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Summary

1. 24 Pertimbangkan 13
May Akses Wisata
2022 Penyandang
Disabilitas

Neutral

Suara Pertimbangkan Akses Wisata. Penyandang Disabilitas.
Merdeka Presiden Joko Widcxio dalam Peringatan Hari Disabilitas
International Tahun 2020juga menegaskan perlunya perubahan paradigma.

2. 24 Calon PMI ke
1
May Malaysia Belum
2022 Bisa Berangkat

Negative Suara
Ntb

Calon PMI ke MalaysiaBelum Bisa Berangkat. -. Meskipun
Kementerian Tenaga Kerja sudah menandatangani MoU
dengan Pemerintah Malaysia terkait penempatan
Pekerja Migran Indonesia (PMI), namun tidak serta
merta calon PMI asal Nusa Tenggara Barat yang sudah
siap berangkat bisa langsung jalan.

3. 24 Penguatan
13
May Fungsi DPRD di
2022 Tengah Pandemi
Covid-19

Positive

Suara
Kedu

Penyandang disabi-. Litas mendapat pelatih&i
keterampil- an menggunakan telepon cerdas didestinasi
wisata. Namun sayang, belum banyak daerah yang
menyediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas.
Padahal, mereka memiliki hak yang sama dengan lainnya Dalam Presidensi G20, Kementerian Ketenagakeijaan (Kemnaker) membawa empat isu prioritas yang
salah satunya mendorong partisipasi para penyandang
disabilitas dalam dunia keija.

4. 24 Penerapan
10
May Bantuan Iuran
2022 Jamsostek Bisa
Dipercepat

Neutral

Kompas . Penerapan Bantuan Iuran Jamsostek Bisa Dipercepat.
Agar tidak memberatkan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, penerapan skema Penerima Bantuan
Iuran Jamsostek bisa dilakukan secara bertahap.
Implementasi ske- ma Penerima Bantuan Iuran
Jamsostek pun didesak lebih cepat, antara akhir tahun ini
atau awal tahun depan.

5. 24 Wapre
11
May sSerahkan
2022 Manfaat
Program dan
Beasiswa BPJS
Ketenagakerjaan
Kepada Keluarga
Pekerja

Positive

Suara
Ntb

. 27178012700Wapres Serahkan Manfaat Program dan
Beasiswa BPJS Ketenagakerjaan kepada Keluarga
Pekerja. Wapres Serahkan Manfaat Program dan
Beasiswa BPJS Ketenagakerjaan kepada Keluarga
Pekerja. 4714875145732567297304467225NOMINAL
PEMBAYARAN KLAIM SELURUH PROGRAM BPJS
KETENAGAKERJAAN PERIODE APRIL 2021- APRIL 2022.
NOMINAL PEMBAYARAN KLAIM SELURUH PROGRAM
BPJS KETENAGAKERJAAN PERIODE APRIL 2021- APRIL
2022.
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Title

Calon PMI ke Malaysia Belum Bisa Berangkat

Media

Suara Ntb

Reporter

Date

24 May 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0524/SUARA_NTB1/Calon%20PMI%20ke%20Malaysia%20Belum%20Bisa%20Berangkat=1=1=1.j
pg

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0524/SUARA_NTB1/Calon%20PMI%20ke%20Malaysia%20Belum%20Bisa%20Berangkat=2=1=1.j
pg

Negative

Summar . Calon PMI ke MalaysiaBelum Bisa Berangkat. -. Meskipun Kementerian Tenaga Kerja sudah
y
menandatangani MoU dengan Pemerintah Malaysia terkait penempatan Pekerja Migran
Indonesia (PMI), namun tidak serta merta calon PMI asal Nusa Tenggara Barat yang sudah siap
berangkat bisa langsung jalan. 121920012700Calon PMI ke Malaysia Dari Hal. 1. Calon PMI ke
Malaysia Dari Hal.
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Title

Pertimbangkan Akses Wisata Penyandang Disabilitas

Media

Suara Merdeka

Reporter

Date

24 May 2022

Tone

Page

13

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0524/SUARA_MERDEKA1/Pertimbangkan%20Akses%20Wisata%20Penyandang%20Disabilitas=1
=13=1.jpg

Neutral

Summar Pertimbangkan Akses Wisata. Penyandang Disabilitas. Presiden Joko Widcxio dalam Peringatan
y
Hari Disabilitas International Tahun 2020juga menegaskan perlunya per- ubahan paradigma.
Melihat permasalahan ini, ia yang juga CEO dan Founder DifaBike bersama dengan PT Geinilang
Media Wisatama (Travelxism) mencoba melakukan terobosan.
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Title

Penerapan Bantuan Iuran Jamsostek Bisa Dipercepat

Media

Kompas

Reporter

Date

24 May 2022

Tone

Page

10

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0524/KOMPAS1/Penerapan%20Bantuan%20Iuran%20Jamsostek%20Bisa%20Dipercepat=1=10=
1.jpg

Neutral

Summar . Penerapan Bantuan Iuran Jamsostek Bisa Dipercepat. Agar tidak memberatkan Anggaran
y
Pendapatan dan Belanja Negara, penerapan skema Penerima Bantuan Iuran Jamsostek bisa
dilakukan secara bertahap. Implementasi ske- ma Penerima Bantuan Iuran Jamsostek pun
didesak lebih cepat, antara akhir tahun ini atau awal tahun depan. Selama ini, skema Penerima
Bantuan Iuran (PBI) baru ter- sedia untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

6

Title

Penguatan Fungsi DPRD di Tengah Pandemi Covid-19

Media

Suara Kedu

Reporter

Date

24 May 2022

Tone

Page

13

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0524/SUARA_KEDU1/Penguatan%20Fungsi%20DPRD%20di%20Tengah%20Pandemi%20Covid19%20=1=13=1.jpg

Positive

Summary Penyandang disabi-. Litas mendapat pelatih&i keterampil- an menggunakan telepon cerdas
didestinasi wisata. Namun sayang, belum banyak daerah yang menyediakan fasilitas untuk
penyandang disabilitas. Padahal, mereka memiliki hak yang sama dengan lain- nya Dalam
Presidensi G20, Kementerian Ketenaga- keijaan (Kemnaker) membawa empat isu prioritas
yang salah satunya mendorong partisipasi para penyandang disabilitas dalam dunia keija.
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Title Wapre sSerahkan Manfaat Program dan Beasiswa BPJS Ketenagakerjaan Kepada Keluarga Pekerja
Medi Suara Ntb
a

Reporter

Date 24 May 2022

Tone

Page 11

PR Value

Positive

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0524/SUARA_NTB1/Wapre%20sSerahkan%20Manfaat%20Program%20dan%20Beasiswa%20BPJS%
20Ketenagakerjaan%20Kepada%20Keluarga%20Pekerja=1=11=1.jpg
Sum . 27178012700Wapres Serahkan Manfaat Program dan Beasiswa BPJS Ketenagakerjaan kepada
mary Keluarga Pekerja. Wapres Serahkan Manfaat Program dan Beasiswa BPJS Ketenagakerjaan kepada
Keluarga Pekerja. 4714875145732567297304467225NOMINAL PEMBAYARAN KLAIM SELURUH
PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN PERIODE APRIL 2021- APRIL 2022. NOMINAL PEMBAYARAN
KLAIM SELURUH PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN PERIODE APRIL 2021- APRIL 2022.
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No Date News Title

Tone

Media

1.

23 Info Loker Terbaru 2022,
May Lowongan FDR Career di PT
2022 SRI Cileungsi Bogor untuk
SMA, Cek di Sini

Neutral Pikiran Rakyat
Bekasi

2.

23 Kapan BSU Karyawan Cair?
Positive Tribun News
May bsu.kemnaker.go.id Login Cek
Pontianak
2022 Nama Penerima BLT Subsidi
Gaji Karyawan Swasta

Kapan BSU Karyawan atau BLT BPJS
Ketenagakerjaan tersebut cair?.
Bpjsketenagakerjaa.go.id dan
bsu.kemnaker.go.id. Syarat Penerima
BSU. Cek Status Penerima BSU
Melalui Laman BPJS
Ketenagakerjaan:. * Pilih menu Cek
Status Calon Penerima BSU;.

3.

23 Kapan Libur Kenaikan Isa
May Almasih Sesuai SKB 3
2022 Menteri?

Kapan libur Kenaikan Isa Almasih
2022 sesuai SKB 3 Menteri?. Libur
Kenaikan Isa Almasih atau Yesus
Kristus 2022 berdasarkan Surat
Keputusan Bersama Tiga Menteri, cuti
bersama akan jatuh pada Kamis 26
Mei 2022. Penetapan Surat
Keputusan Bersama (SKB) ini di
Indonesia ditetapkan oleh tiga
menteri sekaligus, yakni:. : Kamis 26
Mei 2022 Libur Apa dan Hari Raya
Apa?. Pertama, Menteri Agama
(Menag).

4.

23 Menempatkan Buruh Sebagai Neutral Kompas.id
May Prioritas Kebijakan
2022

Neutral Ayo Bandung
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Summary
Terdapat lowongan kerja di laman
FDR Career milik PT SRI yang
beralamat di Cileungsi, Bogor. PT SRI
atau Suryaraya Rubberindo Industries
(Astra Group) kini tengah membuka
lowongan kerja 2022 tersebut.
Lowongan kerja dibuka bagi lulusan
pendidikan minimal SMA atau SMK
sederajat. Dikutip PikiranRakyatBekasi.com dari laman resmi FDR
Career, lowongan yang tersedia saat
ini salah satunya untuk lulusan SMA
sebagai Operator Forklift.

Buruh atau pekerja adalah aset
perekonomian. Dalam kegiatan May
Day Fiesta memperingati Hari Buruh
Internasional yang dilakukan massa
buruh/pekerja di Stadion Gelora Bung

Karno (GBK) dan Gedung Parlemen
pada tanggal 14 Mei 2022, terdapat
18 tuntutan yang disampaikan wakil
buruh yang terkait dengan hajat
hidup buruh/pekerja. Oleh sebab itu,
kesejahteraannya harus menjadi
perhatian agar perekonomian yang
bangkit tidak memarjinalkan
buruh/pekerja. Sebanyak 135,61 juta
orang Indonesia adalah penduduk
yang bekerja, separuh dari total
penduduk.
5.

23 Cukup Miliki Akun Email,
Neutral Pikiran Rakyat
May Pekerja Bisa Mendaftar dan
Depok
2022 Cek Penerima BSU 2022 di
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id

Cukup dengan memiliki akun email,
pekerja bisa mendaftar dan cek
penerima BSU 2022 dengan login ke
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. BSU
2022 dikabarkan akan segera
dicairkan pada 2022 ini, namun masih
belum ada kejelasan tentang
informasi kapan tanggal pastinya akan
disalurkan oleh Kemnaker. Meskipun
dana BSU 2022 masih belum bisa
dipastikan kapan akan cair, para
pekerja bisa terlebih dulu mendaftar
dan cek penerima BSU 2022, hanya
cukup dengan memiliki akun email
dan login
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id.
Bantuan BSU 2022 ini, hanya akan
disalurkan kepada pekerja atau upah
yang hanya mendapatkan gaji di
bawah Rp3,5 juta dan sudah resmi
menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan.

6.

23 Wapres serahkan manfaat
May program dan beasiswa BPJS
2022 Ketenagakerjaan kepada
keluarga pekerja

"Terima kasih kepada BPJS
Ketenagakerjaan dalam
menyelenggarakan jaminan sosial,"
jelas Wapres Ma'ruf Amin dalam
sambutannya selepas menyerahkan
santunan. Wakil Presiden Ma'ruf
Amin menyerahkan santunan
kematian dan manfaat beasiswa
pendidikan sebesar Rp1,26 miliar
kepada lima ahli waris atau keluarga

Positive Antara Babel
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peserta BPJS Ketenagakerjaan akibat
kecelakaan kerja. Penyerahan
santunan tersebut didampingi oleh
Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah dan Direktur Utama
BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo
saat kunjungan kerja Wapres di Panti
Sosial Meohai Kendari, Kamis
/>Santunan yang diserahkan Ma'ruf
Amin terdiri dari santunan kematian
akibat kecelakaan kerja Pensiun Tua
beasiswa. Menurut data dari
BPJAMSOSTEK, total pembayaran
manfaat kepada peserta dari seluruh
program selama bulan April 2021
sampai April 2022 di Provinsi Sulawesi
Tenggara miliar dengan jumlah kasus
sebanyak 18,6 ribu kasus.
7.

23 Bantuan Subsidi Upah Tahun Neutral Tribun News
May 2022 Segera Cair, Berikut
2022 Kriteria dan Cara Cek
Penerima BSU

Pemerintah kembali memberikan
Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk
pekerja di tahun 2022. Sejumlah
netizen menanyakan kapan BSU
tahun 2022 cair dan mendapat respon
dari admin Instagram BPJS
Ketenagakerjaan di
@bpjs.ketenagakerjaan. Dalam
balasan tersebut, saat ini Kemnaker
sedang mempersiapkan instrumen
kebijakan pelaksanaan BSU 2022.
"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. Kemudian besaran
BSU tahun 2022 yang akan disalurkan
sebesar Rp 1 juta per penerima.

8.

23 Menaker Dorong Para
May Pengemudi Terlindungi
2022 Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan

"Para anggota DBOKC- FSPTSI
merupakan anak bangsa yang harus
mendapatkan perlindungan baik
jaminan sosial serta mendapatkan
pelatihan untuk dapat meningkatkan
keahliannya," kata Menaker Ida.

Positive Tribun News
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Menaker saat menghadiri acara
halalbihalal dengan perkumpulan
komunitas pengemudi Indonesia yang
tergabung dalam Driver Biker Ojek
Kamtibmas Community (DBOKC) di
Tangerang Selatan, Senin (23/5/2022)
sore. TRIBUNNEWS.COM- Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
mendorong agar para pengemudi jasa
transportasi mendapat pelindungan
sosial ketenagakerjaan. Hal tersebut
disampaikan Menaker saat
menghadiri acara halalbihalal dengan
perkumpulan komunitas pengemudi
Indonesia yang tergabung dalam
Driver Biker Ojek Kamtibmas
Community (DBOKC) di Tangerang
Selatan, Senin (23/5/2022) sore.
9.

23 BPJamsostek Sosialisasi
May Manfaat Program ke PT PP,
2022 Pekerja Konstruksi Butuh
Perlindungan

Negative Suara Merdeka
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Multanti selaku Kepala Kantor
BPJamsostek Semarang Pemuda
mengatakan, bahwa dengan terbitnya
peraturan-peraturan di antaranya
Undang undang (UU) Nomor 2 Tahun
2017 tentang Jasa Konstruksi,
kemudian ada Instruksi Presiden
Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan
Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun
2021 menandakan bahwa pemerintah
hadir dalam usaha perlindungan bagi
tenaga kerja konstruksi melalui BPJS
Ketenagakerjaan. Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial atau
yang biasa dikenal BPJamsostek
kantor cabang Semarang Pemuda
melakukan sosialisasi manfaat dari
program BPJamsostek. Terutama para
pekerja yang tergabung dalam PT. PP
(Persero) di Kawasan Industri Terpadu
Batang, baru-baru ini.>. "Pihak
perusahaan PT. PP (Persero)
memberikan apresiasi dengan
diadakannya kegiatan Sosialiasi ini.

10. 23 Bantuan Subsidi Upah Rp1
Positive Herald.id
May Juta dari Jokowi Siap Cair, Cek
2022 Namamu di Sini!

Bantuan tersebut bernilai Rp1 juta
dan akan diberikan kepada 8,8 juta
pekerja yang tersebar di seluruh
Indonesia dengan alokasi anggaran
sebesar Rp 8,8 triliun. Kementerian
Ketenagakerjaan sendiri saat ini
masih mengatur secara spesifik
penyaluran bantuan tersebut, mulai
dari regulasi, hingga kriteria penerima
bantuan. Bagi Anda yang ingin
mengetahui apakah diri anda
termasuk sebagai penerima BLT
subsidi gaji atau bukan, anda bisa
mengecek langsung situs
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Jika
belum memiliki akun, maka Anda
wajib mendaftar dan melengkapi data
diri mulai dari Nomor Induk
Kependudukan (NIK), nama lengkap,
dan nama ibu kandung.

11. 23 Kriteria Penerima Subsidi Gaji Positive Tribun News
May BSU Tahun 2022, Pekerja
2022 dengan Gaji di Bawah Rp 3,5
Juta

Berikut ini kriteria penerima Bantuan
Subsidi Upah (BSU) tahun 2022.
Pemerintah kembali memberikan BSU
kepada pekerja dan buruh terdampak
pandemi di tahun 2022. Kali ini,
pekerja dan buruh yang memiliki gaji
di bawah Rp 3,5 juta yang akan
mendapatkan subsidi gaji. Mereka
yang mendapatkan BSU tersebut juga
harus terdaftar di BPJS
Ketenagakerjaan.

12. 23 Kementerian Kesehatan Arab Positive Industry
May Saudi bersama Binawan
2022 Merekrut 220 Perawat
Indonesia, Ini Syaratnya

"Kami mendapat kepercayaan untuk
mengirimkan 220 perawat ke
Kementerian Kesehatan Arab Saudi.
Kementerian Kesehatan Arab Saudi
membuka kembali kesempatan untuk
perawat Indonesia untuk bisa bekerja
di Arab Saudi. Tahun ini Binawan
dipercaya kembali untuk menjadi
mitra kerja MOH dalam merekrut
perawat Indonesia untuk dapat
bekerja di berbagai fasilitas kesehatan
milik pemerintah Arab Saudi. Binawan
menargetkan 220 kandidat yang akan
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diberangkatkan tahun ini ke Arab
Saudi.
13. 23 Fakta Menarik BLT Subsidi
Positive Bukti Pers
May Gaji Siap Cair Rp1 Juta, Nomor
2022 4 Tolong Diperhatikan!

BLT subsidi gaji Rp1 juta dicairkan lagi
tahun ini. Adapun anggaran BLT
subsidi gaji 2022 mencapai Rp8,8
triliun. Sekretaris Jenderal Kemnaker
Anwar Sanusi menambahkan
penyaluran BLT subsidi gaji atau BSU
masih dimatangkan, bagi dari segi
data penerima hingga proses
penyalurannya. Berikut fakta-fakta
BLT Subsidi Gaji Rp1 juta yang
dirangkum di Jakarta, Minggu
(22/5/2022).

14. 23 Apakah BSU BPJS
Negative Ayo Bandung
May Ketenagakerjaan 2022 Cair
2022 Dipotong Administrasi?
Berikut Jawaban dari Menaker

BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022
diharapkan dapat membantu
meringankan beban para pekerja atau
buruh yang terdampak Covid-19. :
Sholat Berjamaah Sudah Boleh Lepas
Masker, tapi Ada Syaratnya. Lalu
kapan BSU BPJS Ketenagakerjaan
2022 cair? Apa BSU BPJS
Kenenagakerjaan 2022 cair dipotong
adminsitrasi? Berikut jawaban dari
Menaker.

15. 23 Info Loker Lulusan SMA PT
May Sinar Sosro Jawa Tengah, Ini
2022 Syarat dan Cara Daftarnya Semarangku

Neutral Semarangku.com

Berikut ini info loker atau lowongan
kerja untuk lulusan SMA di PT Sinar
Sosro Jawa Tengah. PT Sinar Sosro
Jawa Tengah sedang membuka loker
atau lowongan kerja bagi lulusan SMA
atau sederajat untuk berbagai
formasi. Cek formasi yang tersedia
dalam loker atau lowongan kerja PT
Sinar Sosro Jawa Tengah dalam ulasan
berikut ini. Melalui Instagram
resminya, Kemnaker mengumumkan
loker atau lowongan kerja PT Sinar
Sosro Jawa Tengah untuk lulusan SMA
atau sederajat.

16. 23 Berikut Pernyataan Mantan
May Kepala BIN Terkait Tenaga
2022

Neutral Seputar Cibubur

Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) mengungkapkan bahwa
jumlah tenaga kerja asing (TKA) di
Indonesia masih didominasi pekerja
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Kerja Asing (TKA) Asal China
Yang Datang ke Tanah Air

asal China. Direktur Jenderal
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
dan Perluasan Kesempatan Kerja
Kemnaker Suhartono mengatakan,
sepanjang 2021, ada sebanyak 37.711
TKA asal China. Tak sedikit yang
menilai masuknya TKA asal China
adalah ancaman bagi masyarakat
Indonesia, yang sama-sama butuh
pekerjaan. Kepala BIN 2015-2016,
Letjen TNI (Purn) Soetiyoso
memperingatkan akan adanya
kemungkinan China menguasai
Indonesia.

