tertarik atas kemampuan dan sikap tenaga kerja Indonesia yang 

dikenal dengan ramah dan sopan," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui 

siaran pers di Jakarta, Rabu. Setelah menyelesaikan pelatihan ini, para lulusan 

berkesempatan untuk mengikuti uji kompetensi sesuai standar Jepang. "Apabila lulus maka 

berkesempatan untuk bekerja di Jepang melalui skema Specified Skilled Workers atau SSW," 

kata Menaker Ida. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan bersama Hinode Social Welfare Corporation, Jepang tengah 

mempersiapkan program pelatihan pilot project di tahun ini sebagai calon perawat lansia di Jepang 

melalui skema Specified Skilled Workers (SSW)."Hal ini tentunya merupakan peluang sangat baik bagi 

SDM Indonesia yang ingin bekerja sebagai perawat lansia/ caregiver di Jepang mengingat Jepang tertarik 

atas kemampuan dan sikap tenaga kerja Indonesia yang dikenal dengan ramah dan sopan," kata Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui siaran pers di Jakarta, Rabu.Setelah menyelesaikan pelatihan ini, 

para lulusan berkesempatan untuk mengikuti uji kompetensi sesuai standar Jepang."Apabila lulus maka 

berkesempatan untuk bekerja di Jepang melalui skema Specified Skilled Workers atau SSW," kata 

Menaker Ida.Dia mengatakan bahwa Jepang saat ini membutuhkan SDM yang tinggi karena banyak 

penduduknya telah memasuki usia lanjut.Sejak beberapa tahun lalu, pemerintah Jepang mendorong 

penerimaan peserta magang maupun tenaga kerja asing melalui skema SSW.Hinode Medical Welfare 

Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan dan makanan. Perusahaan tersebut 

berbasis di Prefektur Hyogo, Jepang. 
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Workshop Atasi Tantangan Kesehatan Kerja di Masa - Suara 

Merdeka Jakarta 

Author Wahyu 
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Link http://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1343412865/dunia-kerja-masih-diisi-

pekerjaaan-berbahaya-kemnaker-gelar-workshop-atasi-tantangan-kesehatan-kerja-di-masa 

Summary Terkait dengan itu Kementerian Ketenagakerjaan menggelar "Workshop on Addressing 

Challenges of Occupational Health in the Future of Work", di Jakarta. Penggunaan teknologi 

baru pada dunia kerja berdampak pada resiko kerja baru menjadi tantangan dalam 

memberikan perlindungan K3," ujar Haiyani Rumondang secara virtual kepada peserta 

workshop, dari Jakarta, Rabu (18/5/2022). 

 

Sungguh pun digitalisasi serba komputer berbasis internet memudahkan pekerjaan, namun dunia kerja 

di masa mendatang masih diisi oleh jenis pekerjaan berbahaya dan berisiko besar. Terutama terkait 

dengan kesehatan dan keselamayan kerja.Terkait dengan itu Kementerian Ketenagakerjaan menggelar 

"Workshop on Addressing Challenges of Occupational Health in the Future of Work", di Jakarta.Menurut 

Dirjen Binwasnaker & K3 Kemnaker , Haiyani Rumondang, workshop yang merupakan salah satu program 

kerja lima tahun ASEAN OSHNET pada 2021-2025, dan Program Kerja Organization of Islamic Countries 

(OIC) OSHNET 2021-2022 ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas teknik dari peserta, terkait dengan 

tantangan kesehatan kerja sebagai upaya dalam memberikan perlindungan secara maksimal pada era 

future of work."Penggunaan teknologi dan digitalisasi telah membawa perubahan yang sigifikan di dunia 

kerja. Penggunaan teknologi baru pada dunia kerja berdampak pada resiko kerja baru menjadi tantangan 

dalam memberikan perlindungan K3," ujar Haiyani Rumondang secara virtual kepada peserta workshop, 

dari Jakarta, Rabu (18/5/2022).Haiyani Rumondang menjelaskan, bentuk-bentuk hubungan kerja saat ini 

tak lagi berpola konvensional, sehingga menjadi tantangan perlindungan seperti apa yang dibutuhkan 

oleh pekerja. Tantangan lain yang dihadapi adalah perubahan iklim dan bagaimana memastikan 

perlindungan bagi pekerja , saat mereka bekerja dari jarak jauh yang dapat menimbulkan banyak masalah 

di kemudian hari."Perubahan-perubahan ini menjadi tantangan mendasar, mengenai bagaimana 

memastikan perlindungan berkelanjutan bagi seluruh pekerja , terutama pada masa-masa sulit atau pada 

saat krisis ekonomi, khususnya terkait dengan perlindungan kesehatan kerja," katanya.Haiyani 

menambahkan, sebelum pandemi COVID-19, berbagai negara telah mengeluarkan kebijakan 

perlindungan bagi pekerja sebagai upaya untuk beradaptasi dengan perkembangan jaman. Namun 

perlindungan yang telah diberikan selama ini belum memadai. "Dampak pandemi COVID-19 menegaskan 

bahwa pola kerja konvensional yang selama ini telah dilakukan tidak lagi relevan untuk beberapa jenis 

pekerjaan," katanya.Teknologi dan otomatisasi, lanjut Haiyani Rumondang, saat ini telah menjadi jalan 

keluar ketika mobilitas fisik dibatasi. Bekerja pada platform digital telah menjadi trend dalam menanggapi 

situasi yang muncul. Perubahan tersebut berdampak pada faktor risiko yang dihadapi oleh pekerja dan 

sering disebut sebagai bahaya lingkungan kerja."Termasuk bahaya fisik, kimia, biologi, 

fisiologi/ergonomik dan psikologis yang berasal dari berbagai peralatan, bahan, dan proses kerja," 

katanya. 
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Title Kemnaker Siapkan Pilot Project Pelatihan Bagi Perawat 

Lansia di Jepang 

Author Fabiola Febrinastri 

Media Suara.com Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Positive 

Link http://www.suara.com/bisnis/2022/05/18/120134/kemnaker-siapkan-pilot-project-

pelatihan-bagi-perawat-lansia-di-jepang 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah mempersiapkan pilot project pelatihan 

bagi perawat lansia di Jepang. Untuk mensukseskan program ini, Kemnaker bekerjasama 

dengan Hinode Social Welfare Corporation, Jepang melalui skema Specified Skilled Workers 

atau SSW. Ida mengatakan, Jepang saat ini membutuhkan SDM yang tinggi dikarenakan 

banyak penduduknya telah memasuki usia lanjut. Sejak beberapa tahun lalu, Pemerintah 

Jepang mendorong penerimaan peserta pemagangan maupun tenaga kerja asing melalui 

skema SSW. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah mempersiapkan pilot project pelatihan bagi perawat 

lansia di Jepang. Untuk mensukseskan program ini, Kemnaker bekerjasama dengan Hinode Social Welfare 

Corporation, Jepang melalui skema Specified Skilled Workers atau SSW. Kerja sama keduanya ditandai 

dengan penandatanganan nota kesepakatan yang dihadiri langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah.Ida mengatakan, Jepang saat ini membutuhkan SDM yang tinggi dikarenakan banyak 

penduduknya telah memasuki usia lanjut. Sejak beberapa tahun lalu, Pemerintah Jepang mendorong 

penerimaan peserta pemagangan maupun tenaga kerja asing melalui skema SSW."Hal ini tentunya 

merupakan peluang sangat baik bagi SDM Indonesia yang ingin bekerja sebagai perawat lansia/Caregiver 

di Jepang, mengingat Negara Jepang tertarik atas kemampuan dan sikap tenaga kerja Indonesia yang 

dikenal dengan ramah dan sopan," tutur Ida.Ida mengungkapkan, setelah menyelesaikan pelatihan ini, 

para lulusan berkesempatan untuk mengikuti uji kompetensi sesuai standar Jepang."Apabila lulus maka 

berkesempatan untuk bekerja di Jepang melalui skema Specified Skilled Workers atau SSW," ucap 

Ida.Sebagai informasi, Hinode Medical Walfare Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

kesehatan dan makanan. Perusahaan tersebut berbasis di Perfektur Hyogo, Jepang.IKUTI BERITA 

LAINNYA DI GOOGLE NEWS 
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Title Dunkin' Donuts Dilaporkan ke Menaker Terkait Tak Bayar THR Author Redaksi - 

Media Nawacita.co Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Negative 

Link http://nawacita.co/index.php/2022/05/18/dunkin-donuts-dilaporkan-ke-menaker-terkait-

tak-bayar-thr 

Summary Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) melaporkan PT Dunkindo Lestari atau 

pemegang merek dagang Dunkin' Donuts kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

karena manajemen tak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan pada 2021 dan 

2022. "Kami meminta Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauziyah, untuk menindaklanjuti dan 

menindak tegas manajemen Dunkin' Donuts," ungkap Presiden ASPEK Indonesia Mirah 

Sumirat dalam keterangan resmi, Rabu (18/5). Mirah mengatakan manajemen Dunkin' 

Donuts menunda pembayaran THR 2020 secara sepihak dan baru dibayarkan pada Maret 

2021. Oleh karena itu, Mirah mendesak Kementerian Ketenagakerjaan memberikan sanksi 

tegas kepada manajemen Dunkin' Donuts karena melanggar aturan terkait pembayaran THR. 

 

 

 

 Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) melaporkan PT Dunkindo Lestari atau pemegang 

merek dagang Dunkin' Donuts kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah karena manajemen tak 

membayar Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan pada 2021 dan 2022."Kami meminta Menteri 

Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauziyah, untuk menindaklanjuti dan menindak tegas manajemen Dunkin' 

Donuts," ungkap Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat dalam keterangan resmi, Rabu (18/5). Mirah 

mengatakan manajemen Dunkin' Donuts menunda pembayaran THR 2020 secara sepihak dan baru 

dibayarkan pada Maret 2021. Namun, perusahaan enggan membayar denda keterlambatan pembayaran 

THR. "Padahal mediator Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan surat anjuran yang pada butir 

satu menganjurkan agar pengusaha Dunkindo Lestari membayar denda keterlambatan THR kepada 

pekerja sebesar 5 persen dari total THR keagamaan yang harus dibayar pengusaha," papar Mirah. Selain 

itu, manajemen juga belum membayar THR keagamaan periode 2021 dan 2022 sampai sekarang. 

Padahal, pemerintah mewajibkan seluruh pengusaha membayar THR kepada karyawan. Hal itu tertuang 

dalam SE Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 Bagi 

Pekerja atau Buruh di Perusahaan. "Dinyatakan bahwa pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban 

pengusaha sebagai upaya memenuhi kebutuhan pekerja atau buruh dan keluarga dalam merayakan hari 
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raya keagamaan," jelas Mirah. Oleh karena itu, Mirah mendesak Kementerian Ketenagakerjaan 

memberikan sanksi tegas kepada manajemen Dunkin' Donuts karena melanggar aturan terkait 

pembayaran THR. Sanksi yang dimaksud berupa administratif berupa teguran tertulis, pembatasan 

kegiatan usaha, hingga penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, serta pembekuan 

kegiatan usaha. Selain itu, Aspek Indonesia juga menyerukan gerakan "Boikot Dunkin' Donuts!". Menurut 

Mirah, manajemen telah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap sejumlah pekerja. "Aspek 

Indonesia akan terus melakukan gerakan "Boikot Dunkin' Donuts!" dengan melibatkan Konfederasi 

Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sampai ada kepastian pekerja dipekerjakan kembali dan dibayar upah 

serta THR selama dirumahkan sepihak," pungkas Mirah. 
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Title Ini Jurusan Kuliah Ini yang Berpeluang Besar Jadi PNS Author _noname 

Media Republika Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Positive 

Link http://republika.co.id/berita/rc2c4u459/ini-jurusan-kuliah-ini-yang-berpeluang-besar-jadi-

pns 

Summary Salah satu profesi idaman di Indonesia yang sampai saat ini banyak diminati orang adalah 

menjadi Pengawai Negri Sipil (PNS). Hal ini ditunjukkan oleh besarnya antusias masyarakat 

yang mendaftar CPNS hingga menembus angka lima juta jiwa pendaftar. Animo menjadi PNS 

sangat tinggi mengingat berbagai benefit yang didapatkan mulai dari gaji, tunjangan besar, 

jenjang karier jelas, hingga masa depan terjamin berkat dana pensiun. Dengan berbagai 

kenyamanan dan fasilitas yang didapatkan, maka tidak dapat dipungkiri syarat menduduki 

kursi PNS membutuhkan proses dan seleksi ketat. 

 

Memiliki pekerjaan yang mapan hingga mendapatkan tunjangan di hari tua tentunya menjadi idaman 

banyak orang. Salah satu profesi idaman di Indonesia yang sampai saat ini banyak diminati orang adalah 

menjadi Pengawai Negri Sipil (PNS).Hal ini ditunjukkan oleh besarnya antusias masyarakat yang 

mendaftar CPNS hingga menembus angka lima juta jiwa pendaftar. Animo menjadi PNS sangat tinggi 

mengingat berbagai benefit yang didapatkan mulai dari gaji, tunjangan besar, jenjang karier jelas, hingga 

masa depan terjamin berkat dana pensiun.Dengan berbagai kenyamanan dan fasilitas yang didapatkan, 

maka tidak dapat dipungkiri syarat menduduki kursi PNS membutuhkan proses dan seleksi ketat. Salah 

satu persyaratan yang tidak kalah penting untuk dapat menjadi seorang PNS adalah bidang akademis. 

Pendidikan sangat dibutuhkan sebagai salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi.Jurusan Teknologi 

InformasiTeknologi informasi merupakan program studi yang mengarah pada engineering. Lulusan 

jurusan Teknologi Informasi akan memiliki keahlian di bidang perancangan teknologi, implementasi, 

pengembangan, serta manajemen atau dukungan terhadap sistem informasi yang berbasis computer, 

baik hardware ataupun software.Seiring dengan aktivitas manusia yang semakin banyak dilakukan secara 

digital, tenaga di bidang teknologi informasi pun kian dibutuhkan. Untuk itu, jurusan-jurusan seperti 

Teknik Informatika, Sistem Informasi, maupun Ilmu Komputer akan dibutuhkan di pemerintahan.Jurusan 

ManajemenJurusan Manajemen merupakan jurusan yang mempelajari ilmu pengelolaan bisnis seperti 

pengembangan strategi, pembuatan rencana, prosedur dalam bisnis, pemasaran, perekrutan sumber 

daya manusia, hingga keuangan. Tak hanya itu, jurusan manajemen juga mempelajari pelbagai bidang 

keilmuan seperti kegiatan perusahaan atau korporasi yang masih memiliki keterkaitan dengan ilmu 

ekonomi dan bisnis.Melihat banyaknya bidang keilmuan yang ada di Jurusan Manajemen, maka tak heran 

jika jurusan ini memiliki banyak kesempatan di sektor pemerintahan. Mengutip data dari Kemnaker, tes 

CPNS 2021 Kementerian Luar Negeri membutuhkan lulusan S1 manajemen untuk posisi perencana, 

arsiparis, penata kanselerai, analis kelembagaan, dan yang lainnya. 

  



 

136 

 

Title Daftar UMP di 34 Provinsi Tahun 2022, Papua Terbesar Kedua 

setelah DKI Jakarta, Cek Besarannya - Tribun-papua.com 

Author Laras Dwi 

Sasmita 

Media Tribun News Papua Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Neutral 

Link http://papua.tribunnews.com/2022/05/18/daftar-ump-di-34-provinsi-tahun-2022-papua-

terbesar-kedua-setelah-dki-jakarta-cek-besarannya 

Summary Provinsi dengan UMPtahun 2022 tertinggi adalah DKI Jakarta dengan nominal Rp 4.641.854. 

Sedangkan UMP Tahun 2022 terendah yaitu Jawa Tengah, dengan nominal Rp 1.812.935,43. 

Selengkapnya, berikut ini daftar UMP Tahun 2022. 

 

 

 

TRIBUN-PAPUA.COM - Simak besaran Upah Minumum Provinsi (UMP) tahun 2022 yang dibagikan oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Informasi mengenaik UMP 34 provinsi di Indonesia itu 

dibagikan di akun Instagram @kemnaker. Provinsi dengan UMPtahun 2022 tertinggi adalah DKI Jakarta 

dengan nominal Rp 4.641.854.Sedangkan UMP Tahun 2022 terendah yaitu Jawa Tengah, dengan nominal 

Rp 1.812.935,43. Selengkapnya, berikut ini daftar UMP Tahun 2022.13. Jawa Tengah: Rp 1.812.935,43 

14. DI. Yogyakarta: Rp 1.840.915,53 15. Jawa Timur: Rp 1.891.567,1216. Banten: Rp 2.501.203,11 17. Bali: 

Rp 2.516.971,00 18. Nusa Tenggara Barat: Rp 2.207.212,00 19. Nusa Tenggara Timur: Rp 1.975.000,00.22. 

Kalimantan Selatan: Rp 2.906.473,32 23. Kalimantan Timur: Rp 3.014.497,22 24. Kalimantan Utara: Rp 

3.016.738,0025. Sulawesi Utara: Rp 3.310.723,00 26. Sulawesi Tengah: Rp 2.390.739,00 27. Sulawesi 

Selatan: Rp 3.165.876,00 28. Sulawesi Tenggara: Rp 2.576.016,96 29. Gorontalo: Rp 2.800.580,0030. 

Sulawesi Barat: Rp 2.678.863,10 31. Maluku: Rp 2.619.312,83 32. Maluku Uttara: Rp 2.862.231,00 33. 

Papua Barat: Rp 3.200.000,00 34. Papua : Rp 3.561.932,00 Upah Minimum Provinsi (UMP) berbeda 

dengan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK). Dalam dokumen Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000 menyebutkan, UMR Tingkat I diubah menjadi Upah Minimum 

Provinsi (UMP). UMR Tingkat II diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Penetapan 

besaran UMP dilakukan oleh Gubernur, sedangkan UMK ditetapkan oleh Gubernur dengan usulan dari 

Bupati atau Wali Kota.4. Riau: Rp 2.938.564, 01 5. Jambi: Rp 2.698.940,87 6. Sumatera Selatan: Rp 

3.144.446,007. Bengkulu: Rp 2.238.094,31 8. Lampung: Rp 2.440.486,18 9. Bangka Belitung: Rp 

3.264.884,00 10. Kepulauan Riau: Rp 3.050.172,00 11. DKI Jakarta: Rp 4.641. 
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Title THR Karyawan 2 Tahun Belum Dibayar, Dunkin' Donuts Dilaporkan 

ke Menteri Tenaga Kerja 

Author _noname 

Media Askara.co Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Negative 

Link http://www.askara.co/read/2022/05/18/28200/thr-karyawan-2-tahun-belum-dibayar-

dunkin-donuts-dilaporkan-ke-menteri-tenaga-kerja- 

Summary PT Dunkindo Lestari atau pemegang merek dagang Dunkin' Donuts dilaporkan ke Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. "Kami meminta Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauziyah, 

untuk menindaklanjuti dan menindak tegas manajemen Dunkin' Donuts," kata Presiden 

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia), Mirah Sumirat dalam keterangan 

tertulis, Rabu (18/5). Dikatakan Mirah, manajemen Dunkin' Donuts menunda pembayaran 

THR 2020 secara sepihak dan baru dibayarkan pada Maret 2021. Oleh karena itu, Mirah 

mendesak Kementerian Ketenagakerjaan memberikan sanksi tegas kepada manajemen 

Dunkin' Donuts karena melanggar aturan terkait pembayaran THR. 

 

 

 

PT Dunkindo Lestari atau pemegang merek dagang Dunkin' Donuts dilaporkan ke Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.Pasalnya, manajemen perusahaan tersebut tak membayar Tunjangan Hari 

Raya (THR) keagamaan pada 2021 dan 2022."Kami meminta Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauziyah, 

untuk menindaklanjuti dan menindak tegas manajemen Dunkin' Donuts," kata Presiden Asosiasi Serikat 

Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia), Mirah Sumirat dalam keterangan tertulis, Rabu (18/5).Dikatakan 

Mirah, manajemen Dunkin' Donuts menunda pembayaran THR 2020 secara sepihak dan baru dibayarkan 

pada Maret 2021. Namun, perusahaan enggan membayar denda keterlambatan pembayaran 

THR."Padahal mediator Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan surat anjuran yang pada butir 

satu menganjurkan agar pengusaha Dunkindo Lestari membayar denda keterlambatan THR kepada 

pekerja sebesar 5 persen dari total THR keagamaan yang harus dibayar pengusaha," papar Mirah.Selain 

itu, manajemen juga belum membayar THR keagamaan periode 2021 dan 2022 sampai sekarang. 

Padahal, pemerintah mewajibkan seluruh pengusaha membayar THR kepada karyawan.Hal itu tertuang 

dalam SE Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 Bagi 

Pekerja atau Buruh di Perusahaan."Dinyatakan bahwa pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban 

pengusaha sebagai upaya memenuhi kebutuhan pekerja atau buruh dan keluarga dalam merayakan hari 
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raya keagamaan," terang Mirah.Oleh karena itu, Mirah mendesak Kementerian Ketenagakerjaan 

memberikan sanksi tegas kepada manajemen Dunkin' Donuts karena melanggar aturan terkait 

pembayaran THR.Sanksi yang dimaksud berupa administratif berupa teguran tertulis, pembatasan 

kegiatan usaha, hingga penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, serta pembekuan 

kegiatan usaha.Selain itu, Aspek Indonesia juga menyerukan gerakan "Boikot Dunkin' Donuts!". Menurut 

Mirah, manajemen telah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap sejumlah pekerja.Menurut 

Mirah, Kementerian Ketenagakerjaan telah menganjurkan manajemen Dunkin' Donuts untuk 

mempekerjakan kembali karyawan yang sempat dirumahkan di cabang yang masih aktif tanpa syarat 

pelatihan."Aspek Indonesia akan terus melakukan gerakan "Boikot Dunkin' Donuts!" dengan melibatkan 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sampai ada kepastian pekerja dipekerjakan kembali dan 

dibayar upah serta THR selama dirumahkan sepihak," tandas Mirah. 
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Title Indonesia-Jepang siapkan program pilot project pelatihan 

calon perawat lansia Jepang 

Author Anita Permata 

Dewi 

Media Antara Riau Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Positive 

Link http://riau.antaranews.com/berita/282025/indonesia-jepang-siapkan-program-pilot-

project-pelatihan-calon-perawat-lansia-jepang 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan bersama Hinode Social Welfare Corporation, Jepang tengah 

mempersiapkan program pelatihan pilot project di tahun ini sebagai calon perawat lansia di 

Jepang melalui skema Specified Skilled Workers (SSW). 

 

Kementerian Ketenagakerjaan bersama Hinode Social Welfare Corporation, Jepang tengah 

mempersiapkan program pelatihan pilot project di tahun ini sebagai calon perawat lansia di Jepang 

melalui skema Specified Skilled Workers (SSW)."Hal ini tentunya merupakan peluang sangat baik bagi 

SDM Indonesia yang ingin bekerja sebagai perawat lansia/ caregiver di Jepang mengingat Jepang tertarik 

atas kemampuan dan sikap tenaga kerja Indonesia yang dikenal dengan ramah dan sopan," kata Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui siaran pers di Jakarta, Rabu.Setelah menyelesaikan pelatihan ini, 

para lulusan berkesempatan untuk mengikuti uji kompetensi sesuai standar Jepang."Apabila lulus maka 

berkesempatan untuk bekerja di Jepang melalui skema Specified Skilled Workers atau SSW," kata 

Menaker Ida.Dia mengatakan bahwa Jepang saat ini membutuhkan SDM yang tinggi karena banyak 

penduduknya telah memasuki usia lanjut.Sejak beberapa tahun lalu, pemerintah Jepang mendorong 

penerimaan peserta magang maupun tenaga kerja asing melalui skema SSW.Hinode Medical Welfare 

Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan dan makanan. Perusahaan tersebut 

berbasis di Prefektur Hyogo, Jepang. 
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Title Kemnaker Optimalkan Pengembangan BLK Maritim di Medan Author Oleh 

Media Tvonenews Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Positive 

Link http://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/41307-kemnaker-optimalkan-

pengembangan-blk-maritim-di-medan 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) terus mengoptimalisasi dalam pengembangan 

Balai Latihan Kerja (BLK) Maritim di Medan. Menteri ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

mengatakan bahwa pengembangan BLK Maritim terdiri dari empat komponen utama yaitu 

konstruksi gedung; pengadaan peralatan pelatihan; pengembangan kurikulum, silabus, 

program dan modul pelatihan; serta pelatihan instruktur dan manajemen sesuai dengan 

standar Austria yang diakui di Eropa. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) terus mengoptimalisasi dalam pengembangan Balai Latihan 

Kerja (BLK) Maritim di Medan. Pogram hasil kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Austria ini 

dibiayai oleh Pemerintah Austria melalui skema soft loan. Menteri ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

mengatakan bahwa pengembangan BLK Maritim terdiri dari empat komponen utama yaitu konstruksi 

gedung; pengadaan peralatan pelatihan; pengembangan kurikulum, silabus, program dan modul 

pelatihan; serta pelatihan instruktur dan manajemen sesuai dengan standar Austria yang diakui di Eropa. 

Adapun kegiatan pengembangan BLK Maritim ini, kata Ida, pembiayaannya melalui skema 'soft loan' dari 

Pemerintah Austria sebesar 12.400.000 (dua belas juta) euro atau setara dengan Rp200 miliar untuk 

pengembangan 2 (dua) kejuruan yaitu pariwisata (tourism) dan perkayuan (joinery). Menaker juga 

menjelaskan, melalui kerja sama ini, 18 orang instruktur pariwisata telah mengikuti pelatihan 'Training of 

Trainers' (ToT) selama 8 minggu mulai dari tanggal 21 Juni hingga 16 September 2021 di Sekolah Tinggi 

Pariwisata Bad Hofgastein, Austria dan pelatihan bagi 5 (lima) orang instruktur kejuruan perkayuan 

(joinery) selama 4 (empat) minggu mulai tanggal 22 Agustus hingga 23 September 2021 di Pusat Pelatihan 

Vokasi WIFI Linz, Austria. Seluruh instruktur yang telah mengikuti ToT di Austria kemudian mendapatkan 

pelatihan lanjutan di bulan Februari hingga April 2022 dengan mendatangkan para instruktur dan 'expert' 

dari Austria di Indonesia (BBPVP Medan) selama lima minggu untuk kejuruan pariwisata dan 9 (sembilan) 

minggu untuk kejuruan perkayuan. "Melalui kerja sama ini pula, telah menghasilkan kapasitas latih 

BBPVP Medan untuk kejuruan pariwisata dan perkayuan dengan standar Austria bertambah sebanyak 
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496 (empat ratus sembilan puluh enam) orang per tahun, tentunya ini peluang besar bagi para calon 

pencari kerja kita dalam meningkatkan kompetensi yang telah didukung standarisasi Eropa," kata 

Menaker Ida. Sementara itu, Wakil Dubes Austria, Philip Roessl, menuturkan pelaksana proyek 

pengembangan program pelatihan 'Tourism Hospitality and Joinery' di BBPVP Medan merupakan 

perusahaan asal Austria, yakni Bit Media E Solutions GmbH, yang merupakan salah satu perusahaan 

terkemuka Eropa di bidang pendidikan dan 'e-learning'. Perusahaan ini telah berhasil melaksanakan 

proyek-proyek di bidang pendidikan serta kerjasama pembangunan di seluruh dunia. Dalam 

perjalanannya, proses "Ground Breaking Vocational Training Center Maritim" di Medan telah 

berlangsung pada tanggal 11 November Tahun 2020.(AYR/LNO)"Ini pelecehan terhadap WNI khususnya 

ulama Indonesia. Selain tak demokratis, sikap Singapura jauh dari spirit ASEAN. Ini juga berarti Indonesia 

semakin dipandang sebelah mata dan semakin tak berwibawa di ASEAN," kata Fadli Zon. 
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Title Kemnaker Dorong Revitalisasi Balai K3 Sebagai Prioritas Utama Author _noname 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Positive 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/05/kemnaker-dorong-revitalisasi-balai-k3.html 

Summary Kemnaker Dorong Revitalisasi Balai K3 Sebagai Prioritas Utama. Upaya Revitalisasi Balai K3 

yang terus dilakukan di antaranya Revitalisasi Balai K3 secara komprehensif; Revitalisasi 

Peralatan Uji K3; serta Revitalisasi Pengembangan Laboratorium keselamatan kerja. 