17. 23 Lowongan Kerja PT Sinar
Neutral Agtvnews.com
May Sosro dengan Kualifikasi
2022 Lulusan SMA Sederajat - Agtv
News

Simak informasi lowongan kerja yang
dibuka oleh PT Sinar Sosro, berlokasi
di Pedurungan Semarang Jawa
Tengah. PT Sinar Sosro Jawa Tengah
membuka kesempatan bagi para
pencari kerja untuk mengisi posisi
Sales Canvasser. Untuk mengisi posisi
yang dibuka oleh PT Sinar Sosro Jawa
Tengah, terdapat beberapa kualifikasi
yang dibutuhkan. Seperti yang
diketahui, PT. Sinar Sosro adalah
perusahaan teh siap minum dalam
kemasan botol yang pertama di
Indonesia dan di dunia.

18. 23 Jadwal BSU BPJS
Neutral Ayo Semarang
May Ketenagakerjaan 2022 Cair, Ini
2022 Alur Penerima Rp1 Juta

Banyak masyarakat yang bertanya
terkait jadwal BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022 cair. Sempat
dijanjikan cair pada bulan April 2022,
Bantuan Subsidi Upah atau BSU BPJS
Ketenagakerjaan sebesar Rp1 juta.
Penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan
merupakan pekerja atau buruh gaji di
bawah Rp3,5 juta. Lantas kapan
jadwal BSU BPJS Ketenagakerjaan
2022 cair?.

19. 23 Daftar Kartu Prakerja
Positive Ayo Cirebon
May Gelombang 30 Resmi, KLIK DI
2022 SINI Link Dashboard Kartu

Daftar Kartu Prakerja gelombang 30
telah resmi dibuka pada 21 Mei
2022.. Pengumuman pendaftaran
Kartu Prakerja gelombang 30
tersebut, diumumkan langsung oleh
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Prakerja Kemnaker - Ayo
Cirebon

akun Instagram resmi Kartu Prakerja
@ prakerja.go.id. Pendaftaran Kartu
Prakerja gelombang 30 ini bisa diikuti,
apabila Anda gagal lolos pada
gelombang Kartu Prakerja
sebelumnya. Sekaligus reminder
untuk sobat-sobat yang belum
menyelesaikan proses pendaftaran,
silahkan melanjutkan proses
sebagaimana mestinya sehingga
ketika pembukaan gelombang
dilakukan, bisa langsung klik Gabung
Gelombang," tulis akun Instagram
resmi @ prakerja.go.id. Adapun
syarat dan tata cara daftar Kartu
Prakerja pada gelombang 30 tahun
2022 ini tidak berbeda jauh seperti di
gelombang sebelumnya. Berikut ini
panduan lengkap dan cara daftar
Kartu Prakerja untuk gelombang 30
yang bisa Anda ikuti dengan mudah.

20. 23 Gelombang 30 Telah Dibuka! Neutral Jurnalis Indonesia
May Ini Persyaratan dan Cara Ikut
2022 Seleksi Kartu Prakerja

JURNALIS INDONESIA- Pendaftaran
gelombang 30 Kartu Prakerja telah
dibuka, bagi para pencari kerja
silahkan simak penjelasan
selengkapnya. Dilansir dari akun
Instagram resmi kementerian Tenaga
Kerja @kemnaker pada Minggu (22/5)
kemarin, program Kartu Prakerja saat
ini telah memasuki Gelombang 30.
Sedangkan bagi para pencari kerja
yang akunnya telah terverifikasi,
jangan lupa untuk logion dan klik
Gabung ke Gelombang 30 supaya
anda dapat masuk ke tahap
selanjutnya, yakni tahap seleksi. Kemudian klik Gabung pada
gelombang yang telah terbuka.

21. 23 Wapres Serahkan Manfaat
May Program dan Beasiswa BPJS
2022 Ketenagakerjaan Kepada
Keluarga Pekerja

Wakil Presiden Ma'ruf Amin
menyerahkan santunan kematian dan
manfaat beasiswa pendidikan sebesar
Rp1,26 miliar kepada lima ahli waris
atau keluarga peserta BPJS
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK)

Positive Bangka Post
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yang meninggal akibat kecelakaan
kerja. Penyerahan santunan tersebut
didampingi oleh Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan
Direktur Utama BPJAMSOSTEK
Anggoro Eko Cahyo saat kunjungan
kerja Wapres di Panti Sosial Meohai
Kendari, Kamis (19/5/2022). "Terima
kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan
dalam menyelenggarakan jaminan
sosial," jelas Ma'ruf Amin dalam
sambutannya selepas menyerahkan
santunan. Santunan yang diserahkan
Ma'ruf Amin terdiri dari santunan
kematian akibat kecelakaan kerja
(JKK), manfaat Jaminan Pensiun (JP),
Jaminan Hari Tua (JHT) dan manfaat
beasiswa.
22. 23 Wapres Serahkan Manfaat
May Program dan Beasiswa
2022 BPJAMSOSTEK kepada
Keluarga Pekerja

Positive Times Indonesia
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Penyerahan santunan tersebut
didampingi oleh Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan
Direktur Utama BPJAMSOSTEK
Anggoro Eko Cahyo saat kunjungan
kerja Wapres di Panti Sosial Meohai
Kendari, Kamis (19/5/2022). Wakil
Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan
santunan kematian dan manfaat
beasiswa pendidikan sebesar Rp1,26
miliar kepada lima ahli waris atau
keluarga peserta BPJS
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK)
yang meninggal akibat kecelakaan
kerja. Santunan yang diserahkan
Ma'ruf Amin terdiri dari santunan
kematian akibat kecelakaan kerja
(JKK), manfaat Jaminan Pensiun (JP),
Jaminan Hari Tua (JHT) dan manfaat
beasiswa. Menurut data dari
BPJAMSOSTEK, total pembayaran
manfaat kepada peserta dari seluruh
program selama bulan April 2021
sampai April 2022 di Provinsi Sulawesi
Tenggara (Sultra) senilai Rp205,5

miliar dengan jumlah kasus sebanyak
18,6 ribu kasus.
23. 23 Cek Penerima BSU atau
Positive Tribun News Aceh
May Subsidi Gaji Tahun 2022,
2022 Pekerja dengan Gaji di Bawah
Rp 3,5 Juta Dapat Serambinews.com

Berikut ini kriteria penerima Bantuan
Subsidi Upah (BSU) tahun 2022.
Pemerintah kembali memberikan BSU
kepada pekerja dan buruh terdampak
pandemi di tahun 2022. Kali ini,
pekerja dan buruh yang memiliki gaji
di bawah Rp 3,5 juta yang akan
mendapatkan subsidi gaji. Mereka
yang mendapatkan BSU tersebut juga
harus terdaftar di BPJS
Ketenagakerjaan.

24. 23 Siap-siap! Nelayan Hingga
May Petani Bakal Dapat Duit
2022 Pensiun

Neutral Cnbc Indonesia

Pemerintah mulai melakukan
penjajakan implementasi perluasan
kepesertaan program pensiun bagi
pekerja informal, seperti nelayan,
petani, dan pedagang kecil mulai
tahun 2023. Hal tersebut terungkap
dalam Kerangka Ekonomi Makro dan
Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM
PPKF) Tahun 2023. Dalam laporan
tersebut, dijelaskan, cakupan
kepesertaan program pensiun saat ini
masih sangat rendah. Salah satu
penyebabnya dari masih rendahnya
kepesertaan program pensiun adalah
struktur kerja yang didominasi oleh
sektor informal.

25. 23 Menaker Dorong Para
May Pengemudi Terlindungi
2022 Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Tribunnews.com

Positive Obligasi.id

"Para anggota DBOKC- FSPTSI
merupakan anak bangsa yang harus
mendapatkan perlindungan baik
jaminan sosial serta mendapatkan
pelatihan untuk dapat meningkatkan
keahliannya," kata Menaker Ida.
TRIBUNNEWS.COM- Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
mendorong agar para pengemudi jasa
transportasi mendapat pelindungan
sosial ketenagakerjaan. Dalam
kesempatan tersebut, Menaker
mengatakan bahwa pemerintah
menaruh harapan kepada serikat
pekerja/serikat buruh, khususnya
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DBOKC-FSPTSI, agar melakukan
penguatan organisasi melalui kerja
sama dan komunikasi dengan para
stakeholder. Menaker menyebut,
para anggota DBOKC- FSPTSI
merupakan anak bangsa yang harus
mendapatkan perlindungan baik
jaminan sosial serta mendapatkan
pelatihan untuk dapat meningkatkan
keahliannya.
26. 23 STIKes Bustanul Ulum Langsa Positive Harian Rakyat Aceh
May Laksanakan HIPERKES dan
2022 Keselamatan Kerja bagi
Lulusan Baru

STIKes Bustanul Ulum Langsa
mengadakan Pelatihan Higiene
Perusahaan, Kesehatan, dan
Keselamatan Kerja (HIPERKES dan
Keselamatan Kerja) yang
berkoordinasi dengan AGD 118 serta
Direktorat Bina Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) Kementrian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
Kedepan STIKes Bustanul Ulum
Langsa beserta Lembaga Perintis 119
Aceh akan terus melaksanakan
kegiatan pelatihan tidak hanya
HIPERKES & Kesehatan Kerja saja
namun pada pelatihan lainnya yang
berfokus pada peningkatan
kompetensi bagi mahasiswa.
Pelatihan ini dilaksanakan selama
lima hari, sejak tanggal 18-22 Mei
2022 di Aula Serbaguna STIKes
Bustanul Ulum Langsa yang dibuka
oleh Arista Ardilla, STR, M.K.M selaku
Wakil Ketua I STIKes Bustanul Ulum
Langsa mewakili Ketua STIKes yang
sedang berada diluar kota. "Kegiatan
pelatihan ini merupakan salah satu
cara untuk meningkatkan mutu
lulusan Kesehatan di STIKes Bustanul
Ulum Langsa." ujar Arista dalam
sambutannya di pembukaan
pelatihan tersebut.

27. 23 Dinamika Industri, Kebutuhan Positive Seputar Cibubur
May Tenaga Kerja Berkualitas
2022 Terus Meningkat

Dinamika industri dimungkinkan akan
mengubah komposisi berbagai sektor
lapangan pekerjaan. "Namun,
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pekerjaan yang bersifat rutin dan
terprediksi akan rentan terhadap
otomasi, seperti pekerjaan
pengumpulan dan pemrosesan data,"
jelas Anwar sanusi, Sekretaris Jendral
Kementerian Ketenagakerjaan RI saat
memberikan sambutan pada
Workshop Penguatan Informasi
Permintaan Pasar Kerja di Kawasan
Batam Kepulauan Riau.
28. 23 Lulusan SMA Merapat! Proyek Neutral Idn Times
May Bendungan IKN Nusantara
2022 Buka Lowongan

Pembangun Bendungan Sepaku
Semoi di Kabupaten Penajam Paser
Utara tengah dipercepat demi
mendukung kebutuhan air baku dan
pengendalian banjir di kawasan Ibu
Kota Negara (IKN) Nusantara di
Provinsi Kalimantan Timur. 3. Sekilas
proyek Bendungan Sepaku Semoi
untuk menunjang IKN. PT Brantas
Abipraya (Persero) membuka
lowongan kerja untuk tamatan
pendidikan setingkat SMA. Nantinya,
pelamar yang diterima akan
ditempatkan di Abipraya Alat &
Precast untuk posisi mekanik dengan
penempatan di proyek Jaringan Irigasi
Baliase, Sulawesi Selatan dan proyek
Bendungan Sepaku Semoi,
Kalimantan Timur.

29. 23 Lowongan Kerja BUMN,
Positive Republik Merdeka
May Berikut Posisi dan Syarat yang
Sumsel
2022 Dibutuhkan

Untuk diketahui, PT Brantas Abipraya
sendiri merupakan salah satu BUMN
yang bergerak dibidang kontruksi. Hal
tersebut diketahui dari unggahan
resmi Kementerian
Ketenagaankerjaan RI melalui akun
Instagramnya, @kemnaker bahwa
posisi yang dibutuhkan yakni sebagai
mekanik (Kontrak proyek) di BUMN
kontruksi tersebut. Lantas apa saja
persyaratan yang diperlukan untuk
bergabung dalam BUMN tersebut,
beriku ulasannya;. Lowongan
pekerjaan tersebut dalam rangka
memenuhi kebutuhan pegawai sesuai
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Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan (RKAP) dan Rencana
Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).
30. 23 Daftar Segera! Gelombang 30 Neutral Semarangku.com
May Kartu Prakerja Resmi Dibuka,
2022 Bisa Login Pakai Handphone di
www.prakerja.go.id Semarangku

"Gelombang 30 Kartu Prakerja telah
dibuka!, " tulis Kemnaker pada
Instagram resminya. Simak cara ikut
seleksi Program Kartu Prakerja
Gelombang 30, bisa login pakai
handphone atau komputer di laman
www.prakerja.go.id. Berikut
persyaratan wajib sebelum mengikuti
seleksi Gelombang 30 Kartu Prakerja,
yakni:. Segera daftar Kartu Prakerja
Gelombang 30 yang telah resmi
dibuka. Resmi dibuka, pendaftaran
Kartu Prakerja Gelombang 30 bisa
login pakai handphone.

31. 23 Menaker Minta Pengemudi Positive Obligasi.id
May Bisa Tingkatkan Kompetensi
2022 dan Mendapat Perlindungan

Viral Pengemudi Arogan, Ini Sanksi
Bagi Pengendara yang Ugal-ugalan
dan Main Hakim Sendiri di Jalan.
Dalam kesempatan tersebut,
Menaker mengatakan bahwa
pemerintah menaruh harapan kepada
serikat pekerja/serikat buruh,
khususnya DBOKC-FSPTSI, agar
melakukan penguatan organisasi
melalui kerja sama dan komunikasi
dengan para stakeholder. "Kerja sama
dan komunikasi ini penting untuk
mendorong tumbuhnya SDM unggul
dalam memberikan solusi yang
konstruktif dan visioner," ucap
Menaker yang didampingi Staf Khusus
Menaker Dita Indah Sari. Sehingga
dapat mereka menghadapi
perkembangan ekonomi dan
ketenagakerjaan yang begitu dinamis.

32. 23 Menaker Minta Pengemudi Positive Juragananime.id
May Bisa Tingkatkan Kompetensi
2022 dan Mendapat Perlindungan

Dalam kesempatan tersebut,
Menaker mengatakan bahwa
pemerintah menaruh harapan kepada
serikat pekerja/serikat buruh,
khususnya DBOKC-FSPTSI, agar
melakukan penguatan organisasi
melalui kerja sama dan komunikasi

22

dengan para stakeholder. "Kerja sama
dan komunikasi ini penting untuk
mendorong tumbuhnya SDM unggul
dalam memberikan solusi yang
konstruktif dan visioner," ucap
Menaker yang didampingi Staf Khusus
Menaker Dita Indah Sari. Sehingga
dapat mereka menghadapi
perkembangan ekonomi dan
ketenagakerjaan yang begitu dinamis.
Hal tersebut disampaikan Menaker
saat menghadiri acara halalbihalal
dengan perkumpulan komunitas
pengemudi Indonesia yang tergabung
dalam Driver Biker Ojek Kamtibmas
Community (DBOKC) di Tangerang
Selatan, Senin (23/5/2022).
33. 23 [TERBARU] Menaker Minta
Positive Ometraco.com
May Pengemudi Bisa Tingkatkan
2022 Kompetensi dan Mendapat
Perlindungan - Ometraco.com

Hal tersebut disampaikan Menaker
saat menghadiri acara halalbihalal
dengan perkumpulan komunitas
pengemudi Indonesia yang tergabung
dalam Driver Biker Ojek Kamtibmas
Community (DBOKC) di Tangerang
Selatan, Senin (23/5/2022). "Para
anggota DBOKC- FSPTSI merupakan
anak bangsa yang harus mendapatkan
perlindungan baik jaminan sosial
serta mendapatkan pelatihan untuk
dapat meningkatkan keahliannya,"
kata Menaker Ida.

34. 23 BSU 2022 Kapan akan Cair? Ini Neutral Pikiran Rakyat
May Penjelasan Kemnaker dan
Depok
2022 Cara Cek Status Penerima BLT
Subsidi Gaji Rp1 Juta

Hingga kini banyak yang masih
mempertanyakan terkait kapan
pencairan BSU 2022 atau BLT Subsidi
Gaji Rp1 Juta. Namun terkait hal ini,
Kemnaker telah memberikan
penjelasan terkait jadwal pencairan
BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji Rp1
Juta ini. Pasalnya BSU 2022 sampai
saat ini masih belum cair, padahal
sebelumnya dijadwalkan akan cair
pada bulan April lalu. Kemnaker
menyebut saat ini tengah
mempersiapkan regulasi teknis terkait
pelaksanaan BSU 2022.
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35. 23 Merasa Kurang Diperhatikan, Positive Nahdlatul Ulama
May Menaker Dorong Para
2022 Pengemudi Dapat Jaminan
Sosial

"Para anggota DBOKC- FSPTSI
merupakan anak bangsa yang harus
mendapatkan perlindungan baik
jaminan sosial serta mendapatkan
pelatihan untuk dapat meningkatkan
keahliannya," kata Menaker Ida.. Hal
tersebut disampaikan Menaker saat
menghadiri acara halal bihalal dengan
perkumpulan komunitas pengemudi
Indonesia yang tergabung dalam
Driver Biker Ojek Kamtibmas
Community (DBOKC) di Tangerang
Selatan, Senin (23/5/2022) sore..
Selain persoalan pelindungan sosial,
Menaker juga menyebut bahwa para
pengemudi juga harus mendapatkan
kesempatan untuk meningkatkan
kompetensi. Dalam kesempatan
tersebut, Menaker mengatakan
bahwa pemerintah menaruh harapan
kepada serikat pekerja/serikat buruh,
khususnya DBOKC-FSPTSI, agar
melakukan penguatan organisasi
melalui kerja sama dan komunikasi
dengan para stakeholder.

36. 23 Aspirasi Wenny Haryanto,
Positive Beritabekasi.co.id
May Ponpes Thariiqul Jannah
2022 Dibangun BLK Komunitas dari
Kemnaker

Wenny Haryanto dalam
meningkatkan Sumber Daya Manusia
(SDM) para santri pondok pesantren.
"Tentunya hal ini tidak terlepas dari
perhatian pemerintah dan anggota
DPR RI yakni Ibu Wenny Haryanto
yang sudah menunjukkan hasil
kerjanya secara nyata dalam rangka
meningkatkan mutu pendidikan di
pondok pesantren," pungkasnya.
Sementara seperti dijelaskan Huda
Sulistio selaku Tenaga Ahli Anggota
DPR RI Wenny Haryanto menjelaskan,
pembangunan gedung BLKK Jurusan
Desain Mode dan Tekstil di Pondok
Pesantren Thariiqul Jannah sudah
dimulai sejak November 2021 lalu.
Menurut pria akrab disapa Gus Huda,
keberadaan BLKK di Pondok
Pesantren Thariiqul Jannah
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merupakan hasil penyerapan aspirasi
yang diperjuangkan anggota DPR RI
dari Fraksi Golkar, Wenny Haryanto
dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa
Barat VI (Kota Bekasi dan Kota
Depok).
37. 23 Merasa Kurang Diperhatikan, Positive Jogoboyo.com
May Menaker Dorong Para
2022 Pengemudi Dapat Jaminan
Sosial - JogoBoyo #JagaNKRI

"Para anggota DBOKC- FSPTSI
merupakan anak bangsa yang harus
mendapatkan perlindungan baik
jaminan sosial serta mendapatkan
pelatihan untuk dapat meningkatkan
keahliannya," kata Menaker Ida.
Dalam kesempatan tersebut,
Menaker mengatakan bahwa
pemerintah menaruh harapan kepada
serikat pekerja/serikat buruh,
khususnya DBOKC-FSPTSI, agar
melakukan penguatan organisasi
melalui kerja sama dan komunikasi
dengan para stakeholder.

38. 23 Menaker Dorong Pengemudi Positive Tunjuk
May Terlindungi Jamsostek dan
2022 Dapat Meningkatkan
Kompetensi

DPRD DKI minta satu dari empat
proyek ITF dibiayai APBD 9 minutes
ago Oppo Jadi Penguasa Pasar Ponsel
Indonesia per Q1 2022 11 minutes
ago Roadshow LTTMF 2.

39. 23 [TERBARU] Menaker Dorong Positive Ometraco.com
May Pengemudi Terlindungi
2022 Jamsostek dan Dapat
Meningkatkan Kompetensi Ometraco.com

Foto: Dokumen Kemnaker
Ometraco.com, JAKARTA- Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mendorong para pengemudi
jasa transportasi mendapatkan
perlindungan jaminan sosial
ketenagakerjaan (Jamsostek). Dalam
kesempatan tersebut, Menaker
menyampaikan pemerintah menaruh
harapan kepada serikat pekerja atau
buruh khususnya DBOKC-FSPTSI agar
menguatkan organisasi melalui kerja
sama dan komunikasi dengan para
stakeholder. Menaker Ida juga
berharap para pengemudi harus
mendapatkan kesempatan
meningkatkan kompetensi, sehingga
mereka menghadapi perkembangan
ekonomi dan ketenagakerjaan yang
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begitu dinamis. "Para anggota
DBOKC- FSPTSI merupakan anak
bangsa yang harus mendapatkan
perlindungan baik jaminan sosial
serta mendapatkan pelatihan untuk
dapat meningkatkan keahliannya,"
kata Menaker Ida Fauziyah.
40. 23 Cara Cek BSU 2022 Kapan Cair Positive Ayo Cirebon
May dan Persyaratan Lengkap BSU
2022 BLT Subsidi Gaji BPJS
Ketenagakerjaan - Ayo
Cirebon

Ketahui cara cek BSU 2022 kapan cair
dan persyaratan lengkap BSU BLT
Subsidi Gaji BPJS Ketenagakerjaan.
Banyak peserta bertanya BSU 2022
kapan cair atau BSU BLT Subsidi Gaji
kapan cair. BSU 2022 merupakan
program lanjutan dari BSU BLT Subsidi
Gaji yang juga turut digulirkan tahun
sebelumnya. Pada April 2022, Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pernah
berkata Pemerintah melalui
Kementerian Ketenagakerjaan
kembali mengucurkan BSU BLT
Subsidi Gaji BPJS Ketenagakerjaan
2022.

41. 23 BSU BLT BPJS
Neutral Ayo Bandung
May Ketenagakerjaan Rp8,8 Triliun
2022 dari Kemnaker Cair Mei ? Cek
Status Penerima Via 3 Link Ini

BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan Rp8,8
Triliun dari Kemnaker Cair Mei? BSU
BLT BPJS Ketenagakerjaan awalnya
disebut-sebut cair April 2022, apakah
cair Mei? Cek Status Penerima Via 3
Link Ini akan dijelaskan dalam artikel.

42. 23 Laporkan Jika BSU BPJS
Negative Ayo Semarang
May Ketenagakerjaan 2022 Tak
2022 Cair, Ini Tanda Rp1 juta Masuk
Rekening

Pekerja bisa melapor ke Kemnaker
jika BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022
tak cair ke rekening pekerja penerima
sebesar Rp1 juta. Sempat dijanjikan
cair pada bulan April 2022, Bantuan
Subsidi Upah atau BSU BPJS
Ketenagakerjaan sebesar Rp1 juta
ternyata batal dibagikan. Penerima
BSU BPJS Ketenagakerjaan
merupakan pekerja atau buruh gaji di
bawah Rp3,5 juta. Sampai saat ini,
memang belum pasti kapan BSU BPJS
Ketenagakerjaan untuk para pekerja
akan cair.
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43. 23 Kemenaker Dorong Para
Positive Sonora.id
May Pengemudi untuk Mendapat
2022 Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan

Hal tersebut disampaikan oleh
Menaker saat menghadiri acara halal
bihalal dengan komunitas pengemudi
Indonesia, yang tergabung dalam
Driver Biker Ojek Kamtibmas
Community (DBOKC) di Tangerang
Selatan, Banten, Senin (23/5). Selain
membahas persoalan pelindungan
sosial, Menaker juga menyebut
bahwa para pengemudi harus
mendapatkan kesempatan, untuk
meningkatkan kompetensi. "Para
anggota DBOKC- FSPTSI merupakan
anak bangsa yang harus mendapatkan
perlindungan baik jaminan sosial
serta mendapatkan pelatihan untuk
dapat meningkatkan keahliannya,"
ujar Menaker Ida Fauziyah, Senin
(23/5/2022). Dalam kesempatan
tersebut Menaker juga mengatakan,
bahwa pemerintah menaruh harapan
kepada serikat pekerja/serikat buruh,
khususnya DBOKC-FSPTSI, agar
melakukan penguatan organisasi
melalui kerja sama dan komunikasi
dengan para stakeholder.

44. 23 BLT Gaji Rp 1 Juta Mau Cair,
May Namamu Ada di Sini?
2022

Neutral Detik

Pemerintah akan kembali
mengucurkan Bantuan Subsidi Upah
(BSU)atau BLT gaji Rp 1 juta pada
2022. Rencananya BLT gaji yang
bernilai Rp 1 juta ini akan diberikan
kepada 8,8 juta pekerja yang tersebar
di seluruh Indonesia. Bagi masyarakat
yang ingin mengetahui apakah dirinya
termasuk sebagai penerima BLT
subsidi gaji atau bukan, maka yang
bersangkutan bisa mengecek secara
langsung melalui situs
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Cara
cek nama penerima BSU Rp 1 juta.

45. 23 Informasi Terbaru Tentang
May Kriteria Penerima Bantuan
2022 Subsidi Upah Tahun 2022

Positive Tribun News
Manado

Sebelumnya, Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah
menyampaikan pihaknya tengah
mempersiapkan pelaksanaan BSU
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2022. "Saat ini Kemnaker tengah
mempersiapkan instrumen kebijakan
pelaksanaan BSU 2022 dan akan
memastikan program BSU dapat
dijalankan dengan cepat, tepat,
akurat dan akuntabel," katanya di
Masjid Al-Akbar Surabaya, Jawa
Timur, Minggu (1/5/2022), dilansir
laman Kemnaker. "Saat ini
Kementerian Ketenagakerjaan tengah
menyiapkan antara lain
merampungkan regulasi teknis
pelaksanaan BSU 2022, mengajukan
dan merevisi anggaran bersama
Kementerian Keuangan." "Tidak kalah
penting adalah mereview data calon
penerima BSU 2022 dengan BPJS
Ketenagakerjaan dan berkoordinasi
dengan pihak Himbara selaku bank
penyalur."
46. 23 Menaker Dorong Para
May Pengemudi Terlindungi
2022 Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan

Positive Merdeka

28

"Para anggota DBOKC- FSPTSI
merupakan anak bangsa yang harus
mendapatkan perlindungan baik
jaminan sosial serta mendapatkan
pelatihan untuk dapat meningkatkan
keahliannya," kata Menaker Ida.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah, mendorong agar para
pengemudi jasa transportasi
mendapat pelindungan sosial
ketenagakerjaan. Hal tersebut
disampaikan Menaker saat
menghadiri acara halalbihalal dengan
perkumpulan komunitas pengemudi
Indonesia yang tergabung dalam
Driver Biker Ojek Kamtibmas
Community (DBOKC) di Tangerang
Selatan, Senin (23/5/2022) sore.
Selain persoalan pelindungan sosial,
Menaker juga menyebut bahwa para
pengemudi juga harus mendapatkan
kesempatan untuk meningkatkan
kompetensi.

47. 23 Kemnaker dorong pengemudi Positive Sempugi
May dapat perlindungan sosial
2022 ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) mendorong para
pengemudi jasa transportasi
mendapatkan jaminan perlindungan
sosial ketenagakerjaan yang memadai
dari berbagai risiko kecelakaan kerja
ataupun akibatnya. Selain mendorong
memberikan jaminan perlindungan
sosial ketenagakerjaan, para
pengemudi juga harus memiliki
kesempatan dalam meningkatkan
kompetensi agar mampu menghadapi
perkembangan ekonomi dan
ketenagakerjaan yang dinamis dalam
masyarakat.

48. 23 Gelombang 30 Kartu Prakerja Neutral Inilah Koran
May Telah Dibuka! Buruan
2022 Gabung, Begini Caranya

Pendaftaran Kartu Prakerja
gelombang 30 sudah dibuka pada
Minggu 22 Mei 2022. Informasi
pembukaan pendaftaran Kartu
Prakerja gelombang 30
diinformasikan melalui unggahan di
akun Instagramnya Kemnaker. Bagi
pendaftar yang akunnya sudah
diverifikasi, jangan lupa untuk login
dan klik "Gabung" ke Gelombang 30
agar dapat masuk ke tahap seleksi. 5.
Klik "Gabung" pada Gelombang yang
sedang dibuka.

49. 23 BSU 2022 Kapan Cair? Cek
May Segera Dengan Cara Ini
2022

Pertanyaan BSU 2022 kapan cair
masih sering muncul, karena yang
tadinya dijadwalkan April sampai saat
ini belum juga cair. Sehingga banyak
orang yang berfikir apakah BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022 ditiadakan,
atau diganti dengan kebijakan
lainnya. Namun pertanyaan tersebut
langsung terbantah oleh pernyataan
Kemnaker, karena pemerintah telah
mengalokasikan dana sebesar Rp8,8
Triliun untuk BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022. : CFD Dago
dan Buah Batu Belum Bisa Digelar,
Begini Penjelasan Wali Kota Bandung.
"Pemerintah (melalui Kementerian

Neutral Ayo Bandung
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Ketenagakerjaan) mengalokasikan
anggaran BSU (BPJS Ketenagakerjaan)
2022 sebesar Rp8,8 Triliun dengan
alokasi bantuan per penerima sebesar
Rp1 Juta," Ucap Kemnaker melalui
laman resmi Instagram milik
Kementerian Ketenagakerjaan.
50. 23 Peringati Hari Buruh
May Internasional, BPJS
2022 Ketenagakerjaan Bagikan
Puluhan Sembako

Neutral Ekbis Banten

Dalam rangka memperingati Hari
Buruh Internasional atau May Day
dengan tema 'Pulih Bersama pekerja
Indonesia', BPJS Ketenagakerjaan
atau BP Jamsostek Kota Cilegon
membagikan puluhan paket sembako
kepada pekerja di wilayah kawasan
Ciwandan Kota Cilegon. "Bantuan ini
merupakan bentuk empati sekaligus
dukungan BPJS Ketenagakerjaan
kepada pekerja yang terdampak
pandemi Covid-19. Kami membagikan
paket sembako berisi minyak goreng,
gula dan beras dengan harapan
setidaknya dapat sedikit meringankan
beban pekerja di masa pandemi ini,"
kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan
Kota Cilegon Hary Dwi Marwoko
kepada Ekbisbanten.com, Senin
(23/5/2022). Selain membagikan
puluhan paket sembako, BPJS
Ketenagakerjaan Kota Cilegon juga
memanfaatkan momentum Hari
Buruh Internasional itu untuk
peningkatan layanan dan manfaat
kepada pekerja Indonesia, khususnya
di wilayah Kota Cilegon melalui
perlindungan jaminan sosial
ketenagakerjaan serta peningkatan
layanan agar lebih lengkap, lebih
mudah dan lebih cepat bagi pekerja.

51. 23 Samsung A52 sampai
Neutral Ayo Bandung
May Samsung A53, Ini 11 Daftar
2022 Samsung Terbaru 2022 Bulan
Ini

Cek daftar Samsung terbaru 2022
bulan ini, dari HP Samsung terbaru,
Samsung Galaxy A52 hingga Samsung
Galaxy A53. Samsung A52 sampai
Samsung A53, Ini 11 Daftar Samsung
Terbaru 2022 Bulan Ini. COM--
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Samsung masih menjadi salah merek
ponsel yang paling diminati di
Indonesia. Apalagi harga HP Samsung
selalu dibanderol beragam.
52. 23 CEK Kamu Penerima Subsidi Positive Tribun News Batam
May Gaji Tahun 2022 di Sini,
2022 Khusus Pekerja Bergaji Rp3,5
Juta & Peserta BPJS

Kabar baik untuk buruh/pekerja
penerima upah, yang bakal mendapat
subsidi gaji 2022. Subsidi gaji atau
Bantuan Subsidi Upah (BSU) adalah
bansos dari pemerintah untuk tenaga
kerja Indonesia. Di mana pekerja dan
buruh yang bergaji di bawah Rp 3,5
juta yang akan mendapatkan subsidi
gaji/BSU. Namun ada syarat lain yang
harus dipenuhi untuk mendapatkan
subsidi gaji ini, yaitu peserta harus
terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

53. 23 Tata Cara Membeli Pelatihan Neutral Tribun News Sumsel Program Kartu Prakerja banyak
May Bagi Peserta Program Prakerja
diminati masyarakat tanah air yang
2022 di Laman kemnaker.go.id
sudah memasuki usia produktif.
Sebab banyak manfaat yang akan
diterima oleh peserta yang
dinyatakan lolos program kartu
Prakerja ini. Peserta yang telah
dinyatakan lolos program kartu
Prakerja juga diharuskan untuk
menautkan nomor rekeningnya agar
insentif dapat dicairkan untuk biaya
pelatihan. Berikut tata cara membeli
pelatihan di laman Kemnaker bagi
peserta yang lolos program Prakerja.
54. 23 Wapres Serahkan Manfaat
May Program dan Beasiswa BPJS
2022 Ketenagakerjaan kepada
Keluarga Pekerja

Positive Pojok Bandung
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Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin
menyerahkan santunan kematian dan
manfaat beasiswa pendidikan sebesar
Rp1,26 miliar kepada lima ahli waris
atau keluarga peserta BPJS
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK)
yang meninggal akibat kecelakaan
kerja. "Terima kasih kepada BPJS
Ketenagakerjaan dalam
menyelenggarakan jaminan sosial,"
jelas Wapres Ma'ruf Amin dalam
sambutannya selepas menyerahkan
santunan. Penyerahan santunan
tersebut didampingi oleh Menteri

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan
Direktur Utama BPJAMSOSTEK
Anggoro Eko Cahyo saat kunjungan
kerja Wapres di Panti Sosial Meohai
Kendari, Kamis (19/5). Santunan yang
diserahkan Ma'ruf Amin terdiri dari
santunan kematian akibat kecelakaan
kerja (JKK), manfaat Jaminan Pensiun
(JP), Jaminan Hari Tua (JHT) dan
manfaat beasiswa.
55. 23 Cara Cek Bantuan Subsidi
May Upah Terbaru 2022
2022

Positive Bogordaily.net

Cara Cek Bantuan Subsidi Upah
Terbaru 2022 bisa disimak dalam
penjelasan berikut. Itu mengingat
Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi yang
bergaji Rp1 juta sudah bisa dicairkan
kembali. Ya, tahun ini pemerintah
akan kembali mengucurkan Bantuan
Subsidi Upah (BSU) atau BLT gaji Rp 1
juta pada 2022. 5. Maka akan terlihat
di akun tersebut jika Anda penerima
bantuan subsidi gaji.

56. 23 Kapan BSU 2022 Cair?
Positive Suara Merdeka
May Akhirnya yang Ditunggu, Cek
2022 Pernyataan Resmi Kemnaker
dan BPJS Ketenagakerjaan Ini

Kapan BSU 2022 cair sebenarnya
telah dijawab oleh Kemnaker melalui
rilis resminya. BSU 2022 sudah
dipastikan akan cair, karena program
ini memiliki tujuan melindungi,
mempertahankan, dan meningkatkan
kemampuan ekonomi
pekerja/buruh.>.
SUARAMERDEKA.COM- Pertanyaan
mengenai kapan pencairan BSU 2022
akan terjawab pada artikel ini.
Dengan demikian, masyarakat tidak
perlu lagi mempertanyakan kapan
BSU 2022 cair lagi.

57. 23 Bupati Karimun Buka
May Pelatihan Scaffolding dan
2022 Rigger Tahun 2022 yang
Diikuti 73 Orang

"Insha Allah ada 17 jenis pelatihan
yang sudah kita siapkan, termasuk
Rigger dan Scaffolding yang telah
dimulai hari ini," kata Bupati Karimun
Dr H Aunur Rafiq S.Sos M.Si saat
membuka pelatihan Rigger dan
Scaffolding tahun 2022 di Hotel Aston
Karimun, Senin (23/5/2022). Pemkab
Karimun telah menyiapkan anggaran

Neutral Info Kepri
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sebesar Rp 4.8 miliar,- untuk
mengadakan pelatihan bagi 430
tenaga kerja dengan 17 jenis
pelatihan pada tahun 2022 ini. Ia
menyebut pelatihan tahap pertama
ini diikuti sebanyak 73 orang, yang
mengikuti pelatihan scaffolding
sebanyak 37 orang sedangkan sisanya
36 orang lagi mengikuti pelatihan
rigger. Pelatihan ini digelar Dinas
Ketenagakerjaan dan Perindustrian
Karimun bekerja sama dengan dua
Perusahaan Jasa Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (PJK3) yang sudah
berlisensi dari Kementerian
Ketenagakerjaan.
58. 23 Kabar Baik! Pendaftaran Kartu Neutral Jayati Kediri
May Prakerja Gelombang 30 Sudah
2022 Dibuka, Ini Cara Daftarnya

Tangkapan layar kartu Prakerja
gelombang 30-Kemnaker-Instagram
JAYATI KEDIRI- Pemerintah melalui
Kemnaker (Kementerian
Ketanagakerjaan) Republik Indonesia
telah membuka pendaftaran
gelombang 30 Kartu Prakerja. Kartu
Prakerja merupakan kartu bagi
masyarakat untuk memberikan
program pelatihan dan pembinaan
Warga Negara Indonesia supaya
memiliki keterampilan.

59. 23 Penyebab BSU Belum Cair
Positive Tribun News
May Diungkap Pemerintah Kapan
Pontianak
2022 Subsidi Gaji BPJS Rp 1 Juta
Disalurkan

Pemerintah akhirnya mengungkap
penyebab Bantuan Subsidi Upah
(BSU) tahun 2022 belum cair lagi
hingga saat ini. Tetapi BSU akan
diberikan secara sekaligus, jadi setiap
penerima BSU akan mendapatkan
dana bantuan sebesar Rp 1 juta.
Kapan BSU 2022 Cair?. Namun sampai
saat ini kami belum dapat
memberikan informasi lebih lanjut
terkait Subsidi Upah (BSU) karena hal
tersebut masih dalam tahap
penyusunan regulasi oleh
Pemerintah.
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60. 23 Kartu Prakerja Gelombang 30 Positive Jurnalis Indonesia
May Resmi Dibuka! Buruan Penuhi
2022 Persyaratannya Berikut Ini

Tangkapan layar kartu Prakerja
gelombang 30-Kemnaker-Instagram
JURNALIS INDONESIA- Kabar gembira!
"Yuk kita lanjut ke Gelombang 30!"
tulis akun prakerja.go.id. Kemudian
akun tersebut juga mengingatkan
untuk menyelesaikan proses
pendaftaran sebagaimana mestinya,
sehingga ketika pembukaan
gelombang dilakukan bisa langsung
klik 'Gabung Gelombang'. Program
Kartu Prakerja adalah program
pengembangan kompetensi kerja dan
kewirausahaan yang ditujukan bagi
para pencari kerja, pekerja yang
terkena PHK atau pekerja yang
membutuhkan peningkatan
kompetensi, termasuk pelaku usaha
mikro dan kecil. Lantas, bagaimana
mendaftar program Kartu Prakerja ini,
berikut syarat dan cara
mendaftarnya.

61. 23 STIKes Bustanul Ulum Langsa Positive Aceh Satu
May Laksanakan HIPERKES dan
2022 Keselamatan Kerja bagi
Lulusan Baru

STIKes Bustanul Ulum Langsa
laksanakan HIPERKES dan
Keselamatan Kerja bagi lulusan baru.
STIKes Bustanul Ulum Langsa
mengadakan Pelatihan Higiene
Perusahaan, Kesehatan, dan
Keselamatan Kerja (HIPERKES dan
Keselamatan Kerja), Senin (23/5/22).
Kedepan STIKes Bustanul Ulum
Langsa beserta Lembaga Perintis 119
Aceh akan terus melaksanakan
kegiatan pelatihan tidak hanya
HIPERKES & Kesehatan Kerja saja
namun pada pelatihan lainnya yang
berfokus pada peningkatan
kompetensi bagi mahasiswa.
Pelatihan ini berlangsung selama lima
hari, sejak tanggal 18-22 Mei 2022
bertempat di Aula Serbaguna STIKes
Bustanul Ulum Langsa dan dibuka
oleh Arista Ardilla, STR, M.K.M selaku
Wakil Ketua I STIKes Bustanul Ulum
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Langsa mewakili Ketua STIKes yang
sedang berada diluar kota.
62. 23 Tingkatkan Skill Pekerja,
May Disnaker Karimun Gelar
2022 Pelatihan Rigger dan
Scaffolding

Positive Batam Today

63. 23 Wapres Serahkan Manfaat
May Program dan Beasiswa BPJS
2022 Ketenagakerjaan untuk
Keluarga Pekerja

Positive Harian Rakyat Aceh "Terima kasih kepada BPJS
Ketenagakerjaan dalam
menyelenggarakan jaminan sosial,"
jelas Wapres Ma'ruf Amin dalam
sambutannya selepas menyerahkan
santunan. HARIANRAKYATACEH.COMWakil Presiden Ma'ruf Amin
menyerahkan santunan kematian dan
manfaat beasiswa pendidikan sebesar
Rp1,26 miliar kepada lima ahli waris
atau keluarga peserta BPJS
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK)
yang meninggal akibat kecelakaan
kerja. Penyerahan santunan tersebut
didampingi oleh Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan
Direktur Utama BPJAMSOSTEK
Anggoro Eko Cahyo saat kunjungan
kerja Wapres di Panti Sosial Meohai
Kendari, pada Kamis (19/5) lalu.
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Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Karimun, menggelar
pelatihan berdasarkan unit
kompetensi yakni Rigger dan
Scaffolding Tahun 2022. Pelatihan
Rigger dan Scaffolding Tahun 2022
tersebut, resmi dibuka Bupati
Karimun, Aunur Rafiq di Hotel Aston
Karimun, Senin (23/5/2022). Adapun
total peserta pelatihan Rigger dan
Scaffolding berjumlah 73 orang,
dengan rincian 36 peserta dari 12
kecamatan mengikuti pelatihan
Rigger serta 37 peserta dari 11
kecamatan mengikuti pelatihan
Scaffolding. Sementara Kepala Bidang
Pelatihan Disnaker Karimun,
Armansyah, mengatakan, pelatihan
Rigger dan Scaffolding dilaksanakan
bekerjasama dengan perusahaan jasa
K3 yakni PT Tri Multi Guna Solusi dan
PT Tachi Trainindo.