 

 

 

Kemnaker Dorong Revitalisasi Balai K3 Sebagai Prioritas UtamaMedan, Wartapembaruan.co.id - Menteri 

Ketenagakeejaan, Ida Fauziyah, mengatakan Revitalisasi Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai 

K3) saat ini harus sesegera mungkin untuk dilakukan. Hal ini diperlukan, mengingat peran dari Balai K3 

yang ada sangat penting dalam upaya memberikan pelindungan aspek keselamatan dan kesehatan bagi 

para pekerja."Dalam perkembangannya, peran dari pengawas ketenagakerjaan memiliki tantangan lebih 

ke depannya, mengingat standarisasi pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja dalam 

implementasinya kedepan terus mengalami modernisasi dan cakupan perusahaan dan pekerja yang diuji 

pun akan banyak," kata Menaker Ida, saat melakukan kunjungan di Balai K3 Medan, Sumatera Utara, 

Selasa, (17/5).Menaker Ida menjelaskan, saat ini Kemnaker terus berupaya melakukan revitalisasi pada 

Balai K3. Upaya Revitalisasi Balai K3 yang terus dilakukan di antaranya Revitalisasi Balai K3 secara 

komprehensif; Revitalisasi Peralatan Uji K3; serta Revitalisasi Pengembangan Laboratorium keselamatan 

kerja.Lebih lanjut, Menaker Ida menyebut Revitalisasi Balai K3 dalam upaya mendukung penerapan K3 

sangatlah menarik untuk dikaji lebih jauh, terutama kesiapan perangkat pendukung baik dari sisi sumber 

daya manusia maupun sarana dan prasarana, serta peralatan. Revitalisasi Balai K3 diharapkan terjadi 

percepatan promosi K3 secara meluas dan komprehensif."Bayangkan dengan cakupan luas bangunan 

yang hanya seluas 1000m persegi, Balai K3 Medan ini harus melayani cakupan pelayanan K3 kepada 

perusahaan di seluruh pulau Sumatera, kecuali Provinsi Lampung, maka dari itu ini tentu merupakan 

tantangan bagi kita semua untuk bisa saling mensupport satu sama lain," jelas Menaker Ida.Pada 

kesempatan ini pula, tak lupa Menaker Ida memberikan dukungannya dan terus mendorong kepada para 

pegawai Balai K3 Medan dengan segala keterbatasan yang ada, untuk mencari alternatif solusi, baik 

kolaborasi maupun sinergitas dengan pemerintah daerah. 
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Title Lapor Menaker, Serikat Pekerja Ungkap Dunkin Donuts Tak 

Bayar THR 2021 dan 2022 

Author Michelle 

Natalia 

Media Okezone Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Negative 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/05/18/320/2595973/lapor-menaker-serikat-

pekerja-ungkap-dunkin-donuts-tak-bayar-thr-2021-dan-2022 

Summary Serikat pekerja mengadukan PT Dunkindo Lestari (SP KINTARI) ke Menaker Ida Fauziyah 

lantaran tidak membayar THR karyawan. PT Dunkindo Lestari adalah perusahaan makanan 

minuman yang dikenal dengan merek dagang Dunkin' Donuts. ASPEK Indonesia meminta 

perhatian Ibu Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, untuk 

menindaklanjuti dan menindak tegas Manajemen Dunkin' Donuts. Presiden ASPEK Indonesia 

Mirah Sumirat menegaskan, ASPEK Indonesia juga menyerukan gerakan "Boikot Dunkin' 

Donuts!" karena manajemen Dunkin' Donuts telah melakukan tindakan sewenang-wenang 

terhadap pekerjanya. 

 

Serikat pekerja mengadukan PT Dunkindo Lestari (SP KINTARI) ke Menaker Ida Fauziyah lantaran tidak 

membayar THR karyawan. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) membuat laporan 

pengaduan tertulis kepada Menteri Ketenagakerjaan, terkait kasus tidak dibayarkannya THR tahun 2021 

dan 2022 oleh Manajemen PT Dunkindo Lestari dan kasus lainnya yang terjadi di PT Dunkindo Lestari.PT 

Dunkindo Lestari adalah perusahaan makanan minuman yang dikenal dengan merek dagang Dunkin' 

Donuts. ASPEK Indonesia meminta perhatian Ibu Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia, untuk menindaklanjuti dan menindak tegas Manajemen Dunkin' Donuts.Presiden ASPEK 

Indonesia Mirah Sumirat menegaskan, ASPEK Indonesia juga menyerukan gerakan "Boikot Dunkin' 

Donuts!" karena manajemen Dunkin' Donuts telah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap 

pekerjanya. Para pekerja tersebut adalah 35 orang pengurus dan anggota SP KINTARI, yang status 

hubungan kerjanya adalah pekerja tetap, berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu 

(PKWTT).Beberapa fakta disampaikan oleh ASPEK Indonesia, yaitu:1. Sejak bulan Mei 2020, manajemen 

Dunkin' Donuts, hanya melalui memo internal, secara sepihak telah merumahkan pekerja tanpa 

kepastian batas waktu dan menghentikan secara sepihak hak atas upah/gaji pekerja sampai dengan hari 

ini, termasuk Tunjangan Hari Raya. Faktanya para pekerja secara sah masih terikat hubungan kerja dan 

tidak bekerjanya disebabkan mengikuti instruksi dari manajemen Dunkin' Donuts untuk dirumahkan dan 

tidak bekerja.2. THR tahun 2020 yang seharusnya diterima oleh pekerja maksimal 7 (tujuh) hari sebelum 

datangnya Hari Raya Idul Fitri tahun 2020, telah ditunda secara sepihak dan baru dibayarkan pada bulan 

Maret 2021.Melalui upaya mediasi di Kementerian Ketenagakerjaan RI, akhirnya manajemen Dunkin' 

Donuts, pada bulan Maret 2021, baru membayarkan THR tahun 2020, namun tidak mau membayar 

denda keterlambatan THR kepada para pekerja. Padahal Mediator Kementerian Ketenagakerjaan RI telah 

menerbitkan Surat Anjuran yang pada butir 1 dinyatakan, menganjurkan:Agar pengusaha PT Dunkindo 

Lestari membayar denda keterlambatan THR kepada para pekerja Adi Darmawan dkk (92 orang pekerja) 

sebesar 5% (lima persen) dari total THR Keagamaan yang harus dibayar oleh pengusaha untuk selanjutnya 

dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh.Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI 

No 6 tahun 2016, tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, Pasal 10 

ayat (1), dinyatakan bahwa; Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada 
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Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai denda sebesar 5% (lima persen) 

dari total THR Keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban Pengusaha untuk 

membayar.3. THR tahun 2021 dan 2022, sampai saat ini belum dibayarkan oleh manajemen Dunkin' 

Donuts. Padahal berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 6 April 2022 tentang 

Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dinyatakan 

bahwa pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban pengusaha sebagai upaya memenuhi 

kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaannya.Mirah mendesak 

Menteri Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi tegas kepada manajemen Dunkin' Donuts, atas 

ketidakpatuhan dalam pembayaran THR, baik sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan 

kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan 

usaha.Faktanya sampai hari ini Dunkin' Donuts masih beroperasi dan memiliki cabang/branch yang 

tersebar di berbagai wilayah. Namun manajemen Dunkin' Donuts tidak pernah menunjukkan iktikad baik 

untuk mempekerjakan kembali para pekerja yang dirumahkan. Serta tidak memiliki iktikad baik untuk 

membayar hak atas upah/gaji dan THR pekerja yang selama 2 tahun sampai dengan hari ini, tidak 

dibayarkan oleh manajemen Dunkin' Donuts.Padahal melalui upaya mediasi di Kementerian 

Ketenagakerjaan RI, Mediator juga telah menerbitkan Surat Anjuran yang pada butir 4 dan 5 dinyatakan, 

menganjurkan:Agar pengusaha PT. Dunkindo Lestari menempatkan kembali para pekerja Sdr. Adi 

Darmawan dkk (92 orang pekerja) yang dirumahkan untuk aktif kembali bekerja di lokasi kerja yang masih 

beroperasi tanpa persyaratan pelatihan dan lulus pelatihan yang diadakan pengusaha.Agar pekerja 

menerima penempatan yang dilakukan oleh pengusaha PT. Dunkindo Lestari untuk aktif kembali bekerja 

di lokasi kerja yang masih beroperasi tanpa persyaratan pelatihan dan lulus pelatihan yang diadakan 

pihak pengusaha."ASPEK Indonesia akan terus melakukan gerakan "Boikot Dunkin' Donuts!" dengan 

melibatkan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), sampai adanya kepastian para pekerja 

dipekerjakan kembali dan dibayar upah/gajinya serta THR selama dirumahkan secara sepihak," 

pungkasnya. 
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Title BLT Subsisdi Gaji 2022 Cair Hanya untuk Sebagian Karyawan, Cek 

Daftar Penerima BSU 2022 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013413355/blt-subsisdi-gaji-2022-cair-hanya-

untuk-sebagian-karyawan-cek-daftar-penerima-bsu-2022 

Summary BLT Subsidi Gaji 2022 atau BSU 2022 yang akan disalurkan Kemnaker cair untuk sebagian 

karyawan saja. Pencairan BLT Subsidi Gaji 2022 atau BSU 2022 berdasarkan kriteria penerima 

yang memenuhi persyaratan. Salah satu persyaratan penerima BLT Subsidi Gaji 2022 atau 

BSU 2022, terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan yang bergaji paling banyak 

Rp 3,5 juta. Bagi karyawan yang memenuhi persyaratan sebagai penerima BLT Subsidi Gaji 

2022 akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 500 ribu selama dua bulan. 

 

 

 

BLT Subsidi Gaji 2022 atau BSU 2022 yang akan disalurkan Kemnaker cair untuk sebagian karyawan 

saja.Pencairan BLT Subsidi Gaji 2022 atau BSU 2022 berdasarkan kriteria penerima yang memenuhi 

persyaratan.Salah satu persyaratan penerima BLT Subsidi Gaji 2022 atau BSU 2022, terdaftar sebagai 

peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan yang bergaji paling banyak Rp 3,5 juta.Bagi karyawan yang memenuhi 

persyaratan sebagai penerima BLT Subsidi Gaji 2022 akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 500 ribu 

selama dua bulan. Dana ini akan diterima sekaligus sebesar Rp 1 juta.: 5 Cara Cek Penerima BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Rp 1 Juta, Kapan Cair?BSU 2022 diberikan kepada karyawan untuk melindungi, 

mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja dalam penanganan dampak Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19).Bagi karyawan yang ingin mengetahui apakah termasuk sebagai penerima 

bisa dengan mengecek laman penerima BSU 2022 di https://bsu.kemnaker.go.id/ dan mengikuti langkah 

berikutLangkah Pengecekan1. Kunjungi website kemnaker.go.id: Gimana Nih Pak Jokowi, Kapan BSU via 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 Cair? 
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Title Wakil Bupati Asahan Hadiri Acara Inauguration of School 

Operation Pengembangan BLK Maritim 

Author _noname 

Media Detik Global Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Neutral 

Link http://detikglobalnews.com/wakil-bupati-asahan-hadiri-acara-inauguration-of-school-

operation-pengembangan-blk-maritim 

Summary Com- Wakil Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin SSos MSi, didampingi Kepala Dinas Tenaga 

Kerja, Dra Meilina Siregar, menghadiri acara Inauguration of School Operation, Kegiatan 

Pengembangan BLK Maritim (Development Of Maritime Vocational Taraining Centers) yang 

dihadiri langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziah, bertempat di BBPVP Jalan 

Gatot Subroto KM 7,8 Medan Sunggal, Sumatra Utara,Selasa (17/05/2022). 

 

 

 

Usai melakukan kegiatan pengembangan BLK Maritim, Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziah dan 

pejabat di Provinsi Sumatera Utara menggelar foto bersama.Kisaran, Detikglobalnews. com - Wakil 

Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin SSos MSi, didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja, Dra Meilina Siregar, 

menghadiri acara Inauguration of School Operation, Kegiatan Pengembangan BLK Maritim (Development 

Of Maritime Vocational Taraining Centers) yang dihadiri langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida 

Fauziah, bertempat di BBPVP Jalan Gatot Subroto KM 7,8 Medan Sunggal, Sumatra Utara,Selasa 

(17/05/2022).Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan 

Sekdaprovsu, Afifi Lubis, mengatakan bahwa Provinsi Sumatera Utara mempunyai potensi maritim yang 

sangat besar dan perlu pengolahan secara sungguh - sungguh dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat.Lebih lanjut Afifi menjelaskan dalam rangka menggali potensi maritim yang ada di Sumatera 

Utara tentunya diperlukan kemampuan SDM yang unggul agar potensi tersebut dapat secara maksimal 

diolah demi kesejahteraan masyarakat.Tentunya, lanjut Afifi, sudah selayaknya Pemerintah Provinsi 

Sumatera Utara menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan RI atas pelaksanaan 

kegiatan ini," Semoga kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini dapat melahirkan SDM unggul di Sumatera 

Utara" ujar Afifi mengakhiri.Sementara itu,Menteri Ketenagakerjaan, Hj DR.Ida Fauziah MSi, dalam 

sambutannya mengatakan penandatanganan MoU yang dilaksanakan pada hari ini mencakup 

sinkronisasi program pelatihan dan pendampingan kelompok masyarakat dalam meningkatkan 

keterampilan masyarakat, pemberdayaan kelompok masyarakat pascapelatihan, serta kerja sama 
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pertukaran data informasi.Ida Fauziah menilai bahwa semua kerja sama itu dapat menjadi pionir bagi 

balai latihan vokasi di seluruh Kabupaten/Kota seluruh Indonesia."Kami sangat yakin dengan model kerja 

sama ini. Komitmen dan dukungan pemerintah daerah (Pemda) semakin besar untuk pengembangan 

Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia," kata Menaker usai penandatanganan MoU.Menteri juga 

menegaskan bahwa di era persaingan global saat ini, sudah merupakan suatu keharusan bagi Pemerintah 

RI untuk menyiapkan SDM yang kompetitif.Sementara itu Wakil Bupati Asahan, Taufik Zainal Abidin SSo 

MSi, usai mengikuti acara menjelaskan kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka peningkatan Sumber Daya 

Manusia di Kabupaten Asahan yaitu "SDM Tangguh".Lebih lanjut Wakil Bupati menjelaskan bahwa untuk 

melahirkan SDM Tangguh di Kabupaten Asahan, salah satu langkah Pemerintah Kabupaten Asahan 

seperti yang dilaksanakan pada hari ini yaitu Penandatangan Nota Kesepahaman bersama antara 

Pemerintah Kabupaten Asahan dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI melalui Dirjend Binalavotas dan 

disaksikan Menteri Ketenagakerjaan RI, Hj DR Ida Fauziah MSi."Pemerintah Kabupaten Asahan 

merupakan salah satu dari 10 Bupati/Walikota di Sumatera Utara yang melakukan Penandatangan Nota 

Kesepahaman Bersama. Kegiatan ini dalam rangka sinergi peningkatan kompetensi, pemberian bantuan 

permodalan, dan membangun kesadaran diri bagi masyarakat di Kabupaten Asahan. Nota Kesepakatan 

Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan 

berbasis kompetensi, pemberian bantuan permodalan, serta peningkatan literasi guna membangun 

kesadaran diri bagi masyarakat di Kabupaten Asahan" urai Wakil Bupati Asahan.Turut Hadir dalam acara, 

Gubsu Edy Rahmayadi diwakili Sekdaprovsu, Dirjen Binalavotas Budi Hartawan, Walikota Medan, Bupati 

Labura, Walikota Binjai, Bupati Sergai, Bupati Deli Serdang, Bupati Batu Bara, Bupati Simalungun, Bupati 

Nis Utara, Bupati Toba, Bupati Aceh Tamiang, Bupati Bantul, President Of Social Welfare Corporation 

Hinode Jepang dan Dirut Badan Pelaksana Otorita Danau Toba. 
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Title Kemnaker Relaunching Aplikasi Pengantar Kerja Author _noname 

Media Progresnews.info Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Neutral 

Link http://progresnews.info/2022/05/18/7449 

Summary Hal tersebut dilakukan guna memperoleh informasi Pengantar Kerja yang akurat, dan 

meminimalkan error, di mana data akan lebih baik apabila data tersebut diisi dan di-update 

langsung oleh Pengantar Kerja. "Dengan dibangun kembali e-pengantarkerja ini, ke 

depannya e-pengantarkerja digunakan sebagai platform yang dapat menghimpun semua 

pekerjaan Pengantar Kerja, seperti layanan pada karirhub, konseling, dan e-jabatan," ucap 

Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, di Jakarta, Rabu (18/5/2022). 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Binapenta dan PKK membangun kembali 

sistem informasi e-pengantarkerja. Hal tersebut dilakukan guna memperoleh informasi Pengantar Kerja 

yang akurat, dan meminimalkan error, di mana data akan lebih baik apabila data tersebut diisi dan di-

update langsung oleh Pengantar Kerja."Dengan dibangun kembali e-pengantarkerja ini, ke depannya e-

pengantarkerja digunakan sebagai platform yang dapat menghimpun semua pekerjaan Pengantar Kerja, 

seperti layanan pada karirhub, konseling, dan e-jabatan," ucap Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, 

Suhartono, di Jakarta, Rabu (18/5/2022).Menurut Suhartono, e-pengantarkerja saat ini sudah terhubung 

dengan SIAPKERJA (kemnaker.go.id). Sistem ini juga akan dikembangkan untuk memfasilitasi kebutuhan 

Pengantar Kerja, seperti pendaftaran pelatihan, uji kompetensi, dan IKAPERJASI."Diharapkan semua 

informasi yang berguna bagi Pengantar kerja dapat terakomodir dalam e-pengantarkerja," ucapnya.Ia 

membeberkan, berdasarkan pengumpulan data per April 2022, diperoleh informasi bahwa Pengantar 

Kerja saat ini berjumlah 1051 orang yang tersebar di 34 Provinsi, dengan rincian dari Ditjen Binapenta 

dan PKK sebanyak 133 orang, Ditjen Binalavotas sebanyak 34 orang, Pusat Pasar Kerja sebanyak 11 orang, 

BP2MI sebanyak 196 orang, provinsi 124 orang, kabupaten 368 orang, dan kota sebanyak 185 orang."Ini 

merupakan kabar baik, yang artinya jumlah pelaksana teknis di bidang antar kerja semakin bertambah. 

Jadi diharapkan kualitas layanan pun akan meningkat," ucapnya.Lebih lanjut ia mengatakan, selain untuk 

menjadi basis data Pengantar Kerja, e-pengantarkerja ini juga berfungsi sebagai basis data bagi Petugas 

Antar kerja dan Pejabat Struktural Bidang Penempatan. 
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Title Bersama CSR PT PHR, Disnaker Rohil Taja 

Pelatihan Komputer Aplikasi Perkantoran 

Author - Www.Lintashukum-

Indonesia.Com 

Media Lintas Hukum Indonesia Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Neutral 

Link http://www.lintashukum-indonesia.com/2022/05/bersama-csr-pt-phr-disnaker-rohil-

taja.html 

Summary "Salah satunya, melalui Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Pemkab Rohil 

bekerja sama dengan PT Pertamina Hulu Rokan melalui dana CSR nya, dan kedepan akan 

melibatkan atau perusahaan perusahaan lainnya yang beroperasi di wilayah kabupaten 

Rokan Hilir ini. 

 

Rokan Hilir - LHI.Mewakili Kadisnaker Rokan Hilir, Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga 

Kerja Dinas tenaga kerja kabupaten Rokan Hilir Joni, SE membuka secara resmi pelatihan komputer 

aplikasi perkantoran di lembaga pelatihan kerja (LPK) Azka Komputer kepenghuluan sungai mejo pusako 

kecamatan kubu Darussalam. Senin (17/5/22)Pelatihan yg dimulai dari tanggal 17 Mei 2022 itu didanai 

oleh PT Pertamina Hulu Rokan melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang akan 

berlangsung selama 1 bulan, 26 hari kerja dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang.Hadir pada 

Pembukaan pelatihan tersebut diantaranya Kadisnaker Rohil yg diwakilkan oleh Joni, SE, Kepala Bidang 

Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, pejabat fungsional Bidang Pelatihan Kerja Amri, 

Perwakilan dari Camat Kubu Babussalam, Datin Penghulu Sungai Mejo Pusako juga dari Manajemen PT 

Pertamina Hulu Rokan,Disela acara pembukaan pelatihan komputer aplikasi perkantoran itu , Joni, SE 

mengatakan "program pelatihan masyarakat ini untuk menyiapkan tenaga kerja terlatih yang mampu 

bersaing didunia kerja, mampu menjadi wirausahawan baru, membuka lapangan pekerjaan sehingga 

mengurangi angka pengangguran di kabupaten Rokan Hilir sehingga nantinya akan meningkatkan 

ekonomi masyarakat.Meskipun sambung Joni, kendala yang kerap dihadapi masyarakat ialah 

mendapatkan pelatihan kerja, karena keterbatasan dana untuk mengikuti pelatihan tersebut.Untuk 

menjawab tantangan itu, Joni mengatakan pemerintah Rokan Hilir berupaya agar masyarakat dapat 

meningkatkan keahliannya melalui berbagai pelatihan ketenaga kerjaan secara gratis."Salah satunya, 

melalui Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Pemkab Rohil bekerja sama dengan PT 

Pertamina Hulu Rokan melalui dana CSR nya, dan kedepan akan melibatkan atau perusahaan perusahaan 

lainnya yang beroperasi di wilayah kabupaten Rokan Hilir ini." kata Joni.Selanjutnya Joni menambahkan, 

akan bekerjasama dengan pemerintah kepenghuluan dengan dana Desanya untuk melaksanakan 

program pelatihan bagi masyarakat sekitar, sesuai MoU 3 menteri yaitu:1.kementerian 

Ketenagakerjaan2.Kementerian desa, pengembangan daerah tertinggal dan Transmigrasi (KDPDTT)3. 

Kementerian koperasi dan UKM.senada dengan Joni, pejabat fungsional Bidang Pelatihan Kerja, Amri 

mengatakan Disamping sumberdaya lainya seperti APBN yang dilaksanakan di Balai Balai Besar Pelatihan 

Kerja, di BLK dan LPK. sumber dananya Juga berasal dari dana APBD provinsi maupun APBD Kabupaten 

Rokan Hilir. (SB)* 
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Title Indonesia-Jepang siapkan program pelatihan perawat untuk lansia 

Jepang 

Author _noname 

Media Antara Megapolitan Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Positive 

Link http://megapolitan.antaranews.com/berita/192333/indonesia-jepang-siapkan-program-

pelatihan-perawat-untuk-lansia-jepang 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan bersama Hinode Social Welfare Corporation Jepang 

mempersiapkan program pelatihan calon perawat untuk lansia di Jepang melalui skema 

Specified Skilled Workers (SSW). "Program ini merupakan peluang sangat baik bagi SDM 

Indonesia yang ingin bekerja sebagai perawat lansia/ caregiver di Jepang, karena masyarakat 

Jepang tertarik apada kemampuan dan sikap tenaga kerja Indonesia yang dikenal dengan 

ramah dan sopan," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui siaran pers di Jakarta, 

Rabu. Setelah menyelesaikan pelatihan ini, para lulusan berkesempatan untuk mengikuti uji 

kompetensi sesuai standar Jepang. "Apabila lulus maka berkesempatan untuk bekerja di 

Jepang melalui skema Specified Skilled Workers atau SSW," kata Menaker Ida. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan bersama Hinode Social Welfare Corporation Jepang mempersiapkan 

program pelatihan calon perawat untuk lansia di Jepang melalui skema Specified Skilled Workers 

(SSW)."Program ini merupakan peluang sangat baik bagi SDM Indonesia yang ingin bekerja sebagai 

perawat lansia/ caregiver di Jepang, karena masyarakat Jepang tertarik apada kemampuan dan sikap 

tenaga kerja Indonesia yang dikenal dengan ramah dan sopan," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah melalui siaran pers di Jakarta, Rabu.Setelah menyelesaikan pelatihan ini, para lulusan 

berkesempatan untuk mengikuti uji kompetensi sesuai standar Jepang. "Apabila lulus maka 

berkesempatan untuk bekerja di Jepang melalui skema Specified Skilled Workers atau SSW," kata 

Menaker Ida.Dia mengatakan bahwa Jepang saat ini membutuhkan SDM yang tinggi karena banyak 

penduduknya telah memasuki usia lanjut.Sejak beberapa tahun lalu, pemerintah Jepang mendorong 

penerimaan peserta magang maupun tenaga kerja asing melalui skema SSW.Hinode Medical Welfare 

Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan dan makanan. Perusahaan tersebut 

berbasis di Prefektur Hyogo, Jepang. 
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Title Bupati Sergai Tandatangani MoU Peningkatan Kualitas SDM Author _noname 

Media Infopublik.id Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Positive 

Link http://infopublik.id/kategori/nusantara/632662/bupati-sergai-tandatangani-mou-

peningkatan-kualitas-sdm 

Summary Senada dengan Sekda Pemprovsu, usai kegiatan, Bupati Sergai H Darma Wijaya berharap 

kerjasama ini dapat terlaksana dengan baik sehingga mampu meningkatkan kualitas SDM di 

Tanah Bertuah Negeri Beradat. Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia (SDM) sekaligus mewujudkan masyarakat Serdang Bedagai (Sergai) yang Maju 

Terus; Mandiri, Sejahtera, dan Religius, Bupati H Darma Wijaya bersama sejumlah Kepala 

Daerah se-Sumatera Utara (Sumatra Utara) melakukan penandatanganan Nota 

Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat 

Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas (Ditjend Binalavotas) di BBPVP Jalan 

Gatot Subroto KM 7,8 Medan Sunggal, Selasa (17/05/2022). Penandatanganan MoU ini 

dalam rangka sinergi peningkatan kompetensi, pemberian bantuan permodalan, dan 

membangun kesadaran diri bagi masyarakat di kabupaten/kota masing-masing. Kegiatan 

yang dirangkai dengan Inauguration of School Operation Kegiatan Pengembangan BLK 

Maritim (Development of Maritime Vocational Training Centers) ini disaksikan langsung oleh 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang mengatakan jika penandatanganan MoU yang 

dilaksanakan ini mencakup sinkronisasi program pelatihan dan pendampingan kelompok 

masyarakat dalam meningkatkan keterampilan masyarakat, pemberdayaan kelompok 

masyarakat pasca pelatihan serta kerja sama pertukaran data informasi. 

 

 

 

Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus mewujudkan 

masyarakat Serdang Bedagai (Sergai) yang Maju Terus; Mandiri, Sejahtera, dan Religius, Bupati H Darma 

Wijaya bersama sejumlah Kepala Daerah se-Sumatera Utara (Sumatra Utara) melakukan 

penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Kementerian Ketenagakerjaan melalui 

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas (Ditjend Binalavotas) di BBPVP Jalan 

Gatot Subroto KM 7,8 Medan Sunggal, Selasa (17/05/2022).Penandatanganan MoU ini dalam rangka 

sinergi peningkatan kompetensi, pemberian bantuan permodalan, dan membangun kesadaran diri bagi 
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masyarakat di kabupaten/kota masing-masing.Kegiatan yang dirangkai dengan Inauguration of School 

Operation Kegiatan Pengembangan BLK Maritim (Development of Maritime Vocational Training Centers) 

ini disaksikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang mengatakan jika 

penandatanganan MoU yang dilaksanakan ini mencakup sinkronisasi program pelatihan dan 

pendampingan kelompok masyarakat dalam meningkatkan keterampilan masyarakat, pemberdayaan 

kelompok masyarakat pasca pelatihan serta kerja sama pertukaran data informasi.Disampaikan Ida 

bahwa semua kerja sama itu dapat menjadi pionir bagi balai latihan vokasi di seluruh 

kabupaten/kota."Dengan kerjasama yang akan berlangsung nantinya, komitmen dan dukungan 

pemerintah daerah (Pemda) semakin besar untuk pengembangan SDM Indonesia," terangnya.Di 

kesempatan serupa, mewakili Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Sekda Pemerintah Provinsi Sumatera 

Utara (Pemprovsu) Afifi Lubis mengatakan bahwa dalam rangka menggali potensi maritim yang ada di 

Sumatra Utara diperlukan kemampuan SDM yang unggul agar potensi tersebut dapat secara maksimal 

diolah demi kesejahteraan masyarakat."Sudah selayaknya Pemprovsu menyampaikan Apresiasi kepada 

Kementerian Ketenagakerjaan RI atas pelaksanaan gelaran.ini. Semoga kegiatan yang dilaksanakan pada 

hari ini dapat melahirkan SDM unggul di Sumatra Utara," tandasnya.Senada dengan Sekda Pemprovsu, 

usai kegiatan, Bupati Sergai H Darma Wijaya berharap kerjasama ini dapat terlaksana dengan baik 

sehingga mampu meningkatkan kualitas SDM di Tanah Bertuah Negeri Beradat."Saya rasa kerjasama ini 

sangat penting khususnya bagi masyarakat Sergai. Ini sejalan dengan misi kami dalam meningkatkan 

kualitas SDM sekaligus mewujudkan masyarakat Sergai yang Maju Terus," tutupnya.Turut hadir dalam 

acara Wakil Dubes Austria, Philip Roessl, Dirjen Binalavotas Budi Hartawan, Wakil Walikota Medan, 

Bupati Labura, Walikota Binjai, Wakil Bupati Langkat, Bupati Deli Serdang, Bupati Batu Bara, Bupati 

Simalungun, Bupati Nias Utara, Bupati Toba, Bupati Aceh Tamiang, Bupati Bantul, Direktur Utama Badan 

Pelaksana Otorita Danau Toba, President Of Social Welfare Corporation Hinode Jepan serta undangan 

lainnya. 
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Title Kemnaker Perbarui E-Pengantarkerja, Berikut Updatenya | 

Info KEMNAKER 

Author Ramadhani - 

Media Gatra Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Positive 

Link http://www.gatra.com/news-543534-Regional-kemnaker-perbarui-e-pengantarkerja-

berikut-updatenya.html 

Summary "Dengan dibangun kembali e-pengantarkerja ini, ke depannya e-pengantarkerja digunakan 

sebagai platform yang dapat menghimpun semua pekerjaan Pengantar Kerja, seperti 

layanan pada karirhub, konseling, dan e-jabatan," ucap Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, 

Suhartono, di Jakarta, Rabu (18/5/2022). Jakarta, Gatra.com- E-pengantarkerja ( https://e-

pengantarkerja.kemnaker.go.id/login) kembali diperbarui dengan beberapa perubahan. 