Santunan yang diserahkan Ma'ruf
Amin terdiri dari santunan kematian
akibat kecelakaan kerja (JKK), manfaat
Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari
Tua (JHT) dan manfaat beasiswa.
64. 23 Kemenaker: Dunkin' Donuts Neutral Tunjuk
May akan Bayar THR Pekerja Mulai
2022 Juni

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTAKementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) menyatakan, PT
Dunkindo Lestari, pemegang merek
dagang Dunkin' Donuts, akan
membayar THR pekerjanya 2021 dan
2022, mulai Juni mendatang. Perkara
tunggakan THR ini mulai
menunjukkan titik terang usai pihak
perusahaan dan serikat pekerja
dipertemukan di kantor Kemenaker.
Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos)
Kemenaker Indah Anggoro Putri
menjelaskan, pihaknya
mempertemukan manajemen PT
Dunkindo Lestari dan Serikat Pekerja
Dunkindo Lestari (SP KINTARI) di
ruang rapat Dialog Hubungan
Industrial Kemenaker, Jakarta, Senin
(23/5/2022). Setelah berdialog, kedua
belah pihak menyepakati mekanisme
pelunasan tunggakan THR selama dua
tahun itu.

65. 23 Kemenkes Arab Saudi
Neutral Media Indonesia
May bersama Binawan Rekrut 220
2022 Perawat Indonesia

Kerja sama antara Binawan dan
Kemenkes Arab Saudi sudah terjalin
sejak 16 tahun lalu. Selanjutnya,
Binawan akan melaksanakan
pelepasan perawat Indonesia untuk
Kemenkes Arab Saudi pada 31 Mei
2022. Presiden Direktur Binawan
Group Said Saleh Alwaini
menyatakan,"Kami mendapat
kepercayaan untuk mengirimkan 220
perawat ke Kementerian Kesehatan
Arab Saudi." Pada tahun ini, Binawan
dipercaya kembali untuk menjadi
mitra kerja Kemenkes Ara Suadi
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dalam merekrut perawat Indonesia
untuk dapat bekerja di berbagai
fasilitas kesehatan milik pemerintah
Arab Saudi.
66. 23 Ini Langkah Mudah untuk
May Daftar Peserta Bukan
2022 Penerima Upah smnnews.co.id

Neutral Smnnews.co.id

Berdasarkan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan No. 1/2016 tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Program
Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan
Kematian dan Jaminan Hari Tua bagi
Peserta Bukan Penerima Upah.
Pekerja Bukan Penerima Upah adalah
karyawan yang melakukan kegiatan
atau usaha ekonomi secara mandiri
untuk memperoleh penghasilan dari
kegiatan atau usahanya. Lakukan
registrasi melalui website BPJS
Ketenagakerjaan
www.bpjsketenagakerjaan.go.i. Pilih
Tombol Pendaftaran Peserta lalu pilih
Bukan Penerima Upah (BPU). Mengambil nomor antrian untuk
layanan pendaftaran.

67. 23 Wapres Serahkan Manfaat
May Program dan Beasiswa BPJS
2022 Ketenagakerjaan

Positive Jateng Pos

"Terima kasih kepada BPJS
Ketenagakerjaan dalam
menyelenggarakan jaminan sosial,"
jelas Wapres, Ma'ruf Amin, dalam
sambutannya selepas menyerahkan
santunan. Wakil Presiden, Ma'ruf
Amin, menyerahkan santunan
kematian dan manfaat beasiswa
pendidikan sebesar Rp1,26 miliar
kepada lima ahli waris atau keluarga
peserta BPJS Ketenagakerjaan yang
meninggal akibat kecelakaan kerja.
Penyerahan santunan tersebut
didampingi oleh Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dan
Direktur Utama BPJAMSOSTEK,
Anggoro Eko Cahyo, saat kunjungan
kerja Wapres di Panti Sosial Meohai
Kendari, Kamis. Santunan yang
diserahkan Ma'ruf Amin terdiri dari
santunan kematian akibat kecelakaan
kerja, manfaat Jaminan Pensiun,
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Jaminan Hari Tua dan manfaat
beasiswa.
68. 23 Menaker Minta Pengemudi Positive Onews.me
May Bisa Tingkatkan Kompetensi
2022 dan Mendapat Perlindungan

Hal tersebut disampaikan Menaker
saat menghadiri acara halalbihalal
dengan perkumpulan komunitas
pengemudi Indonesia yang tergabung
dalam Driver Biker Ojek Kamtibmas
Community (DBOKC) di Tangerang
Selatan, Senin (23/5/2022). "Para
anggota DBOKC- FSPTSI merupakan
anak bangsa yang harus mendapatkan
perlindungan baik jaminan sosial
serta mendapatkan pelatihan untuk
dapat meningkatkan keahliannya,"
kata Menaker Ida. Suara.comMenteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah, menyebut bahwa para
pengemudi juga harus mendapatkan
kesempatan untuk meningkatkan
kompetensi. Sehingga dapat mereka
menghadapi perkembangan ekonomi
dan ketenagakerjaan yang begitu
dinamis.

69. 23 Info Loker: PT Sinar Sosro
May Cabang Jawa Tengah Buka
2022 Lowongan Kerja untuk
Lulusan SMA Sederajat

Neutral Pikiran Rakyat
Bekasi

Badi Anda yang sedang mencari
lowongan, kini PT Sinar Sosro cabang
Jawa Tengah membuka kesempatan
lowongan kerja bagi pria dan wanita
untuk mengisi formasi yang tersedia.
7. Bersedia ditempatkan di Jawa
Tengah dan DIY. PT Sinar Sosro adalah
perusahaan teh siap minum dalam
kemasan botol yang pertama di
Indonesia dan di dunia. Saat ini, PT
Sinar Sosro membukan kesempatan
lowongan kerja untuk lulusan SMA
Sederajat.

70. 23 Wapres Serahkan Manfaat
May Program dan Beasiswa
2022 BPJAMSOSTEK Kepada
Keluarga Pekerja

Positive Radar Sukabumi

Penyerahan santunan tersebut
didampingi oleh Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan
Direktur Utama BPJAMSOSTEK
Anggoro Eko Cahyo saat kunjungan
kerja Wapres di Panti Sosial Meohai
Kendari, Kamis (19/5). "Terima kasih
kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam
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menyelenggarakan jaminan sosial,"
jelas Wapres Ma'ruf Amin dalam
sambutannya selepas menyerahkan
santunan. Wakil Presiden Ma'ruf
Amin menyerahkan santunan
kematian dan manfaat beasiswa
pendidikan sebesar Rp1,26 miliar
kepada lima ahli waris atau keluarga
peserta BPJS Ketenagakerjaan
(BPJAMSOSTEK) yang meninggal
akibat kecelakaan kerja. Santunan
yang diserahkan Ma'ruf Amin terdiri
dari santunan kematian akibat
kecelakaan kerja (JKK), manfaat
Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari
Tua (JHT) dan manfaat beasiswa.
71. 23 Pendaftaran Prakerja
Neutral Pikiran Rakyat
May Gelombang 30 2022 Telah
Tasikmalaya
2022 Dibuka, Simak Syarat dan Tips
Persiapan Perlu Dilakukan

Pembukaan pendaftaran Prakerja
Gelombang 30 2022 ini disampaikan
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) melalui laman Instagram
resminya. Pendaftaran Prakerja
Gelombang 30 tahun 2022 telah
resmi dibuka. Prakerja Prakerja
Gelombang 30 tahun 2022 ini
merupakan lanjutan dari program
sebelumnya. Pemerintah sendiri
memperpanjang program Prakerja
Gelombang 30 sebagai pemerataan
kesempatan.

72. 23 Cara Cek Status Penerima BSU Neutral Pikiran Rakyat
May 2022 Pakai NIK KTP, Login ke
Depok
2022 bsu.bpjsketengakerjaan.go.id
dan Terima Rp1 Juta

Berikut ini cara cek status penerima
BSU 2022 pakai NIK KTP, tinggal login
ke bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id dan
pekerja bisa dapatkan uang tunai Rp1
juta. Bantuan Subsidi Upah atau BSU
2022 adalah salah satu bansos yang
dinantikan oleh masyarakat, terutama
kalangan pekerja. Pasalnya,
pemerintah telah mengumumkan
bahwa tahun ini BSU 2022 akan
kembali disalurkan bagi pekerja yang
memenuhi kriteria. Setelah banyak
yang menyuarakan kekecewaannya,
Kemenaker akhirnya memberikan
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pernyataan terkait gagal cairnya BSU
2022 di bulan April.
73. 23 Menaker Minta Pengemudi Positive Suara.com
May Bisa Tingkatkan Kompetensi
2022 dan Mendapat Perlindungan

Pada acara halalbihalal ini, Menaker
juga memberikan bantuan paket
sembako kepada anggota DBOKCFSPTSI yang secara simbolis diberikan
kepada Sunaryo, pengemudi truk
lintas provinsi, Redy, pengemudi
Gobox Online, Jaenudin, pengemudi
truk CDD Long, Chaidir dari ojek
online, Ibnu Yakin, supir pribadi,
Komar dari Grab Car dan Eneng,
pengemudi mobil box sayur. Dalam
kesempatan tersebut, Menaker
mengatakan bahwa pemerintah
menaruh harapan kepada serikat
pekerja/serikat buruh, khususnya
DBOKC-FSPTSI, agar melakukan
penguatan organisasi melalui kerja
sama dan komunikasi dengan para
stakeholder. "Kerja sama dan
komunikasi ini penting untuk
mendorong tumbuhnya SDM unggul
dalam memberikan solusi yang
konstruktif dan visioner," ucap
Menaker yang didampingi Staf Khusus
Menaker Dita Indah Sari. Sehingga
dapat mereka menghadapi
perkembangan ekonomi dan
ketenagakerjaan yang begitu dinamis.

74. 23 Menaker Dorong Pengemudi Positive Tempo.co
May Terlindungi Jaminan Sosial
2022 Ketenagakerjaan

Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah, mendorong para
pengemudi jasa transportasi
mendapat pelindungan sosial
ketenagakerjaan. Demikian
disampaikan Menaker saat
menghadiri acara halalbihalal dengan
perkumpulan komunitas pengemudi
Indonesia yang tergabung dalam
Driver Biker Ojek Kamtibmas
Community (DBOKC) di Tangerang
Selatan, Senin, 23 Mei 2022. Selain
persoalan pelindungan sosial,
Menaker menyebut bahwa para

40

pengemudi harus mendapatkan
kesempatan untuk meningkatkan
kompetensi agar sanggup
menghadapi perkembangan ekonomi
dan ketenagakerjaan yang begitu
dinamis. "Para anggota DBOKCFSPTSI merupakan anak bangsa yang
harus mendapatkan perlindungan
baik jaminan sosial serta
mendapatkan pelatihan untuk dapat
meningkatkan keahliannya," kata
Menaker.
75. 23 Gaya Diplomasi Jumhur Lebih Positive Obsession News
May Berani dalam Hadapi
2022 Singapura!

Sikap Singapura memang sering
membuat jengkel dan yang terakhir
ini soal deportasi UAS. Aktivis buruh
Moh Jumhur Hidayat saat memimpin
Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(BNP2TKI) juga gerah terhadap
Singapura khususnya terkait upah TKI
di manca negara. "Upah TKI di
Singapura juga jadi sasarannya karena
kala itu sudah lebih dari 10 tahun
upah TKI tidak pernah naik yaitu S$
280," ungksp Mantan Tenaga
Profesional Kepala BNP2TKI 20072014, Mahmud F Rakasim di Jakarta,
Drnin (23/5/2022). Baru 6 bulan
menjabat tepatnya Juli 2007, Jumhur
menaikkan upah TKI di Singapura dari
S$ 280 menjadi S$ 350 atau naik 25%.

76. 23 BSU 2022 Cair Tanggal Berapa Neutral Pikiran Rakyat
May Saja? Simak Penjelasan
Depok
2022 Kemenaker soal Jadwal
Pencairan serta Status BLT
Pekerja

Pencairan BSU 2022 menjadi salah
satu hal yang banyak dinantikan oleh
pekerja. Terlebih, pemerintah telah
menjanjikan bahwa BSU 2022 akan
kembali disalurkan tahun ini kepada
sebanyak 8,8 juta pekerja. Banyak
yang lantas bertanya 'BSU 2022 cair
tanggal berapa saja?", lantaran
Kementerian Ketenagakerjaan
mulanya menjanjikan bantuan untuk
pekerja ini akan cair sebelum Lebaran
Idulfitri 1443 H. Seperti diketahui,
hingga Mei 2022 ini, pemerintah
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belum juga memulai penyaluran BSU
untuk para pekerja. Selain karena
banyak tahapan yang belum selesai,
Kemenaker juga mengatakan bahwa
pihaknya melakukan revisi dan reviu
daftar nama penerima Bantuan
Subsidi Upah tahun ini.
77. 23 Paman Birin Kembali
May Dianugerahi Kepala Daerah
2022 Peduli Keselamatan dan
Kesehatan Kerja

Positive Republika

Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) untuk yang ketujuh
kalinya, sejak 2016, memberikan
penghargaan kepada Gubernur
Kalimantan Selatan Sahbirin Noor
atau Paman Birin atas upaya nyata
dalam mendorong peningkatan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3). Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Kalimantan
Selatan Noor Ifansyah melalui Kabid
Kabid Pembinaan dan Pengawasan
Ketenagakerjaan Puguh Priyambada,
saat dikonfirmasi Senin (23/5/2022)
malam, membenarkan apresiasi
penerintah terhadap dedikasi Paman
Birin di bidang K3. "Alhamdulillah Pak
Gubernur Paman Birin untuk ketujuh
kali sejak 2016, secara berturut turut
berhasil mempertahankan anugerah
sebagai kepala daerah peduli K3, "
terangnya seperti dalam siaran pers.
Dijelaskan penghargaan pemerintah
itu diberikan karena Paman Birin
selaku kepala daerah secara terukur
melakukan langkah nyata dan
pembinaan kepada instansi atau
perusahaan terkait pentingnya
penerapan K2, terang Puguh.

78. 23 Menaker Ida Dorong
May Pengemudi Terlindungi
2022 Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan - Dobrak

Positive Dobrak.co

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah, mendorong agar para
pengemudi jasa transportasi
mendapat pelindungan sosial
ketenagakerjaan. "Para anggota
DBOKC- FSPTSI merupakan anak
bangsa yang harus mendapatkan
perlindungan baik jaminan sosial
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serta mendapatkan pelatihan untuk
dapat meningkatkan keahliannya,"
kata Menaker Ida saat menghadiri
acara halalbihalal dengan
perkumpulan komunitas pengemudi
Indonesia yang tergabung dalam
Driver Biker Ojek Kamtibmas
Community (DBOKC) di Tangerang
Selatan, Senin (23/5/2022) sore.
Ketua DBOKC-FSPTSI, Ika Restianti,
mengucapkan terima kasih kepada
Menaker Ida Fauziyah, karena sudah
melihat secara dekat terhadap kondisi
para pekerja pengemudi. Hal tersebut
menurut Menaker Ida perlu dilakukan
agar para pengemudi mendapatkan
pelindungan sosial yang memadai dari
berbagai resiko kecelakaan kerja
maupun akibatnya.
79. 23 Segera Dicairkan, Bantuan
Positive Suara Merdeka
May Subsidi Upah atau BSU 2022,
2022 Cek Nama Penerima BLT Disini
Klik Linknya

SUARAMERDEKA.COM- Banyak
warganet yang mencari informasi
Kapan BSU 2022 cair? Simak
penjelasan dan cara cek penerima
BSU 2022. Untuk mengetahui kapan
BSU 2022 cair, Menteri Tenaga Kerja
Ida Fauziyah menjelaskan kenapa
hingga kini Bantuan Subsidi Upah
belum cair. Menaker mengatakan
bahwa pencairan BSU 2022 belum
bisa disalurkan karena ingin
memastikan data penerima sudah
tepat, akurat dana akuntabel.>.

80. 23 Menaker Dorong Pengemudi Positive Jawa Post National
May Terlindungi Jamsostek dan
Network
2022 Dapat Meningkatkan
Kompetensi

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mendorong para
pengemudi jasa transportasi
mendapatkan perlindungan jaminan
sosial ketenagakerjaan (Jamsostek).
Menaker Ida juga berharap para
pengemudi harus mendapatkan
kesempatan meningkatkan
kompetensi, sehingga mereka
menghadapi perkembangan ekonomi
dan ketenagakerjaan yang begitu
dinamis. Dalam kesempatan tersebut,
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Menaker menyampaikan pemerintah
menaruh harapan kepada serikat
pekerja atau buruh khususnya
DBOKC-FSPTSI agar menguatkan
organisasi melalui kerja sama dan
komunikasi dengan para stakeholder.
"Kerja sama dan komunikasi ini
penting untuk mendorong
tumbuhnya SDM unggul dalam
memberikan solusi yang konstruktif
dan visioner," ujar Ida Fauziyah
didampingi Staf Khusus Menaker Dita
Indah Sari.
81. 23 60 Perusahaan di Timika Ikut Positive Salam Papua
May Sosialisasi Pelayanan Antar
2022 Kerja di Daerah yang Digelar
Disnakertrans Kabupaten
Mimika
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Sosialisasi ini bertujuan untuk
mengurangi angka pengangguran
melalui mekanisme pelayanan
penempatan tenaga kerja antar
daerah serta meningkatkan
koordinasi dan menguatkan fungsifungsi pelayanan penempatan tenaga
antar daerah maupun Provinsi itu
diikuti 60 perusahaan di Timika.
"Sebenarnya banyak peserta yang
ingin ikut, tapi karena budget kita
terbatas jadi kita hanya undang 60
perusahaan," ungkap Kepala
Disnakertrans Kabupaten Mimika,
Paulus Yanengga kepada wartawan di
sela- sela kegiatan. Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Kabupaten Mimika
menggelar sosialisasi pelayanan antar
kerja di daerah di salah satu hotel di
Jalan Hasanuddin Timika, Senin
(23/5/2022). Sementara Direktur Bina
Penempatan Tenaga Kerja Dalam
Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia, Dr. Nora Kartika
Setyaningrum yang hadir dalam
kesempatan itu mengatakan
sosialisasi yang dilakukan oleh
Disnakertrans Kabupaten Mimika
merupakan langkah yang tepat.

82. 23 Wapres Serahkan Manfaat
Positive Tribun News Aceh
May Program dan Beasiswa
2022 BPJamsostek kepada Keluarga
Pekerja - Serambinews.com

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin
menyerahkan santunan kematian dan
manfaat beasiswa pendidikan sebesar
Rp 1,26 miliar, kepada 5 ahli waris
atau keluarga peserta BPJS
Ketenagakerjaan (BPJamsostek) yang
meninggal akibat kecelakaan kerja.
Com dari Humas BPJamsostek Langsa,
Senin (23/5/2022), menyebutkan,
penyerahan santunan tersebut
didampingi oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida
Fauziyah dan Direktur Utama
BPJamsostek, Anggoro Eko Cahyo,
saat kunjungan kerja Wapres di Panti
Sosial Meohai Kendari, Kamis
(19/5/2022). Data diterima
Serambinews. Santunan yang
diserahkan Ma'ruf Amin terdiri dari
santunan kematian akibat kecelakaan
kerja (JKK), manfaat Jaminan Pensiun
(JP), Jaminan Hari Tua (JHT), dan
manfaat beasiswa.

83. 23 Menaker Dorong Para
May Pengemudi Terlindungi
2022 Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan

"Para anggota DBOKC- FSPTSI
merupakan anak bangsa yang harus
mendapatkan perlindungan baik
jaminan sosial serta mendapatkan
pelatihan untuk dapat meningkatkan
keahliannya," kata Menaker Ida.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah, mendorong agar para
pengemudi jasa transportasi
mendapat pelindungan sosial
ketenagakerjaan. Hal tersebut
disampaikan Menaker saat
menghadiri acara halalbihalal dengan
perkumpulan komunitas pengemudi
Indonesia yang tergabung dalam
Driver Biker Ojek Kamtibmas
Community (DBOKC) di Tangerang
Selatan, Senin (23/5/2022) sore.
Selain persoalan pelindungan sosial,
Menaker juga menyebut bahwa para
pengemudi juga harus mendapatkan

Positive Pripos
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kesempatan untuk meningkatkan
kompetensi.
84. 23 Perjanjian Diteken, Dunkin' Neutral Detik
May Donuts Bayar THR 15 Juni dan
2022 1 Juli 2022

THR 2021 akan dibayarkan pada Rabu
15 Juni 2022 dan THR 2022 akan
dibayarkan pada Jumat 1 Juli 2022
nanti. Perjanjian bersama antara
manajemen PT Dunkindo Leatari (DL)
dengan Serikat Pekerja Dunkindo
Lestari (SP KINTARI) di ruang rapat
Dialog Hubungan Industrial Direktorat
KPPHI Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) Jakarta, Senin
(23/5/2022). Tercapainya
Kesepakatan dari perselisihan
hubungan industrial tersebut ditandai
penandatanganan Perjanjian Bersama
oleh Manajer HRD DL Djenede Jahya
dengan Ketua Umum SP Kintari, Adi
Darmawan. Penandatanganan ini
disaksikan Direktur Direktur
Kelembagaan dan Pencegahan
Perselisihan Hubungan Industrial
(KPPHI) Ditjen PHI dan Jamsos
Kemnaker, Heru Widianto.

85. 23 Kemenkes Arab Saudi
Neutral Sempugi
May bersama Binawan Rekrut 220
2022 Perawat Indonesia

Binawan Group Berangkatkan 100
Perawat Indonesia ke Kuwait Kerja
sama antara Binawan dan Kemenkes
Arab Saudi sudah terjalin sejak 16
tahun lalu. Selanjutnya, Binawan akan
melaksanakan pelepasan perawat
Indonesia untuk Kemenkes Arab Saudi
pada 31 Mei 2022. Presiden Direktur
Binawan Group Said Saleh Alwaini
menyatakan,"Kami mendapat
kepercayaan untuk mengirimkan 220
perawat ke Kementerian Kesehatan
Arab Saudi." Pada tahun ini, Binawan
dipercaya kembali untuk menjadi
mitra kerja Kemenkes Ara Suadi
dalam merekrut perawat Indonesia
untuk dapat bekerja di berbagai
fasilitas kesehatan milik pemerintah
Arab Saudi.
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86. 23 Kemnaker Sebut Dunkin'
Negative Cnn Indonesia
May Donuts Akan Bayar Tunggakan
2022 THR

Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) menyebut PT Dunkindo
Lestari (DL) atau Dunkin' Donuts akan
membayar tunjangan hari raya (THR)
2021 dan 2022 kepada karyawan.
Sebelumnya, 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.

87. 23 Menaker Dorong Pengemudi Positive Indonesiatoday.co.id Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
May Terlindungi Jamsostek dan
Ida Fauziyah mendorong para
2022 Dapat Meningkatkan
pengemudi jasa transportasi
Kompetensi
mendapatkan perlindungan jaminan
sosial ketenagakerjaan (Jamsostek).
Menaker Ida juga berharap para
pengemudi harus mendapatkan
kesempatan meningkatkan
kompetensi, sehingga mereka
menghadapi perkembangan ekonomi
dan ketenagakerjaan yang begitu
dinamis.. Dalam kesempatan
tersebut, Menaker menyampaikan
pemerintah menaruh harapan kepada
serikat pekerja atau buruh khususnya
DBOKC-FSPTSI agar menguatkan
organisasi melalui kerja sama dan
komunikasi dengan para stakeholder.
"Kerja sama dan komunikasi ini
penting untuk mendorong
tumbuhnya SDM unggul dalam
47

memberikan solusi yang konstruktif
dan visioner," ujar Ida Fauziyah
didampingi Staf Khusus Menaker Dita
Indah Sari..
88. 23 PG Takalar Targetkan Produksi Neutral Kompasjakarta.com REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR- Pabrik
May 21.644 Ton Gula Pasir
Gula Takalar yang berada di bawah
2022
kewenangan PT Perkebunan
Nusantara XIV pada musim giling kali
ini menargetkan memproduksi 21.644
ton gula pasir. "PTPN XIV resmi mulai
proses giling dan diharapkan dapat
menghasilkan 21.644 ton gula pasir,"
kata Direktur PTPN XIV, Tio Handoko,
dalam keterangan persnya di
Makassar, Senin (23/5/2022). Acara
pembukaan giling PG Takalar itu
dihadiri oleh Komisaris Utama, Prof
Ambo Ala dan Komisaris Independen,
serta beberapa pihak terkait.
Sementara itu, Manajer Pabrik Gula
Takalar Burhanuddin P mengatakan,
target tebu sebanyak 256. 160 ton
dengan rendemen 8,5 persen akan
memproduksi gula sebanyak 21.644
ton.
89. 23 Kemnaker Menyambut Positif Positive Progresnews.info
May Tercapainya Perjanjian
2022 Bersama Dunkin Donut
Dengan Serikat Pekerja
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Kementerian Ketenagakerjaan
menyambut positif tercapainya
Perjanjian Bersama (PB) antara
manajemen PT Dunkindo Leatari (DL)
dengan Serikat Pekerja Dunkindo
Lestari (SP KINTARI) di ruang rapat
Dialog Hubungan Industrial,
Direktorat KPPHI Kemnaker, Jakarta,
Senin (23/5/2022). Tercapainya
Kesepakatan dari perselisihan
hubungan industrial tersebut ditandai
dengan ditandatanganinya PB oleh
Manajer HRD DL Djenede Jahya
dengan Ketua Umum SP Kintari, Adi
Darmawan, yang disaksikan oleh
Direktur Direktur Kelembagaan dan
Pencegahan Perselisihan Hubungan
Industrial (KPPHI), Ditjen PHI dan
Jamsos, Kemnaker, Heru Widianto.

Tercapainya PB ini juga tak lepas dari
insturksi Menaker kepada Dirjen PHI
& Jamsos Kemnaker Indah Anggoro
Putri untuk menindaklanjuti dan
menelusuri tentang isu yang
berkembang di publik berkaitan THR
tersebut, dengan melakukan langkahlangkah sesuai Ketentuan yang
berlaku. Sabda Pranawa Djati selaku
Sekjen ASPEK (Asosiasi Pekerja
Indonesia) yang menyaksikan proses
mediasi hingga penandatanganan PB,
mengucapkan terima kasih kepada
Kemnaker atas atensi dan
pengawalan secara langsung untuk
menyelesaikan permasalahan THR
2021 dan 2022.
90. 23 Menaker : Sebagai Anak
Positive Progresnews.info
May Bangsa, Para Pengemudi Jasa
2022 Transportasi Agar Mendapat
Perlindungan Sosial
Ketenagakerjaan

"Para anggota DBOKC- FSPTSI
merupakan anak bangsa yang harus
mendapatkan perlindungan baik
jaminan sosial serta mendapatkan
pelatihan untuk dapat meningkatkan
keahliannya," kata Menaker Ida.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah, mendorong agar para
pengemudi jasa transportasi
mendapat pelindungan sosial
ketenagakerjaan. Hal tersebut
disampaikan Menaker saat
menghadiri acara halalbihalal dengan
perkumpulan komunitas pengemudi
Indonesia yang tergabung dalam
Driver Biker Ojek Kamtibmas
Community (DBOKC) di Tangerang
Selatan, Senin (23/5/2022) sore.
Selain persoalan pelindungan sosial,
Menaker juga menyebut bahwa para
pengemudi juga harus mendapatkan
kesempatan untuk meningkatkan
kompetensi.

91. 23 Kemnaker Fasilitasi Perjanjian Positive Jawa Post National Kementerian Ketenagakerjaan
May Bersama PT DL dengan Serikat
Network
(Kemnaker) menyambut positif
2022 Pekerja Soal Pembayaran THR
tercapainya perjanjian bersama
antara manajemen PT Dunkindo
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Lestari (DL) dengan Serikat Pekerja
Dunkindo Lestari (SP KINTARI) di
ruang rapat Dialog Hubungan
Industrial Direktorat KPPHI Kemnaker,
Jakarta, Senin (23/5). Tercapainya
perjanjian bersama ini tidak lepas dari
instruksi Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah kepada Dirjen PHI & Jamsos
Kemnaker Indah Anggoro Putri untuk
menindaklanjuti dan menelusuri
tentang isu yang berkembang di
publik berkaitan THR dengan
melakukan langkah-langkah sesuai
ketentuan yang berlaku. Berdasarkan
perjanjian bersama yang difasilitasi
Kemnaker, pihak PT Dunkindo Lestari
bersepakat membayar THR 2021 dan
2022. Sekjen Asosiasi Pekerja
Indonesia Sabda Pranawa Djati yang
menyaksikan proses mediasi hingga
penandatanganan perjanjian bersama
tersebut menyampaikan terima kasih
kepada Kemnaker atas atensi dan
pengawalan secara langsung untuk
menyelesaikan permasalahan THR
2021 dan 2022.
92. 23 Kemnaker dorong pengemudi Positive Antara Sulteng
May dapat perlindungan sosial
2022 ketenagakerjaan
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Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) mendorong para
pengemudi jasa transportasi
mendapatkan jaminan perlindungan
sosial ketenagakerjaan yang memadai
dari berbagai risiko kecelakaan kerja
ataupun akibatnya. Selain mendorong
memberikan jaminan perlindungan
sosial ketenagakerjaan, para
pengemudi juga harus memiliki
kesempatan dalam meningkatkan
kompetensi agar mampu menghadapi
perkembangan ekonomi dan
ketenagakerjaan yang dinamis dalam
masyarakat. "Para anggota DBOKCFSPTSI merupakan anak bangsa yang
harus mendapatkan perlindungan
baik jaminan sosial serta
mendapatkan pelatihan untuk dapat

meningkatkan keahliannya," kata
Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah dalam keterangan tertulis
yang ANTARA terima di Jakarta, Senin.
Ida menuturkan para anggota
Organisasi Driver Biker Ojek
Kamtibmas (DBOKC) Mitra Kepolisian
FSPTSI (Federasi Serikat Pekerja
Transport Seluruh Indonesia)
merupakan anak bangsa yang harus
mendapatkan perlindungan baik
jaminan sosial serta mendapatkan
pelatihan untuk dapat meningkatkan
keahliannya.
93. 23 Kemnaker dorong pengemudi Positive Antara
May dapat perlindungan sosial
2022 ketenagakerjaan
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Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) mendorong para
pengemudi jasa transportasi
mendapatkan jaminan perlindungan
sosial ketenagakerjaan yang memadai
dari berbagai risiko kecelakaan kerja
ataupun akibatnya. Selain mendorong
memberikan jaminan perlindungan
sosial ketenagakerjaan, para
pengemudi juga harus memiliki
kesempatan dalam meningkatkan
kompetensi agar mampu menghadapi
perkembangan ekonomi dan
ketenagakerjaan yang dinamis dalam
masyarakat. "Para anggota DBOKCFSPTSI merupakan anak bangsa yang
harus mendapatkan perlindungan
baik jaminan sosial serta
mendapatkan pelatihan untuk dapat
meningkatkan keahliannya," kata
Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah dalam keterangan tertulis
yang ANTARA terima di Jakarta, Senin.
Ida menuturkan para anggota
Organisasi Driver Biker Ojek
Kamtibmas (DBOKC) Mitra Kepolisian
FSPTSI (Federasi Serikat Pekerja
Transport Seluruh Indonesia)
merupakan anak bangsa yang harus
mendapatkan perlindungan baik
jaminan sosial serta mendapatkan

pelatihan untuk dapat meningkatkan
keahliannya.
94. 23 Menteri Ida Fauziyah Dorong Positive Radar Bangsa
May Pengemudi Transportasi
2022 Dapat Perlindungan
Ketenagakerjaan

RADARBANGSA.COM- Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
mendorong agar para pengemudi jasa
transportasi mendapat pelindungan
sosial ketenagakerjaan. "Para anggota
DBOKC- FSPTSI merupakan anak
bangsa yang harus mendapatkan
perlindungan baik jaminan sosial
serta mendapatkan pelatihan untuk
dapat meningkatkan keahliannya,"
kata Menaker Ida Fauziyah saat
menghadiri acara halalbihalal dengan
perkumpulan komunitas pengemudi
Indonesia, Driver Biker Ojek
Kamtibmas Community (DBOKC) di
Tangerang Selatan, Senin, 23 Mei
2022. Menurut Menaker Ida Fauziyah,
Pemerintah menaruh harapan kepada
serikat pekerja/serikat buruh,
khususnya DBOKC-FSPTSI, agar
melakukan penguatan organisasi
melalui kerja sama dan komunikasi
dengan para stakeholder. Sementara
itu, Ketua DBOKC-FSPTSI, Ika
Restianti, mengucapkan terima kasih
kepada Menaker Ida Fauziyah, karena
sudah melihat secara dekat terhadap
kondisi para pekerja pengemudi.

95. 23 Imbau Perusahaan Bayarkan Neutral Harianjurnal.com
May THR Karyawan
2022

Adapun Surat Edaran Menaker itu
Nomor M/1/HK.04/IV/2022.
Pemberian THR juga diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor
78/2015 tentang Pengupahan, serta
Peraturan Menaker Nomor 6/2016
tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan. "Perusahaan tidak boleh
menjadikan kondisi keuangan sebagai
alasan tidak membayarkan THR
kepada para karyawan," tutupnya.
Wakil Ketua Komisi I DPRD PPU
Irawan Heru Suryanto menyebutkan
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pihaknya siap menerima aduan
karyawan dalam mendapatkan THR,
baik THR yang tidak dibayarkan atau
jumlahnya tidak sesuai aturan.
"Komisi I siap menerima aduan dari
karyawan apabila THR tidak diberikan
perusahaan sesuai surat edaran
Kementerian Ketenagakerjaan,"
ujarnya di Penajam, Jumat
(15/4/2022).
96. 23 Kemnaker dorong pengemudi Positive Antara Papua
May dapat perlindungan sosial
2022 ketenagakerjaan
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Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) mendorong para
pengemudi jasa transportasi
mendapatkan jaminan perlindungan
sosial ketenagakerjaan yang memadai
dari berbagai risiko kecelakaan kerja
ataupun akibatnya. Selain mendorong
memberikan jaminan perlindungan
sosial ketenagakerjaan, para
pengemudi juga harus memiliki
kesempatan dalam meningkatkan
kompetensi agar mampu menghadapi
perkembangan ekonomi dan
ketenagakerjaan yang dinamis dalam
masyarakat.. "Para anggota DBOKCFSPTSI merupakan anak bangsa yang
harus mendapatkan perlindungan
baik jaminan sosial serta
mendapatkan pelatihan untuk dapat
meningkatkan keahliannya," kata
Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah dalam keterangan tertulis
yang ANTARA terima di Jakarta, Senin.
Ida menuturkan para anggota
Organisasi Driver Biker Ojek
Kamtibmas (DBOKC) Mitra Kepolisian
FSPTSI (Federasi Serikat Pekerja
Transport Seluruh Indonesia)
merupakan anak bangsa yang harus
mendapatkan perlindungan baik
jaminan sosial serta mendapatkan
pelatihan untuk dapat meningkatkan
keahliannya.

97. 23 Kemnaker dorong pengemudi Positive Antara Riau
May dapat perlindungan sosial
2022 ketenagakerjaan

Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) mendorong para
pengemudi jasa transportasi
mendapatkan jaminan perlindungan
sosial ketenagakerjaan yang memadai
dari berbagai risiko kecelakaan kerja
ataupun akibatnya. Selain mendorong
memberikan jaminan perlindungan
sosial ketenagakerjaan, para
pengemudi juga harus memiliki
kesempatan dalam meningkatkan
kompetensi agar mampu menghadapi
perkembangan ekonomi dan
ketenagakerjaan yang dinamis dalam
masyarakat. "Para anggota DBOKCFSPTSI merupakan anak bangsa yang
harus mendapatkan perlindungan
baik jaminan sosial serta
mendapatkan pelatihan untuk dapat
meningkatkan keahliannya," kata
Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah dalam keterangan tertulis
yang ANTARA terima di Jakarta, Senin.
Ida menuturkan para anggota
Organisasi Driver Biker Ojek
Kamtibmas (DBOKC) Mitra Kepolisian
FSPTSI (Federasi Serikat Pekerja
Transport Seluruh Indonesia)
merupakan anak bangsa yang harus
mendapatkan perlindungan baik
jaminan sosial serta mendapatkan
pelatihan untuk dapat meningkatkan
keahliannya.

98. 23 Menaker Ida Dorong Driver
May Ojek Online Dapat Jaminan
2022 Perlindungan Sosial
Ketenagakerjaan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mendorong driver ojek
online atau pengemudi jasa
transportasi memperoleh jaminan
perlindungan sosial ketenagakerjaan.
"Para anggota DBOKC- FSPTSI
merupakan anak bangsa yang harus
mendapatkan perlindungan baik
jaminan sosial serta mendapatkan
pelatihan untuk dapat meningkatkan
keahliannya," kata Menaker Ida
dalam keterangan tertulisnya, Senin

Positive Voi
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23 Mei. Jaminan itu salah satunya
mengatur perlindungan risiko
kecelakaan kerja ataupun akibatnya.
Ida menuturkan, para anggota
Organisasi Driver Biker Ojek
Kamtibmas (DBOKC) Mitra Kepolisian
FSPTSI (Federasi Serikat Pekerja
Transport Seluruh Indonesia)
merupakan anak bangsa yang harus
mendapatkan perlindungan baik
jaminan sosial serta mendapatkan
pelatihan untuk dapat meningkatkan
keahliannya.
99. 23 Menaker Dorong Driver Ojol Neutral Idx Channel
May Punya BPJS Ketenagakerjaan
2022

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mendorong agar para
driver ojol mendapatkan
perlindungan sosial ketenagakerjaan.
Hal tersebut disampaikan Ida saat
menghadiri acara halalbihalal dengan
perkumpulan komunitas pengemudi
Indonesia yang tergabung dalam
Driver Biker Ojek Kamtibmas
Community (DBOKC) di Tangerang
Selatan, Senin (23/5/2022) sore.
"Kerja sama dan komunikasi ini
penting untuk mendorong
tumbuhnya SDM unggul dalam
memberikan solusi yang konstruktif
dan visioner," ucap Ida yang
didampingi Staf Khusus Menaker Dita
Indah Sari. Ketua DBOKC-FSPTSI, Ika
Restianti, mengucapkan terima kasih
kepada Menaker Ida Fauziyah, karena
sudah melihat secara dekat terhadap
kondisi para pekerja pengemudi.

100. 23 Lagi, Gubernur Isran Terima Positive Mediakaltim.com
May Penghargaan K3 Award dari
2022 Menaker RI - MEDIA KALTIM

Gubernur Kalimantan Timur H Isran
Noor, kembali menerima
penghargaan K3 Award 2022 dari
Menteri Ketenagakerjaan RI Ida
Fauziah, sebagai Pembina Kesehatan
dan Keselamatan Kerja (K3). Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalim Suroto melalui Kepala
Bidang Pembinaan dan Pengawasan
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Ketenagakerjaaan Disnakertrans
Kalimantan Timur Aji Syahdu G Citra
mengatakan, Kementerian
Ketenagakerjaan memang setiap
tahun selalu memberikan
penghargaan K3 Award kepada kepala
daerah (gubernur) yang berhasil
melakukan pembinaan K3 di masingmasing daerah, termasuk perusahaan.
Tahun ini, lanjut Aji Syahdu,
Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia kembali
memberikan anugerah penghargaan
K3 Award tahun 2022 kepada
gubernur dan perusahaan, dengan
tujuan untuk memotivasi pemerintah
daerah, perusahaan, dan pekerja
untuk mengimplementasikan K3
dengan lebih baik di daerah.
Dikatakan, penghargaan K3 Award
2022 ini ada 15 gubernur di tanah air
menerima penghargaan pembina K3
terbaik, termasuk penghargaan
kepada ratusan perusahaan di
Kalimantan Timur yang berhasil
melaksanakan kecelakaan nihil (zero
accident), penghargaan perusahaan
yang sukses melaksanakan program
Pencegahan dan Penanggulangan
HIV-AIDS, kemudian perusahaan yang
berhasil melakukan Pencegahan dan
Penanggulangan Covid-19 (P2 Covid19) dan penghargaan kepada
perusahaan yang berhasil menjalan
Sistem Manajemen K3 (SMK3).
101. 23 Buruan Cek Namamu di Sini, Neutral Nusa Daily
May BLT Gaji Rp 1 Juta Mau Cair!
2022
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Pemerintah akan kembali
mengucurkan Bantuan Subsidi Upah
(BSU) atau BLT gaji Rp 1 juta pada
2022. - Advertisement-. Rencananya
BLT gaji yang bernilai Rp 1 juta ini
akan diberikan kepada 8,8 juta
pekerja yang tersebar di seluruh
Indonesia. Adapun bantuan tersebut
akan diberikan kepada para pekerja
berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta

per bulan. "Saya memohon doa dan
dukungan dari saudara-saudara
sekalian agar program ini bisa
berjalan lancar dan memberi manfaat
yang besar bagi pekerja dan
perekonomian bangsa," ujar Ida
dalam acara Ketupat May Day Di
Surabaya, Minggu (1/5/2022), dikutip
dari Instagram Kemnaker Senin
(2/5/2022).
102. 23 Selain Tingkatkan
Neutral Gatra
May Kompetensi, Menaker Harap
2022 Pengemudi Punya Jamsostek
| Info KEMNAKER

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah, mendorong agar para
pengemudi jasa transportasi
mendapat pelindungan sosial
ketenagakerjaan (Jamsostek). Selain
persoalan pelindungan sosial,
Menaker juga menyebut bahwa para
pengemudi juga harus mendapatkan
kesempatan untuk meningkatkan
kompetensi. Hal tersebut
disampaikan Menaker saat
menghadiri acara halalbihalal dengan
perkumpulan komunitas pengemudi
Indonesia yang tergabung dalam
Driver Biker Ojek Kamtibmas
Community (DBOKC) di Tangerang
Selatan, Senin (23/5/2022) sore.
"Para anggota DBOKC- FSPTSI
merupakan anak bangsa yang harus
mendapatkan perlindungan baik
jaminan sosial serta mendapatkan
pelatihan untuk dapat meningkatkan
keahliannya," kata Menaker Ida.