 

 

 

Jakarta, Gatra.com- E-pengantarkerja ( https://e-pengantarkerja.kemnaker.go.id/login ) kembali 

diperbarui dengan beberapa perubahan. Tujuannya,supaya meminimalkan error dan pengunjung 

mendapatkan informasi yang akurat. Terutama, data menjadi lebih update dan mudah diakses. Aplikasi 

ini juga berfungsi sebagai basis data bagi Petugas Antar-kerja dan Pejabat Struktural Bidang 

Penempatan."Dengan dibangun kembali e-pengantarkerja ini, ke depannya e-pengantarkerja digunakan 

sebagai platform yang dapat menghimpun semua pekerjaan Pengantar Kerja, seperti layanan pada 

karirhub, konseling, dan e-jabatan," ucap Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, di Jakarta, 

Rabu (18/5/2022).Salah satu kelebihan e-pengantarkerja yaitu terhubung dengan 

https://siapkerja.kemnaker.go.id/. Sistem ini juga akan dikembangkan untuk memfasilitasi kebutuhan 

Pengantar Kerja, seperti pendaftaran pelatihan, uji kompetensi, dan Ikatan Pengantar Kerja Seluruh 

Indonesia (IKAPERJASI)."Diharapkan semua informasi yang berguna bagi Pengantar kerja dapat 

terakomodir dalam e-pengantarkerja," ucapnya.Sebagai informasi, jumlah Pengantar Kerja saat ini 

berjumlah 1051 orang yang tersebar di 34 Provinsi, dengan rincian dari Ditjen Binapenta dan PKK 

sebanyak 133 orang, Ditjen Binalavotas sebanyak 34 orang, Pusat Pasar Kerja sebanyak 11 orang, BP2MI 

sebanyak 196 orang, provinsi 124 orang, kabupaten 368 orang, dan kota sebanyak 185 orang. Angka ini 

didapat berdasarkan pengumpulan data per-April 2022."Ini merupakan kabar baik, yang artinya jumlah 

pelaksana teknis di bidang antar kerja semakin bertambah. Jadi diharapkan kualitas layanan pun akan 

meningkat," ucapnya. (*) 
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Title THR Tak Dibayar 2 Tahun, Pekerja Dunkin Donuts Ngadu ke 

Menaker 

Author Liputan6.com 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Negative 

Link http://www.liputan6.com/bisnis/read/4965202/thr-tak-dibayar-2-tahun-pekerja-dunkin-

donuts-ngadu-ke-menaker 

Summary ASPEK Indonesia telah melaporkan perusahaan dengan merek dagang Dunkin Donuts secara 

tertulis meminta Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah untuk menindak tegas manajemen 

PT Dunkindo Lestari. "ASPEK Indonesia meminta perhatian Ibu Ida Fauziah, Menteri 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia, untuk menindaklanjuti dan menindak tegas 

Manajemen Dunkin' Donuts," kata Presiden ASPEK Indonesia, Mirah Sumirat dalam 

keterangan resminya, Jakarta, Rabu (18/5). 

 

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) melaporkan PT Dunkindo Lestari ke Kementerian 

Ketenagakerjaan lantaran tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya atau THR tahun 2021 dan 2022 

pegawainya. ASPEK Indonesia telah melaporkan perusahaan dengan merek dagang Dunkin Donuts secara 

tertulis meminta Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah untuk menindak tegas manajemen PT Dunkindo 

Lestari."ASPEK Indonesia meminta perhatian Ibu Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia, untuk menindaklanjuti dan menindak tegas Manajemen Dunkin' Donuts," kata Presiden ASPEK 

Indonesia, Mirah Sumirat dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (18/5).Kata Mirah,ASPEK Indonesia 

juga menyerukan gerakan 'Boikot Dunkin Donuts!' karena pihak manajemen telah melakukan tindakan 

sewenang-wenang terhadap pekerjanya. Setidaknya ada 35 pekerja yang belum mendapatkan haknya. 

Padahal berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), mereka status pekerja tetap.Mirah 

menjabarkan sejak bulan Mei 2020, manajemen Dunkin' Donuts, hanya melalui memo internal, secara 

sepihak telah merumahkan pekerja tanpa kepastian batas waktu. Manajemen juga menghentikan secara 

sepihak hak atas upah/gaji pekerja sampai dengan hari ini, termasuk Tunjangan Hari Raya."Faktanya para 

pekerja secara sah masih terikat hubungan kerja dan tidak bekerjanya disebabkan mengikuti instruksi 

dari manajemen Dunkin' Donuts untuk dirumahkan dan tidak bekerja," kata dia.Pembayaran Tunjangan 

Hari Raya tahun 2020 yang seharusnya diterima pekerja maksimal 7 (tujuh) hari sebelum datangnya Hari 

Raya Idul Fitri tahun 2020 dilakukan penundaan secara sepihak.Pembayaran hak tersebut pun baru 

dibayarkan pada bulan Maret 2021. Untuk mendapatkan hal tersebut, pihaknya harus melakukan upaya 

mediasi antara serikat pekerja dengan perusahaan di Kementerian Ketenagakerjaan."Akhirnya 

manajemen Dunkin' Donuts, pada bulan Maret 2021, baru membayarkan THR tahun 2020, namun tidak 

mau membayar denda keterlambatan THR kepada para pekerja," kata dia.Padahal, lanjut Mirah, 

mediator Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Surat Anjuran yang menyatakan agar 

pengusaha PT. Dunkindo Lestari membayar denda keterlambatan THR kepada para pekerja dengan 

denda sebesar 5 persen dari total THR. Setidaknya ada 93 orang yang hanya dibayarkan haknya tanpa 

disertai denda.PT Dunkindo Lestari kemudian kembali tidak membayarkan hak pegawainya pada hari 

raya lebaran 2021 dan 2022. Padahal pemerintah telah mewajibkan pengusaha untuk membayarkan hak 

pegawai berupa THR."THR tahun 2021 dan 2022, sampai saat ini belum dibayarkan oleh manajemen 

Dunkin' Donuts," kata Mirah.Untuk itu, Mirah mendesak Ida Fauziah memberikan sanksi tegas kepada 

manajemen Dunkin' Donuts. Sebab manajemen tidak menjalankan kewajibannya membayarkan THR. Dia 
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ingin perusahaan diberi teguran oleh pemerintah dan sanksi administratif lainnya."Sanksi administratif 

berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat 

produksi dan pembekuan kegiatan usaha," ungkapnya.Selain mengenai pembayaran THR, Mirah juga 

meminta agar PT Dunkindo Lestari kembali mempekerjakan 93 orang yang pernah dirumahkan.Dia 

meminta agar para pekerja kembali bekerja tanpa syarat harus mengikuti prosedur pelatihan dan 

mendapatkan sertifikat kelulusan yang dibuat perusahaan."Agar pekerja menerima penempatan yang 

dilakukan oleh pengusaha PT. Dunkindo Lestari untuk aktif kembali bekerja di lokasi kerja yang masih 

beroperasi tanpa persyaratan pelatihan dan lulus pelatihan yang diadakan pihak pengusaha," kata 

dia.Tanggapan Pemerintah dan PT Dunkindo LestariMenanggapi hal tersebut, Sekertaris Kementerian 

Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengaku mengaku baru mendapatkan informasi tersebut. Pihaknya 

mengaku akan melakukan pengecekan untuk selanjutnya ditindaklanjuti."Terima kasih infonya, kami 

segera mengecek dan tindaklanjuti," kata Anwar kepada merdeka. com dalam pesan singkatnya, Jakarta, 

Rabu (18/5).Sementara itu, merdeka. com telah berupaya melakukan konfirmasi kepada manajemen PT 

Dunkindo Lestari. Namun hingga berita ini diterbitkan tidak memberikan respon. 
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Title Bupati Sergai Tandatangani MoU Peningkatan Kualitas 

SDM - SWAKARYA 

Author Instal Di Google 

Playstore 

Media Swakarya Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Positive 

Link http://swakarya.com/bupati-sergai-tandatangani-mou-peningkatan-kualitas-sdm 

Summary Senada dengan Sekda Pemprovsu, usai kegiatan, Bupati Sergai H Darma Wijaya berharap 

kerjasama ini dapat terlaksana dengan baik sehingga mampu meningkatkan kualitas SDM di 

Tanah Bertuah Negeri Beradat.  

 

 

 

Medan, Swakarya.com, Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) 

sekaligus mewujudkan masyarakat Serdang Bedagai (Sergai) yang Maju Terus; Mandiri, Sejahtera, dan 

Religius, Bupati H Darma Wijaya bersama sejumlah Kepala Daerah se-Sumatera Utara (Sumatra Utara) 

melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Kementerian Ketenagakerjaan 

melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas (Ditjend Binalavotas) di BBPVP 

Jalan Gatot Subroto KM 7,8 Medan Sunggal, Selasa (17/05/2022).Penandatanganan MoU ini dalam 

rangka sinergi peningkatan kompetensi, pemberian bantuan permodalan, dan membangun kesadaran 

diri bagi masyarakat di kabupaten/kota masing-masing.Kegiatan yang dirangkai dengan Inauguration of 

School Operation Kegiatan Pengembangan BLK Maritim (Development of Maritime Vocational Training 

Centers) ini disaksikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang mengatakan jika 

penandatanganan MoU yang dilaksanakan ini mencakup sinkronisasi program pelatihan dan 

pendampingan kelompok masyarakat dalam meningkatkan keterampilan masyarakat, pemberdayaan 

kelompok masyarakat pasca pelatihan serta kerja sama pertukaran data informasi.Disampaikan Ida 

bahwa semua kerja sama itu dapat menjadi pionir bagi balai latihan vokasi di seluruh kabupaten/kota." 

Dengan kerjasama yang akan berlangsung nantinya, komitmen dan dukungan pemerintah daerah 

(Pemda) semakin besar untuk pengembangan SDM Indonesia," terangnya.Dikesempatan serupa, 

mewakili Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Sekda Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) 

Afifi Lubis mengatakan bahwa dalam rangka menggali potensi maritim yang ada di Sumatra Utara 

diperlukan kemampuan SDM yang unggul agar potensi tersebut dapat secara maksimal diolah demi 

kesejahteraan masyarakat." Sudah selayaknya Pemprovsu menyampaikan Apresiasi kepada Kementerian 

Ketenagakerjaan RI atas pelaksanaan gelaran.ini. Semoga kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini dapat 
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melahirkan SDM unggul di Sumatra Utara" tandasnya.Senada dengan Sekda Pemprovsu, usai kegiatan, 

Bupati Sergai H Darma Wijaya berharap kerjasama ini dapat terlaksana dengan baik sehingga mampu 

meningkatkan kualitas SDM di Tanah Bertuah Negeri Beradat." Saya rasa kerjasama ini sangat penting 

khususnya bagi masyarakat Sergai. Ini sejalan dengan misi kami dalam meningkatkan kualitas SDM 

sekaligus mewujudkan masyarakat Sergai yang Maju Terus," tutupnya.Turut hadir dalam acara Wakil 

Dubes Austria, Philip Roessl, Dirjen Binalavotas Budi Hartawan, Wakil Walikota Medan, Bupati Labura, 

Walikota Binjai, Wakil Bupati Langkat, Bupati Deli Serdang, Bupati Batu Bara, Bupati Simalungun, Bupati 

Nias Utara, Bupati Toba, Bupati Aceh Tamiang, Bupati Bantul, Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita 

Danau Toba, President Of Social Welfare Corporation Hinode Jepan serta undangan lainnya. (Media 

Center Sergai).(liberti) 
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Title 'Dunkin' Donuts Tidak Bayar Tunjangan Hari Raya 2021 dan 2022, 

ASPEK Indonesia Lapor Menteri Ketenagakerjaan Dan Seruan Boikot 

Dunkin 'Donuts' 

Author _noname 

Media Repelita Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Negative 

Link http://www.repelita.com/dunkin-donuts-tidak-bayar-tunjangan-hari-raya-2021-dan-2022-

aspek-indonesia-lapor-menteri-ketenagakerjaan-dan-seruan-boikot-dunkin-donuts 

Summary "DUNKIN' DONUTS TIDAK BAYAR TUNJANGAN HARI RAYA 2021 DAN 2022, ASPEK INDONESIA 

LAPOR MENTERI MENTERI KETENAGAKERJAAN DAN SERUKAN BOIKOT DUNKIN' DONUTS". 

PT Dunkindo Lestari adalah perusahaan makanan minuman yang dikenal dengan merek 

dagang Dunkin' Donuts. ASPEK Indonesia meminta perhatian Ibu Ida Fauziah, Menteri 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia, untuk menindaklanjuti dan menindak tegas 

Manajemen Dunkin' Donuts. Mirah Sumirat menegaskan, ASPEK Indonesia juga menyerukan 

gerakan "Boikot Dunkin' Donuts!" karena manajemen Dunkin' Donuts telah melakukan 

tindakan sewenang-wenang terhadap pekerjanya. 

 

 

 

"DUNKIN' DONUTS TIDAK BAYAR TUNJANGAN HARI RAYA 2021 DAN 2022, ASPEK INDONESIA LAPOR 

MENTERI MENTERI KETENAGAKERJAAN DAN SERUKAN BOIKOT DUNKIN' DONUTS"(18/05/2022) Asosiasi 

Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia), selaku induk organisasi dari Serikat Pekerja PT Dunkindo 

Lestari (SP KINTARI), telah membuat laporan pengaduan tertulis kepada Menteri Ketenagakerjaan, 

terkait kasus tidak dibayarkannya Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021 dan 2022 oleh Manajemen PT 

Dunkindo Lestari dan kasus lainnya yang terjadi di PT Dunkindo Lestari. PT Dunkindo Lestari adalah 

perusahaan makanan minuman yang dikenal dengan merek dagang Dunkin' Donuts. ASPEK Indonesia 

meminta perhatian Ibu Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, untuk menindaklanjuti 

dan menindak tegas Manajemen Dunkin' Donuts. Demikian disampaikan oleh Mirah Sumirat, SE, 

Presiden ASPEK Indonesia dalam keterangan pers tertulis kepada media (18/05).Mirah Sumirat 

menegaskan, ASPEK Indonesia juga menyerukan gerakan "Boikot Dunkin' Donuts!" karena manajemen 

Dunkin' Donuts telah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap pekerjanya. Para pekerja tersebut 

adalah 35 orang pengurus dan anggota SP KINTARI, yang status hubungan kerjanya adalah pekerja tetap, 

berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).Beberapa fakta disampaikan oleh ASPEK 
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Indonesia, yaitu:1. Sejak bulan Mei 2020, manajemen Dunkin' Donuts, hanya melalui memo internal, 

secara sepihak telah merumahkan pekerja tanpa kepastian batas waktu dan menghentikan secara 

sepihak hak atas upah/gaji pekerja sampai dengan hari ini, termasuk Tunjangan Hari Raya. Faktanya para 

pekerja secara sah masih terikat hubungan kerja dan tidak bekerjanya disebabkan mengikuti instruksi 

dari manajemen Dunkin' Donuts untuk dirumahkan dan tidak bekerja.2. THR tahun 2020 yang seharusnya 

diterima oleh pekerja maksimal 7 (tujuh) hari sebelum datangnya Hari Raya Idul Fitri tahun 2020, telah 

ditunda secara sepihak dan baru dibayarkan pada bulan Maret 2021.Melalui upaya mediasi di 

Kementerian Ketenagakerjaan RI, akhirnya manajemen Dunkin' Donuts, pada bulan Maret 2021, baru 

membayarkan THR tahun 2020, namun tidak mau membayar denda keterlambatan THR kepada para 

pekerja. Padahal Mediator Kementerian Ketenagakerjaan RI telah menerbitkan Surat Anjuran yang pada 

butir 1 dinyatakan, MENGANJURKAN: 1. Agar pengusaha PT. Dunkindo Lestari membayar denda 

keterlambatan THR kepada para pekerja Sdr. Adi Darmawan dkk (92 orang pekerja) sebesar 5% (lima 

persen) dari total THR Keagamaan yang harus dibayar oleh pengusaha untuk selanjutnya dipergunakan 

untuk kesejahteraan pekerja/buruh.Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No 6 tahun 

2016, tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, Pasal 10 ayat (1), 

dinyatakan bahwa; Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada Pekerja/Buruh 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai denda sebesar 5% (lima persen) dari total THR 

Keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban Pengusaha untuk membayar.3. 

THR tahun 2021 dan 2022, sampai saat ini belum dibayarkan oleh manajemen Dunkin' Donuts. Padahal 

berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 6 April 2022 tentang Pelaksanaan 

Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dinyatakan bahwa 

pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban pengusaha sebagai upaya memenuhi kebutuhan 

pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaannya.Mirah Sumirat mendesak 

Menteri Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi tegas kepada manajemen Dunkin' Donuts, atas 

ketidakpatuhan dalam pembayaran THR, baik sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan 

kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan 

usaha.Faktanya sampai hari ini Dunkin' Donuts masih beroperasi dan memiliki cabang/branch yang 

tersebar di berbagai wilayah. Namun manajemen Dunkin' Donuts tidak pernah menunjukkan iktikad baik 

untuk mempekerjakan kembali para pekerja yang dirumahkan. Serta tidak memiliki iktikad baik untuk 

membayar hak atas upah/gaji dan THR pekerja yang selama 2 tahun sampai dengan hari ini, tidak 

dibayarkan oleh manajemen Dunkin' Donuts.Padahal melalui upaya mediasi di Kementerian 

Ketenagakerjaan RI, Mediator juga telah menerbitkan Surat Anjuran yang pada butir 4 dan 5 dinyatakan, 

MENGANJURKAN:(4) Agar pengusaha PT. Dunkindo Lestari menempatkan kembali para pekerja Sdr. Adi 

Darmawan dkk (92 orang pekerja) yang dirumahkan untuk aktif kembali bekerja di lokasi kerja yang masih 

beroperasi tanpa persyaratan pelatihan dan lulus pelatihan yang diadakan pengusaha.(5) Agar pekerja 

menerima penempatan yang dilakukan oleh pengusaha PT. Dunkindo Lestari untuk aktif kembali bekerja 

di lokasi kerja yang masih beroperasi tanpa persyaratan pelatihan dan lulus pelatihan yang diadakan 

pihak pengusaha.Mirah Sumirat menegaskan, ASPEK Indonesia akan terus melakukan gerakan "Boikot 

Dunkin' Donuts!" dengan melibatkan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), sampai adanya 

kepastian para pekerja dipekerjakan kembali dan dibayar upah/gajinya serta THR selama dirumahkan 

secara sepihak.Jakarta, 18 Mei 2022Dewan Pimpinan PusatAsosiasi Serikat Pekerja IndonesiaMirah 

Sumirat, SEPresidenSabda Pranawa Djati, SHSekretaris Jenderal 
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Title THR Pekerja Tak Dibayarkan, Buruh Serukan Boikot 

Dunkin Donuts! 

Author Wayan Adhi Mahardika 

Media Akurat.co Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Negative 

Link http://akurat.co/thr-pekerja-tak-dibayarkan-buruh-serukan-boikot-dunkin-donuts 

Summary PT Dunkindo Lestari adalah perusahaan makanan minuman yang dikenal dengan merek 

dagang Dunkin Donuts. Aspek Indonesia meminta perhatian Ida Fauziyah selaku Menteri 

Ketenagakerjaan untuk menindaklanjuti dan menindak tegas Manajemen Dunkin Donuts. 

Presiden Aspek, Mirah Sumirat menegaskan, Aspek Indonesia juga menyerukan gerakan 

"Boikot Dunkin' Donuts!" karena manajemen Dunkin' Donuts telah melakukan tindakan 

sewenang-wenang terhadap pekerjanya. Mirah menyatakan sejak bulan Mei 2020, 

manajemen Dunkin' Donuts, hanya melalui memo internal, secara sepihak telah 

merumahkan pekerja tanpa kepastian batas waktu dan menghentikan secara sepihak hak 

atas upah/gaji pekerja sampai dengan hari ini, termasuk Tunjangan Hari Raya. 

 

 

 

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia), selaku induk organisasi dari Serikat Pekerja PT 

Dunkindo Lestari (SP KINTARI), telah membuat laporan pengaduan tertulis kepada Menteri 

Ketenagakerjaan terkait kasus tidak dibayarkannya Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021 dan 2022 oleh 

Manajemen PT Dunkindo Lestari dan kasus lainnya yang terjadi di PT Dunkindo Lestari.PT Dunkindo 

Lestari adalah perusahaan makanan minuman yang dikenal dengan merek dagang Dunkin Donuts. Aspek 

Indonesia meminta perhatian Ida Fauziyah selaku Menteri Ketenagakerjaan untuk menindaklanjuti dan 

menindak tegas Manajemen Dunkin Donuts.Presiden Aspek, Mirah Sumirat menegaskan, Aspek 

Indonesia juga menyerukan gerakan "Boikot Dunkin' Donuts!" karena manajemen Dunkin' Donuts telah 

melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap pekerjanya. Para pekerja tersebut adalah 35 orang 

pengurus dan anggota SP KINTARI, yang status hubungan kerjanya adalah pekerja tetap, berdasarkan 

Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).Mirah menyatakan sejak bulan Mei 2020, manajemen 

Dunkin' Donuts, hanya melalui memo internal, secara sepihak telah merumahkan pekerja tanpa 

kepastian batas waktu dan menghentikan secara sepihak hak atas upah/gaji pekerja sampai dengan hari 

ini, termasuk Tunjangan Hari Raya." Faktanya para pekerja secara sah masih terikat hubungan kerja dan 

tidak bekerjanya disebabkan mengikuti instruksi dari manajemen Dunkin' Donuts untuk dirumahkan dan 
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tidak bekerja," kata Mirah lewat keteragannya, Rabu (18/5/2022).THR tahun 2020 yang seharusnya 

diterima oleh pekerja maksimal 7 (tujuh) hari sebelum datangnya Hari Raya Idul Fitri tahun 2020, telah 

ditunda secara sepihak dan baru dibayarkan pada bulan Maret 2021.Melalui upaya mediasi di 

Kementerian Ketenagakerjaan RI, akhirnya manajemen Dunkin' Donuts, pada bulan Maret 2021, baru 

membayarkan THR tahun 2020, namun tidak mau membayar denda keterlambatan THR kepada para 

pekerja.Padahal Mediator Kementerian Ketenagakerjaan RI telah menerbitkan Surat Anjuran yang pada 

butir 1 dinyatakan, agar pengusaha PT. Dunkindo Lestari membayar denda keterlambatan THR kepada 

92 orang pekerja sebesar 5 persen dari total THR Keagamaan yang harus dibayar oleh pengusaha untuk 

selanjutnya dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh.Berdasarkan Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan RI No 6 tahun 2016, tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di 

Perusahaan, Pasal 10 ayat (1), dinyatakan bahwa; Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan 

kepada Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai denda sebesar 5 persen 

(lima persen) dari total THR Keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban 

Pengusaha untuk membayar.Kemudian untuk THR tahun 2021 dan 2022, sampai saat ini belum 

dibayarkan oleh manajemen Dunkin' Donuts. Padahal berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor 

M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 6 April 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 

Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dinyatakan bahwa pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban 

pengusaha sebagai upaya memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari 

raya keagamaannya.Mirah Sumirat mendesak Menteri Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi tegas 

kepada manajemen Dunkin' Donuts, atas ketidakpatuhan dalam pembayaran THR, baik sanksi 

administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau 

seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha."Faktanya sampai hari ini Dunkin Donuts masih 

beroperasi dan memiliki cabang/branch yang tersebar di berbagai wilayah. Namun manajemen Dunkin 

Donuts tidak pernah menunjukkan iktikad baik untuk mempekerjakan kembali para pekerja yang 

dirumahkan. Serta tidak memiliki iktikad baik untuk membayar hak atas upah/gaji dan THR pekerja yang 

selama 2 tahun sampai dengan hari ini, tidak dibayarkan oleh manajemen Dunkin Donuts," 

katanya.Padahal melalui upaya mediasi di Kementerian Ketenagakerjaan RI, Mediator juga telah 

menerbitkan Surat Anjuran yang pada butir 4 dan 5 dinyatakan, yang mengajurkan agar pengusaha PT. 

Dunkindo Lestari menempatkan kembali 92 orang pekerja yang dirumahkan untuk aktif kembali bekerja 

di lokasi kerja yang masih beroperasi tanpa persyaratan pelatihan dan lulus pelatihan yang diadakan 

pengusaha."Aspek Indonesia akan terus melakukan gerakan "Boikot Dunkin' Donuts!" dengan 

melibatkan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), sampai adanya kepastian para pekerja 

dipekerjakan kembali dan dibayar upah/gajinya serta THR selama dirumahkan secara sepihak," tegasnya. 
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Title Besaran Gaji ke 13 PPPK 2022 Lengkap dengan Syaratnya, Cair 

Kapan? 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793413665/besaran-gaji-ke-13-pppk-2022-

lengkap-dengan-syaratnya-cair-kapan 

Summary Simak besaran gaji ke 13 PPPK 2022 lengkap dengan syaratnya, cair kapan?. Gaji ke 13 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) seringkali dipertanyakan besaran dan 

kapan jadwal cairnya. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 

Tahun 2022 mengenai Pemberian THR serta Gaji ke 13 Tahun 2022, termasuk PPPK. : Gaji ke 

13 PNS 2022 dan Pensiunan Cair Lebih Cepat? Simak Info Terbaru di Sini!. 

 

 

 

Simak besaran gaji ke 13 PPPK 2022 lengkap dengan syaratnya, cair kapan?Gaji ke 13 Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja (PPPK) seringkali dipertanyakan besaran dan kapan jadwal cairnya.Pemerintah 

telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2022 mengenai Pemberian THR serta 

Gaji ke 13 Tahun 2022, termasuk PPPK.: Gaji ke 13 PNS 2022 dan Pensiunan Cair Lebih Cepat? Simak Info 

Terbaru di Sini!Menkeu Srimulyani menuturkan bahwa dengan adanya kebijakan Tunjangan Hari Raya 

dan Gaji Ketiga Belas diharapkan dapat mendorong percepatan ekonomi nasional dengan meningkatkan 

daya beli masyarakat.Bila merujuk pada PP Nomor 16 Tahun 2022 ayat 2 disebutkan bahwa pemerintah 

memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tahun 2022 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, 

Peneriman Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian kepada 

bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.Adapun Aparatur negara yang 

dimaksud dijelaskan lebih jauh dalam pasal 3 yang terdiri dari PNS dan Calon PNS (CPNS), Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Prajurit TNI, Anggota Polri, serta Penjabat Negara.: Info 

Terbaru BSU 2022 Kapan Cair? Resmi dari KemnakerSelain 5 orang diatas yang berhak mendapatkan Gaji 

Ketiga Belas juga adalah pensiunan, penerima pensiun, serta penerima tunjangan. 
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Title Kemnaker Relaunching Aplikasi Pengantar Kerja untuk 

Minimalkan Error Data 

Author Fabiola Febrinastri 

Media Suara.com Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Positive 

Link http://www.suara.com/bisnis/2022/05/18/132809/kemnaker-relaunching-aplikasi-

pengantar-kerja-untuk-minimalkan-error-data 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali merilis (relaunching) aplikasi pengantar 

kerja (e-pengantarkerja). Ke depannya e-pengantarkerja dapat digunakan sebagai platform 

yang bisa menghimpun semua pekerjaan Pengantar Kerja, seperti layanan pada karirhub, 

konseling, dan e-jabatan. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali merilis (relaunching) aplikasi pengantar kerja (e-

pengantarkerja). ke depannya e-pengantarkerja dapat digunakan sebagai platform yang bisa 

menghimpun semua pekerjaan Pengantar Kerja, seperti layanan pada karirhub, konseling, dan e-

jabatan.Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono mengatakan, relaunching aplikasi ini guna 

memperoleh informasi pengantar kerja yang akurat dan meminimalkan eror. Terlebih e-pengantarkerja 

saat ini sudah terhubung dengan SIAPKERJA (kemnaker.go.id). Sistem ini juga akan dikembangkan untuk 

memfasilitasi kebutuhan Pengantar Kerja, seperti pendaftaran pelatihan, uji kompetensi, dan 

IKAPERJASI."Diharapkan semua informasi yang berguna bagi Pengantar kerja dapat terakomodir dalam 

e-pengantarkerja," tuturnya di Jakarta, Rabu (18/5/2022).Kata dia, berdasarkan pengumpulan data per 

April 2022, diperoleh informasi bahwa Pengantar Kerja saat ini berjumlah 1051 orang yang tersebar di 34 

Provinsi, dengan rincian dari Ditjen Binapenta dan PKK sebanyak 133 orang, Ditjen Binalavotas sebanyak 

34 orang, Pusat Pasar Kerja sebanyak 11 orang, BP2MI sebanyak 196 orang, provinsi 124 orang, 

kabupaten 368 orang, dan kota sebanyak 185 orang."Ini merupakan kabar baik, yang artinya jumlah 

pelaksana teknis di bidang antar kerja semakin bertambah. Jadi diharapkan kualitas layanan pun akan 

meningkat," ucapnya.Lebih lanjut ia mengatakan, selain untuk menjadi basis data Pengantar Kerja, e-

pengantarkerja ini juga berfungsi sebagai basis data bagi Petugas Antar kerja dan Pejabat Struktural 

Bidang Penempatan.IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS 
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Title Kemnaker Dorong Revitalisasi Balai K3 Author _noname 

Media Tempo.co Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Positive 

Link http://nasional.tempo.co/read/1592721/kemnaker-dorong-revitalisasi-balai-k3 

Summary Adapun, revitalisasi yang sedang dikerjakan Kemnaker di antaranya revitalisasi Balai K3 

secara komprehensif; revitalisasi Peralatan Uji K3; serta revitalisasi pengembangan 

laboratorium keselamatan kerja. Revitalisasi Balai K3 diharapkan terjadi percepatan promosi 

K3 secara meluas dan komprehensif. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan 

harus secepat mungkin merevitalisasi Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3). 

"Dalam perkembangannya, peran dari pengawas ketenagakerjaan memiliki tantangan lebih 

ke depannya, mengingat standarisasi pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja dalam 

implementasinya terus mengalami modernisasi, cakupan perusahaan, dan pekerja yang diuji 

pun akan banyak," kata Menaker Ida, saat melakukan kunjungan di Balai K3 Medan, 

Sumatera Utara, Selasa, 17 Mei 2022. 

 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan harus secepat mungkin merevitalisasi Balai 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3). Peran balai ini sangat penting untuk memberikan 

pelindungan aspek keselamatan dan kesehatan bagi para pekerja."Dalam perkembangannya, peran dari 

pengawas ketenagakerjaan memiliki tantangan lebih ke depannya, mengingat standarisasi pengawasan 

keselamatan dan kesehatan kerja dalam implementasinya terus mengalami modernisasi, cakupan 

perusahaan, dan pekerja yang diuji pun akan banyak," kata Menaker Ida, saat melakukan kunjungan di 

Balai K3 Medan, Sumatera Utara, Selasa, 17 Mei 2022.Adapun, revitalisasi yang sedang dikerjakan 

Kemnaker di antaranya revitalisasi Balai K3 secara komprehensif; revitalisasi Peralatan Uji K3; serta 

revitalisasi pengembangan laboratorium keselamatan kerja.Menaker menyebut revitalisasi Balai K3 

dalam upaya mendukung penerapan K3 sangat menarik untuk dikaji lebih jauh, terutama kesiapan 

perangkat pendukung dari sisi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana, serta peralatan. 

Revitalisasi Balai K3 diharapkan terjadi percepatan promosi K3 secara meluas dan 

komprehensif."Bayangkan dengan cakupan luas bangunan yang hanya seluas 1.000 meter persegi, Balai 

K3 Medan harus melayani cakupan pelayanan K3 kepada perusahaan di seluruh pulau Sumatera, kecuali 

Provinsi Lampung. Maka dari itu, tentu merupakan tantangan bagi kita semua untuk bisa saling men-

support satu sama lain," tutur Menaker.Menaker juga mendorong pegawai Balai K3 Medan untuk 

mencari alternatif solusi di tengah segala keterbatasan yang ada. Solusi dapat ditempuh dengan cara 

kolaborasi maupun sinergitas dengan pemerintah daerah 
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Title Sedih, Sudah 2 Kali Lebaran Karyawan Dunkin Donuts Tak 

Dapat THR 

Author Iwan Supriyatna 

Media Suara.com Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Neutral 

Link http://www.suara.com/bisnis/2022/05/18/134010/sedih-sudah-2-kali-lebaran-karyawan-

dunkin-donuts-tak-dapat-thr 

Summary "Kami meminta Menteri Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi tegas kepada 

manajemen Dunkin' Donuts, atas ketidakpatuhan dalam pembayaran THR, baik sanksi 

administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara 

sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha," katanya. PT Dunkindo 

Lestari adalah perusahaan makanan minuman yang dikenal dengan merek dagang Dunkin 

Donuts. ASPEK Indonesia meminta Menteri Ketenagakerjaan Republik Ida Fauziah untuk 

menindaklanjuti dan menindak tegas Manajemen Dunkin' Donuts. Presiden ASPEK Indonesia 

Mirah Sumirat bakal ASPEK menyerukan gerakan "Boikot Dunkin' Donuts!" karena 

manajemen Dunkin' Donuts telah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap 

pekerjanya. 

 

 

 

"Kami meminta Menteri Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi tegas kepada manajemen Dunkin' 

Donuts, atas ketidakpatuhan dalam pembayaran THR, baik sanksi administratif berupa teguran tertulis, 

pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan 

pembekuan kegiatan usaha," katanya.IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWSAsosiasi Serikat Pekerja 

Indonesia (ASPEK Indonesia), selaku induk organisasi dari Serikat Pekerja PT Dunkindo Lestari (SP 

KINTARI), telah membuat laporan pengaduan tertulis kepada Menteri Ketenagakerjaan, terkait kasus 

tidak dibayarkannya Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021 dan 2022 oleh Manajemen PT Dunkindo 

Lestari dan kasus lainnya yang terjadi di PT Dunkindo Lestari.PT Dunkindo Lestari adalah perusahaan 

makanan minuman yang dikenal dengan merek dagang Dunkin Donuts. ASPEK Indonesia meminta 

Menteri Ketenagakerjaan Republik Ida Fauziah untuk menindaklanjuti dan menindak tegas Manajemen 

Dunkin' Donuts.Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat bakal ASPEK menyerukan gerakan "Boikot 

Dunkin' Donuts!" karena manajemen Dunkin' Donuts telah melakukan tindakan sewenang-wenang 

terhadap pekerjanya. Para pekerja tersebut adalah 35 orang pengurus dan anggota SP KINTARI, yang 
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status hubungan kerjanya adalah pekerja tetap, berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu 

(PKWTT).Beberapa fakta disampaikan oleh ASPEK Indonesia, yaitu:1. Sejak bulan Mei 2020, manajemen 

Dunkin' Donuts, hanya melalui memo internal, secara sepihak telah merumahkan pekerja tanpa 

kepastian batas waktu dan menghentikan secara sepihak hak atas upah/gaji pekerja sampai dengan hari 

ini, termasuk Tunjangan Hari Raya. Faktanya para pekerja secara sah masih terikat hubungan kerja dan 

tidak bekerjanya disebabkan mengikuti instruksi dari manajemen Dunkin' Donuts untuk dirumahkan dan 

tidak bekerja.2. THR tahun 2020 yang seharusnya diterima oleh pekerja maksimal 7 (tujuh) hari sebelum 

datangnya Hari Raya Idul Fitri tahun 2020, telah ditunda secara sepihak dan baru dibayarkan pada bulan 

Maret 2021."Melalui upaya mediasi di Kementerian Ketenagakerjaan RI, akhirnya manajemen Dunkin' 

Donuts, pada bulan Maret 2021, baru membayarkan THR tahun 2020, namun tidak mau membayar 

denda keterlambatan THR kepada para pekerja," kata Mirah dalam keterangan persnya, Rabu 

(18/5/2022).Padahal kata dia, mediator Kementerian Ketenagakerjaan RI telah menerbitkan Surat 

Anjuran yang pada butir 1 dinyatakan, MENGANJURKAN: 1. Agar pengusaha PT. Dunkindo Lestari 

membayar denda keterlambatan THR kepada para pekerja Sdr. Adi Darmawan dkk (92 orang pekerja) 

sebesar 5% (lima persen) dari total THR Keagamaan yang harus dibayar oleh pengusaha untuk selanjutnya 

dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh.Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI 

No 6 tahun 2016, tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, Pasal 10 

ayat (1), dinyatakan bahwa; Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada 

Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai denda sebesar 5% (lima persen) 

dari total THR Keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban Pengusaha untuk 

membayar.3. THR tahun 2021 dan 2022, sampai saat ini belum dibayarkan oleh manajemen Dunkin' 

Donuts. Padahal berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 6 April 2022 tentang 

Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dinyatakan 

bahwa pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban pengusaha sebagai upaya memenuhi 

kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaannya.IKUTI BERITA 

LAINNYA DI GOOGLE NEWS 

  



 

167 

 

Title Minimalkan Error Data, Kemnaker Relaunching Aplikasi Pengantar 

Kerja 

Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Positive 

Link http://www.tribunnews.com/nasional/2022/05/18/minimalkan-error-data-kemnaker-

relaunching-aplikasi-pengantar-kerja 

Summary Hal tersebut dilakukan guna memperoleh informasi Pengantar Kerja yang akurat, dan 

meminimalkan error. Menurut Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, data akan 

lebih baik apabila data tersebut diisi dan di-update langsung oleh Pengantar Kerja. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Binapenta dan PKK membangun kembali 

sistem informasi e-pengantarkerja.Hal tersebut dilakukan guna memperoleh informasi Pengantar Kerja 

yang akurat, dan meminimalkan error.Menurut Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, data 

akan lebih baik apabila data tersebut diisi dan di-update langsung oleh Pengantar Kerja."Dengan 

dibangun kembali e-pengantarkerja ini, ke depannya e-pengantarkerja digunakan sebagai platform yang 

dapat menghimpun semua pekerjaan Pengantar Kerja, seperti layanan pada karirhub, konseling, dan e-

jabatan," ujar Suhartono dalam keterangannya, Rabu (18/5/2022).Menurut Suhartono, e-pengantarkerja 

saat ini sudah terhubung dengan SIAPKERJA (kemnaker.go.id).Sistem ini juga akan dikembangkan untuk 

memfasilitasi kebutuhan Pengantar Kerja, seperti pendaftaran pelatihan, uji kompetensi, dan 

IKAPERJASI."Diharapkan semua informasi yang berguna bagi Pengantar kerja dapat terakomodir dalam 

e-pengantarkerja," ucapnya.Ia membeberkan, berdasarkan pengumpulan data per April 2022, diperoleh 

informasi bahwa Pengantar Kerja saat ini berjumlah 1051 orang yang tersebar di 34 Provinsi.Adapun 

rincian dari Ditjen Binapenta dan PKK sebanyak 133 orang, Ditjen Binalavotas sebanyak 34 orang, Pusat 

Pasar Kerja sebanyak 11 orang, BP2MI sebanyak 196 orang, provinsi 124 orang, kabupaten 368 orang, 

dan kota sebanyak 185 orang."Ini merupakan kabar baik, yang artinya jumlah pelaksana teknis di bidang 

antar kerja semakin bertambah. Jadi diharapkan kualitas layanan pun akan meningkat," ucapnya.Lebih 

lanjut ia mengatakan, selain untuk menjadi basis data Pengantar Kerja, e-pengantarkerja ini juga 

berfungsi sebagai basis data bagi Petugas Antar kerja dan Pejabat Struktural Bidang Penempatan. 
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Title Bupati Simalungun Pimpin Rapat Rancangan Akhir RKPD 2023 - 

Waspada Medan Indonesia 

Author Diyah Nisa 

Media Waspada.id Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Negative 

Link http://waspada.id/sumut/bupati-simalungun-pimpin-rapat-rancangan-akhir-rkpd-2023 

Summary Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga, mengatakan setiap perencanaan harus ada 

eksekusi dan harus ada evaluasi serta kolaborasi antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) 

agar ada sinkronisasi dalam pekerjaan. " Perencanaan pekerjaan bukan sekedar ditulis tapi 

tidak dilaksanakan," kata Radiapoh saat memimpin rapat Kerja Rancangan Akhir Rancangan 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Simalungun Tahun 2023 dan Pembahasan terkait RKPD 

Kab. Simalungun Tahun 2023 di rumah dinas wakil Bupati Simalungun, Jln Suri-suri Nagori 

Pematang Simalungun, Kec. Siantar Rabu (18/5/ 2022).  

 

 

 

Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga, mengatakan setiap perencanaan harus ada eksekusi dan 

harus ada evaluasi serta kolaborasi antar OPD (Organisasi Perangkat Daerah) agar ada sinkronisasi dalam 

pekerjaan." Perencanaan pekerjaan bukan sekedar ditulis tapi tidak dilaksanakan," kata Radiapoh saat 

memimpin rapat Kerja Rancangan Akhir Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Simalungun 

Tahun 2023 dan Pembahasan terkait RKPD Kab. Simalungun Tahun 2023 di rumah dinas wakil Bupati 

Simalungun, Jln Suri-suri Nagori Pematang Simalungun, Kec. Siantar Rabu (18/5/ 2022).Bupati 

menekankan, dalam melakukan perencanaan harus diperhatikan mana yang menjadi pokok personal di 

wilayah masing-masing. Seperti bidang Pertanian, Pendidikan dan Tenaga Kerja, dalam upaya 

meningkatkan sumber daya manusia." Misalnya, kondisi pendidikan dikatakan buruk. Ini harus menjadi 

perhatian bersama, bagaimana kinerja kepala sekolah itu benar-benar menjadi kepala sekolah yang bisa 

memberikan motivasi bagi para guru untuk lebih meningkat tugasnya dalam memberikan pendidikan 

yang terbaik bagi anak-anak kita," tegas Bupati.Selanjutnya, Bupati mengatakan, di bidang pertanian, 

bagaimana menyiapkan kebutuhan para petani, agar mereka mendapat jaminan soal harga dan 

kemudahan mendapatkan pupuk subsidi. " Kita harus upayakan berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait 

dalam upaya mendapatkan pupuk subsidi dan non subsidi dalam bentuk bantuan dari Dinas Sosial yang 

bisa dialihkan dalam bentuk bantuan pertanian," kata Bupati.Kemudian, dalam kesempatan itu bupati 

menyampaikan bahwa Pemkab Simalungun sudah menandatangani MoU yakni Nota Kesepakatan Antara 
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Pemerintah Kabupaten Simalungun Dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan 

Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang Peningkatan Kompetensi 

Sumber Daya Manusia Di Kabupaten Simalungun." Ini juga harus menjadi perhatian kita bagaimana kita 

menyimpan sumber daya yang kompetensi, dalam bidang Pariwisata, teknik sipil, dan pelatihan pelatihan 

lainnya," ujarnya.Sebelumnya Kepala Bapeda, Ronald Tambun, memaparkan tentang arah sasaran 

program kegiatan dan sub kegiatan diperangkat daerah terkait indikator kinerja Makro, indikator kerja 

utama kabupaten, indikator kinerja utama (IKU) Perangkat Daerah, standar pelayanan minimal, indikator 

kinerja kunci, Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting. Tema pembangunan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menyangkut kolaborasi strategi pemulihan ekonomi di masa 

Pandemi, pembangunan kualitas sumber daya manusia berlandaskan kearifan lokal, Pemerataan 

Pembangunan infrastruktur berkelanjutan, peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan 

berdikari, dan perwujudan rakyat yang sejahtera dan berkualitas. Tampak hadir dalam rapat tersebut, 

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sarimuda AD Purba, Asisten Perekonomian dan Pembangunan 

Rahmadani Purba, Kepala Bapeda Ronal Tambun, Plt, Inspektorat Roganda Sihombing dan Kepala Badan 

Pendapatan Daerah Frans N Saragih.( a27 )Ket.gbr : Bupati Simalungun Radiapoh H Sinaga saat memimpin 

Rapat Akhor RKPD 2023 di Rumdis Wabup Jalan Surisuri Nagori Pematang Simalungun, Kec. Siantar, Rabu 

(18/5). 
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Title Kabar Baik dari Kemnaker, Ada yang Terbaru di Aplikasi 

Pengantar Kerja 

Author _noname 

Media Jawa Post National Network Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Positive 

Link http://www.jpnn.com/news/kabar-baik-dari-kemnaker-ada-yang-terbaru-di-aplikasi-

pengantar-kerja 

Summary Dari jumlah tersebut tersebar di 34 provinsi, dengan rincian dari Ditjen Binapenta dan PKK 

sebanyak 133 orang, Ditjen Binalavotas 34 orang, Pusat Pasar Kerja 11 orang, BP2MI 196 

orang, provinsi 124 orang, kabupaten 368 orang, dan kota 185 orang. Hal tersebut dilakukan 

guna memperoleh informasi pengantar kerja yang akurat dan meminimalkan terjadinya eror 

data. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meluncurkan kembali sistem informasi e-pengantarkerja.Hal 

tersebut dilakukan guna memperoleh informasi pengantar kerja yang akurat dan meminimalkan 

terjadinya eror data."Ke depannya e-pengantarkerja digunakan sebagai platform yang dapat 

menghimpun semua pekerjaan pengantar kerja, seperti layanan pada karirhub, konseling, dan e-

jabatan," kata Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono di Jakarta, Rabu (18/5).Menurut 

Suhartono, e-pengantarkerja saat ini sudah terhubung dengan SIAPKERJA (kemnaker.go.id).Sistem ini 

juga akan dikembangkan untuk memfasilitasi kebutuhan pengantar kerja, seperti pendaftaran pelatihan, 

uji kompetensi, dan IKAPERJASI."Diharapkan semua informasi yang berguna bagi pengantar kerja dapat 

terakomodir dalam e-pengantarkerja," ujarnya.Dirjen Suhartono membeberkan berdasarkan 

pengumpulan data per April 2022 diperoleh informasi bahwa pengantar kerja saat ini berjumlah 1.051 

orang.Dari jumlah tersebut tersebar di 34 provinsi, dengan rincian dari Ditjen Binapenta dan PKK 

sebanyak 133 orang, Ditjen Binalavotas 34 orang, Pusat Pasar Kerja 11 orang, BP2MI 196 orang, provinsi 

124 orang, kabupaten 368 orang, dan kota 185 orang."Ini merupakan kabar baik yang artinya jumlah 

pelaksana teknis di bidang antarkerja semakin bertambah. Jadi diharapkan kualitas layanan pun akan 

meningkat," ucapnya.Selain menjadi basis data pengantar kerja, kata Dirjen Suhartono, e-pengantarkerja 

juga berfungsi sebagai basis data bagi petugas antarkerja dan pejabat struktural bidang 

penempatan.Redaktur : Sutresno Wahyudi 
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Title BSU 2022 Kapan Cair? Simak Penjelasan Lengkap Kemnaker 

Berikut Ini 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094505531/bsu-2022-kapan-cair-simak-

penjelasan-lengkap-kemnaker-berikut-ini 

Summary Meski informasi BSU 2022 kapan cair ini sudah dijelaskan Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker), pekerja masih menagih kepastian pencairan bantuan tersebut. Kemnaker 

menegaskan bahwa BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji akan segera cair, karena setiap tahapan, 

aturan, serta data sudah dinyatakan siap. Meski tanggal pasti pencairan BSU 2022 belum 

diumumkan secara resmi oleh Kemnaker, namun bantuan tersebut sudah dipastikan akan 

segera cair. Selain itu, Kemnaker juga menyebut pihaknya masih merampungkan regulasi 

teknis penyaluran BSU 2022. 

 

Hingga pertengahan Mei 2022 ini, mengenai BSU 2022 kapan cair masih menjadi perntanyaan yang 

dipertanyakan tak sedikit pekerja.Meski informasi BSU 2022 kapan cair ini sudah dijelaskan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker), pekerja masih menagih kepastian pencairan bantuan tersebut.Pasalnya, 

pemerintah sempat menyatakan akan segera mencairkan BSU 2022 pada April silam. Namun urung 

dilakukan dengan berbagai alasan.Lantas, BSU 2022 kapan cair? Simak informasi serta penjelasan terbaru 

dari pihak Kemnaker di bawah ini.Kemnaker menegaskan bahwa BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji akan 

segera cair, karena setiap tahapan, aturan, serta data sudah dinyatakan siap.Meski tanggal pasti 

pencairan BSU 2022 belum diumumkan secara resmi oleh Kemnaker, namun bantuan tersebut sudah 

dipastikan akan segera cair.Sebagai informasi, BSU 2022 akan dicairkan sebesar Rp500. 000 dengan masa 

pencairan selama dua bulan. Sehingga, pekerja total akan mendapat bantuan sebesar Rp1 juta.Selain itu, 

Kemnaker juga menyebut pihaknya masih merampungkan regulasi teknis penyaluran BSU 2022. 
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Title Banyak Pekerja yang Dirumahkan Saat Pandemi, Menaker Minta 

Perusahaan Lakukan Perekrutan Kembali 

Author Nama 

Media Medanheadlines.com Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Negative 

Link http://medanheadlines.com/2022/05/18/banyak-pekerja-yang-dirumahkan-saat-pandemi-

menaker-minta-perusahaan-lakukan-perekrutan-kembali 

Summary MEDANHEADLINES.COM- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta 

perusahaan-perusahaan merekrut kembali pekerja yang di PHK dan dirumahkan akibat 

pandemi Covid-19. Demikian dikatakan Ida Fauziyah usai meresmikan BLK Maritim di Balai 

Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) di Medan, Selasa (17/5/2022). "Kita harap 

perusahaan-perusahaan pada masa pandemi Covid-19 banyak melakukan PHK atau 

merumahkan (pekerja), dan saat ini dalam kondisi normal (Covid-19 mereda), produknya 

sudah dibutuhkan masyarakat, maka saya berharap kembali dipekerjakan," ujarnya. Ida 

mengatakan, angka pengangguran di Indonesia mengalami penurunan. 

 

 

 

MEDANHEADLINES.COM - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta perusahaan-

perusahaan merekrut kembali pekerja yang di PHK dan dirumahkan akibat pandemi Covid-19. Demikian 

dikatakan Ida Fauziyah usai meresmikan BLK Maritim di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 

(BBPVP) di Medan, Selasa (17/5/2022). "Kita harap perusahaan-perusahaan pada masa pandemi Covid-

19 banyak melakukan PHK atau merumahkan (pekerja), dan saat ini dalam kondisi normal (Covid-19 

mereda), produknya sudah dibutuhkan masyarakat, maka saya berharap kembali dipekerjakan," 

ujarnya.Ida mengatakan, angka pengangguran di Indonesia mengalami penurunan. Hal ini berbanding 

lurus dengan semakin terkendalinya Covid-19 di Indonesia. 
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Title Minimalkan Error Data, Kemnaker Bangun Kembali Sistem 

Informasi e-pengantarkerja 

Author _noname 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Positive 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/05/minimalkan-error-data-kemnaker-

bangun.html 

Summary Minimalkan Error Data, Kemnaker Bangun Kembali Sistem Informasi e-pengantarkerja. 

Jakarta, Wartapembaruan.co.id- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui 

Direktorat Jenderal Binapenta dan PKK membangun kembali sistem informasi e-

pengantarkerja. Hal tersebut dilakukan guna memperoleh informasi Pengantar Kerja yang 

akurat, dan meminimalkan error, di mana data akan lebih baik apabila data tersebut diisi dan 

di-update langsung oleh Pengantar Kerja. "Dengan dibangunnya kembali e-pengantarkerja 

ini, ke depannya e-pengantarkerja digunakan sebagai platform yang dapat menghimpun 

semua pekerjaan Pengantar Kerja, seperti layanan pada karirhub, konseling, dan e-jabatan," 

kata Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, di Jakarta, Rabu (18/5/2022). 

 

Minimalkan Error Data, Kemnaker Bangun Kembali Sistem Informasi e-pengantarkerjaJakarta, 

Wartapembaruan.co.id - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Jenderal 

Binapenta dan PKK membangun kembali sistem informasi e-pengantarkerja. Hal tersebut dilakukan guna 

memperoleh informasi Pengantar Kerja yang akurat, dan meminimalkan error, di mana data akan lebih 

baik apabila data tersebut diisi dan di-update langsung oleh Pengantar Kerja."Dengan dibangunnya 

kembali e-pengantarkerja ini, ke depannya e-pengantarkerja digunakan sebagai platform yang dapat 

menghimpun semua pekerjaan Pengantar Kerja, seperti layanan pada karirhub, konseling, dan e-

jabatan," kata Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, di Jakarta, Rabu (18/5/2022).Menurut 

Suhartono, e-pengantarkerja saat ini sudah terhubung dengan SIAPKERJA (kemnaker.go.id). Sistem ini 

juga akan dikembangkan untuk memfasilitasi kebutuhan Pengantar Kerja, seperti pendaftaran pelatihan, 

uji kompetensi, dan IKAPERJASI."Diharapkan semua informasi yang berguna bagi Pengantar kerja dapat 

terakomodir dalam e-pengantarkerja," ujar Suhartono.Ia membeberkan, berdasarkan pengumpulan data 

per April 2022, diperoleh informasi bahwa Pengantar Kerja saat ini berjumlah 1051 orang yang tersebar 

di 34 Provinsi, dengan rincian dari Ditjen Binapenta dan PKK sebanyak 133 orang, Ditjen Binalavotas 

sebanyak 34 orang, Pusat Pasar Kerja sebanyak 11 orang, BP2MI sebanyak 196 orang, provinsi 124 orang, 

kabupaten 368 orang, dan kota sebanyak 185 orang."Ini merupakan kabar baik, yang artinya jumlah 

pelaksana teknis di bidang antar kerja semakin bertambah. Jadi diharapkan kualitas layanan pun akan 

meningkat," bebernya."Selain untuk menjadi basis data Pengantar Kerja, e-pengantarkerja ini juga 

berfungsi sebagai basis data bagi Petugas Antar kerja dan Pejabat Struktural Bidang Penempatan," 

pungkas Suhartono. 

  



 

174 

 

Title LPK DPD Provinsi Aceh Pabrik Sawit PT Raja Marga Desa Lauke 

Diduga Sewenang-wenang 

Author _noname 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Negative 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/05/lpk-dpd-provinsi-aceh-pabrik-sawit-pt.html 

Summary LPK DPD Provinsi Aceh Pabrik Sawit PT Raja Marga Desa Lauke Diduga Sewenang-wenang. 

Simeulue Wartapembaruan.co.id Safrizal sebagai Kadiv Bina warga Lembaga Pemberantasan 

Korupsi (LPK) DPD Provinsi Aceh Menerangkan kepada awak media bahwa hasil investigasi 

lokasi lahan perkebunan PT Raja Marga di duga tidak mempunyai izin galian C sewenang- 

wenang nya aja menggali akuari dengan Beko. 

 

 

 

LPK DPD Provinsi Aceh Pabrik Sawit PT Raja Marga Desa Lauke Diduga Sewenang-wenangSimeulue 

Wartapembaruan.co.id Safrizal sebagai Kadiv Bina warga Lembaga Pemberantasan Korupsi (LPK) DPD 

Provinsi Aceh Menerangkan kepada awak media bahwa hasil investigasi lokasi lahan perkebunan PT Raja 

Marga di duga tidak mempunyai izin galian C sewenang - wenang nya aja menggali akuari dengan Beko . 

Setelah di ambil akuari tersebut untuk penimbunan jalan , lubang pengambilan akuari tersebut mereka 

timbun kembali' di duga untuk menghilangkan jejak sesuai yang tercantum dalam Undang-undang 

Republik Indonesia no 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan Dan 

Lingkungan hidup. Tercantum dalam Pasal 98 Ayat 1 Undang - Undang no 32 tahun 2009. Harapan saya 

kepada Kementerian penegak hukum kehutanan dan lingkungan hidup pusat ibu Siti Nurbaya Bakar agar 

dapat menijak lanjunjuti atas tayangnya berita ini pungkasnya. Rabu (18/5)Dalam hal alat berat Beko PT 

Raja Marga di duga tidak mempunyai izin untuk operasional jalan - jalan saja di jalan raya tanpa ada 

pengawalan dari dinas terkait seperti yang tercantum pada undang-undang no 22 tahun 2009 tentang 

lalulintas angkutan jalan pungkasnyaDarul iman sebagai Kadiv tim khusus lembaga pemberantasan 

korupsi ( LPK ) DPD Provinsi Aceh Menerangkan kepada awak media bahwa para karyawan PT Raja Marga 

di duga tidak memiliki SK dan Jamsostek padahal para karyawan tersebut sudah lama berkerja kurang 

lebih 4 tahun dan mereka sangat mendambakan SK mereka supaya jati diri mereka ada.Tapi PT Raja 

Marga tidak memberikan SK atau Jamsostek sampai saat ini padahal berdiri nya Pabrik PT Raja Marga 

kurang lebih 4 tahun. PT Raja Marga selalu berjanji dalam pengurusan tapi nyata nya pengurusan SK para 

karyawan selalu di ulur-ulur sampai saat ini hanya janji - janji dan selalu berkata rugi - rugi tapi alat berat 



 

175 

 

Beko buka peti dua unit dan alat berat yang lain harganya miliaran bisa di beli tapi kalau soal SK dan 

Jamsostek karyawan sampai saat ini belum terealisasi. Padahal mereka udah bekerja selama kurang lebih 

4 tahun.Para karyawan PT Raja Marga takut berbicara tentang hal ini apalagi soal indentitas mereka yang 

membuat keterangan harus di sembunyikan. Tempo hari saja PT Raja Marga memecat tiga orang 

karyawan Tampa ada pesangon masa kerja di pecat begitu saja dan gaji tidak di bayar penuhDi tambah 

lagi adanya perbedaan gaji sesama mereka kalau karyawan dari luar Simeulue mereka mempunyai 

tambahan gaji istilah uang makan padahal dengan pekerjaan yang sama. kita tau pada undang-undang 

Republik Indonesia no 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaan.Harapan saya kepada Kementerian 

Ketenagakerjaan ibu Ida Fauziyah agar dapat menijak lanjunjuti hal tersebut supaya karyawan PT Raja 

Marga mempunyai status SK dan Jamsostek tuturnya.Rivi Hamdani sebagai ketua Lembaga 

Pemberantasan Korupsi ( LPK) DPD Provinsi Aceh Menerangkan kepada awak media dengan tayangnya 

berita ini kepada anggota Dewan DPRK kabupaten Simeulue untuk antusias terhadap karyawan PT Raja 

Marga karena mereka masyarakat Simeulue di duga terzalimi mereka takut bicara. Himbauan saya 

kepada Penegak Hukum baik di kabupaten Simeulue , Provinsi maupun Penegak Hukum Pusat agar dapat 

menijak lanjunjuti atas penerimaan ini.Dalam hal ini kami dari LPK DPD Provinsi Aceh akan membuat 

laporan ke penegak hukum baik penegak hukum kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh maupun ke penegak 

hukum pusat Jakarta tuturnya. 
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Title Tingkatkan Kesempatan Kerja, Wabup Toba Tandatangani MoU 

dengan Mitra Industri 

Author _noname 

Media Gosumut.com Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Positive 

Link http://www.gosumut.com/berita/baca/2022/05/18/tingkatkan-kesempatan-kerja-wabup-

toba-tandatangani-mou-dengan-mitra-industri 

Summary Wakil Bupati Toba Tonny M. Simanjuntak, menandatangani Memorandum of Understanding 

(MoU) kerjasama dengan mitra industri Selasa (17/5/ 2022). Menteri Tenaga Kerja, Ida 

Fauziah, sebelum peresmian menyampaikan kata sambutannya, bahwasanya Danau Toba 

merupakan salah satu destinasi pariwisata super prioritas sehingga pengembangannya harus 

melibatkan semua stake holder untuk pendidikan dan pelatihan vokasi. MoU ini dalam 

rangkaian acara Peresmian Gedung Workshop Pariwisata dan Perkayuan di Balai Besar 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan, bertajuk 'Inauguration of school 

operation and signing Mou of vocational training'. Menteri Tenaga Kerja (Menaker) DR H. 

Ida Fauziah MSi, meresmikan gedung workshop pariwisata dan perkayuan serta 

menyaksikan penandatanganan MoU antara Kementerian Tenaga kerja bersama beberapa 

kepala daerah di Provinsi Sumatra Utara. 