103. 23 Kemnaker Fasilitasi Perjanjian Positive Pripos
May Bersama Dunkin Donut
2022 dengan Serikat Pekerja

Kementerian Ketenagakerjaan
menyambut positif tercapainya
Perjanjian Bersama (PB) antara
manajemen PT Dunkindo Leatari (DL)
dengan Serikat Pekerja Dunkindo
Lestari (SP KINTARI) di ruang rapat
Dialog Hubungan Industrial,
Direktorat KPPHI Kemnaker, Jakarta,
Senin (23/5/2022). Tercapainya
Kesepakatan dari perselisihan
hubungan industrial tersebut ditandai
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dengan ditandatanganinya PB oleh
Manajer HRD DL Djenede Jahya
dengan Ketua Umum SP Kintari, Adi
Darmawan, yang disaksikan oleh
Direktur Direktur Kelembagaan dan
Pencegahan Perselisihan Hubungan
Industrial (KPPHI), Ditjen PHI dan
Jamsos, Kemnaker, Heru Widianto.
Tercapainya PB ini juga tak lepas dari
insturksi Menaker kepada Dirjen PHI
& Jamsos Kemnaker Indah Anggoro
Putri untuk menindaklanjuti dan
menelusuri tentang isu yang
berkembang di publik berkaitan THR
tersebut, dengan melakukan langkahlangkah sesuai Ketentuan yang
berlaku. Sabda Pranawa Djati selaku
Sekjen ASPEK (Asosiasi Pekerja
Indonesia) yang menyaksikan proses
mediasi hingga penandatanganan PB,
mengucapkan terima kasih kepada
Kemnaker atas atensi dan
pengawalan secara langsung untuk
menyelesaikan permasalahan THR
2021 dan 2022.
104. 23 Kemenkes Arab Saudi Siap
Neutral Berita Satu
May Rekrut 220 Perawat Indonesia
2022
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Ministry of Health (MOH) atau
Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
Arab Saudi membuka kembali
kesempatan perawat Indonesia untuk
bisa bekerja di negara tersebut.
Presiden Direktur Binawan Group Said
Saleh Alwaini menyatakan, pihaknya
mendapat kepercayaan untuk
mengirimkan 220 perawat ke
Kementerian Kesehatan Arab Saudi.
Pada tahun ini, Binawan dipercaya
kembali untuk menjadi mitra kerja
MOH dalam merekrut perawat
Indonesia untuk dapat bekerja di
berbagai fasilitas kesehatan milik
pemerintah Arab Saudi. Binawan
menargetkan 220 kandidat yang akan
diberangkatkan tahun ini ke Arab
Saudi.

105. 23 Wujudkan Peningkatan SDM, Positive Kepri Aktual
May Bupati Karimun Buka
2022 Pelatihan Scaffolding dan
Rigger Tahun 2022

KARIMUN|KEPRIAKTUAL.COM: Bupati
Karimun Dr H Aunur Rafiq S.Sos M.Si
membuka secara resmi kegiatan
pelatihan Rigger dan Scaffolding
tahun 2022 di Hotel Aston Karimun,
Senin (23/5/2022). Pelatihan bagi
tenaga kerja lokal ini digelar oleh
Dinas Ketenagakerjaan dan
Perindustrian Karimun yang bekerja
sama dengan dua Perusahaan Jasa
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(PJK3) yang sudah berlisensi dari
Kementerian Ketenagakerjaan.
Pelatihan tahap pertama ini diikuti
sebanyak 73 orang dengan masingmasing sebanyak 37 orang mengikuti
pelatihan scaffolding dan 36 orang
rigger. Bupati Karimun Dr H Aunur
Rafiq dalam sambutannya
menyampaikan pemerintah daerah
telah menyiapkan anggaran sebesar
Rp.

106. 23 Tingkatkan SDM, Bupati
Neutral Realitas News
May Karimun Buka Pelatihan
2022 Scaffolding dan Rigger Tahun
2022

Bupati Karimun Dr H Aunur Rafiq
S.Sos M.Si membuka secara resmi
kegiatan pelatihan Rigger dan
Scaffolding tahun 2022 yang digelar
oleh Dinas Ketenagakerjaan dan
Perindustrian Karimun di Hotel Aston
Karimun, Senin (23/5/2022). Dalam
menggelar pelatihan bagi tenaga kerja
lokal ini, Dinas Ketenagakerjaan dan
Perindustrian Karimun bekerja sama
dengan dua Perusahaan Jasa
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(PJK3) yang sudah berlisensi dari
Kementerian Ketenagakerjaan.
Pelatihan tahap pertama ini diikuti
sebanyak 73 orang dengan masingmasing sebanyak 37 orang mengikuti
pelatihan scaffolding dan 36 orang
rigger. Bupati Karimun Dr H Aunur
Rafiq S.Sos M.Si dalam sambutannya
menyampaikan pemerintah daerah
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telah menyiapkan anggaran sebesar
Rp.
107. 24 [TERBARU] Kemnaker
Positive Ometraco.com
May Fasilitasi Perjanjian Bersama,
2022 Dunkin Donut dan Serikat
Pekerja Capai Kesepakatan Ometraco.com

Kesepakatan dari perselisihan
hubungan industrial tersebut ditandai
dengan ditandatanganinya PB antara
manajemen PT Dunkindo Leatari (DL)
dengan Serikat Pekerja Dunkindo
Lestari (SP KINTARI) di ruang rapat
Dialog Hubungan Industrial,
Direktorat KPPHI Kemnaker, Jakarta,
Senin (23/5/2022). Tercapainya PB ini
tak lepas dari insturksi Menaker
kepada Dirjen PHI & Jamsos
Kemnaker, Indah Anggoro Putri untuk
menindaklanjuti dan menelusuri
tentang isu yang berkembang di
publik terkait THR, dengan melakukan
langkah-langkah sesuai Ketentuan
yang berlaku.. Kementerian
Ketenagakerjaan menindaklanjuti
arahan Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker), Ida Fauziyah untuk
melakukan dialog antara perusahaan
dan serikat pekerja dengan Mediator
Hubungan Industrial sehingga
tercapai kesepakatan yang
dituangkan dalam Perjanjian Bersama
(PB). Penandatanganan PB disaksikan
oleh Manajer HRD DL, Djenede Jahya
dengan Ketua Umum SP Kintari, Adi
Darmawan, serta Direktur Direktur
Kelembagaan dan Pencegahan
Perselisihan Hubungan Industrial
(KPPHI), Ditjen PHI dan Jamsos,
Kemnaker, Heru Widianto.

108. 24 Dunkin Donuts Akhirnya Bayar Neutral Tempo.co
May THR ke Pegawai Setelah
2022 Menunggak 1 Tahun

Restoran waralaba Dunkin Donuts
yang bernaung di bawah PT Dunkindo
Lestari (DL) akhirnya sepakat untuk
membayar Tunjangan Hari Raya (THR)
kepada para pegawainya.
Sebelumnya Dunkin Donuts
dikabarkan tak membayarkan THR
kepada para pegawainya karena
mengalami kerugian akibat pandemi
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Covid-19 yang berlangsung sejak
Maret 2020. Kasus penunggakan THR
itu sempat diadukan Serikat Pekerja
PT Dunkindo Lestar (SP Kintari) ke
Kementerian Ketenagakerjaan.
Kesepakatan tercapai setelah
Kemnaker mempertemukan kedua
belah pihak yang berseteru.
109. 24 Kemenaker: Dunkin' Donuts
May Sepakat Bayar THR Pekerja
2022

Positive Bernas

110. 24 Kemenaker: Dunkin' Donuts Neutral Republika
May akan Bayar THR Pekerja Mulai
2022 Juni
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Kementerian Ketenagakerjaan
menyambut positif tercapainya
penandatanganan perjanjian bersama
(PB) antara manajemen PT Dunkindo
Lestari atau Dunkin' Donuts dengan
serikat pekerjanya (SP Kintari).
Berdasarkan perjanjian bersama yang
difasilitasi Kemenaker, pihak
manajemen Dunkin' Donuts
bersepakat membayar THR 2021 dan
2022. Sebelumnya, manajemen
Dunkin' Donuts dilaporkan oleh
serikat pekerjanya secara tertulis
kepada Menteri Ketenagakerjaan
lantaran perusahaan bergerak di
bidang penjualan makanan ini tidak
membayar THR tahun 2021 dan 2022.
Selain itu, sejak Mei 2020, Dunkin'
Donuts juga diketahui telah
merumahkan pekerjanya tanpa diberi
upah serta THR hingga kini.
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) menyatakan, PT
Dunkindo Lestari, pemegang merek
dagang Dunkin' Donuts, akan
membayar THR pekerjanya 2021 dan
2022, mulai Juni mendatang. Perkara
tunggakan THR ini mulai
menunjukkan titik terang usai pihak
perusahaan dan serikat pekerja
dipertemukan di kantor Kemenaker.
Direktur Jenderal Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos)
Kemenaker Indah Anggoro Putri
menjelaskan, pihaknya

mempertemukan manajemen PT
Dunkindo Lestari dan Serikat Pekerja
Dunkindo Lestari (SP KINTARI) di
ruang rapat Dialog Hubungan
Industrial Kemenaker, Jakarta, Senin
(23/5/2022). Setelah berdialog, kedua
belah pihak menyepakati mekanisme
pelunasan tunggakan THR selama dua
tahun itu.
111. 24 Akhirnya, Dunkin Donut
Positive Idx Channel
May Sepakat Bayar THR Pekerjanya
2022

Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) menyambut baik
tercapainya Perjanjian Bersama (PB)
antara manajemen PT Dunkindo
Leatari (DL) dengan Serikat Pekerja
Dunkindo Lestari (SP KINTARI), terkait
pembayaran Tunjangan Hari Raya
(THR). Tercapainya PB ini juga tak
lepas dari instruksi Menaker kepada
Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker
Indah Anggoro Putri untuk
menindaklanjuti dan menelusuri
tentang isu yang berkembang di
publik berkaitan THR tersebut,
dengan melakukan langkah-langkah
sesuai Ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan PB yang difasilitasi
Kemnaker, pihak DL bersepakat untuk
melakukan pembayaran THR 2021
dan 2022. THR 2021 akan dibayarkan
pada Rabu, 15 Juni 2022 dan THR
2022 akan dibayarkan pada Jumat, 1
Juli 2022 nanti.

112. 24 Sesuai Arahan Menaker, PT Positive Warta Ekonomi
May Dunkindo Lestari Sepakat
2022 Bayarkan THR 2021 dan 2022

Kementerian Ketenagakerjaan (
Kemenaker ) menyambut positif
tercapainya Perjanjian Bersama (PB)
antara manajemen PT Dunkindo
Lestari (DL) dengan Serikat Pekerja
Dunkindo Lestari (SP KINTARI) di
ruang rapat Dialog Hubungan
Industrial, Direktorat KPPHI
Kemenaker, Jakarta, Senin
(23/5/2022). Berdasarkan PB yang
difasilitasi Kemenaker, pihak DL
bersepakat melakukan pembayaran
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THR 2021 dan 2022. THR 2021 akan
dibayarkan pada Rabu, 15 Juni 2022
dan THR 2022 akan dibayarkan pada
Jumat, 1 Juli 2022 nanti. Sabda
Pranawa Djati selaku Sekjen ASPEK
(Asosiasi Pekerja Indonesia) yang
menyaksikan proses mediasi hingga
penandatanganan PB, mengucapkan
terima kasih kepada Kemenaker atas
atensi dan pengawalan secara
langsung untuk menyelesaikan
permasalahan THR 2021 dan 2022.
113. 24 Upaya Menaker Melindungi
May Pengemudi dengan Jaminan
2022 Sosial Ketenagakerjaan

Positive Liputan 6

114. 24 2 Kali Lebaran THR Tak Cair, Negative Nahdlatul Ulama
May Dunkin Donuts Akhirnya Bayar
2022 THR Karyawan
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Hal tersebut disampaikan Menaker
saat menghadiri acara halalbihalal
dengan perkumpulan komunitas
pengemudi Indonesia yang tergabung
dalam Driver Biker Ojek Kamtibmas
Community (DBOKC) di Tangerang
Selatan, Senin (23/5/2022) sore.
Dalam kesempatan tersebut,
Menaker mengatakan bahwa
pemerintah menaruh harapan kepada
serikat pekerja/serikat buruh,
khususnya DBOKC-FSPTSI, agar
melakukan penguatan organisasi
melalui kerja sama dan komunikasi
dengan para stakeholder. Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
mendorong agar para pengemudi jasa
transportasi mendapat pelindungan
sosial ketenagakerjaan. Selain
persoalan pelindungan sosial,
Menaker juga menyebut bahwa para
pengemudi juga harus mendapatkan
kesempatan untuk meningkatkan
kompetensi.
Berdasarkan PB yang difasilitasi
Kemnaker, pihak DL bersepakat untuk
melakukan pembayaran THR 2021
dan 2022. THR 2021 akan dibayarkan
pada Rabu, 15 Juni 2022 dan THR
2022 akan dibayarkan pada Jumat, 1
Juli 2022 nanti.. "Sesuai SE Menaker
M/1/HK.04/IV/2022 tangga 6 April

2022, THR merupakan hak pekerja
dan kewajiban pengusaha. Sabda
Pranawa Djati selaku Sekjen ASPEK
(Asosiasi Pekerja Indonesia) yang
menyaksikan proses mediasi hingga
penandatanganan PB, mengucapkan
terima kasih kepada Kemnaker atas
atensi dan pengawalan secara
langsung untuk menyelesaikan
permasalahan THR 2021 dan 2022.
115. 24 BLT Subsidi Gaji Cair, Cek
May Tanda Rp1 Juta Masuk
2022 Rekening

Positive Okezone

Tanda-tanda BLT subsidi gaji atau
Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp1 juta
masuk rekening. Pekerja yang
memenuhi syarat akan mendapatkan
BLT subsidi gaji Rp1 juta. BLT subsidi
gaji diberikan ke 8,8 juta pekerja. BSU
sebesar Rp1 juta ini dicairkan ke
pekerja yang memenuhi syarat.

116. 24 2 Kali Lebaran THR Tak Cair, Negative Jogoboyo.com
May Dunkin Donuts Akhirnya Bayar
2022 THR Karyawan - JogoBoyo
#JagaNKRI

Kementerian Ketenagakerjaan
menyambut positif tercapainya
Perjanjian Bersama (PB) antara
manajemen PT Dunkindo Leatari (DL)
dengan Serikat Pekerja Dunkindo
Lestari (SP.

117. 24 Hindari Mencari Kerja dengan Positive Akurat.co
May Cara Ini Kalau Ingin Berhasil
2022

Hindari mencari kerja dengan cara
seperti ini kalau tidak ingin berakhir
kecewa. Bukan hanya fresh graduate,
banyak pelamar berpengalaman
menghindari lowongan kerja dengan
jobdesk sulit. Melamar di detik-detik
terakhir seharusnya dihindari agar
kamu tak sia-sia dalam mencari kerja.
Maka dari itu, hindari melamar pas
deadline.

118. 24 Wujud Peningkatan SDM,
May Bupati Karimun Buka
2022 Pelatihan Scaffolding dan
Rigger Tahun 2022

Positive Tribun News Batam Bupati Karimun Dr H Aunur Rafiq
S.Sos M.Si membuka secara resmi
kegiatan pelatihan Rigger dan
Scaffolding tahun 2022 di Hotel Aston
Karimun, Senin (23/5/2022).
Pelatihan bagi tenaga kerja lokal ini
digelar oleh Dinas Ketenagakerjaan
dan Perindustrian Karimun yang
bekerja sama dengan dua Perusahaan
64

Jasa Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (PJK3) yang sudah berlisensi dari
Kementerian Ketenagakerjaan.
Pelatihan tahap pertama ini diikuti
sebanyak 73 orang dengan masingmasing sebanyak 37 orang mengikuti
pelatihan scaffolding dan 36 orang
rigger. Bupati Karimun Dr H Aunur
Rafiq S.Sos M.Si dalam sambutannya
menyampaikan pemerintah daerah
telah menyiapkan anggaran sebesar
Rp.
119. 24 Kemnaker Fasilitasi Perjanjian Positive Onews.me
May Bersama, Dunkin Donut dan
2022 Serikat Pekerja Capai
Kesepakatan
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Kesepakatan dari perselisihan
hubungan industrial tersebut ditandai
dengan ditandatanganinya PB antara
manajemen PT Dunkindo Leatari (DL)
dengan Serikat Pekerja Dunkindo
Lestari (SP KINTARI) di ruang rapat
Dialog Hubungan Industrial,
Direktorat KPPHI Kemnaker, Jakarta,
Senin (23/5/2022). Suara.comKementerian Ketenagakerjaan
menindaklanjuti arahan Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida
Fauziyah untuk melakukan dialog
antara perusahaan dan serikat
pekerja dengan Mediator Hubungan
Industrial sehingga tercapai
kesepakatan yang dituangkan dalam
Perjanjian Bersama (PB).
Penandatanganan PB disaksikan oleh
Manajer HRD DL, Djenede Jahya
dengan Ketua Umum SP Kintari, Adi
Darmawan, serta Direktur Direktur
Kelembagaan dan Pencegahan
Perselisihan Hubungan Industrial
(KPPHI), Ditjen PHI dan Jamsos,
Kemnaker, Heru Widianto.
Tercapainya PB ini tak lepas dari
insturksi Menaker kepada Dirjen PHI
& Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro
Putri untuk menindaklanjuti dan
menelusuri tentang isu yang
berkembang di publik terkait THR,

dengan melakukan langkah-langkah
sesuai Ketentuan yang berlaku.
120. 24 Kemenaker: Dunkin' Donuts
May Sepakat Bayar THR Pekerja
2022

Positive Kompas

121. 24 Kemnaker Fasilitasi Perjanjian Positive Suara.com
May Bersama, Dunkin Donut dan
2022 Serikat Pekerja Capai
Kesepakatan
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Kementerian Ketenagakerjaan
menyambut positif tercapainya
penandatanganan perjanjian bersama
(PB) antara manajemen PT Dunkindo
Lestari atau Dunkin' Donuts dengan
serikat pekerjanya (SP Kintari).
Berdasarkan perjanjian bersama yang
difasilitasi Kemenaker, pihak
manajemen Dunkin' Donuts
bersepakat membayar THR 2021 dan
2022. Pemberitaan sebelumnya,
manajemen Dunkin' Donuts
dilaporkan oleh serikat pekerjanya
secara tertulis kepada Menteri
Ketenagakerjaan lantaran perusahaan
bergerak di bidang penjualan
makanan ini tidak membayar THR
tahun 2021 dan 2022. Selain itu, sejak
Mei 2020, Dunkin' Donuts juga
diketahui telah merumahkan
pekerjanya tanpa diberi upah serta
THR hingga kini.
Kesepakatan dari perselisihan
hubungan industrial tersebut ditandai
dengan ditandatanganinya PB antara
manajemen PT Dunkindo Leatari (DL)
dengan Serikat Pekerja Dunkindo
Lestari (SP KINTARI) di ruang rapat
Dialog Hubungan Industrial,
Direktorat KPPHI Kemnaker, Jakarta,
Senin (23/5/2022). Sabda Pranawa
Djati selaku Sekjen ASPEK (Asosiasi
Pekerja Indonesia), yang menyaksikan
proses mediasi hingga
penandatanganan PB, mengucapkan
terima kasih kepada Kemnaker atas
atensi dan pengawalan secara
langsung untuk menyelesaikan
permasalahan THR 2021 dan 2022.
Kementerian Ketenagakerjaan
menindaklanjuti arahan Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida

Fauziyah untuk melakukan dialog
antara perusahaan dan serikat
pekerja dengan Mediator Hubungan
Industrial sehingga tercapai
kesepakatan yang dituangkan dalam
Perjanjian Bersama (PB).
Penandatanganan PB disaksikan oleh
Manajer HRD DL, Djenede Jahya
dengan Ketua Umum SP Kintari, Adi
Darmawan, serta Direktur Direktur
Kelembagaan dan Pencegahan
Perselisihan Hubungan Industrial
(KPPHI), Ditjen PHI dan Jamsos,
Kemnaker, Heru Widianto.
122. 24 Kemnaker Akhirnya Beri
Positive Suara Merdeka
May Kepastian Kapan BSU 2022
2022 Cair, Ini Syarat dan Link Cara
Cek Penerima BSU

SUARAMERDEKA.COM- Kementerian
Tenaga Kerja (Kemnaker) akhirnya
memberikan keterangan resmi kapan
BSU 2022 cair. Saat ini pemerintah
tengah menggodok mekanisme dan
kriteria penerima bantuan subsidi
upah (BSU) atau bantuan subidi gaji.
Para pekerja akan menerima bantuan
BSU 2022 sebesar Rp 1 juta bagi yang
gajinya di bawah Rp 3,5 juta.>.
Pemerintah pada tahun 2022 ini telah
mengalokasikan anggaran untuk BSU
2022 sebesar Rp 8,8 triliun.