 

 

 

Wakil Bupati Toba Tonny M. Simanjuntak, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) 

kerjasama dengan mitra industri Selasa (17/5/ 2022). MoU ini dalam rangkaian acara Peresmian Gedung 

Workshop Pariwisata dan Perkayuan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan, 

bertajuk 'Inauguration of school operation and signing Mou of vocational training'. Menteri Tenaga Kerja 

(Menaker) DR H. Ida Fauziah MSi, meresmikan gedung workshop pariwisata dan perkayuan serta 

menyaksikan penandatanganan MoU antara Kementerian Tenaga kerja bersama beberapa kepala daerah 

di Provinsi Sumatra Utara. Gubernur Sumatera Utara diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara 

Afifi Lubis, dalam kata sambutannya melaporkan kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara 

sesuai dengan data BPS, dimana jumlah penduduk usia kerja (PUK) adalah sebanyak 10,98 juta orang. 

Jumlah angkatan kerja (AK) sebanyak 7,74 juta orang, penganggur terbuka sebanyak 423 ribu orang 

dengan tingkat penganggur terbuka sebanyak 5,47%. Berbagai program telah dilaksanakan dalam rangka 

meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Provinsi Sumatera Utara yang bertujuan meningkatkan 
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kompetensi untuk dapat mengurangi jumlah pengangguran di daerah ini. Di Provinsi Sumatera Utara 

terdapat 12 balai latihan kerja (BLK) pemerintah, 498 lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS), dan BLK 

komunitas yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi Sumatra Utara tetap 

berkeinginan mendorong BLK pemerintah dan swasta agar dapat mempersiapkan calon pekerja migran 

indonesia yang akan bekerja diluar negeri sesuai job order. "Hari ini kita bersyukur akan diresmikannya 

BLK Maritim di Provinsi Sumatra Utara, saya atas nama pemerintah provinsi sumatera utara berterima 

kasih serta apresiasi setinggi tingginya kepada kementrian tenaga kerja yang telah memilih Provinsi 

Sumatera Utara menjadi salah satu dari 3 provinsi yang dipercaya dalam pengembangan BLK maritim 

bersama Provinsi Banten dan Sulawesi Selatan," sebut Afifi. Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah, sebelum 

peresmian menyampaikan kata sambutannya, bahwasanya Danau Toba merupakan salah satu destinasi 

pariwisata super prioritas sehingga pengembangannya harus melibatkan semua stake holder untuk 

pendidikan dan pelatihan vokasi. "Semoga apa yang menjadi ikhtiar kita bersama, akan menjadikan 

Provinsi Sumatra Utara khususnya kawasan Danau Toba menjadi destinasi wisata dunia yang bisa 

menghasilkan devisa untuk meningkatkan perekonomian sumatera utara dan indonesia," kata Ida 

Fauziah mengakhiri. Turut hadir Austrian Embassy, Kepala BNSP, deputi/direktur Bappenas, perwakilan 

bupati/walikota se-Sumatera Utara, Kadis Perijinan dan Tenaga Kerja kabupaten /kota se-Sumatra Utara, 

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakakab Toba. 
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Title BPJamsostek percepat layanan jaminan kehilangan pekerjaan di 

Kalimantan Barat 

Author _noname 

Media Antara Sulteng Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Negative 

Link http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2886729/bpjamsostek-percepat-layanan-

jaminan-kehilangan-pekerjaan-di-kalbar 

Summary BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek terus mempercepat layanan program Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan (JKP) di Kalimantan Barat dan hal itu dalam rangka memberikan 

perlindungan dampak putus hubungan kerja (PHK) bagi pekerja. Menurutnya, untuk realisasi 

JKP di Kalimantan Barat tahap pertama sudah mencapai 10 orang, tahap kedua tiga orang 

dan tahap ketiga 1 orang. Untuk itu koordinasi teknis program dengan petugas mediator 

dilakukan agar program JKP jalan optimal di lapangan," ujar Deputi Direktur Wilayah BPJS 

Ketenagakerjaan Kalimantan Rini Suryarini di Pontianak, Rabu. "Untuk pembayaran klaim se- 

Kalimantan sendiri sudah 60 an orang. 

 

 

 

BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek terus mempercepat layanan program Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan (JKP) di Kalimantan Barat dan hal itu dalam rangka memberikan perlindungan dampak putus 

hubungan kerja (PHK) bagi pekerja."Kami terus mempercepat layanan JKP untuk melindungi dampak 

PHK. Untuk itu koordinasi teknis program dengan petugas mediator dilakukan agar program JKP jalan 

optimal di lapangan," ujar Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan Rini Suryarini di 

Pontianak, Rabu.Ia menjelaskan bahwa adapun persyaratan peserta program JKP, yaitu WNI yang telah 

diikutsertakan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan dalam Peraturan Presiden 

Nomor 109 Tahun 2013, yaitu untuk usaha skala besar dan menegah, diikutsertakan pada program JKN, 

JKK, JHT, JP, dan JKM."Manfaat JKP itu sendiri dapat uang tunai sebesar 45 persen dari gaji pekerja dan 

maksimal Rp5 juta. Kemudian ada manfaat pemberian pelatihan dan informasi bursa kerja" jelas 

dia.Menurutnya, untuk realisasi JKP di Kalimantan Barat tahap pertama sudah mencapai 10 orang, tahap 

kedua tiga orang dan tahap ketiga 1 orang."Untuk pembayaran klaim se- Kalimantan sendiri sudah 60 an 

orang. Untuk tantangan saat ini lebih kesulitan dalam pemberian pelatihan," kata dia.Sementara itu, 

Kepala BPJamsostek Cabang Pontianak, Ryan Gustaviana mengatakan pihaknya terus memaksimalkan 

kepesertaan. Sehingga memberikan dampak yang luas bagi pekerja."Kepesertaan dari program yang ada 
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terus dimaksimalkan. Sehingga para pekerja terlindungi. Dengan begitu bisa meningkatkan kesejahteraan 

para pekerja dan keluarganya," ucap dia.Dalam kegiatan koordinasi teknis program JKP dengan petugas 

mediator hubungan industri yang digelar di Pontianak dihadiri Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

Retno Pratiwi. Dalam kesempatan itu disalurkan program JKP.Penerima program JKP di Pontianak, 

Cristian Dicky Singal mengaku bersyukur adanya program yang dihadirkan pemerintah tersebut. Ia di PHK 

karena efisiensi perusahaannya di bidang galang kapal."Dengan adanya JKP dapat membantu sekali 

sambil saya mencari pekerjaan baru. Saya juga akan sosialisasikan kepada teman - teman untuk ikut 

program BPJamsostek agar dapat manfaat seperti saya," kata dia. 
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Title BPJamsostek percepat layanan jaminan kehilangan pekerjaan di 

Kalimantan Barat 

Author Dedi 

Media Antara Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Negative 

Link http://www.antaranews.com/berita/2886729/bpjamsostek-percepat-layanan-jaminan-

kehilangan-pekerjaan-di-kalbar 

Summary Kemudian ada manfaat pemberian pelatihan dan informasi bursa kerja" Pontianak 

(ANTARA)- BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek terus mempercepat layanan program 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di Kalimantan Barat dan hal itu dalam rangka 

memberikan perlindungan dampak putus hubungan kerja (PHK) bagi pekerja. Menurutnya, 

untuk realisasi JKP di Kalimantan Barat tahap pertama sudah mencapai 10 orang, tahap 

kedua tiga orang dan tahap ketiga 1 orang. Untuk itu koordinasi teknis program dengan 

petugas mediator dilakukan agar program JKP jalan optimal di lapangan," ujar Deputi 

Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan Rini Suryarini di Pontianak, Rabu. "Untuk 

pembayaran klaim se- Kalimantan sendiri sudah 60 an orang. 

 

 

 

"Manfaat JKP itu sendiri dapat uang tunai sebesar 45 persen dari gaji pekerja dan maksimal Rp5 juta. 

Kemudian ada manfaat pemberian pelatihan dan informasi bursa kerja" Pontianak (ANTARA) - BPJS 

Ketenagakerjaan atau BPJamsostek terus mempercepat layanan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

(JKP) di Kalimantan Barat dan hal itu dalam rangka memberikan perlindungan dampak putus hubungan 

kerja (PHK) bagi pekerja."Kami terus mempercepat layanan JKP untuk melindungi dampak PHK. Untuk itu 

koordinasi teknis program dengan petugas mediator dilakukan agar program JKP jalan optimal di 

lapangan," ujar Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan Rini Suryarini di Pontianak, 

Rabu.Ia menjelaskan bahwa adapun persyaratan peserta program JKP, yaitu WNI yang telah 

diikutsertakan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan dalam Peraturan Presiden 

Nomor 109 Tahun 2013, yaitu untuk usaha skala besar dan menegah, diikutsertakan pada program JKN, 

JKK, JHT, JP, dan JKM."Manfaat JKP itu sendiri dapat uang tunai sebesar 45 persen dari gaji pekerja dan 

maksimal Rp5 juta. Kemudian ada manfaat pemberian pelatihan dan informasi bursa kerja" jelas 

dia.Menurutnya, untuk realisasi JKP di Kalimantan Barat tahap pertama sudah mencapai 10 orang, tahap 

kedua tiga orang dan tahap ketiga 1 orang."Untuk pembayaran klaim se- Kalimantan sendiri sudah 60 an 
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orang. Untuk tantangan saat ini lebih kesulitan dalam pemberian pelatihan," kata dia.Sementara itu, 

Kepala BPJamsostek Cabang Pontianak, Ryan Gustaviana mengatakan pihaknya terus memaksimalkan 

kepesertaan. Sehingga memberikan dampak yang luas bagi pekerja."Kepesertaan dari program yang ada 

terus dimaksimalkan. Sehingga para pekerja terlindungi. Dengan begitu bisa meningkatkan kesejahteraan 

para pekerja dan keluarganya," ucap dia.Dalam kegiatan koordinasi teknis program JKP dengan petugas 

mediator hubungan industri yang digelar di Pontianak dihadiri Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

Retno Pratiwi. Dalam kesempatan itu disalurkan program JKP.Penerima program JKP di Pontianak, 

Cristian Dicky Singal mengaku bersyukur adanya program yang dihadirkan pemerintah tersebut. Ia di PHK 

karena efisiensi perusahaannya di bidang galang kapal."Dengan adanya JKP dapat membantu sekali 

sambil saya mencari pekerjaan baru. Saya juga akan sosialisasikan kepada teman - teman untuk ikut 

program BPJamsostek agar dapat manfaat seperti saya," kata dia. 
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Title BPJamsostek percepat layanan jaminan kehilangan pekerjaan di 

Kalimantan Barat 

Author _noname 

Media Antara Papua Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Negative 

Link http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2886729/bpjamsostek-percepat-layanan-

jaminan-kehilangan-pekerjaan-di-kalbar 

Summary BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek terus mempercepat layanan program Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan (JKP) di Kalimantan Barat dan hal itu dalam rangka memberikan 

perlindungan dampak putus hubungan kerja (PHK) bagi pekerja. Menurutnya, untuk realisasi 

JKP di Kalimantan Barat tahap pertama sudah mencapai 10 orang, tahap kedua tiga orang 

dan tahap ketiga 1 orang. Untuk itu koordinasi teknis program dengan petugas mediator 

dilakukan agar program JKP jalan optimal di lapangan," ujar Deputi Direktur Wilayah BPJS 

Ketenagakerjaan Kalimantan Rini Suryarini di Pontianak, Rabu. "Untuk pembayaran klaim se- 

Kalimantan sendiri sudah 60 an orang. 

 

 

 

BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek terus mempercepat layanan program Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan (JKP) di Kalimantan Barat dan hal itu dalam rangka memberikan perlindungan dampak putus 

hubungan kerja (PHK) bagi pekerja."Kami terus mempercepat layanan JKP untuk melindungi dampak 

PHK. Untuk itu koordinasi teknis program dengan petugas mediator dilakukan agar program JKP jalan 

optimal di lapangan," ujar Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan Rini Suryarini di 

Pontianak, Rabu.Ia menjelaskan bahwa adapun persyaratan peserta program JKP, yaitu WNI yang telah 

diikutsertakan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan dalam Peraturan Presiden 

Nomor 109 Tahun 2013, yaitu untuk usaha skala besar dan menegah, diikutsertakan pada program JKN, 

JKK, JHT, JP, dan JKM."Manfaat JKP itu sendiri dapat uang tunai sebesar 45 persen dari gaji pekerja dan 

maksimal Rp5 juta. Kemudian ada manfaat pemberian pelatihan dan informasi bursa kerja" jelas 

dia.Menurutnya, untuk realisasi JKP di Kalimantan Barat tahap pertama sudah mencapai 10 orang, tahap 

kedua tiga orang dan tahap ketiga 1 orang."Untuk pembayaran klaim se- Kalimantan sendiri sudah 60 an 

orang. Untuk tantangan saat ini lebih kesulitan dalam pemberian pelatihan," kata dia.Sementara itu, 

Kepala BPJamsostek Cabang Pontianak, Ryan Gustaviana mengatakan pihaknya terus memaksimalkan 

kepesertaan. Sehingga memberikan dampak yang luas bagi pekerja."Kepesertaan dari program yang ada 
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terus dimaksimalkan. Sehingga para pekerja terlindungi. Dengan begitu bisa meningkatkan kesejahteraan 

para pekerja dan keluarganya," ucap dia.Dalam kegiatan koordinasi teknis program JKP dengan petugas 

mediator hubungan industri yang digelar di Pontianak dihadiri Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

Retno Pratiwi. Dalam kesempatan itu disalurkan program JKP.Penerima program JKP di Pontianak, 

Cristian Dicky Singal mengaku bersyukur adanya program yang dihadirkan pemerintah tersebut. Ia di PHK 

karena efisiensi perusahaannya di bidang galang kapal."Dengan adanya JKP dapat membantu sekali 

sambil saya mencari pekerjaan baru. Saya juga akan sosialisasikan kepada teman - teman untuk ikut 

program BPJamsostek agar dapat manfaat seperti saya," kata dia. 
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Title BPJamsostek percepat layanan jaminan kehilangan pekerjaan di 

Kalimantan Barat 

Author Dedi 

Media Antara Riau Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Negative 

Link http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2886729/bpjamsostek-percepat-layanan-

jaminan-kehilangan-pekerjaan-di-kalbar 

Summary BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek terus mempercepat layanan program Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan (JKP) di Kalimantan Barat dan hal itu dalam rangka memberikan 

perlindungan dampak putus hubungan kerja (PHK) bagi pekerja. Menurutnya, untuk realisasi 

JKP di Kalimantan Barat tahap pertama sudah mencapai 10 orang, tahap kedua tiga orang 

dan tahap ketiga 1 orang. Untuk itu koordinasi teknis program dengan petugas mediator 

dilakukan agar program JKP jalan optimal di lapangan," ujar Deputi Direktur Wilayah BPJS 

Ketenagakerjaan Kalimantan Rini Suryarini di Pontianak, Rabu. "Untuk pembayaran klaim se- 

Kalimantan sendiri sudah 60 an orang. 

 

 

 

BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek terus mempercepat layanan program Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan (JKP) di Kalimantan Barat dan hal itu dalam rangka memberikan perlindungan dampak putus 

hubungan kerja (PHK) bagi pekerja."Kami terus mempercepat layanan JKP untuk melindungi dampak 

PHK. Untuk itu koordinasi teknis program dengan petugas mediator dilakukan agar program JKP jalan 

optimal di lapangan," ujar Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan Rini Suryarini di 

Pontianak, Rabu.Ia menjelaskan bahwa adapun persyaratan peserta program JKP, yaitu WNI yang telah 

diikutsertakan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan dalam Peraturan Presiden 

Nomor 109 Tahun 2013, yaitu untuk usaha skala besar dan menegah, diikutsertakan pada program JKN, 

JKK, JHT, JP, dan JKM."Manfaat JKP itu sendiri dapat uang tunai sebesar 45 persen dari gaji pekerja dan 

maksimal Rp5 juta. Kemudian ada manfaat pemberian pelatihan dan informasi bursa kerja" jelas 

dia.Menurutnya, untuk realisasi JKP di Kalimantan Barat tahap pertama sudah mencapai 10 orang, tahap 

kedua tiga orang dan tahap ketiga 1 orang."Untuk pembayaran klaim se- Kalimantan sendiri sudah 60 an 

orang. Untuk tantangan saat ini lebih kesulitan dalam pemberian pelatihan," kata dia.Sementara itu, 

Kepala BPJamsostek Cabang Pontianak, Ryan Gustaviana mengatakan pihaknya terus memaksimalkan 

kepesertaan. Sehingga memberikan dampak yang luas bagi pekerja."Kepesertaan dari program yang ada 
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terus dimaksimalkan. Sehingga para pekerja terlindungi. Dengan begitu bisa meningkatkan kesejahteraan 

para pekerja dan keluarganya," ucap dia.Dalam kegiatan koordinasi teknis program JKP dengan petugas 

mediator hubungan industri yang digelar di Pontianak dihadiri Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

Retno Pratiwi. Dalam kesempatan itu disalurkan program JKP.Penerima program JKP di Pontianak, 

Cristian Dicky Singal mengaku bersyukur adanya program yang dihadirkan pemerintah tersebut. Ia di PHK 

karena efisiensi perusahaannya di bidang galang kapal."Dengan adanya JKP dapat membantu sekali 

sambil saya mencari pekerjaan baru. Saya juga akan sosialisasikan kepada teman - teman untuk ikut 

program BPJamsostek agar dapat manfaat seperti saya," kata dia. 
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Title Kepastian soal BSU 2022, Kapan Cair hingga Cara Cek Penerima 

Secara Online 

Author _noname 

Media Tribun News Padang Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Positive 

Link http://padang.tribunnews.com/2022/05/18/kepastian-soal-bsu-2022-kapan-cair-hingga-

cara-cek-penerima-secara-online 

Summary Cara Cek Penerima BSU 2022 Secara Online:. Kriteria Pekerja Penerima BSU Tahun 2022. 

Belum ada kepastian soal pencairan. BSU 2022 diberikan kepada para pekerja yang 

terdampak pandemi Covid-19. 

 

 

 

Belum ada kepastian soal pencairan .BSU 2022 diberikan kepada para pekerja yang terdampak pandemi 

Covid-19.Besaran bantuan yang akan diterima para pekerja ialah Rp 500 ribu selama dua bulan, artinya 

total satu juta.Tak semua orang bisa mendapatkan bantuan yang akan disalurkan untuk 8,8 juta pekerja 

tersebut.Ada kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).Dilansir 

dari kemnaker.go.id, saat ini Kementerian Ketenagakerjaan sedang mempersiapkan instrumen 

pelaksanaan ."Saat ini Kemnaker tengah mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan dan akan 

memastikan program BSU dapat dijalankan dengan cepat, tepat, akurat dan akuntabel," ucap pihak 

Kemnaker.Hal serupa juga disampaikan pihak Disnakertrans di daerah seperti Disnakertrans Nusa 

Tenggara Barat dilansir dari Tribun Lombok.Pihaknya tidak dapat berbuat banyak untuk memastikan 

kapan BSU bagi pekerja di Nusa Tenggara Barat ini dapat cair.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Nusa Tenggara Barat, I Gede Putu Aryadi menjelaskan Disnakertrans Nusa Tenggara Barat 

sendiri harus melihat kriteria penerima BSU untuk bisa segera melakukan pencairan."Karena kita harus 

lihat kriterianya seperti apa sehingga bisa kita mengeksekusi," ujarnya.Cara Cek Penerima BSU 2022 

Secara Online:- Login bsu.kemnaker.go.id;- Daftar Akun;- Kemudian login ke akun Anda;- Lengkapi Profil 

biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan, dan tipe lokasi;- Cek 

Pemberitahuan.Setelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi.Jika terdaftar, Anda akan mendapatkan 

notifikasi sebagai calon penerima BSU sesuai tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS 

Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.Sementara jika tidak terdaftar, Anda akan 

mendapatkan notifikasi tidak terdaftar jika tidak memenuhi syarat atau data belum masuk ke tahapan 

penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian 
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Ketenagakerjaan.Kriteria Pekerja Penerima BSU Tahun 2022Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah, dalam 

Instagram @kemnaker, menyatakan beberapa kriteria penerima BSU sementara pada tahun ini sebagai 

berikut:- Pekerja/buruh yang memiliki upah di bawah Rp 3,5 juta;- Basis data penerima BSU juga masih 

menggunakan data pekerja/buruh peserta BPJS Ketenagakerjaan;Untuk rincian kriteria dan mekanisme 

lebih lanjut, sedang digodok oleh Kementerian Ketenagakerjaan.BSU diberikan untuk memberikan 

pelindungan bagi para pekerja/buruh, serta mengakselerasi pemulihan ekonomi.Kementerian 

Ketenagakerjaan menyalurkan BSU untuk meringankan beban pengeluaran pekerja.BSU juga diberikan 

untuk mengatasi dampak dari adanya konflik antara Rusia dan Ukraina, serta dinamika politik global tidak 

dapat dipungkiri telah menekan laju pemulihan ekonomi global serta berimbas pada inflasi 

global.Kenaikan harga-harga komoditas dan energi tentu memberikan tekanan bagi pemulihan ekonomi 

nasional, juga menjadi salah satu alasan pemerintah mengucurkan dana BSU untuk masyarakat.Hal-hal 

tersebut sangat berpengaruh pada kondisi ketenagakerjaan di Indonesia saat ini.(Kemnaker.go.id) 

(Tribun Lombok) 
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Title Siapkan Tenaga Kerja Terampil, Kemnaker Gandeng Korporasi 

Jepang Rancang Program Pelatihan 

Author _noname 

Media Pos Jateng Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Positive 

Link http://www.posjateng.id/nasional/siapkan-tenaga-kerja-terampil-kemnaker-gandeng-

korporasi-jepang-rancang-program-pelatihan-b2fjU9exa 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) menggandeng perusahaan 

asal Jepang, Hinode Social Welfare Corporation merancang program pelatihan pilot project 

bagi perawat lansia. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menyebutkan, saat 

ini kebutuhan akan sumber daya manusia (SDM) di Jepang cukup tinggi karena banyak di 

antara penduduknya telah memasuki usia lanjut. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) menggandeng perusahaan asal Jepang, 

Hinode Social Welfare Corporation merancang program pelatihan pilot project bagi perawat lansia. 

Program tersebut bertujuan untuk mempersiapkan calon tenaga kerja terampil melalui skema Specified 

Skilled Workers (SSW).Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menyebutkan, saat ini 

kebutuhan akan sumber daya manusia (SDM) di Jepang cukup tinggi karena banyak di antara 

penduduknya telah memasuki usia lanjut. Oleh karena itulah, sejak beberapa tahun lalu, Pemerintah 

Jepang mendorong penerimaan peserta pemagangan maupun tenaga kerja asing melalui skema 

SSW."Hal ini tentunya merupakan peluang sangat baik bagi SDM Indonesia yang ingin bekerja sebagai 

perawat lansia/caregiver di Jepang, mengingat negara Jepang tertarik atas kemampuan dan sikap tenaga 

kerja Indonesia yang dikenal dengan ramah dan sopan," jelas Ida di sela-sela penandatanganan nota 

kesepakatan dengan Hinode Social Welfare Corporation, Selasa (17/5).Dirinya menambahkan, setelah 

menyelesaikan pelatihan ini, para lulusan berkesempatan mengikuti uji kompetensi sesuai standar 

Jepang, untuk kemudian disalurkan menjadi tenaga kerja melalui skema SSW."Apabila lulus maka 

berkesempatan untuk bekerja di Jepang melalui skema Specified Skilled Workers atau SSW," 

pungkasnya.Sebagai informasi, Hinode Medical Walfare Group adalah perusahaan yang bergerak di 

bidang kesehatan dan makanan. Perusahaan tersebut berbasis di Perfektur Hyogo, Jepang. 
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Title UPDATE : Kriteria Penerima Subsidi Gaji 2022, Pekerja dengan Gaji 

di Bawah Rp 3,5 Juta 

Author Admin - 

Media Ninopedia Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Positive 

Link http://www.ninopedia.com/33732/Kriteria-Penerima-Subsidi-Gaji-2022-Pekerja-dengan-

Gaji-di-Bawah-Rp-3-5-Juta 

Summary Pada 2022, kriteria penerima BSU sementara didesain untuk pekerja/buruh yang memiliki 

upah di bawah Rp3,5 juta. "Pemerintah mengalokasikan anggaran BSU 2022 sebesar Rp8,8 

triliun dengan alokasi bantuan per penerima sebesar Rp1 juta," ujar Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, Rabu (6/4/2022), dilansir laman Kemnaker. 

 

 

 

- Berikut ini kriteria penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) di tahun 2022. Pada 2022, kriteria penerima 

BSU sementara didesain untuk pekerja/buruh yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta. Basis data 

penerima BSU juga masih menggunakan data pekerja/buruh peserta BPJS Ketenagakerjaan."Pemerintah 

mengalokasikan anggaran BSU 2022 sebesar Rp8,8 triliun dengan alokasi bantuan per penerima sebesar 

Rp1 juta," ujar Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, Rabu (6/4/2022), dilansir laman Kemnaker. 

"Adapun rincian terhadap kriteria dan mekanisme BSU 2022 ini sedang digodok oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan," jelas Ida. 1. Masuk ke laman sso.bpjsketenagakerjaan.go.id; 2. Isi email beserta 

Password, jika kamu sudah punya akun;3. Jika belum punya, klik '"Buat Akun Baru" dan ikuti petunjuk 

yang tersedia; 4. Setelah mempunyai akun, masuk ke laman awal; 5. Klik tombol "Kartu Digital" dan klik 

gambar kartu; 6. Tunggu hingga muncul nama dan data diri peserta yang menunjukkan status aktif atau 

tidaknya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan serta nomor rekening; 7. Peserta BPJS Ketenagakerjaan 

yang terdaftar akan menerima bantuan saat BSU disalurkan oleh Kemnaker. 1. Buka laman 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id; 2. Pada halaman utama, cari bagian Cek Apakah Kamu Termasuk Calon 

Penerima BSU? ; 3. Masukkan nomor KTP-mu; 4. Masukkan nama lengkap; 5. Masukkan tanggal lahir; 6. 

Kemudian, klik I'm Not A Robot ; 7. Klik Lanjutkan ; 8. Tunggu beberapa saat hingga muncul apakah kamu 

terdaftar sebagai penerima BSU atau tidak. Jika kamu termasuk penerima BSU, maka muncul notifikasi 

berikut, Anda lolos verfikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi 

Upah (BSU), untuk verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. Proses verfikasi dan validasi 

dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 16 tahun 2021. Jika tidak terdaftar maka akan muncul 
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notifikasi Mohon maaf, data tidak ditemukan. Namun, jika datamu masih dalam tahap verifikasi, maka 

akan muncul keterangan ,"Data Anda sedang dalam proses verifikasi sesuai kriteria Permenaker Nomor 

16 tahun 2021." 1. Masuk ke laman kemnaker.go.id; 2. Jika kamu belum punya akun, buat akun terlebih 

dahulu; 3. Jika kamu sudah punya akun, silakan login ke akunmu; 4. Lengkapi profil biodata diri; 5. Cek 

menu pemberitahuan; 6. Kamu akan mendapatkan notifikasi pada layar, jika kamu terdaftar sebagai 

penerima BSU. Jika kamu tidak terdaftar, maka akan muncul notifikasi "Belum Memenuhi Syarat" 1. 

Hubungi nomor 175; 2. Peserta dapat menyebutkan data pribadi KTP, Nama, dan Tanggal Lahir jika 

diminta oleh karyawan BPJS yang bertugas. 3. Jika peserta terdaftar, peserta datang ke kantor cabang 

terdekat dengan membawa KTP dan Kartu Peserta BPJAMSOSTEK. 
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Title VIRAL : Kriteria Penerima Subsidi Gaji 2022, Pekerja 

dengan Gaji di Bawah Rp 3,5 Juta 

Author Desi Kurnia 

Damayanti 

Media Tugunews.com Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Positive 

Link http://www.tugunews.com/33732/Kriteria-Penerima-Subsidi-Gaji-2022-Pekerja-dengan-

Gaji-di-Bawah-Rp-3-5-Juta 

Summary Pada 2022, kriteria penerima BSU sementara didesain untuk pekerja/buruh yang memiliki 

upah di bawah Rp3,5 juta. "Pemerintah mengalokasikan anggaran BSU 2022 sebesar Rp8,8 

triliun dengan alokasi bantuan per penerima sebesar Rp1 juta," ujar Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, Rabu (6/4/2022), dilansir laman Kemnaker. - Berikut ini 

kriteria penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) di tahun 2022. Jika kamu termasuk penerima 

BSU, maka muncul notifikasi berikut, Anda lolos verfikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan 

sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk verifikasi selanjutnya akan 

dilakukan oleh Kemnaker. 

 

 

 

- Berikut ini kriteria penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) di tahun 2022. Pada 2022, kriteria penerima 

BSU sementara didesain untuk pekerja/buruh yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta. Basis data 

penerima BSU juga masih menggunakan data pekerja/buruh peserta BPJS Ketenagakerjaan."Pemerintah 

mengalokasikan anggaran BSU 2022 sebesar Rp8,8 triliun dengan alokasi bantuan per penerima sebesar 

Rp1 juta," ujar Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, Rabu (6/4/2022), dilansir laman Kemnaker. 

"Adapun rincian terhadap kriteria dan mekanisme BSU 2022 ini sedang digodok oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan," jelas Ida. 1. Masuk ke laman sso.bpjsketenagakerjaan.go.id; 2. Isi email beserta 

Password, jika kamu sudah punya akun;3. Jika belum punya, klik '"Buat Akun Baru" dan ikuti petunjuk 

yang tersedia; 4. Setelah mempunyai akun, masuk ke laman awal; 5. Klik tombol "Kartu Digital" dan klik 

gambar kartu; 6. Tunggu hingga muncul nama dan data diri peserta yang menunjukkan status aktif atau 

tidaknya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan serta nomor rekening; 7. Peserta BPJS Ketenagakerjaan 

yang terdaftar akan menerima bantuan saat BSU disalurkan oleh Kemnaker. 1. Buka laman 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id; 2. Pada halaman utama, cari bagian Cek Apakah Kamu Termasuk Calon 

Penerima BSU? ; 3. Masukkan nomor KTP-mu; 4. Masukkan nama lengkap; 5. Masukkan tanggal lahir; 6. 

Kemudian, klik I'm Not A Robot ; 7. Klik Lanjutkan ; 8. Tunggu beberapa saat hingga muncul apakah kamu 
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terdaftar sebagai penerima BSU atau tidak. Jika kamu termasuk penerima BSU, maka muncul notifikasi 

berikut, Anda lolos verfikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi 

Upah (BSU), untuk verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. Proses verfikasi dan validasi 

dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 16 tahun 2021. Jika tidak terdaftar maka akan muncul 

notifikasi Mohon maaf, data tidak ditemukan. Namun, jika datamu masih dalam tahap verifikasi, maka 

akan muncul keterangan ,"Data Anda sedang dalam proses verifikasi sesuai kriteria Permenaker Nomor 

16 tahun 2021." 1. Masuk ke laman kemnaker.go.id; 2. Jika kamu belum punya akun, buat akun terlebih 

dahulu; 3. Jika kamu sudah punya akun, silakan login ke akunmu; 4. Lengkapi profil biodata diri; 5. Cek 

menu pemberitahuan; 6. Kamu akan mendapatkan notifikasi pada layar, jika kamu terdaftar sebagai 

penerima BSU. Jika kamu tidak terdaftar, maka akan muncul notifikasi "Belum Memenuhi Syarat" 1. 

Hubungi nomor 175; 2. Peserta dapat menyebutkan data pribadi KTP, Nama, dan Tanggal Lahir jika 

diminta oleh karyawan BPJS yang bertugas. 3. Jika peserta terdaftar, peserta datang ke kantor cabang 

terdekat dengan membawa KTP dan Kartu Peserta BPJAMSOSTEK. 
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Title Info Terbaru BSU 2022: Jadwal Pencairan, Kriteria, dan Cara Cek 

Penerima BLT Gaji Rp1 Juta 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094505856/info-terbaru-bsu-2022-jadwal-

pencairan-kriteria-dan-cara-cek-penerima-blt-gaji-rp1-juta 

Summary Simak info terbaru mengenai BSU 2022 mulai dari jadwal pencairan, kriteria pekerja 

penerima BLT gaji Rp1 juta, hingga cara cek penerima bantuan dalam artikel ini. Pada April 

2022 lalu, pemerintah mengumumkan akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah 

atau BSU 2022 senilai Rp1 juta kepada pekerja pada tahun ini. Namun hingga Mei 2022, BSU 

2022 belum kunjung cair dan diterima pekerja yang memenuhi kriteria. Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjelaskan, pihaknya masih harus menggodok peraturan dan 

mematangkan mekanisme pencairan BSU 2022. 

 

 

 

Simak info terbaru mengenai BSU 2022 mulai dari jadwal pencairan, kriteria pekerja penerima BLT gaji 

Rp1 juta, hingga cara cek penerima bantuan dalam artikel ini.Pada April 2022 lalu, pemerintah 

mengumumkan akan kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 senilai Rp1 juta kepada 

pekerja pada tahun ini.Sebelumnya, jadwal pencairan dikabarkan akan berlangsung pada April 2022. 

Namun hingga Mei 2022, BSU 2022 belum kunjung cair dan diterima pekerja yang memenuhi 

kriteria.Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjelaskan, pihaknya masih harus menggodok 

peraturan dan mematangkan mekanisme pencairan BSU 2022.Bukan tanpa alasan, hal tersebut 

dilakukan pihak Kemnaker agar penyaluran BSU 2022 berlangsung cepat dan tepat sasaran.Adapun 

merujuk peraturan tahun lalu, BSU akan disalurkan kepada pekerja yang telah memenuhi beberapa 

kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah.Salah satu kriteria penerima BSU 2022 merujuk pada 

peraturan tahun lalu adalah memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta yang merupakan pekerja formal. 
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Title Astaga. Ternyata Dunkin Donuts Tak Bayar THR 2 Tahun Author Ferry Sandi 

Media Cnbc Indonesia Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Negative 

Link http://www.cnbcindonesia.com/news/20220518133929-4-339840/astagaternyata-dunkin-

donuts-tak-bayar-thr-2-tahun 

Summary Serta tidak memiliki iktikad baik untuk membayar hak atas upah/gaji dan THR pekerja yang 

selama 2 tahun sampai dengan hari ini, tidak dibayarkan oleh manajemen Dunkin' Donuts," 

sebut Mirah. Kalangan buruh menyebut Dunkin Donuts melalui PT Dunkindo Lestari belum 

membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2021 dan 2022. Presiden Asosiasi Serikat 

Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat pun melaporkan kasus ini ke Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziah. "ASPEK Indonesia meminta perhatian Ibu Ida Fauziah, Menteri 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia, untuk menindaklanjuti dan menindak tegas 

Manajemen Dunkin' Donuts," tulis Mirah dalam keterangan resmi. 

 

Kalangan buruh menyebut Dunkin Donuts melalui PT Dunkindo Lestari belum membayarkan Tunjangan 

Hari Raya (THR) tahun 2021 dan 2022. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) 

Mirah Sumirat pun melaporkan kasus ini ke Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah."ASPEK Indonesia 

meminta perhatian Ibu Ida Fauziah, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, untuk menindaklanjuti 

dan menindak tegas Manajemen Dunkin' Donuts," tulis Mirah dalam keterangan resmi.Ia menegaskan, 

ASPEK Indonesia juga menyerukan gerakan "Boikot Dunkin' Donuts!" karena manajemen Dunkin' Donuts 

telah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap pekerjanya. Para pekerja tersebut adalah 35 

orang pengurus dan anggota SP KINTARI, yang status hubungan kerjanya adalah pekerja tetap, 

berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).Berdasarkan penuturan ASPEK, sejak bulan 

Mei 2020, manajemen Dunkin' Donuts, hanya melalui memo internal, secara sepihak telah merumahkan 

pekerja tanpa kepastian batas waktu dan menghentikan secara sepihak hak atas upah/gaji pekerja 

sampai dengan hari ini, termasuk Tunjangan Hari Raya.Faktanya para pekerja secara sah masih terikat 

hubungan kerja dan tidak bekerja disebabkan mengikuti instruksi dari manajemen Dunkin' Donuts untuk 

dirumahkan dan tidak bekerja.Kemudian THR tahun 2020 yang seharusnya diterima oleh pekerja 

maksimal 7 hari sebelum datangnya Hari Raya Idul Fitri tahun 2020, telah ditunda secara sepihak dan 

baru dibayarkan pada bulan Maret 2021.Melalui upaya mediasi di Kementerian Ketenagakerjaan RI, 

akhirnya manajemen Dunkin' Donuts, pada bulan Maret 2021, baru membayarkan THR tahun 2020, 

namun tidak mau membayar denda keterlambatan THR kepada para pekerja.Dimana Mediator 

Kementerian Ketenagakerjaan RI telah menerbitkan Surat Anjuran, diantaranya berbunyi:(1). Agar 

pengusaha PT Dunkindo Lestari membayar denda keterlambatan THR kepada para pekerja Sdr. Adi 

Darmawan dkk (92 orang pekerja) sebesar 5% dari total THR Keagamaan yang harus dibayar oleh 

pengusaha untuk selanjutnya dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh.(4) Agar pengusaha PT. 

Dunkindo Lestari menempatkan kembali para pekerja Sdr. Adi Darmawan dkk (92 orang pekerja) yang 

dirumahkan untuk aktif kembali bekerja di lokasi kerja yang masih beroperasi tanpa persyaratan 

pelatihan dan lulus pelatihan yang diadakan pengusaha.(5) Agar pekerja menerima penempatan yang 

dilakukan oleh pengusaha PT. Dunkindo Lestari untuk aktif kembali bekerja di lokasi kerja yang masih 

beroperasi tanpa persyaratan pelatihan dan lulus pelatihan yang diadakan pihak pengusaha.Berdasarkan 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No 6/2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi 
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Pekerja/Buruh di Perusahaan, Pasal 10 ayat (1), pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan 

kepada pekerja/buruh dikenai denda sebesar 5% dari total THR Keagamaan yang harus dibayar sejak 

berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.Sementara itu THR tahun 2021 dan 

2022, sampai saat ini diklaim belum dibayarkan oleh manajemen Dunkin' Donuts. Padahal berdasarkan 

Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 6 April 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR 

Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dinyatakan bahwa pemberian THR 

keagamaan merupakan kewajiban pengusaha sebagai upaya memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan 

keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaannya.Mirah Sumirat mendesak Menteri 

Ketenagakerjaan, memberikan sanksi tegas kepada manajemen Dunkin' Donuts atas ketidakpatuhan 

dalam pembayaran THR, baik sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, 

penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha."Faktanya 

sampai hari ini Dunkin' Donuts masih beroperasi dan memiliki cabang/branch yang tersebar di berbagai 

wilayah. Namun manajemen Dunkin' Donuts tidak pernah menunjukkan iktikad baik untuk 

mempekerjakan kembali para pekerja yang dirumahkan. Serta tidak memiliki iktikad baik untuk 

membayar hak atas upah/gaji dan THR pekerja yang selama 2 tahun sampai dengan hari ini, tidak 

dibayarkan oleh manajemen Dunkin' Donuts," sebut Mirah.Respons PerusahaanCNBC Indonesia coba 

mengonfirmasi kasus ini kepada Manajer HRD Dunkin' Donuts Junaidi. Dia mengungkapkan adanya THR 

sejumlah karyawan yang belum dibayarkan oleh perusahaan."Ada sekitar 35 orang yang belum dibayar, 

karena sedang verifikasi data berdasarkan data yang diberikan oleh perwakilan serikat pekerja," kata 

Junaidi kepada CNBC Indonesia, Rabu (18/5/2022).[Gambas:Video CNBC]Artikel Selanjutnya Kena Efek 

Berat Pandemi, Bisnis Ini Masih Berat Beri THR Full 
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Title BPJS Ketenagakerjaan percepat layanan jaminan kehilangan 

pekerjaan di Kalimantan Barat 

Author _noname 

Media Antara Kalbar Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Negative 

Link http://kalbar.antaranews.com/berita/512945/bpjs-ketenagakerjaan-percepat-layanan-

jaminan-kehilangan-pekerjaan-di-kalbar 

Summary BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek terus mempercepat layanan program Jaminan 

Kehilangan Pekerjaan (JKP) di Kalimantan Barat dan hal itu dalam rangka memberikan 

perlindungan dampak putus hubungan kerja (PHK) bagi pekerja. Untuk itu koordinasi teknis 

program dengan petugas mediator dilakukan agar program JKP jalan optimal di lapangan," 

ujar Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan Rini Suryarini di Pontianak, 

Rabu. Menurutnya, untuk realisasi JKP di Kalimantan Barat tahap pertama sudah mencapai 

10 orang, tahap kedua tiga orang dan tahap ketiga 1 orang. "Untuk pembayaran klaim se- 

Kalimantan sendiri sudah 60 an orang. 

 

 

 

BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek terus mempercepat layanan program Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan (JKP) di Kalimantan Barat dan hal itu dalam rangka memberikan perlindungan dampak putus 

hubungan kerja (PHK) bagi pekerja."Kami terus mempercepat layanan JKP untuk melindungi dampak 

PHK. Untuk itu koordinasi teknis program dengan petugas mediator dilakukan agar program JKP jalan 

optimal di lapangan," ujar Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan Rini Suryarini di 

Pontianak, Rabu.Ia menjelaskan bahwa adapun persyaratan peserta program JKP, yaitu WNI yang telah 

diikutsertakan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan dalam Peraturan Presiden 

Nomor 109 Tahun 2013, yaitu untuk usaha skala besar dan menegah, diikutsertakan pada program JKN, 

JKK, JHT, JP, dan JKM."Manfaat JKP itu sendiri dapat uang tunai sebesar 45 persen dari gaji pekerja dan 

maksimal Rp5 juta. Kemudian ada manfaat pemberian pelatihan dan informasi bursa kerja" jelas 

dia.Menurutnya, untuk realisasi JKP di Kalimantan Barat tahap pertama sudah mencapai 10 orang, tahap 

kedua tiga orang dan tahap ketiga 1 orang."Untuk pembayaran klaim se- Kalimantan sendiri sudah 60 an 

orang. Untuk tantangan saat ini lebih kesulitan dalam pemberian pelatihan," kata dia.Sementara itu, 

Kepala BPJamsostek Cabang Pontianak, Ryan Gustaviana mengatakan pihaknya terus memaksimalkan 

kepesertaan. Sehingga memberikan dampak yang luas bagi pekerja."Kepesertaan dari program yang ada 
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terus dimaksimalkan. Sehingga para pekerja terlindungi. Dengan begitu bisa meningkatkan kesejahteraan 

para pekerja dan keluarganya," ucap dia.Dalam kegiatan koordinasi teknis program JKP dengan petugas 

mediator hubungan industri yang digelar di Pontianak dihadiri Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

Retno Pratiwi. Dalam kesempatan itu disalurkan program JKP.Penerima program JKP di Pontianak, 

Cristian Dicky Singal mengaku bersyukur adanya program yang dihadirkan pemerintah tersebut. Ia di PHK 

karena efisiensi perusahaannya di bidang galang kapal."Dengan adanya JKP dapat membantu sekali 

sambil saya mencari pekerjaan baru. Saya juga akan sosialisasikan kepada teman - teman untuk ikut 

program BPJamsostek agar dapat manfaat seperti saya," kata dia. 
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Title Kemnaker luncurkan kembali aplikasi pengantar kerja Author _noname 

Media Antara Sulteng Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Neutral 

Link http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2886833/kemnaker-luncurkan-kembali-

aplikasi-pengantar-kerja 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan melalui Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja membangun kembali sistem informasi e-pengantarkerja untuk 

memperoleh informasi pengantar kerja yang akurat dan meminimalkan eror dengan data 

akan lebih baik apabila diisi dan diunggah langsung oleh pengantar kerja.  

 

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja membangun kembali sistem informasi e-pengantarkerja untuk memperoleh informasi 

pengantar kerja yang akurat dan meminimalkan eror dengan data akan lebih baik apabila diisi dan 

diunggah langsung oleh pengantar kerja."Dengan dibangun kembali e-pengantarkerja ini, ke depannya 

e-pengantarkerja digunakan sebagai platform yang dapat menghimpun semua pekerjaan Pengantar 

Kerja, seperti layanan pada karirhub, konseling, dan e-jabatan," ucap Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker 

Suhartono dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.Suhartono mengatakan e-pengantarkerja 

saat ini sudah terhubung dengan SIAPKERJA di sistem kemnaker.go.id. Sistem itu juga akan 

dikembangkan untuk memfasilitasi kebutuhan pengantar kerja, seperti pendaftaran pelatihan, uji 

kompetensi dan IKAPERJASI.Diharapkan, katanya, semua informasi yang berguna bagi pengantar kerja 

dapat terakomodir dalam e-pengantarkerja.Menurut data Kemnaker, berdasarkan pengumpulan data 

per April 2022 diperoleh informasi bahwa pengantar kerja saat ini berjumlah 1.051 orang yang tersebar 

di 34 Provinsi.Rincian dari Ditjen Binapenta dan PKK sebanyak 133 orang, Ditjen Binalavotas sebanyak 34 

orang, Pusat Pasar Kerja sebanyak 11 orang, BP2MI sebanyak 196 orang, provinsi 124 orang, kabupaten 

368 orang, dan kota sebanyak 185 orang."Ini merupakan kabar baik, yang artinya jumlah pelaksana teknis 

di bidang antar kerja semakin bertambah. Jadi diharapkan kualitas layanan pun akan meningkat," 

ucapnya.Dia juga mengatakan selain untuk menjadi basis data pengantar kerja, e-pengantarkerja juga 

berfungsi sebagai basis data bagi petugas antar kerja dan pejabat struktural bidang penempatan. 
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Title Kemnaker luncurkan kembali aplikasi pengantar kerja Author Prisca Triferna Violleta 

Media Antara Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Neutral 

Link http://www.antaranews.com/berita/2886833/kemnaker-luncurkan-kembali-aplikasi-

pengantar-kerja 

Summary semua informasi yang berguna bagi pengantar kerja dapat terakomodir dalam e-

pengantarkerja. - Kementerian Ketenagakerjaan melalui Ditjen Pembinaan Penempatan 

Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja membangun kembali sistem informasi e-

pengantarkerja untuk memperoleh informasi pengantar kerja yang akurat dan 

meminimalkan eror dengan data akan lebih baik apabila diisi dan diunggah langsung oleh 

pengantar kerja.  

 

semua informasi yang berguna bagi pengantar kerja dapat terakomodir dalam e-pengantarkerja. Jakarta 

(ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan melalui Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja membangun kembali sistem informasi e-pengantarkerja untuk memperoleh 

informasi pengantar kerja yang akurat dan meminimalkan eror dengan data akan lebih baik apabila diisi 

dan diunggah langsung oleh pengantar kerja."Dengan dibangun kembali e-pengantarkerja ini, ke 

depannya e-pengantarkerja digunakan sebagai platform yang dapat menghimpun semua pekerjaan 

Pengantar Kerja, seperti layanan pada karirhub, konseling, dan e-jabatan," ucap Dirjen Binapenta dan 

PKK Kemnaker Suhartono dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.Suhartono mengatakan e-

pengantarkerja saat ini sudah terhubung dengan SIAPKERJA di sistem kemnaker.go.id. Sistem itu juga 

akan dikembangkan untuk memfasilitasi kebutuhan pengantar kerja, seperti pendaftaran pelatihan, uji 

kompetensi dan IKAPERJASI.Diharapkan, katanya, semua informasi yang berguna bagi pengantar kerja 

dapat terakomodir dalam e-pengantarkerja.Menurut data Kemnaker, berdasarkan pengumpulan data 

per April 2022 diperoleh informasi bahwa pengantar kerja saat ini berjumlah 1.051 orang yang tersebar 

di 34 Provinsi.Rincian dari Ditjen Binapenta dan PKK sebanyak 133 orang, Ditjen Binalavotas sebanyak 34 

orang, Pusat Pasar Kerja sebanyak 11 orang, BP2MI sebanyak 196 orang, provinsi 124 orang, kabupaten 

368 orang, dan kota sebanyak 185 orang."Ini merupakan kabar baik, yang artinya jumlah pelaksana teknis 

di bidang antar kerja semakin bertambah. Jadi diharapkan kualitas layanan pun akan meningkat," 

ucapnya.Dia juga mengatakan selain untuk menjadi basis data pengantar kerja, e-pengantarkerja juga 

berfungsi sebagai basis data bagi petugas antar kerja dan pejabat struktural bidang penempatan. 
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Title Kemnaker luncurkan kembali aplikasi pengantar kerja Author Prisca Triferna Violleta 

Media Antara Riau Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Neutral 

Link http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2886833/kemnaker-luncurkan-kembali-

aplikasi-pengantar-kerja 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan melalui Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja membangun kembali sistem informasi e-pengantarkerja untuk 

memperoleh informasi pengantar kerja yang akurat dan meminimalkan eror dengan data 

akan lebih baik apabila diisi dan diunggah langsung oleh pengantar kerja. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja membangun kembali sistem informasi e-pengantarkerja untuk memperoleh informasi 

pengantar kerja yang akurat dan meminimalkan eror dengan data akan lebih baik apabila diisi dan 

diunggah langsung oleh pengantar kerja."Dengan dibangun kembali e-pengantarkerja ini, ke depannya 

e-pengantarkerja digunakan sebagai platform yang dapat menghimpun semua pekerjaan Pengantar 

Kerja, seperti layanan pada karirhub, konseling, dan e-jabatan," ucap Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker 

Suhartono dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.Suhartono mengatakan e-pengantarkerja 

saat ini sudah terhubung dengan SIAPKERJA di sistem kemnaker.go.id. Sistem itu juga akan 

dikembangkan untuk memfasilitasi kebutuhan pengantar kerja, seperti pendaftaran pelatihan, uji 

kompetensi dan IKAPERJASI.Diharapkan, katanya, semua informasi yang berguna bagi pengantar kerja 

dapat terakomodir dalam e-pengantarkerja.Menurut data Kemnaker, berdasarkan pengumpulan data 

per April 2022 diperoleh informasi bahwa pengantar kerja saat ini berjumlah 1.051 orang yang tersebar 

di 34 Provinsi.Rincian dari Ditjen Binapenta dan PKK sebanyak 133 orang, Ditjen Binalavotas sebanyak 34 

orang, Pusat Pasar Kerja sebanyak 11 orang, BP2MI sebanyak 196 orang, provinsi 124 orang, kabupaten 

368 orang, dan kota sebanyak 185 orang."Ini merupakan kabar baik, yang artinya jumlah pelaksana teknis 

di bidang antar kerja semakin bertambah. Jadi diharapkan kualitas layanan pun akan meningkat," 

ucapnya.Dia juga mengatakan selain untuk menjadi basis data pengantar kerja, e-pengantarkerja juga 

berfungsi sebagai basis data bagi petugas antar kerja dan pejabat struktural bidang penempatan. 
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Title Kemnaker luncurkan kembali aplikasi pengantar kerja Author _noname 

Media Antara Papua Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Neutral 

Link http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2886833/kemnaker-luncurkan-kembali-

aplikasi-pengantar-kerja 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan melalui Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja membangun kembali sistem informasi e-pengantarkerja untuk 

memperoleh informasi pengantar kerja yang akurat dan meminimalkan eror dengan data 

akan lebih baik apabila diisi dan diunggah langsung oleh pengantar kerja.  

 

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja membangun kembali sistem informasi e-pengantarkerja untuk memperoleh informasi 

pengantar kerja yang akurat dan meminimalkan eror dengan data akan lebih baik apabila diisi dan 

diunggah langsung oleh pengantar kerja."Dengan dibangun kembali e-pengantarkerja ini, ke depannya 

e-pengantarkerja digunakan sebagai platform yang dapat menghimpun semua pekerjaan Pengantar 

Kerja, seperti layanan pada karirhub, konseling, dan e-jabatan," ucap Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker 

Suhartono dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.Suhartono mengatakan e-pengantarkerja 

saat ini sudah terhubung dengan SIAPKERJA di sistem kemnaker.go.id. Sistem itu juga akan 

dikembangkan untuk memfasilitasi kebutuhan pengantar kerja, seperti pendaftaran pelatihan, uji 

kompetensi dan IKAPERJASI.Diharapkan, katanya, semua informasi yang berguna bagi pengantar kerja 

dapat terakomodir dalam e-pengantarkerja.Menurut data Kemnaker, berdasarkan pengumpulan data 

per April 2022 diperoleh informasi bahwa pengantar kerja saat ini berjumlah 1.051 orang yang tersebar 

di 34 Provinsi.Rincian dari Ditjen Binapenta dan PKK sebanyak 133 orang, Ditjen Binalavotas sebanyak 34 

orang, Pusat Pasar Kerja sebanyak 11 orang, BP2MI sebanyak 196 orang, provinsi 124 orang, kabupaten 

368 orang, dan kota sebanyak 185 orang."Ini merupakan kabar baik, yang artinya jumlah pelaksana teknis 

di bidang antar kerja semakin bertambah. Jadi diharapkan kualitas layanan pun akan meningkat," 

ucapnya.Dia juga mengatakan selain untuk menjadi basis data pengantar kerja, e-pengantarkerja juga 

berfungsi sebagai basis data bagi petugas antar kerja dan pejabat struktural bidang penempatan. 
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Title Revitalisasi Balai K3 Menjadi Keharusan Agar Angka Kecelakaan 

Kerja Bisa Diminimalisir - Suara Merdeka Jakarta 

Author Wahyu 

Atmadji 

Media Suara Merdeka Jakarta Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Neutral 

Link http://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1343414698/revitalisasi-balai-k3-menjadi-

keharusan-agar-angka-kecelakaan-kerja-bisa-diminimalisir 

Summary Menteri Ketenagakeejaan,- Menteri Ketenagakeejaan, Ida Fauziyah, mengatakan revitalisasi 

Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3) saat ini harus sesegera mungkin untuk 

dilakukan. Upaya Revitalisasi Balai K3 yang terus dilakukan di antaranya Revitalisasi Balai K3 

secara komprehensif; Revitalisasi Peralatan Uji K3, serta Revitalisasi Pengembangan 

Laboratorium keselamatan kerja. Ia menyebut Revitalisasi Balai K3 dalam upaya mendukung 

penerapan K3 sangatlah menarik untuk dikaji lebih jauh, terutama kesiapan perangkat 

pendukung baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana, serta 

peralatan. Revitalisasi Balai K3 diharapkan terjadi percepatan promosi K3 secara meluas dan 

komprehensif. 

 

 

 

 Menteri Ketenagakeejaan, - Menteri Ketenagakeejaan, Ida Fauziyah , mengatakan revitalisasi Balai 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3) saat ini harus sesegera mungkin untuk dilakukan.Alasannya 

Balai K3 yang ada sebagian besar sudah ketinggalan jaman peralatannya. Padahal itu sangat penting 

dalam memberikan pelindungan aspek keselamatan dan kesehatan bagi para pekerja."Dalam 

perkembangannya, peran dari pengawas ketenagakerjaan memiliki tantangan lebih ke depannya. 

Standarisasi pengawasan K3 implementasinya ke depan akan terus mengalami modernisasi dan cakupan 

perusahaan dan pekerja yang diuji pun akan banyak," kata Menaker Ida, Rabu, usai melakukan kunjungan 

ke Balai K3 Medan.Menteri Ida menambahkan saat ini Kemnaker terus berupaya melakukan revitalisasi 

pada Balai K3. Upaya Revitalisasi Balai K3 yang terus dilakukan di antaranya Revitalisasi Balai K3 secara 

komprehensif; Revitalisasi Peralatan Uji K3, serta Revitalisasi Pengembangan Laboratorium keselamatan 

kerja.Ia menyebut Revitalisasi Balai K3 dalam upaya mendukung penerapan K3 sangatlah menarik untuk 

dikaji lebih jauh, terutama kesiapan perangkat pendukung baik dari sisi sumber daya manusia maupun 

sarana dan prasarana, serta peralatan.Revitalisasi Balai K3 diharapkan terjadi percepatan promosi K3 

secara meluas dan komprehensif. 
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Title Kemnaker luncurkan kembali aplikasi pengantar kerja Author _noname 

Media Antara Jambi Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Neutral 

Link http://jambi.antaranews.com/berita/505829/kemnaker-luncurkan-kembali-aplikasi-

pengantar-kerja 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan melalui Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja membangun kembali sistem informasi e-pengantarkerja untuk 

memperoleh informasi pengantar kerja yang akurat dan meminimalkan eror dengan data 

akan lebih baik apabila diisi dan diunggah langsung oleh pengantar kerja. "Dengan dibangun 

kembali e-pengantarkerja ini, ke depannya e-pengantarkerja digunakan sebagai platform 

yang dapat menghimpun semua pekerjaan Pengantar Kerja, seperti layanan pada karirhub, 

konseling, dan e-jabatan," ucap Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono dalam 

keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu. Sistem itu juga akan dikembangkan untuk 

memfasilitasi kebutuhan pengantar kerja, seperti pendaftaran pelatihan, uji kompetensi dan 

IKAPERJASI. Diharapkan, katanya, semua informasi yang berguna bagi pengantar kerja dapat 

terakomodir dalam e-pengantarkerja. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja membangun kembali sistem informasi e-pengantarkerja untuk memperoleh informasi 

pengantar kerja yang akurat dan meminimalkan eror dengan data akan lebih baik apabila diisi dan 

diunggah langsung oleh pengantar kerja."Dengan dibangun kembali e-pengantarkerja ini, ke depannya 

e-pengantarkerja digunakan sebagai platform yang dapat menghimpun semua pekerjaan Pengantar 

Kerja, seperti layanan pada karirhub, konseling, dan e-jabatan," ucap Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker 

Suhartono dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.Suhartono mengatakan e-pengantarkerja 

saat ini sudah terhubung dengan SIAPKERJA di sistem kemnaker.go.id. Sistem itu juga akan 

dikembangkan untuk memfasilitasi kebutuhan pengantar kerja, seperti pendaftaran pelatihan, uji 

kompetensi dan IKAPERJASI.Diharapkan, katanya, semua informasi yang berguna bagi pengantar kerja 

dapat terakomodir dalam e-pengantarkerja.Menurut data Kemnaker, berdasarkan pengumpulan data 

per April 2022 diperoleh informasi bahwa pengantar kerja saat ini berjumlah 1.051 orang yang tersebar 

di 34 Provinsi.Rincian dari Ditjen Binapenta dan PKK sebanyak 133 orang, Ditjen Binalavotas sebanyak 34 

orang, Pusat Pasar Kerja sebanyak 11 orang, BP2MI sebanyak 196 orang, provinsi 124 orang, kabupaten 

368 orang, dan kota sebanyak 185 orang."Ini merupakan kabar baik, yang artinya jumlah pelaksana teknis 

di bidang antar kerja semakin bertambah. Jadi diharapkan kualitas layanan pun akan meningkat," 

ucapnya.Dia juga mengatakan selain untuk menjadi basis data pengantar kerja, e-pengantarkerja juga 

berfungsi sebagai basis data bagi petugas antar kerja dan pejabat struktural bidang penempatan. 
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Title Info Pencairan BSU 2022 Terbaru, Catat Keterangan dan 

Informasi dari Kemnaker! 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094506198/info-pencairan-bsu-2022-

terbaru-catat-keterangan-dan-informasi-dari-kemnaker 

Summary Untuk diketahui, banyaknya pekerja yang mencari tahu info pencairan BSU 2022 terbaru ini 

bukan tanpa alasan. Pasalnya, info pencairan BSU 2022 terbaru memang sangat dinantikan 

oleh masyarakat dari golongan pekerja. Mengingat hingga pertengahan Mei ini BSU 2022 

belum kunjung cair, simak keterangan serta penjelasan Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) berikut. Info Pencairan BSU 2022 Terbaru. 