123. 24 Dunkin Donuts Sepakat Bayar Positive Okezone
May THR 2021 dan 2022
2022

Dunkin Donuts sepakat membayar
THR 2021 dan 2021. Berdasarkan PB
yang difasilitasi Kemnaker, pihak DL
bersepakat untuk melakukan
pembayaran THR 2021 dan 2022. THR
2021 akan dibayarkan pada Rabu, 15
Juni 2022 dan THR 2022 akan
dibayarkan pada Jumat, 1 Juli 2022
nanti. Sabda Pranawa Djati selaku
Sekjen ASPEK (Asosiasi Pekerja
Indonesia) yang menyaksikan proses
mediasi hingga penandatanganan PB,
mengucapkan terima kasih kepada
Kemnaker atas atensi dan
pengawalan secara langsung untuk
menyelesaikan permasalahan THR
2021 dan 2022.
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124. 24 Tekan Angka Pekerja Migran Negative Harian Nusa
May non Prosedural, Kadis
2022 Nakertrans Beberkan Strategi
Pemprov Nusa Tenggara Barat

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Provinsi Nusa
Tenggara Barat menerima kunjungan
studi komparasi tentang penyusunan
Program kerja pembangunan
ketenagakerjaan dan perlindungan
PMI dari Disnaker Provinsi Kalimantan
Selatan, Senin (23/5/2022). Kadis
Nakertrans Nusa Tenggara Barat, I
Gede Putu Ariyadi secara panjang
lebar memaparkan berbagai capaian
yang diraih oleh Provinsi Nusa
Tenggara Barat di bidang
Ketenagakerjaan selama tahun 2021.
"Selama tahun 2021, kami bersyukur
Nusa Tenggara Barat berhasil meraih
sejumlah capaian di bidang
ketenagakerjaan. Diantaranya Indeks
pembangunan Ketenagakerjaan (IPK)
Nusa Tenggara Barat melompat dari
ranking 34 secara nasional pada
tahun 2020 menjadi ranking 15
Nasional tahun 2021.

125. 24 Cara Menghitung THR dan
Negative Katadata
May Sanksi bagi Perusahaan yang
2022 Tak Bayar THR

Bagi Anda yang selalu menanti THR
setiap tahun, ada baiknya memahami
pengertian dan seluk-beluk THR.
Ketentuan dalam pembayaran THR
diatur oleh pemerintah dalam
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi
Pekerja/buruh dalam Suatu
Perusahaan. Sedangkan karyawan
yang belum genap setahun bekerja,
THR akan dibayarkan sesuai dengan
perhitungan masa kerjanya, di mana
setiap perusahaan memiliki
perhitungannya masing-masing.
Perusahaan boleh memberikan THR
lebih tinggi dari ketentuan yang telah
ditetapkan oleh Menteri
Ketenagakerjaan.
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126. 24 Dunkin Donuts Bayar THR 15 Neutral Okezone
May Juni dan 1 Juli 2022
2022

THR 2021 akan dibayarkan pada
Rabu, 15 Juni 2022 dan THR 2022
akan dibayarkan pada Jumat, 1 Juli
2022 nanti. Manajemen PT Dunkindo
Leatari (DL) dengan Serikat Pekerja
Dunkindo Lestari (SP KINTARI)
melakukan Perjanjain Bersama (PB).
Hasilnya manajemen siap membayar
THR 2021 dan 2022. Pihak DL
bersepakat untuk melakukan
pembayaran THR 2021 dan 2022.

127. 24 Dimediasi Kemenaker, Dunkin Negative Katadata
May Donuts Akan Bayar Tunggakan
2022 THR Pekerjanya

Dunkin' Donuts sepakat membayar
Tunjangan Hari Raya (THR) tahun
2021 dan 2022 kepada sejumlah
pekerjanya. Sebelumnya Dunkin
Donuts tak membayar THR selama
dua tahun berturut-turut.
Sebelumnya kuasa hukum Dunkin
Donuts Indonesia Mohammad Zahky
Mubaroh mengatakan perusahaan
yang bergerak dalam bidang food &
beverage itu terkena dampak
pandemi Covid-19. Hal ini seiring
tercapainya Perjanjian Bersama (PB)
antara manajemen PT Dunkindo
Lestari dengan Serikat Pekerja
Dunkindo Lestari (SP KINTARI) di
Kementerian Ketenagakerjaan, Senin
(23/5).

128. 24 LOGIN
Positive Tribun News
May bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id
Pontianak
2022 Cek Penerima BSU Karyawan
Cair ke Rekening BNI BRI
Mandiri & BTN

Klik saja
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id dan
ikuti langkah yang ada untuk melihat
daftar nama penerima BSU Karyawan
Rp1 juta. Wacana pencairan BSU
Karyawan sudah dilangsungkan sejak
April 2022 kemarin, namun hingga
hari ini belum pula dicairkan. Login
halaman
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk
melihat daftar Anda apakah lolos
sebgai penerima BLT BPJS
Ketenagakerjaan atau tidak.
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129. 24 BLK Gowa Latih Ratusan
May Warga Produktif
2022

Positive Berita Kota
Makassar

70

Pada tahun ini, BLK Gowa membuka
11 kelas jurusan menjahit diawali
sebagai tahap awal pelatihan
sebanyak empat kelas saja. Kepala
UPT BLK Gowa Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Gowa,
Muhlis, di sela pembukaan pelatihan
berbasis kompetensi program
pendidikan dan pelatihan vokasi 2022
bertempat di aula BLK Gowa, Senin
pagi (22/5), menjelaskan, pelatihan
dilakukan guna meningkatkan
pengetahuan keterampilan dan
pendidikan vokasi bagi para warga
usia produktif yang mengacu pada
keahlian tertentu. Dikatakan Muhlis,
untuk perekrutan peserta pihaknya
telah membuka pendaftaran secara
online dan manual langsung ke kantor
UPT BLK Gowa sejak beberapa bulan
lalu. Setelah lulus para peserta
menerima dua sertifikat yakni
sertifikat dari BLK Gowa dan sertifikat
uji kompetensi yang dikeluarkan oleh
Lembaga Sertifikasi Profesi Nasional
melalui perwakilan Makassar.

Title

Info Loker Terbaru 2022, Lowongan FDR Career di PT SRI
Cileungsi Bogor untuk SMA, Cek di Sini

Author

_noname

Media

Pikiran Rakyat Bekasi

Reporter

Date

23 May 2022

Tone

Link

http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124541689/info-loker-terbaru-2022-lowonganfdr-career-di-pt-sri-cileungsi-bogor-untuk-sma-cek-di-sini

Neutral

Summary Terdapat lowongan kerja di laman FDR Career milik PT SRI yang beralamat di Cileungsi,
Bogor. PT SRI atau Suryaraya Rubberindo Industries (Astra Group) kini tengah membuka
lowongan kerja 2022 tersebut. Lowongan kerja dibuka bagi lulusan pendidikan minimal SMA
atau SMK sederajat. Dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari laman resmi FDR Career,
lowongan yang tersedia saat ini salah satunya untuk lulusan SMA sebagai Operator Forklift.

Terdapat lowongan kerja di laman FDR Career milik PT SRI yang beralamat di Cileungsi, Bogor.PT SRI atau
Suryaraya Rubberindo Industries (Astra Group) kini tengah membuka lowongan kerja 2022
tersebut.Lowongan kerja dibuka bagi lulusan pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat.Dikutip
PikiranRakyat-Bekasi.com dari laman resmi FDR Career, lowongan yang tersedia saat ini salah satunya
untuk lulusan SMA sebagai Operator Forklift.Kualifikasi yang diminta adalah kandidat harus berjenis
kelamin laki-laki.Adapun usia para pencari kerja maksimal 35 tahun, tinggi badannya pun minimal 163
cm.Kemudian, PT SRI juga mensyaratkan kandidat mempunyai nilai rata-rata matematika di Ujian Akhir
Nasional (UAN) dan Ujian Akhir Semester (UAS) minimal 4,5.Selanjutnya, pelamar diharapkan tidak
mengenakan kacamata atau menggunakan softlens.Diharapkan pula pencari kerja memiliki SIO forklift
yang tersertifikasi Kementerian Ketenagakerjaan, bukan SIO Internal.Pelamar juga diwajibkan untuk
memiliki pengalaman sebagai Operator Forklift minimal 1 tahun.Terkait pendidikan, kandidat harus
merupakan lulusan dari SMK Teknologi dan Industri atau SMA IPA.PT SRI mensyaratkan pelamar memiliki
sertifikat vaksin tahap 2, dengan diutamakan sudah booster.Untuk mengisi formulir lamaran kerja
sebagai Operator Forklift di PT SRI tersebut, bisa kunjungi laman FDR Career dengan klik tautan
berikut.KLIK DI SINI.
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Title

Kapan BSU Karyawan Cair? bsu.kemnaker.go.id Login Cek Nama
Penerima BLT Subsidi Gaji Karyawan Swasta

Author

Media

Tribun News Pontianak

Reporter

Date

23 May 2022

Tone

Link

http://pontianak.tribunnews.com/2022/05/23/kapan-bsu-karyawan-cairbsukemnakergoid-login-cek-nama-penerima-blt-subsidi-gaji-karyawan-swasta

_noname

Positive

Summary Kapan BSU Karyawan atau BLT BPJS Ketenagakerjaan tersebut cair?.
Bpjsketenagakerjaa.go.id dan bsu.kemnaker.go.id. Syarat Penerima BSU. Cek Status
Penerima BSU Melalui Laman BPJS Ketenagakerjaan:. * Pilih menu Cek Status Calon
Penerima BSU;.

Sebanyak 8,8 juta pekerja swasta akan menerima bantuan Rp500 ribu dan akan diberikan selama 2 bulan
sehingga total menjadi Rp1 juta.Dana Rp1 juta tersebut akan ditransferkan langsung pada rekening
pekerja yang bersangkutan.Kapan BSU Karyawan atau BLT BPJS Ketenagakerjaan tersebut cair?Saat ini
pemerintah masih melakukan verifikasi data pekerja yang berhak menerima bantuan tersebut.Syarat
utamanya adalah karyawan yang mempunyai gaji dibawah Rp3,5 juta dan sudah terdaftar pada BPJS
Ketenagakerjaan dengan waktu tertentu.Anda dapat mengecek apakah terdaftar atau tidak sebagai
penerima di. bpjsketenagakerjaa.go.id dan bsu.kemnaker.go.id.Syarat Penerima BSUBerikut ini syarat
penerima BSU yang dikutip dari Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan @kemnaker:- Warga
Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK);- Pekerja/Buruh yang
menerima gaji/Peserta aktif program jamsos BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki gaji/upah paling
banyak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sesuai upah yang dilaporkan
kepada BPJS Ketenagakerjaan;- Merupakan peserta aktif program jamsos BPJS Ketenagakerjaan sampai
dengan 30 Juni 2021;- Pekerja/buruh yang belum menerima Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan,
atau Program Bantuan Produktif Usaha Mikro;- Bekerja di wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) level tiga dan level 4 yang ditetapkan oleh pemerintah;- Bekerja pada sektor industri
barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan dan jasa, kecuali
jasa pendidikan dan kesehatan.Cek Status Penerima BSU Melalui Laman BPJS Ketenagakerjaan:* Akses
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
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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."Cara Cek BSU di Laman Kemnaker:* Akses laman kemnaker.go.id*
Jika belum memiliki akun, daftar akun terlebih dahulu* Jika sudah, login ke akun Anda* Kemudian
lengkapi profil biodata diri Anda* Lalu cek pemberitahuan* Anda akan mendapatkan notifikasi</Jika
terdaftar, Anda akan mendapatkan notifikasi sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sesuai
dengan 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 Ketenagakerjaan.
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Title

Kapan Libur Kenaikan Isa Almasih Sesuai SKB 3 Menteri?

Author

_noname

Media

Ayo Bandung

Reporter

Date

23 May 2022

Tone

Link

http://www.ayobandung.com/umum/pr-793441172/kapan-libur-kenaikan-isa-almasihsesuai-skb-3-menteri

Neutral

Summary Kapan libur Kenaikan Isa Almasih 2022 sesuai SKB 3 Menteri?. Libur Kenaikan Isa Almasih
atau Yesus Kristus 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, cuti bersama
akan jatuh pada Kamis 26 Mei 2022. Penetapan Surat Keputusan Bersama (SKB) ini di
Indonesia ditetapkan oleh tiga menteri sekaligus, yakni:. : Kamis 26 Mei 2022 Libur Apa dan
Hari Raya Apa?. Pertama, Menteri Agama (Menag).

Kapan libur Kenaikan Isa Almasih 2022 sesuai SKB 3 Menteri?Libur Kenaikan Isa Almasih atau Yesus
Kristus 2022 berdasarkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, cuti bersama akan jatuh pada Kamis
26 Mei 2022.Penetapan Surat Keputusan Bersama (SKB) ini di Indonesia ditetapkan oleh tiga menteri
sekaligus, yakni:: Kamis 26 Mei 2022 Libur Apa dan Hari Raya Apa?Pertama, Menteri Agama
(Menag)Kedua, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)Ketiga, Menteri pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi.Keputusan yang ditetapkan oleh ketiga menteri tersebut berkaitan dengan hari
libur dan cuti bersama untuk tahun 2022.Salah satu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama ini
adalah mengenai hari libur dan cuti bersama hari raya kenaikan Isa Almasih atau Yesus Kristus 2022.:
Renungan Harian Kristen Air Hidup Senin 23 Mei 2022: Menerima Berkat Tuhan
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Title

Menempatkan Buruh Sebagai Prioritas Kebijakan

Author

_noname

Media

Kompas.id

Reporter

Date

23 May 2022

Tone

Link

http://www.kompas.id/baca/telaah/2022/05/22/menempatkan-buruh-sebagai-prioritaskebijakan

Neutral

Summary Buruh atau pekerja adalah aset perekonomian. Dalam kegiatan May Day Fiesta
memperingati Hari Buruh Internasional yang dilakukan massa buruh/pekerja di Stadion
Gelora Bung Karno (GBK) dan Gedung Parlemen pada tanggal 14 Mei 2022, terdapat 18
tuntutan yang disampaikan wakil buruh yang terkait dengan hajat hidup buruh/pekerja. Oleh
sebab itu, kesejahteraannya harus menjadi perhatian agar perekonomian yang bangkit tidak
memarjinalkan buruh/pekerja. Sebanyak 135,61 juta orang Indonesia adalah penduduk yang
bekerja, separuh dari total penduduk.

Buruh atau pekerja adalah aset perekonomian. Oleh sebab itu, kesejahteraannya harus menjadi
perhatian agar perekonomian yang bangkit tidak memarjinalkan buruh/pekerja.Sebanyak 135,61 juta
orang Indonesia adalah penduduk yang bekerja, separuh dari total penduduk. Sudah selayaknya
kebijakan yang diambil pemerintah dan pelaku usaha berpihak kepada buruh/pekerja.Pandemi
membawa dampak buruk terhadap sendi ketenagakerjaan. Jutaan penduduk usia kerja di Indonesia
terdampak oleh Covid-19 yang membuat gerak perekonomian melambat, bahkan pertumbuhan ekonomi
sempat terjun bebas.Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik per Agustus 2020, di awal pandemi
Covid-19 terdapat lebih dari 29 juta penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19.Dampak itu baik yang
berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) yang meningkatkan angka pengangguran, maupun kondisi
sementara tidak bekerja atau bekerja dengan jam kerja yang dikurangi. Semua dampak ini ujungnya
adalah pendapatan dan tingkat kesejahteraan.Dari data tersebut, jumlah yang menganggur karena
Covid-19 sekitar 2,5 juta orang. Dalam satu setengah tahun kemudian, jumlah yang terdampak pandemi
dapat ditekan menjadi 11,53 juta orang (Februari 2022). Yang menganggur gara-gara Covid-19 ini
jumlahnya berkurang menjadi di bawah satu juta orang.Pengurangan ini seiring dengan bangkitnya
perekonomian dan mulai terkendalinya penularan Covid-19. Sejak triwulan kedua tahun 2021,
pertumbuhan ekonomi kembali positif dan pada triwulan pertama 2022 lalu angkanya mencapai 5,01
persen. Namun, secara total masih terdapat 8,4 juta orang yang termasuk dalam kategori pengangguran
terbuka, yang tidak saja disebabkan oleh masalah Covid-19.Sejumlah program pemulihan ekonomi
nasional dijalankan pemerintah untuk berbagai kalangan yang terdampak sejak awal pandemi. Salah
satunya adalah bantuan subsidi upah yang diberikan kepada pekerja yang memiliki upah atau gaji kurang
dari Rp 3,5 juta per bulan.Dengan subsidi upah tersebut keluarga pekerja tetap memiliki daya beli yang
baik, tidak jatuh ke dalam kemiskinan. Kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah serta korporasi pun
dibantu pemerintah agar operasional bisnis tetap berjalan dan tidak sampai mengurangi karyawan.Di
masa yang mendekati akhir pandemi ini, upaya pemerintah ini mulai memperlihatkan hasil. Ekonomi
yang menggeliat membutuhkan kembali tenaga kerja yang sebelumnya banyak dikurangi.Namun
demikian, kebijakan yang diambil pemerintah harus terus dikawal agar tetap memperhatikan
kesejahteraan kaum pekerja. Pemerintah harus menempatkan buruh atau pekerja sebagai prioritas
kebijakan.Setidaknya ada dua hal utama yang menjadi sorotan publik terkait kesejahteraan
buruh/pekerja di masa pandemi ini, yaitu kebijakan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua dan besaran
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upah.Perjuangan kaum buruh mengenai kedua isu ini bak perang gerilya, buruh/pekerja tidak kehabisan
energi untuk menyuarakan aspirasinya dengan turun ke jalan hingga nasibnya menjadi lebih baik.Aturan
JHTSelama sekitar dua bulan, kalangan buruh/pekerja diresahkan oleh terbitnya Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT yang
keluar pada awal Februari 2022.Aturan baru tersebut mengubah aturan terdahulu, yakni Permenaker
Nomor 19/2015, yang memungkinkan pekerja peserta BP Jamsostek mengklaim dana JHT satu bulan
setelah mengundurkan diri dari perusahaan atau usai mengalami PHK.Aturan baru menghendaki dana
JHT yang merupakan tabungan pekerja tersebut baru bisa dicairkan pada usia pensiun (56 tahun) atau
saat pekerja meninggal dunia, cacat total tetap, dan berganti kewarganegaraan.Bagi buruh/pekerja yang
di-PHK, adanya dana JHT yang bisa segera dicairkan menjadi bantalan di masa krisis. Peruntukannya
bukan sekadar untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, melainkan juga sebagai modal yang bisa
digunakan untuk memulai usaha baru.Tertutupnya peluang ini tentu menimbulkan protes. Aksi
penolakan diwujudkan buruh/pekerja dengan berdemonstrasi turun ke jalan menuntut revisi kebijakan.
Aksi dilakukan di berbagai daerah.Melihat situasi itu, Presiden Joko Widodo pun turun tangan dengan
memerintahkan Kemenaker merevisi aturan baru tersebut dan mempermudah tata cara pencairan
JHT.Perjuangan buruh/pekerja pun membuahkan hasil. Kurang dari tiga bulan sejak Permenaker Nomor
2/2022 terbit, revisi atas aturan tersebut keluar. Revisi tersebut tertuang dalam Permenaker Nomor 4
Tahun 2022 yang terbit menjelang Hari Raya Idul Fitri, tepatnya tanggal 26 April 2022.Permenaker Nomor
4 Tahun 2022 tidak hanya mengembalikan aturan pencairan JHT kembali sesuai dengan Permenaker
Nomor 19/2015, di mana bagi pekerja yang di-PHK atau mengundurkan diri dapat mencairkan dana JHT
secara tunai dan sekaligus setelah masa tunggu satu bulan sejak ada keterangan pengunduran diri dari
pemberi kerja atau sejak tanggal PHK. Tetapi, selain itu juga diberi kemudahan dalam pencairan dana.
'Pencairan dana JHT sebelum masa pensiun ini hanya butuh melampirkan kartu peserta BPJS
Ketenagakerjaan, kartu tanda penduduk (atau identitas lain), dan keterangan pengunduran diri dari
pemberi kerja, atau bagi yang terkena PHK melampirkan pemberitahuan PHK dari pemberi kerja dan
pernyataan tidak menolak PHK dari pekerja.Perbaikan upahSatu kebijakan yang kontroversi berakhir
dengan penyelesaian yang berpihak kepada pekerja. Isu berikutnya adalah perjuangan buruh/pekerja
untuk menaikkan tingkat upah.Dalam kegiatan May Day Fiesta memperingati Hari Buruh Internasional
yang dilakukan massa buruh/pekerja di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) dan Gedung Parlemen pada
tanggal 14 Mei 2022, terdapat 18 tuntutan yang disampaikan wakil buruh yang terkait dengan hajat hidup
buruh/pekerja.Salah satunya adalah penolakan upah murah. Perjuangan untuk mendapatkan upah yang
layak ini merupakan upaya yang tidak pernah selesai dan selalu disuarakan di berbagai kesempatan.Data
BPS memperlihatkan rata-rata upah buruh selama pandemi sempat mengalami penurunan. Per Februari
2020, rata-rata upah buruh tercatat Rp 2,92 juta per bulan.Enam bulan berikutnya angkanya turun
menjadi Rp 2,76 juta per bulan. Meskipun per Februari 2021 rata-rata upah naik sebesar Rp 100. 000
rupiah, enam bulan berikutnya upah turun lagi sebesar Rp 120. 000 menjadi Rp 2,74 juta per
bulan.Penurunan rata-rata upah ini tidak dapat dipungkiri akibat dari melambatnya kegiatan ekonomi di
berbagai sektor yang berpengaruh pada kemampuan finansial perusahaan.Terjadinya PHK, penghentian
kerja sementara, atau pengurangan jam kerja tentu berpengaruh pada upah yang diterima
buruh/pekerja. Ditambah lagi dengan tidak adanya kenaikan upah tahunan atau pengurangan benefit
atau insentif yang diterima karyawan.Namun, seiring dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi, per
Februari 2022 lalu rata-rata upah kembali naik menjadi Rp 2,89 juta per bulan, mendekati seperti di awal
pandemi. Optimisme muncul dengan membaiknya kondisi ekonomi akan meningkatkan performa
perusahaan. Dengan demikian ada harapan upah kembali naik.Daya beli yang tinggi pada separuh
penduduk Indonesia ini yang bekerja ini, yang dipengaruhi oleh tingkat upah, tentunya akan mendorong
pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi. Kita berharap Indonesia segera pulih dari krisis. ()
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Neutral

Summary Cukup dengan memiliki akun email, pekerja bisa mendaftar dan cek penerima BSU 2022
dengan login ke sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. BSU 2022 dikabarkan akan segera dicairkan
pada 2022 ini, namun masih belum ada kejelasan tentang informasi kapan tanggal pastinya
akan disalurkan oleh Kemnaker. Meskipun dana BSU 2022 masih belum bisa dipastikan
kapan akan cair, para pekerja bisa terlebih dulu mendaftar dan cek penerima BSU 2022,
hanya cukup dengan memiliki akun email dan login sso.bpjsketenagakerjaan.go.id.