 

 

 

Apakah Anda masih mencari info pencairan BSU terbaru 2022? Simak penjelasannya di artikel ini.Untuk 

diketahui, banyaknya pekerja yang mencari tahu info pencairan BSU 2022 terbaru ini bukan tanpa 

alasan.Pasalnya, info pencairan BSU 2022 terbaru memang sangat dinantikan oleh masyarakat dari 

golongan pekerja.Mengingat hingga pertengahan Mei ini BSU 2022 belum kunjung cair, simak keterangan 

serta penjelasan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berikut.Info Pencairan BSU 2022 

TerbaruBeberapa waktu lalu, Kemnaker sempat menegaskan pihaknya akan segera mencairkan BSU 2022 

pada bulan April 2022. Namun, nyatanya pencairan diundur.Terkait pencairan Bantuan Subsidi Upah atau 

BSU 2022 ini, Kemnaker menegaskan akan segera melakukannya.Kemnaker menegaskan bahwa setiap 

tahapan, aturan, serta data BSU 2022 ini sudah memasuki tahap siap.Akan tetapi, hingga saat ini, tanggal 

pasti pencairan BSU 2022 belum diumumkan secara resmi oleh Kemnaker. 
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Title Pekerja Laporkan Dunkin Donuts ke Menaker karena Tidak 

Bayarkan THR 

Author Desy Afrianti 

Media Kompas Tv Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Neutral 

Link http://www.kompas.tv/article/290055/pekerja-laporkan-dunkin-donuts-ke-menaker-

karena-tidak-bayarkan-thr 

Summary JAKARTA, KOMPAS.TV- Serikat Pekerja PT Dunkindo Lestari (SP Kintari) melaporkan 

manajemen Dunkin Donuts kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. SP Kintari 

menyebut Dunkin Donuts tidak membayar tunjangan hari raya (THR) tahun 2021 dan 2022. 

Padahal para pekerja tersebut masih terikat hubungan kerja dengan Dunkin Donuts. 

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat yang mewakili SP Kintari 

meminta Ida Fauziyah untuk menindaklanjuti dan menindak tegas Manajemen Dunkin' 

Donuts. 

 

 

 

JAKARTA, KOMPAS.TV - Serikat Pekerja PT Dunkindo Lestari (SP Kintari) melaporkan manajemen Dunkin 

Donuts kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. SP Kintari menyebut Dunkin Donuts tidak 

membayar tunjangan hari raya (THR) tahun 2021 dan 2022.Perusahaan juga merumahkan sejumlah 

karyawan sejak Mei 2020, tanpa diberi upah serta THR hingga kini. Padahal para pekerja tersebut masih 

terikat hubungan kerja dengan Dunkin Donuts.Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah 

Sumirat yang mewakili SP Kintari meminta Ida Fauziyah untuk menindaklanjuti dan menindak tegas 

Manajemen Dunkin' Donuts."Aspek Indonesia juga menyerukan gerakan boikot Dunkin' Donuts karena 

manajemen Dunkin' Donuts telah melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap pekerjanya," kata 

Mirah dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/5/2022)."Para pekerja tersebut adalah 35 orang pengurus 

dan anggota SP Kintari, yang status hubungan kerjanya adalah pekerja tetap, berdasarkan Perjanjian 

Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)," ujarnya.Mirah menyampaikan, Menaker sebelumnya telah 

menegaskan THR tahun ini harus dibayarkan dan tidak boleh dicicil. Hal itu tertuang dalam SE Nomor 

M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 Bagi Pekerja atau 

Buruh di Perusahaan."Dinyatakan bahwa pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban pengusaha 

sebagai upaya memenuhi kebutuhan pekerja atau buruh dan keluarga dalam merayakan hari raya 

keagamaan," ujar Mirah.Ia menjelaskan, manajemen awalnya tidak membayar THR 2020 tepat waktu. 
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THR itu baru dibayar pada Maret 2021 lewat upaya mediasi di Kemenaker. Namun, pembayaran THR itu 

tidak ditambah dengan dana keterlambatan yang seharusnya juga diterima oleh pekerja Dunkin' 

Donuts."Padahal mediator Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan surat anjuran yang pada 

butir satu menganjurkan agar pengusaha Dunkindo Lestari membayar denda keterlambatan THR kepada 

pekerja sebesar 5 persen dari total THR keagamaan yang harus dibayar pengusaha," 

ungkapnya.Kemudian manajemen disebut juga belum membayarkan THR 2021 dan 2022. Mirah pun 

mendesak Menteri Ida agar memberikan sanksi tegas kepada manajemen Dunkin' Donuts atas 

ketidakpatuhan dalam pembayaran THR."Agar pengusaha PT Dunkindo Lestari menempatkan kembali 

para pekerja Adi Darmawan dan kawan-kawan (92 orang pekerja) yang dirumahkan untuk aktif kembali 

bekerja di lokasi kerja yang masih beroperasi tanpa persyaratan pelatihan dan lulus pelatihan yang 

diadakan pengusaha," tutur Mirah.Kinerja Dunkin Donuts memang kian tertekan selama pandemi Covid-

19. Perusahaan asal Amerika Serikat itu juga menutup banyak gerainya di negara-negara lain.Sepanjang 

2020 misalnya, perusahaan itu memutuskan untuk menutup 450 gerai yang berlokasi di gerai dan stasiun 

pengisian bahan bakar milik Speedway, Amerika Serikat. 
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Title Pemkab Sergai Jalin Kerjasama dengan Kemnaker Tingkatkan 

Sumber Daya Manusia 

Author _noname 

Media Kabarmedan.com Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Positive 

Link http://kabarmedan.com/pemkab-sergai-jalin-kerjasama-dengan-kemnaker-tingkatkan-

sumber-daya-manusia 

Summary Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus 

mewujudkan masyarakat Serdang Bedagai (Sergai) yang Maju Terus; Mandiri, Sejahtera, dan 

Religius, Bupati Darma Wijaya bersama sejumlah Kepala Daerah se-Sumatera Utara 

(Sumatra Utara) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan 

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan 

Produktivitas (Ditjend Binalavotas) di BBPVP Jalan Gatot Subroto KM 7,8 Medan Sunggal, 

Selasa (17/05/2022). 

 

 

 

Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus mewujudkan 

masyarakat Serdang Bedagai (Sergai) yang Maju Terus; Mandiri, Sejahtera, dan Religius, Bupati Darma 

Wijaya bersama sejumlah Kepala Daerah se-Sumatera Utara (Sumatra Utara) melakukan 

penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Kementerian Ketenagakerjaan melalui 

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas (Ditjend Binalavotas) di BBPVP Jalan 

Gatot Subroto KM 7,8 Medan Sunggal, Selasa (17/05/2022).Penandatanganan MoU ini dalam rangka 

sinergi peningkatan kompetensi, pemberian bantuan permodalan, dan membangun kesadaran diri bagi 

masyarakat di kabupaten/kota masing-masing.Kegiatan yang dirangkai dengan Inauguration of School 

Operation Kegiatan Pengembangan BLK Maritim (Development of Maritime Vocational Training Centers) 

ini disaksikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang mengatakan jika 

penandatanganan MoU yang dilaksanakan ini mencakup sinkronisasi program pelatihan dan 

pendampingan kelompok masyarakat dalam meningkatkan keterampilan masyarakat, pemberdayaan 

kelompok masyarakat pasca pelatihan serta kerja sama pertukaran data informasi.Disampaikan Ida 

bahwa semua kerja sama itu dapat menjadi pionir bagi balai latihan vokasi di seluruh kabupaten/kota." 

Dengan kerjasama yang akan berlangsung nantinya, komitmen dan dukungan pemerintah daerah 

(Pemda) semakin besar untuk pengembangan SDM Indonesia," terangnya.Dikesempatan serupa, 
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mewakili Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Sekda Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) 

Afifi Lubis mengatakan bahwa dalam rangka menggali potensi maritim yang ada di Sumatra Utara 

diperlukan kemampuan SDM yang unggul agar potensi tersebut dapat secara maksimal diolah demi 

kesejahteraan masyarakat." Sudah selayaknya Pemprovsu menyampaikan Apresiasi kepada Kementerian 

Ketenagakerjaan RI atas pelaksanaan gelaran.ini. Semoga kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini dapat 

melahirkan SDM unggul di Sumatra Utara" tandasnya.Senada dengan Sekda Pemprovsu, usai kegiatan, 

Bupati Sergai H Darma Wijaya berharap kerjasama ini dapat terlaksana dengan baik sehingga mampu 

meningkatkan kualitas SDM di Tanah Bertuah Negeri Beradat." Saya rasa kerjasama ini sangat penting 

khususnya bagi masyarakat Sergai. Ini sejalan dengan misi kami dalam meningkatkan kualitas SDM 

sekaligus mewujudkan masyarakat Sergai yang Maju Terus," tutupnya. 
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Title Ramai Bertanya Kapan BSU Rp 1 Juta Cair? Ini Penjelasan 

Kemenaker, Silakan Cek dan Kontak Nomor Ini 

Author Sumber&#58; 

Tribunnews 

Media Surya Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Neutral 

Link http://surabaya.tribunnews.com/2022/05/18/ramai-bertanya-kapan-bsu-rp-1-juta-cair-ini-

penjelasan-kemenaker-silakan-cek-dan-kontak-nomor-ini 

Summary Kapan BSU Cair?. Besaran BSU tahun 2022 yang akan disalurkan sebesar Rp 1 juta per 

penerima. "Proses verfikasi dan validasi dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 16 

tahun 2021." Total anggaran yang disiapkan untuk BSU 2022 mencapai Rp8,8 triliun dengan 

jumlah penerima 8,8 juta orang pekerja/buruh. 

 

 

 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja atau buru, kembali diberikan oleh pemerintah di tahun 2022 

ini.Total anggaran yang disiapkan untuk BSU 2022 mencapai Rp8,8 triliun dengan jumlah penerima 8,8 

juta orang pekerja/buruh.Bantuan ini diperuntukkan bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 

juta.Terakit hal itu, netizen ramai bertanya kapan BSU 2022 akan cair?Kapan BSU Cair?Dikutip dari laman 

Kemnaker, Ida Fauziyah selaku Menteri Ketenagakerjaan mengatakan, pihaknya tengah mempersiapkan 

instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022 dan akan memastikan program BSU dapat dijalankan dengan 

cepat, tepat, akurat dan akuntabel.Soalnya pertanyaan kapan BSU tahun 2022 cair, berikut respon dari 

admin Instagram BPJS Ketenagakerjaan di @bpjs.ketenagakerjaan."Perihal informasi rencana pemberian 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022, BPJAMSOSTEK sebagai mitra penyedia data mendukung 

kebijakan BSU 2022 akan mempersiapkan data sesuai dengan kriteria yang diatur dalam regulasi.Namun 

sampai saat ini kami belum dapat memberikan informasi lebih lanjut terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

dikarenakan hal tersebut masih dalam tahap penyusunan regulasi oleh Pemerintah."Rencananya BSU 

akan dicairkan secara bertahap. Besaran BSU tahun 2022 yang akan disalurkan sebesar Rp 1 juta per 

penerima.Kriteria Pekerja Penerima BSU Tahun 2022Ida Fauziyah, dalam Instagram @kemnaker, 

menyatakan beberapa kriteria penerima BSU sementara pada tahun ini sebagai berikut:Pekerja/buruh 

yang memiliki upah di bawah Rp 3,5 juta;Basis data penerima BSU juga masih menggunakan data 

pekerja/buruh peserta BPJS Ketenagakerjaan;Tahapan Penyaluran BSUBP Jamsostek melakukan 

verifikasi sesuai dengan kriteria Permenaker RI No. 16 Tahun 2021;Selanjutnya, BP Jamsostek melakukan 

validasi data administrasi dan pembayaran BSU;Setelah selesai memverifikasi, pembayaranBSU akan 
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disalurkan ke rekening pekerja melalui Bank Himbara, seperti Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank 

BTN.Sementara, untuk pekerja di Provinsi Aceh akan diproses melalui BSI (Bank Syariah Indonesia).Cek 

Status Penerima BSU Melalui Laman BPJS Ketenagakerjaan Login ke laman 

bpjsketenagakerjaan.go.id;Pilih menu Cek Status Calon Penerima BSU;Kemudian masukkan NIK, nama 

lengkap serta tanggal lahir pada kolom yang tersedia;Ceklis kode captcha lalu klik Lanjutkan.Jika lolos 

verifikasi, akan muncul keterangan seperti berikut ini:"Anda lolos verfikasi dan validasi BPJS 

Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk verifikasi selanjutnya akan 

dilakukan oleh Kemnaker.""Proses verfikasi dan validasi dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 16 

tahun 2021." 

  



 

211 

 

Title Selamat! Akhirnya BSU 2022 Cair Usai Tahapan Ini Terlewati Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793414869/selamat-akhirnya-bsu-2022-cair-usai-

tahapan-ini-terlewati 

Summary Adapun alasan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 tak urung disalurkan juga disampaikan pihak 

Kemnaker. : 3 Ciri BSU 2022 Cair, Hari Ini atau Besok? Namun, karena sejumlah hal, BSU 2022 

cair diprediksi pada Mei ini. : Info Terbaru BSU 2022 Kapan Cair? Kapan BSU 2022 cair? 

Pihaknya menyebutkan bahwa BSU 2022 segera disalurkan jika setiap tahapan, mulai dari 

aturan hingga data sudah siap. 

 

 

 

Kapan BSU 2022 cair? Hingga kini, pertanyaan ini masih disampaikan, baik di media sosial Kementerian 

Ketenagakerjaan maupun di kolom pencarian Google.LENGKONG, AYOBANDUNG. COM -- BSU BPJS 

Ketenagakerjaan cair kapan? Rencananya, bantuan subsidi upah akan dikirimkan ke rekening penerima 

pada April 2022 lalu.Namun, karena sejumlah hal, BSU 2022 cair diprediksi pada Mei ini.: Info Terbaru 

BSU 2022 Kapan Cair? Resmi dari KemnakerSebelum pencairan, pada akhir April lalu, Kemnaker 

memberikan pernyataan melalui akun Instagram resminya.Pihaknya menyebutkan bahwa BSU 2022 

segera disalurkan jika setiap tahapan, mulai dari aturan hingga data sudah siap."FYI. Kalau seluruh 

tahapan mulai dari aturan dan data sudah siap, kami segera salurkan," tulis akun @kemnaker.Adapun 

alasan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 tak urung disalurkan juga disampaikan pihak Kemnaker.: 3 Ciri 

BSU 2022 Cair, Hari Ini atau Besok? Cek Segera! 
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Title BPJAMSOSTEK Cikarang gandeng Dishub lindungi naker 

transportasi 

Author Pradita Kurniawan 

Syah 

Media Antara Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Positive 

Link http://www.antaranews.com/berita/2886969/bpjamsostek-cikarang-gandeng-dishub-

lindungi-naker-transportasi 

Summary Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Bekasi 

Cikarang menggandeng Dinas Perhubungan dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) 

Kabupaten Bekasi dalam upaya melindungi tenaga kerja pada sektor transportasi melalui 

sosialisasi kepesertaan program. Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Bekasi Cikarang Andry 

Rubiantara mengatakan kegiatan sosialisasi program sebagai tindak lanjut Surat Edaran 

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 18/2021. Asisten Daerah Kabupaten Bekasi 

Yana Suyatna mendukung sekaligus mengapresiasi program kepesertaan BPJAMSOSTEK bagi 

pekerja sektor transportasi yang ada di wilayahnya. "Kegiatan kali ini menindaklanjuti terkait 

keikutsertaan jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap awak kendaraan angkutan orang 

dan barang dengan kendaraan bermotor umum di jalan," katanya saat sosialisasi di aula 

Dishub Kabupaten Bekasi, Rabu. 

 

 

 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Bekasi Cikarang 

menggandeng Dinas Perhubungan dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Bekasi dalam 

upaya melindungi tenaga kerja pada sektor transportasi melalui sosialisasi kepesertaan program.Kepala 

Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Bekasi Cikarang Andry Rubiantara mengatakan kegiatan sosialisasi 

program sebagai tindak lanjut Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 

18/2021."Kegiatan kali ini menindaklanjuti terkait keikutsertaan jaminan sosial ketenagakerjaan 

terhadap awak kendaraan angkutan orang dan barang dengan kendaraan bermotor umum di jalan," 

katanya saat sosialisasi di aula Dishub Kabupaten Bekasi, Rabu.Dia menjelaskan peserta kegiatan 

sosialisasi perlindungan program BPJAMSOSTEK merupakan anggota Organda yang terdiri atas angkutan 

orang dan barang serta perwakilan sopir angkutan kota.Setelah mendapatkan sosialisasi manfaat 

program, seluruh peserta yang hadir juga mendapatkan kartu dan sertifikat kepesertaan secara 

simbolis."Apresiasi kepada Dinas Perhubungan dan Organda Kabupaten Bekasi yang pada hari ini secara 
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bersama-sama dapat menggelar kegiatan penyerahan kartu serta sertifikat kepesertaan BPJAMSOSTEK 

bagi anggota Organda Kabupaten Bekasi," katanya.Andry berharap ke depan seluruh pekerja sektor 

transportasi di Kabupaten Bekasi yang berjumlah 7.080 orang bisa mendapatkan perlindungan jaminan 

sosial ketenagakerjaan agar merasa aman, nyaman, dan tenang saat beraktivitas.Asisten Daerah 

Kabupaten Bekasi Yana Suyatna mendukung sekaligus mengapresiasi program kepesertaan 

BPJAMSOSTEK bagi pekerja sektor transportasi yang ada di wilayahnya."Dengan adanya keikutsertaan 

dalam BPJS Ketenagakerjaan, pemilik perusahaan transportasi dan pekerja dapat terbantu apabila 

mengalami kecelakaan, kematian, dan lain sebagainya, sudah ter-'cover' oleh BPJS Ketenagakerjaan," 

ucapnya.BPJAMSOSTEK selaku penyelenggara program jaminan sosial ketenagakerjaan memberikan 

perlindungan kepada pekerja pada sektor formal, informal, dan jasa konstruksi melalui lima program 

jaminan yakni Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, serta 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan.Sesuai PP 37/2021, ada tiga manfaat yang diterima pekerja atau buruh 

ter-PHK yakni uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Manfaat uang tunai 

diselenggarakan oleh BPJAMSOSTEK sedangkan akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja akan 

diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.Iuran yang dibayarkan bagi pekerja bukan penerima 

upah terjangkau, mulai Rp16. 800 per bulan untuk perlindungan dua program yang terdiri atas Jaminan 

Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Peserta juga dapat mengikuti program Jaminan Hari Tua dengan 

menambah iuran mulai dari Rp20 ribu per bulan. 
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Title BPJAMSOSTEK Cikarang gandeng Dishub lindungi naker transportasi Author _noname 

Media Antara Sulteng Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Positive 

Link http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/2886969/bpjamsostek-cikarang-gandeng-

dishub-lindungi-naker-transportasi 

Summary Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Bekasi 

Cikarang menggandeng Dinas Perhubungan dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) 

Kabupaten Bekasi dalam upaya melindungi tenaga kerja pada sektor transportasi melalui 

sosialisasi kepesertaan program. Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Bekasi Cikarang Andry 

Rubiantara mengatakan kegiatan sosialisasi program sebagai tindak lanjut Surat Edaran 

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 18/2021. Asisten Daerah Kabupaten Bekasi 

Yana Suyatna mendukung sekaligus mengapresiasi program kepesertaan BPJAMSOSTEK bagi 

pekerja sektor transportasi yang ada di wilayahnya. "Kegiatan kali ini menindaklanjuti terkait 

keikutsertaan jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap awak kendaraan angkutan orang 

dan barang dengan kendaraan bermotor umum di jalan," katanya saat sosialisasi di aula 

Dishub Kabupaten Bekasi, Rabu. 

 

 

 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Bekasi Cikarang 

menggandeng Dinas Perhubungan dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Bekasi dalam 

upaya melindungi tenaga kerja pada sektor transportasi melalui sosialisasi kepesertaan program.Kepala 

Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Bekasi Cikarang Andry Rubiantara mengatakan kegiatan sosialisasi 

program sebagai tindak lanjut Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 

18/2021."Kegiatan kali ini menindaklanjuti terkait keikutsertaan jaminan sosial ketenagakerjaan 

terhadap awak kendaraan angkutan orang dan barang dengan kendaraan bermotor umum di jalan," 

katanya saat sosialisasi di aula Dishub Kabupaten Bekasi, Rabu.Dia menjelaskan peserta kegiatan 

sosialisasi perlindungan program BPJAMSOSTEK merupakan anggota Organda yang terdiri atas angkutan 

orang dan barang serta perwakilan sopir angkutan kota.Setelah mendapatkan sosialisasi manfaat 

program, seluruh peserta yang hadir juga mendapatkan kartu dan sertifikat kepesertaan secara 

simbolis."Apresiasi kepada Dinas Perhubungan dan Organda Kabupaten Bekasi yang pada hari ini secara 

bersama-sama dapat menggelar kegiatan penyerahan kartu serta sertifikat kepesertaan BPJAMSOSTEK 
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bagi anggota Organda Kabupaten Bekasi," katanya.Andry berharap ke depan seluruh pekerja sektor 

transportasi di Kabupaten Bekasi yang berjumlah 7.080 orang bisa mendapatkan perlindungan jaminan 

sosial ketenagakerjaan agar merasa aman, nyaman, dan tenang saat beraktivitas.Asisten Daerah 

Kabupaten Bekasi Yana Suyatna mendukung sekaligus mengapresiasi program kepesertaan 

BPJAMSOSTEK bagi pekerja sektor transportasi yang ada di wilayahnya."Dengan adanya keikutsertaan 

dalam BPJS Ketenagakerjaan, pemilik perusahaan transportasi dan pekerja dapat terbantu apabila 

mengalami kecelakaan, kematian, dan lain sebagainya, sudah ter-'cover' oleh BPJS Ketenagakerjaan," 

ucapnya.BPJAMSOSTEK selaku penyelenggara program jaminan sosial ketenagakerjaan memberikan 

perlindungan kepada pekerja pada sektor formal, informal, dan jasa konstruksi melalui lima program 

jaminan yakni Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, serta 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan.Sesuai PP 37/2021, ada tiga manfaat yang diterima pekerja atau buruh 

ter-PHK yakni uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Manfaat uang tunai 

diselenggarakan oleh BPJAMSOSTEK sedangkan akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja akan 

diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.Iuran yang dibayarkan bagi pekerja bukan penerima 

upah terjangkau, mulai Rp16. 800 per bulan untuk perlindungan dua program yang terdiri atas Jaminan 

Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Peserta juga dapat mengikuti program Jaminan Hari Tua dengan 

menambah iuran mulai dari Rp20 ribu per bulan. 
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Title BPJAMSOSTEK Cikarang gandeng Dishub lindungi naker 

transportasi 

Author Pradita Kurniawan 

Syah 

Media Antara Riau Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Positive 

Link http://riau.antaranews.com/nasional/berita/2886969/bpjamsostek-cikarang-gandeng-

dishub-lindungi-naker-transportasi 

Summary Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Bekasi 

Cikarang menggandeng Dinas Perhubungan dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) 

Kabupaten Bekasi dalam upaya melindungi tenaga kerja pada sektor transportasi melalui 

sosialisasi kepesertaan program. Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Bekasi Cikarang Andry 

Rubiantara mengatakan kegiatan sosialisasi program sebagai tindak lanjut Surat Edaran 

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 18/2021. 

 

 

 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Bekasi Cikarang 

menggandeng Dinas Perhubungan dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Bekasi dalam 

upaya melindungi tenaga kerja pada sektor transportasi melalui sosialisasi kepesertaan program.Kepala 

Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Bekasi Cikarang Andry Rubiantara mengatakan kegiatan sosialisasi 

program sebagai tindak lanjut Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 

18/2021."Kegiatan kali ini menindaklanjuti terkait keikutsertaan jaminan sosial ketenagakerjaan 

terhadap awak kendaraan angkutan orang dan barang dengan kendaraan bermotor umum di jalan," 

katanya saat sosialisasi di aula Dishub Kabupaten Bekasi, Rabu.Dia menjelaskan peserta kegiatan 

sosialisasi perlindungan program BPJAMSOSTEK merupakan anggota Organda yang terdiri atas angkutan 

orang dan barang serta perwakilan sopir angkutan kota.Setelah mendapatkan sosialisasi manfaat 

program, seluruh peserta yang hadir juga mendapatkan kartu dan sertifikat kepesertaan secara 

simbolis."Apresiasi kepada Dinas Perhubungan dan Organda Kabupaten Bekasi yang pada hari ini secara 

bersama-sama dapat menggelar kegiatan penyerahan kartu serta sertifikat kepesertaan BPJAMSOSTEK 

bagi anggota Organda Kabupaten Bekasi," katanya.Andry berharap ke depan seluruh pekerja sektor 

transportasi di Kabupaten Bekasi yang berjumlah 7.080 orang bisa mendapatkan perlindungan jaminan 

sosial ketenagakerjaan agar merasa aman, nyaman, dan tenang saat beraktivitas.Asisten Daerah 

Kabupaten Bekasi Yana Suyatna mendukung sekaligus mengapresiasi program kepesertaan 
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BPJAMSOSTEK bagi pekerja sektor transportasi yang ada di wilayahnya."Dengan adanya keikutsertaan 

dalam BPJS Ketenagakerjaan, pemilik perusahaan transportasi dan pekerja dapat terbantu apabila 

mengalami kecelakaan, kematian, dan lain sebagainya, sudah ter-'cover' oleh BPJS Ketenagakerjaan," 

ucapnya.BPJAMSOSTEK selaku penyelenggara program jaminan sosial ketenagakerjaan memberikan 

perlindungan kepada pekerja pada sektor formal, informal, dan jasa konstruksi melalui lima program 

jaminan yakni Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, serta 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan.Sesuai PP 37/2021, ada tiga manfaat yang diterima pekerja atau buruh 

ter-PHK yakni uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Manfaat uang tunai 

diselenggarakan oleh BPJAMSOSTEK sedangkan akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja akan 

diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.Iuran yang dibayarkan bagi pekerja bukan penerima 

upah terjangkau, mulai Rp16. 800 per bulan untuk perlindungan dua program yang terdiri atas Jaminan 

Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Peserta juga dapat mengikuti program Jaminan Hari Tua dengan 

menambah iuran mulai dari Rp20 ribu per bulan. 
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Title KEMNAKER LUNCURKAN KEMBALI APLIKASI PENGANTAR KERJA. Author _noname 

Media Iqplus Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Neutral 

Link http://www.iqplus.info/news/market_news/ekom-kemnaker-luncurkan-kembali-aplikasi-

pengantar-kerja,37154230.html 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan melalui Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja membangun kembali sistem informasi e-pengantarkerja untuk 

memperoleh informasi pengantar kerja yang akurat dan meminimalkan eror dengan data 

akan lebih baik apabila diisi dan diunggah langsung oleh pengantar kerja. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja membangun kembali sistem informasi e-pengantarkerja untuk memperoleh informasi 

pengantar kerja yang akurat dan meminimalkan eror dengan data akan lebih baik apabila diisi dan 

diunggah langsung oleh pengantar kerja."Dengan dibangun kembali e-pengantarkerja ini, ke depannya 

e-pengantarkerja digunakan sebagai platform yang dapat menghimpun semua pekerjaan Pengantar 

Kerja, seperti layanan pada karirhub, konseling, dan e-jabatan," ucap Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker 

Suhartono dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.Suhartono mengatakan e-pengantarkerja 

saat ini sudah terhubung dengan SIAPKERJA di sistem kemnaker.go.id. Sistem itu juga akan 

dikembangkan untuk memfasilitasi kebutuhan pengantar kerja, seperti pendaftaran pelatihan, uji 

kompetensi dan IKAPERJASI.Diharapkan, katanya, semua informasi yang berguna bagi pengantar kerja 

dapat terakomodir dalam e-pengantarkerja.Menurut data Kemnaker, berdasarkan pengumpulan data 

per April 2022 diperoleh informasi bahwa pengantar kerja saat ini berjumlah 1.051 orang yang tersebar 

di 34 Provinsi 
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Title Bupati Sergai Tandatangani MoU Peningkatan Kualitas SDM Author _noname 

Media Utusan Indo Sumut Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Positive 

Link http://sumut.utusanindo.com/bupati-sergai-tandatangani-mou-peningkatan-kualitas-sdm 

Summary Senada dengan Sekda Pemprovsu, usai kegiatan, Bupati Sergai H Darma Wijaya berharap 

kerjasama ini dapat terlaksana dengan baik sehingga mampu meningkatkan kualitas SDM di 

Tanah Bertuah Negeri Beradat. Sergai-sumut.utusanindo.com. 

 

Sergai-sumut.utusanindo.comSebagai upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) 

sekaligus mewujudkan masyarakat Serdang Bedagai (Sergai) yang Maju Terus; Mandiri, Sejahtera, dan 

Religius, Bupati H Darma Wijaya bersama sejumlah Kepala Daerah se-Sumatera Utara (Sumatra Utara) 

melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Kementerian Ketenagakerjaan 

melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas (Ditjend Binalavotas) di BBPVP 

Jalan Gatot Subroto KM 7,8 Medan Sunggal, Selasa (17/05/2022).Penandatanganan MoU ini dalam 

rangka sinergi peningkatan kompetensi, pemberian bantuan permodalan, dan membangun kesadaran 

diri bagi masyarakat di kabupaten/kota masing-masing.Kegiatan yang dirangkai dengan Inauguration of 

School Operation Kegiatan Pengembangan BLK Maritim (Development of Maritime Vocational Training 

Centers) ini disaksikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang mengatakan jika 

penandatanganan MoU yang dilaksanakan ini mencakup sinkronisasi program pelatihan dan 

pendampingan kelompok masyarakat dalam meningkatkan keterampilan masyarakat, pemberdayaan 

kelompok masyarakat pasca pelatihan serta kerja sama pertukaran data informasi.Disampaikan Ida 

bahwa semua kerja sama itu dapat menjadi pionir bagi balai latihan vokasi di seluruh kabupaten/kota." 

Dengan kerjasama yang akan berlangsung nantinya, komitmen dan dukungan pemerintah daerah 

(Pemda) semakin besar untuk pengembangan SDM Indonesia," terangnya.Dikesempatan serupa, 

mewakili Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Sekda Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) 

Afifi Lubis mengatakan bahwa dalam rangka menggali potensi maritim yang ada di Sumatra Utara 

diperlukan kemampuan SDM yang unggul agar potensi tersebut dapat secara maksimal diolah demi 

kesejahteraan masyarakat." Sudah selayaknya Pemprovsu menyampaikan Apresiasi kepada Kementerian 

Ketenagakerjaan RI atas pelaksanaan gelaran.ini. Semoga kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini dapat 

melahirkan SDM unggul di Sumatra Utara" tandasnya.Senada dengan Sekda Pemprovsu, usai kegiatan, 

Bupati Sergai H Darma Wijaya berharap kerjasama ini dapat terlaksana dengan baik sehingga mampu 

meningkatkan kualitas SDM di Tanah Bertuah Negeri Beradat." Saya rasa kerjasama ini sangat penting 

khususnya bagi masyarakat Sergai. Ini sejalan dengan misi kami dalam meningkatkan kualitas SDM 

sekaligus mewujudkan masyarakat Sergai yang Maju Terus," tutupnya.Turut hadir dalam acara Wakil 

Dubes Austria, Philip Roessl, Dirjen Binalavotas Budi Hartawan, Wakil Walikota Medan, Bupati Labura, 

Walikota Binjai, Wakil Bupati Langkat, Bupati Deli Serdang, Bupati Batu Bara, Bupati Simalungun, Bupati 

Nias Utara, Bupati Toba, Bupati Aceh Tamiang, Bupati Bantul, Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita 

Danau Toba, President Of Social Welfare Corporation Hinode Jepan serta undangan lainnya. (IY). 
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Title BPJAMSOSTEK Cikarang gandeng Dishub lindungi naker transportasi Author _noname 

Media Antara Papua Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Positive 

Link http://papua.antaranews.com/nasional/berita/2886969/bpjamsostek-cikarang-gandeng-

dishub-lindungi-naker-transportasi 

Summary Cikarang, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang 

Bekasi Cikarang menggandeng Dinas Perhubungan dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) 

Kabupaten Bekasi dalam upaya melindungi tenaga kerja pada sektor transportasi melalui 

sosialisasi kepesertaan program. Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Bekasi Cikarang Andry 

Rubiantara mengatakan kegiatan sosialisasi program sebagai tindak lanjut Surat Edaran 

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 18/2021. 

 

 

 

Cikarang, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Bekasi Cikarang 

menggandeng Dinas Perhubungan dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Bekasi dalam 

upaya melindungi tenaga kerja pada sektor transportasi melalui sosialisasi kepesertaan program.Kepala 

Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Bekasi Cikarang Andry Rubiantara mengatakan kegiatan sosialisasi 

program sebagai tindak lanjut Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 

18/2021."Kegiatan kali ini menindaklanjuti terkait keikutsertaan jaminan sosial ketenagakerjaan 

terhadap awak kendaraan angkutan orang dan barang dengan kendaraan bermotor umum di jalan," 

katanya saat sosialisasi di aula Dishub Kabupaten Bekasi, Rabu.Dia menjelaskan peserta kegiatan 

sosialisasi perlindungan program BPJAMSOSTEK merupakan anggota Organda yang terdiri atas angkutan 

orang dan barang serta perwakilan sopir angkutan kota.Setelah mendapatkan sosialisasi manfaat 

program, seluruh peserta yang hadir juga mendapatkan kartu dan sertifikat kepesertaan secara 

simbolis."Apresiasi kepada Dinas Perhubungan dan Organda Kabupaten Bekasi yang pada hari ini secara 

bersama-sama dapat menggelar kegiatan penyerahan kartu serta sertifikat kepesertaan BPJAMSOSTEK 

bagi anggota Organda Kabupaten Bekasi," katanya.Andry berharap ke depan seluruh pekerja sektor 

transportasi di Kabupaten Bekasi yang berjumlah 7.080 orang bisa mendapatkan perlindungan jaminan 

sosial ketenagakerjaan agar merasa aman, nyaman, dan tenang saat beraktivitas.Asisten Daerah 

Kabupaten Bekasi Yana Suyatna mendukung sekaligus mengapresiasi program kepesertaan 

BPJAMSOSTEK bagi pekerja sektor transportasi yang ada di wilayahnya."Dengan adanya keikutsertaan 
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dalam BPJS Ketenagakerjaan, pemilik perusahaan transportasi dan pekerja dapat terbantu apabila 

mengalami kecelakaan, kematian, dan lain sebagainya, sudah ter-'cover' oleh BPJS Ketenagakerjaan," 

ucapnya.BPJAMSOSTEK selaku penyelenggara program jaminan sosial ketenagakerjaan memberikan 

perlindungan kepada pekerja pada sektor formal, informal, dan jasa konstruksi melalui lima program 

jaminan yakni Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, serta 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan.Sesuai PP 37/2021, ada tiga manfaat yang diterima pekerja atau buruh 

ter-PHK yakni uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Manfaat uang tunai 

diselenggarakan oleh BPJAMSOSTEK sedangkan akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja akan 

diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.Iuran yang dibayarkan bagi pekerja bukan penerima 

upah terjangkau, mulai Rp16. 800 per bulan untuk perlindungan dua program yang terdiri atas Jaminan 

Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Peserta juga dapat mengikuti program Jaminan Hari Tua dengan 

menambah iuran mulai dari Rp20 ribu per bulan. 
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Title BPJAMSOSTEK Cikarang bersama Dishub lindungi naker 

transportasi 

Author _noname 

Media Antara Megapolitan Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Positive 

Link http://megapolitan.antaranews.com/berita/192357/bpjamsostek-cikarang-bersama-

dishub-lindungi-naker-transportasi 

Summary Cikarang, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang 

Bekasi Cikarang bersama Dinas Perhubungan dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) 

Kabupaten Bekasi dalam upaya melindungi tenaga kerja pada sektor transportasi melalui 

sosialisasi kepesertaan program. Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Bekasi Cikarang Andry 

Rubiantara mengatakan kegiatan sosialisasi program sebagai tindak lanjut Surat Edaran 

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 18/2021.  

 

 

 

Cikarang, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Bekasi Cikarang 

bersama Dinas Perhubungan dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Bekasi dalam upaya 

melindungi tenaga kerja pada sektor transportasi melalui sosialisasi kepesertaan program.Kepala Kantor 

Cabang BPJAMSOSTEK Bekasi Cikarang Andry Rubiantara mengatakan kegiatan sosialisasi program 

sebagai tindak lanjut Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 18/2021."Kegiatan kali 

ini menindaklanjuti terkait keikutsertaan jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap awak kendaraan 

angkutan orang dan barang dengan kendaraan bermotor umum di jalan," katanya saat sosialisasi di aula 

Dishub Kabupaten Bekasi, Rabu.Dia menjelaskan peserta kegiatan sosialisasi perlindungan program 

BPJAMSOSTEK merupakan anggota Organda yang terdiri atas angkutan orang dan barang serta 

perwakilan sopir angkutan kota.Setelah mendapatkan sosialisasi manfaat program, seluruh peserta yang 

hadir juga mendapatkan kartu dan sertifikat kepesertaan secara simbolis."Apresiasi kepada Dinas 

Perhubungan dan Organda Kabupaten Bekasi yang pada hari ini secara bersama-sama dapat menggelar 

kegiatan penyerahan kartu serta sertifikat kepesertaan BPJAMSOSTEK bagi anggota Organda Kabupaten 

Bekasi," katanya.Andry berharap ke depan seluruh pekerja sektor transportasi di Kabupaten Bekasi yang 

berjumlah 7.080 orang bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan agar merasa 

aman, nyaman, dan tenang saat beraktivitas.Asisten Daerah Kabupaten Bekasi Yana Suyatna mendukung 

sekaligus mengapresiasi program kepesertaan BPJAMSOSTEK bagi pekerja sektor transportasi yang ada 



 

223 

 

di wilayahnya."Dengan adanya keikutsertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan, pemilik perusahaan 

transportasi dan pekerja dapat terbantu apabila mengalami kecelakaan, kematian, dan lain sebagainya, 

sudah ter-'cover' oleh BPJS Ketenagakerjaan," ucapnya.BPJAMSOSTEK selaku penyelenggara program 

jaminan sosial ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada pekerja pada sektor formal, informal, 

dan jasa konstruksi melalui lima program jaminan yakni Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, 

Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan.Sesuai PP 37/2021, ada tiga 

manfaat yang diterima pekerja atau buruh ter-PHK yakni uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan 

pelatihan kerja. Manfaat uang tunai diselenggarakan oleh BPJAMSOSTEK sedangkan akses informasi 

pasar kerja dan pelatihan kerja akan diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.Iuran yang 

dibayarkan bagi pekerja bukan penerima upah terjangkau, mulai Rp16. 800 per bulan untuk perlindungan 

dua program yang terdiri atas Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Peserta juga dapat 

mengikuti program Jaminan Hari Tua dengan menambah iuran mulai dari Rp20 ribu per bulan. 
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Title Upaya Kemnaker Atasi Tantangan Kesehatan Kerja di Masa 

Depan 

Author Liputan6.com 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Positive 

Link http://www.liputan6.com/news/read/4965485/upaya-kemnaker-atasi-tantangan-

kesehatan-kerja-di-masa-depan 

Summary Menurut Dirjen Binwasnaker & K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang, workshop merupakan 

salah satu program kerja lima tahun ASEAN OSHNET pada 2021-2025, dan Program Kerja 

Organization of Islamic Countries (OIC) OSHNET 2021-2022 ini bertujuan untuk memperkuat 

kapasitas teknik dari peserta, terkait dengan tantangan kesehatan kerja sebagai upaya dalam 

memberikan perlindungan secara maksimal pada era future of work. 

 

Dalam upaya mengatasi besarnya potensi bahaya dan tingkat risiko pekerjaan terutama kesehatan kerja 

di masa depan bagi negara-negara Anggota ASEAN, Kementerian Ketenagakerjaan menggelar "Workshop 

on Addressing Challenges of Occupational Health in the Future of Work" di , Selasa (17/5/2022).Menurut 

Dirjen Binwasnaker & K3 Kemnaker, Haiyani Rumondang, workshop merupakan salah satu program kerja 

lima tahun ASEAN OSHNET pada 2021-2025, dan Program Kerja Organization of Islamic Countries (OIC) 

OSHNET 2021-2022 ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas teknik dari peserta, terkait dengan 

tantangan kesehatan kerja sebagai upaya dalam memberikan perlindungan secara maksimal pada era 

future of work."Penggunaan teknologi dan digitalisasi telah membawa perubahan yang sigifikan di dunia 

kerja. Penggunaan teknologi baru pada dunia kerja berdampak pada resiko kerja baru menjadi tantangan 

dalam memberikan perlindungan K3," ujar Haiyani Rumondang secara virtual kepada peserta 

workshop.Haiyani Rumondang menjelaskan, bentuk-bentuk hubungan kerja saat ini tak lagi berpola 

konvensional, sehingga menjadi tantangan perlindungan seperti apa yang dibutuhkan oleh pekerja. 

Tantangan lain yang dihadapi adalah perubahan iklim dan bagaimana memastikan perlindungan bagi 

pekerja, saat mereka bekerja dari jarak jauh yang dapat menimbulkan banyak masalah di kemudian 

hari."Perubahan-perubahan ini menjadi tantangan mendasar, mengenai bagaimana memastikan 

perlindungan berkelanjutan bagi seluruh pekerja, terutama pada masa-masa sulit atau pada saat krisis 

ekonomi, khususnya terkait dengan perlindungan kesehatan kerja," katanya.Haiyani menambahkan, 

sebelum pandemi COVID-19, berbagai negara telah mengeluarkan kebijakan perlindungan bagi pekerja 

sebagai upaya untuk beradaptasi dengan perkembangan jaman. Namun perlindungan yang telah 

diberikan selama ini belum memadai. "Dampak pandemi COVID-19 menegaskan bahwa pola kerja 

konvensional yang selama ini telah dilakukan tidak lagi relevan untuk beberapa jenis pekerjaan," katanya. 

Teknologi dan otomatisasi, lanjut Haiyani Rumondang, saat ini telah menjadi jalan keluar ketika mobilitas 

fisik dibatasi. Bekerja pada platform digital telah menjadi trend dalam menanggapi situasi yang muncul. 

Perubahan tersebut berdampak pada faktor risiko yang dihadapi oleh pekerja dan sering disebut sebagai 

bahaya lingkungan kerja."Termasuk bahaya fisik, kimia, biologi, fisiologi/ergonomik dan psikologis yang 

berasal dari berbagai peralatan, bahan, dan proses kerja," katanya. 
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Title Link Resmi Cek BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022, Pekerja Kategori 

Ini Bisa Dapat BLT Gaji Rp1 Juta 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094506437/link-resmi-cek-bsu-bpjs-

ketenagakerjaan-2022-pekerja-kategori-ini-bisa-dapat-blt-gaji-rp1-juta 

Summary Informasi link resmi cek BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 melalui 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id tersedia di artikel ini, lengkap dengan kategori pekerja yang 

mendapatkan BLT gaji Rp1 juta. BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 dikabarkan akan cair pada 

tahun ini, namun Menaker Ida Fauziyah masih belum bisa memastikan kapan dana tersebut 

bisa disalurkan. 

 

 

 

Informasi link resmi cek BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 melalui sso.bpjsketenagakerjaan.go.id tersedia 

di artikel ini, lengkap dengan kategori pekerja yang mendapatkan BLT gaji Rp1 juta.BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 dikabarkan akan cair pada tahun ini, namun Menaker Ida Fauziyah masih belum 

bisa memastikan kapan dana tersebut bisa disalurkan.Untuk pekerja yang sudah masuk ke dalam kategori 

penerima, bisa cek BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022, dengan login sso.bpjsketenagakerjaan.go.id.Bantuan 

BLT gaji subsidi Rp1 juta diberikan oleh Pemerintah untuk menunjang keberlangsungan pekerja dengan 

gaji di bawah Rp3,5 juta, terutama untuk kebutuhan sehari-hari.Sebagaimana dikutip oleh Pikiranrakyat-

Depok.com dari website BSU BPJS Ketenagakerjaan, berikut ini cara cek BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022, 

dengan login sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, agar pekerja mendapatkan BLT gaji subsidi Rp1 juta.1. Login 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk cek BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 untuk dapat BLT gaji subsidi 

Rp1 juta.2. Masukan alamat email dan password pribadi Anda. 
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Title Tega! Dunkin' Donuts Absen Bayar THR Pekerja Selama 2 

Tahun 

Author Annasa Rizki Kamalina 

Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Negative 

Link http://ekonomi.bisnis.com/read/20220518/12/1534417/tega-dunkin-donuts-absen-bayar-

thr-pekerja-selama-2-tahun 

Summary Selain itu, juga tidak memiliki iktikad baik untuk membayar hak atas upah/gaji dan THR 

pekerja yang selama 2 tahun sampai dengan hari ini, tidak dibayarkan oleh manajemen 

Dunkin' Donuts. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) melayangkan surat ke 

Kementerian Ketenagakerjaan soal tidak dibayarkannya Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 dan 

2022 oleh Manajemen PT Dunkindo Lestari (Dunkin' Donuts). Aspek yang menjadi induk 

organisasi dari Serikat Pekerja PT Dunkindo Lestari (SP Kintari) meminta perhatian dari 

Menaker Ida Fauziyah untuk menindak tegas pihak Dunkin' Donuts yang telah absen selama 

dua tahun tidak membayarkan THR. Presiden Aspek Mirah Sumirat menyampaikan sebanyak 

35 orang pengurus dan anggota SP Kintari yang berstatus pekerja tetap atau Perjanjian Kerja 

Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) telah diperlakukan sewenang-wenang oleh Dunkin' Donuts. 

 

 

 

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek) melayangkan surat ke Kementerian Ketenagakerjaan soal tidak 

dibayarkannya Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 dan 2022 oleh Manajemen PT Dunkindo Lestari (Dunkin' 

Donuts).Aspek yang menjadi induk organisasi dari Serikat Pekerja PT Dunkindo Lestari (SP Kintari) 

meminta perhatian dari Menaker Ida Fauziyah untuk menindak tegas pihak Dunkin' Donuts yang telah 

absen selama dua tahun tidak membayarkan THR.Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) No. 6/2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan 

jelas dikatakan bahwa perusahaan yang telat membayarkan THR dikenai denda sebesar 5 

persen.Presiden Aspek Mirah Sumirat menyampaikan sebanyak 35 orang pengurus dan anggota SP 

Kintari yang berstatus pekerja tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) telah 

diperlakukan sewenang-wenang oleh Dunkin' Donuts.Mirah bahkan menyerukan gerakan "Boikot 

Dunkin' Donuts" melibatkan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), sampai adanya kepastian para 

pekerja dipekerjakan kembali dan dibayar upah/gajinya serta THR selama dirumahkan secara sepihak.Dia 

melaporkan, permasalahan yang terjadi, pihak Dunkin' Donuts secara sepihak telah merumahkan pekerja 
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tanpa kepastian batas waktu dan menghentikan secara sepihak hak atas upah/gaji pekerja sampai 

dengan hari ini, termasuk Tunjangan Hari Raya."THR tahun 2020 yang seharusnya diterima oleh pekerja 

maksimal 7 hari sebelum datangnya Hari Raya Idul Fitri tahun 2020, telah ditunda secara sepihak dan 

baru dibayarkan pada Maret 2021," tulis Aspek dalam keterangan tertulis, Rabu (18/5/2022).Sudah 

terlambat satu tahun pembayaran THR, Dunkin' Donuts pun tidak membayarkan denda 5 persen kepada 

pekerja.Faktanya, ungkap Mirah, sampai hari ini Dunkin' Donuts masih beroperasi dan memiliki 

cabang/branch yang tersebar di berbagai wilayah. Namun manajemen Dunkin' Donuts tidak pernah 

menunjukkan iktikad baik untuk mempekerjakan kembali para pekerja yang dirumahkan.Selain itu, juga 

tidak memiliki iktikad baik untuk membayar hak atas upah/gaji dan THR pekerja yang selama 2 tahun 

sampai dengan hari ini, tidak dibayarkan oleh manajemen Dunkin' Donuts.Mirah mendesak Menaker 

untuk memberikan sanksi tegas kepada manajemen Dunkin' Donuts, atas ketidakpatuhan dalam 

pembayaran THR, baik sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, 

penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha. 
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Title Cara Daftar BLT Bantuan Subsidi Gaji BSU 2022, Bira Lewat 

Web Kemnaker - Kabar Wonosobo 

Author Umi Mutamima 

Media Kabar Wonosobo Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Positive 

Link http://kabarwonosobo.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1564506499/cara-daftar-blt-

bantuan-subsidi-gaji-bsu-2022-bira-lewat-web-kemnaker 

Summary Berikut persayaratan penerima BLT Bantuan Subsidi Gaji BSU 2022 : Terdaftar sebagai Warga 

Negara Indonesia (WNI) Pegawai, karyawan, pekerja,atau buruh yang terdaftar dalam dalam 

program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2021 

Memiliki upah atau gaji maksimal Rp 3,5 juta Pekerja atau buruh yang bekerja di wilayah 

dengan upah minimumrata-rata (UMR) lebih besar dari Rp 3,5 juta maka persyaratan 

gaji/upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota 

dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh. Berikut cara daftar BLT Bantuan Subsidi Gaji 

BSU 2022 melalui web resmi Kemnaker Kunjungi website Apabila belum memiliki akun, maka 

Anda harus melakukan pendaftaran. Pendaftaran BLT Bantuan Subsidi Gaji alias BSU tahun 

2022 ini dapat diakses melalui laman resmi kemnaker di pendaftaran, dan cek status 

pencairan dana BSU pun dapat dilakukan melalui ponsel atau hape. Penyaluran dana BLT 

Bantuan Subsidi Gaji BSU sendiri tidak ditujukan untuk semua karyawan, buruh, maupun 

pekerja. 

 

 

 

KABAR WONOSOBO Bantuan Subsidi Gaji ( BSU ) 2022 dikabarkan akan segera cair. Program BSU Bantuan 

Subsidi Gaji merupakan salah satu implementasi pemulihan ekonomi usai pandemi Covid 19 

melumpuhkan sejumlah sektor. Kementerian Ketenagakerjaan (kemnaker) RI secara berkala melakukan 

update informasi terkait berita terkini, persyaratan, dan cara daftar BSU 2022. Pendaftaran BLT Bantuan 

Subsidi Gaji alias BSU tahun 2022 ini dapat diakses melalui laman resmi kemnaker di pendaftaran, dan 

cek status pencairan dana BSU pun dapat dilakukan melalui ponsel atau hape. Penyaluran dana BLT 

Bantuan Subsidi Gaji BSU sendiri tidak ditujukan untuk semua karyawan, buruh, maupun pekerja. 

Penerima BSU Bantuan Subsidi Gaji harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh 

pemerintah.Sebelumnya, calon penerima yang telah menyelesaikan proses pendaftaran harus melewati 

web resmi Kemnaker. Akses web resmi Kemnaker sendiri juga dapat dilakukan menggunakan hape atau 
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ponsel. Proses ini cukup memakan waktu mengingat data yang dikirimkan akan diseleksi oleh Kemnaker 

dan disinkronkan dengan data penerima BPJS Ketenagakerjaan. Berikut persayaratan penerima BLT 

Bantuan Subsidi Gaji BSU 2022 : Terdaftar sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) Pegawai, karyawan, 

pekerja,atau buruh yang terdaftar dalam dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS 

Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2021 Memiliki upah atau gaji maksimal Rp 3,5 juta Pekerja atau 

buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimumrata-rata (UMR) lebih besar dari Rp 3,5 juta maka 

persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota 

dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh. Wilayah kerja berada di PPKM level 3 dan level 4 Pekerja 

diutamakan berasal dari sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real 

estate, perdagangan dan jasa kecuali pendidikan dan kesehatan.Berikut cara daftar BLT Bantuan Subsidi 

Gaji BSU 2022 melalui web resmi Kemnaker Kunjungi website Apabila belum memiliki akun, maka Anda 

harus melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun. Aktivasi akun dengan menggunakan kode 

OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone Anda. Login ke dalam akun Anda. Lengkapi profil biodata 

diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan dan tipe lokasi. Sistem akan menampilkan 

notikfikasi lolos atau tidakDana BLT Bantuan Subsidi Gaji BSU awalnya disalurkan kepada pekerja sejak 

2020 lalu, dengan jumlah mencapai Rp 2,4 juta tiap orang. Jumlah ini kemudian mengalami penurunan 

di tahun 2021, yakni menjadi Rp 1 juta setiap orang.Di tahun 2022, besaran subsidi upah yang akan 

disalurkan oleh Kemnaker kepada pekerja ialah sebesar Rp 500 ribu. Dana akan diberikan ke rekening 

pekerja dua bulan sekaligus, yakni Rp 1 juta. 
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Title Kemnaker Dorong Revitalisasi Balai K3 Jadi Prioritas Utama Author Liputan6.com 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 18 May 2022 Tone Positive 

Link http://www.liputan6.com/news/read/4965492/kemnaker-dorong-revitalisasi-balai-k3-jadi-

prioritas-utama 

Summary Upaya Revitalisasi Balai K3 yang terus dilakukan di antaranya Revitalisasi Balai K3 secara 

komprehensif; Revitalisasi Peralatan Uji K3; serta Revitalisasi Pengembangan Laboratorium 

keselamatan kerja. Lebih lanjut, Menaker Ida menyebut Revitalisasi Balai K3 dalam upaya 

mendukung penerapan K3 sangatlah menarik untuk dikaji lebih jauh, terutama kesiapan 

perangkat pendukung baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana, 

serta peralatan. Revitalisasi Balai K3 diharapkan terjadi percepatan promosi K3 secara 

meluas dan komprehensif. Menteri Ketenagakeejaan, Ida Fauziyah, mengatakan Revitalisasi 

Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai K3) saat ini harus sesegera mungkin untuk 

dilakukan. 

 

Menteri Ketenagakeejaan, Ida Fauziyah, mengatakan Revitalisasi Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(Balai K3) saat ini harus sesegera mungkin untuk dilakukan. Hal ini diperlukan, mengingat peran dari Balai 

K3 yang ada sangat penting dalam upaya memberikan pelindungan aspek keselamatan dan kesehatan 

bagi para pekerja."Dalam perkembangannya, peran dari pengawas ketenagakerjaan memiliki tantangan 

lebih ke depannya, mengingat standarisasi pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja dalam 

implementasinya kedepan terus mengalami modernisasi dan cakupan perusahaan dan pekerja yang diuji 

pun akan banyak," kata Menaker Ida, saat melakukan kunjungan di Balai K3 Medan, Sumatera Utara, 

Selasa, (17/5).Menaker Ida menjelaskan, saat ini Kemnaker terus berupaya melakukan revitalisasi pada 

Balai K3. Upaya Revitalisasi Balai K3 yang terus dilakukan di antaranya Revitalisasi Balai K3 secara 

komprehensif; Revitalisasi Peralatan Uji K3; serta Revitalisasi Pengembangan Laboratorium keselamatan 

kerja.Lebih lanjut, Menaker Ida menyebut Revitalisasi Balai K3 dalam upaya mendukung penerapan K3 

sangatlah menarik untuk dikaji lebih jauh, terutama kesiapan perangkat pendukung baik dari sisi sumber 

daya manusia maupun sarana dan prasarana, serta peralatan. Revitalisasi Balai K3 diharapkan terjadi 

percepatan promosi K3 secara meluas dan komprehensif."Bayangkan dengan cakupan luas bangunan 

yang hanya seluas 1000m persegi, Balai K3 Medan ini harus melayani cakupan pelayanan K3 kepada 

perusahaan di seluruh pulau Sumatera, kecuali Provinsi Lampung, maka dari itu ini tentu merupakan 

tantangan bagi kita semua untuk bisa saling mensupport satu sama lain," tutur Menaker Ida.Pada 

kesempatan ini pula, tak lupa Menaker Ida memberikan dukungannya dan terus mendorong kepada para 

pegawai Balai K3 Medan dengan segala keterbatasan yang ada, untuk mencari alternatif solusi, baik 

kolaborasi maupun sinergitas dengan pemerintah daerah. 
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Title Pj Sekdaprov Paparkan Potensi Sumatra Utara untuk 

Peningkatan Peluang Kerja 

Author beritasumut.com 
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Summary Gubernur Sumatera Utara (Sumatra Utara) Edy Rahmayadi melalui Penjabat (Pj) Sekretaris 

Daerah Provinsi (Sekdaprov) Afifi Lubis memaparkan kondisi wilayah, serta potensi daerah 

terkait peluang kerja bagi masyarakat di 33 kabupaten/kota di hadapan Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah. Kemudian dari segi letak geografis, Sumatra 

Utara berdekatan dengan Singapura dan Malaysia yang terpisah oleh Selat Malaka yang 

merupakan jalur lalu lintas pelayaran internasional yang padat. 

 

 

 

Gubernur Sumatera Utara (Sumatra Utara) Edy Rahmayadi melalui Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah 

Provinsi (Sekdaprov) Afifi Lubis memaparkan kondisi wilayah, serta potensi daerah terkait peluang kerja 

bagi masyarakat di 33 kabupaten/kota di hadapan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida 

Fauziyah.Paparan tersebut disampaikan Pj Sekdaprov Afifi Lubis pada acara Inauguration of School 

Operation Kegiatan Pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) Maritim (Development of Maritime 

Vocational Training Centers) di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan, Selasa 

(17/05/2022).Potensi tersebut, kata Afifi, dilihat dari besarnya jumlah penduduk sekitar 15 juta jiwa, 

dengan usia produktif sebanyak 10,98 juta orang, angkatan kerja 7,74 juta, serta penduduk yang bekerja 

sekitar 7,32 juta orang. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka sebanyak 423 ribu orang atau 

5,47%.Kemudian dari segi letak geografis, Sumatra Utara berdekatan dengan Singapura dan Malaysia 

yang terpisah oleh Selat Malaka yang merupakan jalur lalu lintas pelayaran internasional yang padat. 

Termasuk juga potensi perkebunan, pertanian, perikanan dan pertambangan serta didukung kawasan 

ekonomi khusus Sei Mangkei, pelabuhan serta bandara internasional.Berbagai program, lanjut Afifi, telah 

dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar berkompeten di 

dunia kerja, guna mengurangi angka pengangguran. Ada 12 BLK pemerintah, 498 lembaga pelatihan kerja 

swasta (LPKS) dan BLK Komunitas yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Namun 12 BLK Pemerintah 

saat ini kondisinya mebutuhkan peremajaan alat praktek."Banyak yang menyampaikan bahwa antara 
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pelatihan di BLK dengan dunia kerja nyata tidak sesuai. Sehingga perlu ada peremajaan alat praktek kerja, 

agar pekerja siap memasuki dunia kerja nyata," sebutnya.Karena itu, Afifi menyampaikan apresiasi atas 

peresmian BLK Maritim di Sumatra Utara, kepada Pemerintah Austria selaku pihak yang membiayai serta 

Kemenaker yang terus mengoptimalisasi pengembangannya di Medan. Sebagaimana disebutkan, bahwa 

ada tiga provinsi yang dipercaya dalam upaya pengembangannya, yakni Sumatra Utara, Banten dan 

Sulawesi Selatan. 
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