Cukup dengan memiliki akun email, pekerja bisa mendaftar dan cek penerima BSU 2022 dengan login ke
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id.BSU 2022 dikabarkan akan segera dicairkan pada 2022 ini, namun masih
belum ada kejelasan tentang informasi kapan tanggal pastinya akan disalurkan oleh Kemnaker.Meskipun
dana BSU 2022 masih belum bisa dipastikan kapan akan cair, para pekerja bisa terlebih dulu mendaftar
dan cek penerima BSU 2022, hanya cukup dengan memiliki akun email dan login
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id.Bantuan BSU 2022 ini, hanya akan disalurkan kepada pekerja atau upah
yang hanya mendapatkan gaji di bawah Rp3,5 juta dan sudah resmi menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan.Sabagaimana
dikutip
oleh
Pikiranrakyat-Depok.com
dari
website
sso.bpjsketengakerjaan.go.id, berikut ini penjelasan cara mendaftar dan cek penerima BSU 2022:1. Login
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk mendaftar BSU 2022 Rp1 juta.2. Klik 'Daftar Pengguna' untuk proses
pendaftaran pekerja penerima BSU 2022.
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Positive

Summary "Terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan jaminan sosial," jelas
Wapres Ma'ruf Amin dalam sambutannya selepas menyerahkan santunan. Wakil Presiden
Ma'ruf Amin menyerahkan santunan kematian dan manfaat beasiswa pendidikan sebesar
Rp1,26 miliar kepada lima ahli waris atau keluarga peserta BPJS Ketenagakerjaan akibat
kecelakaan kerja.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan santunan kematian dan manfaat beasiswa pendidikan sebesar
Rp1,26 miliar kepada lima ahli waris atau keluarga peserta BPJS Ketenagakerjaan akibat kecelakaan
kerja.Penyerahan santunan tersebut didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur
Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo saat kunjungan kerja Wapres di Panti Sosial Meohai Kendari,
Kamis />Santunan yang diserahkan Ma'ruf Amin terdiri dari santunan kematian akibat kecelakaan kerja
Pensiun Tua beasiswa.Menurut data dari BPJAMSOSTEK, total pembayaran manfaat kepada peserta dari
seluruh program selama bulan April 2021 sampai April 2022 di Provinsi Sulawesi Tenggara miliar dengan
jumlah kasus sebanyak 18,6 ribu kasus."Terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam
menyelenggarakan jaminan sosial," jelas Wapres Ma'ruf Amin dalam sambutannya selepas menyerahkan
santunan.Selanjutnya Anggoro Eko Cahyo menyampaikan bahwa penyerahan santunan ini merupakan
bentuk hadirnya negara dalam memberikan kepastian akan jaminan sosial kepada seluruh pekerja
Indonesia."Hari ini kami bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan santunan kepada 5 ahli
waris/keluarga peserta BPJAMSOSTEK yang mendapatkan hak jaminan sosial berupa santunan program
JKK, JHT dan JP serta manfaat beasiswa pendidikan anak," kata Anggoro.Dirinya juga mengucapkan
terima kasih atas dukungan dari Pemerintah Pusat dan Daerah, serta kesadaran yang tinggi dari
perusahaan atau badan usaha dalam mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta
BPJAMSOSTEK."Seperti apa yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo, tentu keterlibatan seluruh pihak
akan sangat membantu percepatan tercapainya universal coverage, yang artinya seluruh pekerja di
Indonesia akan terlindungi dari risiko-risiko sosial yang mungkin terjadi," ujar Anggoro.BPJAMSOSTEK
merupakan institusi yang diberikan mandat oleh undang- undang untuk menyelenggarakan 5 program
demi kesejahteraan pekerja dan keluarganya, yaitu program Jaminan Kecelakaan Kerja Tua terbaru
Jaminan Kehilangan Pekerjaan />Anggoro melanjutkan, jumlah tenaga kerja yang terlindungi
BPJAMSOSTEK di Provinsi Sulawesi Tenggara per April 2022 masih berada pada kisaran 28 persen."Kami
mengajak kepada seluruh pekerja dan pemberi kerja untuk memastikan dirinya terlindungi program
jaminan sosial ketenagakerjaan, karena dengan memiliki perlindungan, pekerja dapat bekerja dengan
tenang yang berujung pada masyarakat Sulawesi Tenggara lebih produktif dan sejahtera," kata
Anggoro.Kepala Kantor BP Jamsostek Cabang Pangkalpinang Agus Theodorus Parulian Marpaung
menjelaskan, pemberian santunan kepada ahli waris peserta adalah upaya negara melindungi warganya
dari kehilangan penghasilan dan keterpurukan ekonomi. Santunan yang didapat menjadi bekal keluarga
peserta program melanjutkan kehidupan dan membuka atau meningkatkan usaha yang sudah
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ada."Berdasarkan pengalaman, para peserta dan keluarganya lebih mampu mengaktualisasikan diri,
karena keberlangsungan penghasilan dan ekonomi mereka dijamin oleh negara," kata Theo.Pihaknya
mengajak para pengusaha dan pekerja dari berbagai profesi untuk mendaftarkan diri mengikuti program
jaminan sosial ketenagakerjaan."Kami di Kepulauan Bangka Belitung selalu hadir bersama masyarkat
mengikuti program jaminanan sosial ketenagakerjaan," ujar Theo.**
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Neutral

Summary Pemerintah kembali memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja di tahun 2022.
Sejumlah netizen menanyakan kapan BSU tahun 2022 cair dan mendapat respon dari admin
Instagram BPJS Ketenagakerjaan di @bpjs.ketenagakerjaan. Dalam balasan tersebut, saat ini
Kemnaker sedang mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022. "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. Kemudian besaran BSU tahun 2022 yang
akan disalurkan sebesar Rp 1 juta per penerima.

Pemerintah kembali memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja di tahun 2022.Nantinya,
BSU ini akan diberikan kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta.Tahun ini, pemerintah telah
menyiapkan anggaran sebesar Rp8,8 triliun untuk 8,8 juta orang pekerja/buruh.Bantuan subsidi upah
diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan
ekonomi.Kapan BSU Cair?Dikutip dari laman Kemnaker, Ida Fauziyah selaku Menteri Ketenagakerjaan
saat berada di Masjid Al-Akbar Surabaya, Jawa Timur, Minggu (1/5/2022) mengatakan, saat ini Kemnaker
tengah mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022 dan akan memastikan program BSU
dapat dijalankan dengan cepat, tepat, akurat dan akuntabel.Terkait dengan informasi tersebut,
Tribunnews terus memantau sejumlah akun Kemnaker dan hingga kini BSU belum cair.Sejumlah netizen
menanyakan kapan BSU tahun 2022 cair dan mendapat respon dari admin Instagram BPJS
Ketenagakerjaan di @bpjs.ketenagakerjaan.Dalam balasan tersebut, saat ini Kemnaker sedang
mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022."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)
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dikarenakan hal tersebut masih dalam tahap penyusunan regulasi oleh Pemerintah.Jika membutuhkan
informasi lebih lanjut silakan hubungi Contact Center 175 atau email ke care@bpjsketenagakerjaan.go.id.
-Acha"Meski demikian, Kemnaker belum memberi informasi yang lebih detail tentang tanggal pencairan
BSU 2022.Nantinya, BSU akan dicairkan secara bertahap.Kemudian besaran BSU tahun 2022 yang akan
disalurkan sebesar Rp 1 juta per penerima.Status Calon Penerima Bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU).
(Tangkap layar https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/)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
BSU- BP 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 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 KetenagakerjaanLogin 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."(Tribunnews.com/Nadya/Yunita)Berita lain terkait bantuan subsidi
gaji tahun
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Positive

Summary "Para anggota DBOKC- FSPTSI merupakan anak bangsa yang harus mendapatkan
perlindungan baik jaminan sosial serta mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan
keahliannya," kata Menaker Ida. Menaker saat menghadiri acara halalbihalal dengan
perkumpulan komunitas pengemudi Indonesia yang tergabung dalam Driver Biker Ojek
Kamtibmas Community (DBOKC) di Tangerang Selatan, Senin (23/5/2022) sore.
TRIBUNNEWS.COM- Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mendorong agar para
pengemudi jasa transportasi mendapat pelindungan sosial ketenagakerjaan. Hal tersebut
disampaikan Menaker saat menghadiri acara halalbihalal dengan perkumpulan komunitas
pengemudi Indonesia yang tergabung dalam Driver Biker Ojek Kamtibmas Community
(DBOKC) di Tangerang Selatan, Senin (23/5/2022) sore.

Menaker saat menghadiri acara halalbihalal dengan perkumpulan komunitas pengemudi Indonesia yang
tergabung dalam Driver Biker Ojek Kamtibmas Community (DBOKC) di Tangerang Selatan, Senin
(23/5/2022) sore.TRIBUNNEWS.COM - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mendorong agar para
pengemudi jasa transportasi mendapat pelindungan sosial ketenagakerjaan. Hal tersebut agar para
pengemudi mendapatkan pelindungan sosial yang memadai dari berbagai resiko kecelakaan kerja
maupun akibatnya.Hal tersebut disampaikan Menaker saat menghadiri acara halalbihalal dengan
perkumpulan komunitas pengemudi Indonesia yang tergabung dalam Driver Biker Ojek Kamtibmas
Community (DBOKC) di Tangerang Selatan, Senin (23/5/2022) sore.Selain persoalan pelindungan sosial,
Menaker juga menyebut bahwa para pengemudi juga harus mendapatkan kesempatan untuk
meningkatkan kompetensi. Sehingga dapat mereka menghadapi perkembangan ekonomi dan
ketenagakerjaan yang begitu dinamis."Para anggota DBOKC- FSPTSI merupakan anak bangsa yang harus
mendapatkan perlindungan baik jaminan sosial serta mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan
keahliannya," kata Menaker Ida.Dalam kesempatan tersebut, Menaker mengatakan bahwa pemerintah
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menaruh harapan kepada serikat pekerja/serikat buruh, khususnya DBOKC-FSPTSI, agar melakukan
penguatan organisasi melalui kerja sama dan komunikasi dengan para stakeholder."Kerja sama dan
komunikasi ini penting untuk mendorong tumbuhnya SDM unggul dalam memberikan solusi yang
konstruktif dan visioner," ucap Menaker yang didampingi Staf Khusus Menaker Dita Indah Sari.Menaker
menyebut, para anggota DBOKC- FSPTSI merupakan anak bangsa yang harus mendapatkan perlindungan
baik jaminan sosial serta mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan keahliannya. Ia menilai,
soliditas dan solidaritas organisasi adalah satu hal yang utama dalam meraih kemajuan."Soliditas dan
solidaritas harus terus kita perkuat. Hanya dengan soliditas, DBOKC- FSPTSI bisa menjadi organisasi yang
kuat dan disegani," ungkapnya.Ketua DBOKC-FSPTSI, Ika Restianti, mengucapkan terima kasih kepada
Menaker Ida Fauziyah, karena sudah melihat secara dekat terhadap kondisi para pekerja
pengemudi."Karena selama ini yang diatur dan diperhatikan hanya pekerja formal saja, pekerja informal
seperti kami ini belum terlalu banyak tersentuh," kata Ika.Pada acara halalbihalal ini, Menaker juga
memberikan bantuan paket sembako kepada anggota DBOKC-FSPTSI yang secara simbolis diberikan
kepada Sunaryo, pengemudi truk lintas provinsi; Redy, pengemudi Gobox Online; Jaenudin, pengemudi
truk CDD Long; Chaidir dari ojek online; Ibnu Yakin, supir pribadi; Komar dari Grab Car; dan Eneng,
pengemudi mobil box sayur.
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Negative

Summary Multanti selaku Kepala Kantor BPJamsostek Semarang Pemuda mengatakan, bahwa dengan
terbitnya peraturan-peraturan di antaranya Undang undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017
tentang Jasa Konstruksi, kemudian ada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 dan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021 menandakan bahwa pemerintah hadir
dalam usaha perlindungan bagi tenaga kerja konstruksi melalui BPJS Ketenagakerjaan. Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang biasa dikenal BPJamsostek kantor cabang Semarang
Pemuda melakukan sosialisasi manfaat dari program BPJamsostek.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang biasa dikenal BPJamsostek kantor cabang Semarang
Pemuda melakukan sosialisasi manfaat dari program BPJamsostek.Sosialisasi dilakukan di perusahaan
bidang jasa konstruksi.Terutama para pekerja yang tergabung dalam PT. PP (Persero) di Kawasan Industri
Terpadu Batang, baru-baru ini.>Multanti selaku Kepala Kantor BPJamsostek Semarang Pemuda
mengatakan, bahwa dengan terbitnya peraturan-peraturan di antaranya Undang undang (UU) Nomor 2
Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, kemudian ada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 dan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021 menandakan bahwa pemerintah hadir dalam
usaha perlindungan bagi tenaga kerja konstruksi melalui BPJS Ketenagakerjaan.Multanti menambahkan,
sosialisasi kegiatan ini perlu disampaikan secara intensif."Agar diketahui oleh seluruh pekerja jasa
konstruksi secara merata," kata Multanti.>"Pihak perusahaan PT. PP (Persero) memberikan apresiasi
dengan diadakannya kegiatan Sosialiasi ini. Saya berharap kegiatan ini bisa berdampak pada
penambahan pemahaman pengetahuan dan meningkatkannya kesadaran perlindungan kerja bagi
tenaga kerja konstruksi melalui BPJS Ketenagakerjaan," tutur Gerry selaku Manager Administrasi
Proyek.Sebagai narasumber penyampaian materi sosialisasi adalah Novtyan dan Novita selaku
perwakilan dari tim BPJamsostek Kantor Cabang Semarang Pemuda.
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Positive

Summary Bantuan tersebut bernilai Rp1 juta dan akan diberikan kepada 8,8 juta pekerja yang tersebar
di seluruh Indonesia dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8,8 triliun. Kementerian
Ketenagakerjaan sendiri saat ini masih mengatur secara spesifik penyaluran bantuan
tersebut, mulai dari regulasi, hingga kriteria penerima bantuan. Bagi Anda yang ingin
mengetahui apakah diri anda termasuk sebagai penerima BLT subsidi gaji atau bukan, anda
bisa mengecek langsung situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.

Herald Indonesia, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan memberikan bantuan
subsidi upah (BSU) kepada para pekerja berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan yang akan
diberikan pada bulan Mei ini.Bantuan tersebut bernilai Rp1 juta dan akan diberikan kepada 8,8 juta
pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8,8 triliun.Kementerian
Ketenagakerjaan sendiri saat ini masih mengatur secara spesifik penyaluran bantuan tersebut, mulai dari
regulasi, hingga kriteria penerima bantuan. Namun, belum jelas kapan waktu pencairan bantuan."Segera
kami info jika semua sudah waktunya," kata Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Chairul
Fadly Harahap dalam keterangannya, belum lama ini.Bagi Anda yang ingin mengetahui apakah diri anda
termasuk sebagai penerima BLT subsidi gaji atau bukan, anda bisa mengecek langsung situs
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id .Jika belum memiliki akun, maka Anda wajib mendaftar dan melengkapi
data diri mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, dan nama ibu kandung.Anda
kemudian bisa melakukan aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirim ke nomor
handhphone Anda.Setelah itu, Anda bisa login ke akun tersebut, dan kembali melengkapi biodata diri
seperti profil, tentang Anda, status pernikahan, dan tipe lokasi.
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Positive

Summary Berikut ini kriteria penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022. Pemerintah kembali
memberikan BSU kepada pekerja dan buruh terdampak pandemi di tahun 2022. Kali ini,
pekerja dan buruh yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta yang akan mendapatkan subsidi
gaji. Mereka yang mendapatkan BSU tersebut juga harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Berikut ini kriteria penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022.Pemerintah kembali memberikan
BSU kepada pekerja dan buruh terdampak pandemi di tahun 2022.Kali ini, pekerja dan buruh yang
memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta yang akan mendapatkan subsidi gaji.Mereka yang mendapatkan BSU
tersebut juga harus terdaftar di 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.Cek
Penerima
BSU
Melalui
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id1.
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;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 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. Setelah mempunyai akun, masuk ke laman awal;5. Klik tombol "Kartu
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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.Cek
Penerima BSU Melalui laman BPJS Ketenagakerjaan1. Buka laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id;2. Pada
halaman utama, cari bagian Cek Apakah Kamu Termasuk Calon Penerima BSU?;3. Masukkan nomor KTPmu;4. Masukkan nama lengkap;5. Masukkan tanggal lahir;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"Cek Penerima BSU
Melalui Layanan Call Center BPJS Ketenagakerjaan1. 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.Info Subsidi Gaji Lainnya(Tribunnews.com, Renald/Daryono/Sri Juliati/Widya)
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Positive

Summary "Kami mendapat kepercayaan untuk mengirimkan 220 perawat ke Kementerian Kesehatan
Arab Saudi. Kementerian Kesehatan Arab Saudi membuka kembali kesempatan untuk
perawat Indonesia untuk bisa bekerja di Arab Saudi. Tahun ini Binawan dipercaya kembali
untuk menjadi mitra kerja MOH dalam merekrut perawat Indonesia untuk dapat bekerja di
berbagai fasilitas kesehatan milik pemerintah Arab Saudi. Binawan menargetkan 220
kandidat yang akan diberangkatkan tahun ini ke Arab Saudi.

Kementerian Kesehatan Arab Saudi membuka kembali kesempatan untuk perawat Indonesia untuk bisa
bekerja di Arab Saudi. Tahun ini Binawan dipercaya kembali untuk menjadi mitra kerja MOH dalam
merekrut perawat Indonesia untuk dapat bekerja di berbagai fasilitas kesehatan milik pemerintah Arab
Saudi. Binawan menargetkan 220 kandidat yang akan diberangkatkan tahun ini ke Arab Saudi."Kami
mendapat kepercayaan untuk mengirimkan 220 perawat ke Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Sampai
akhir tahun 2022 nanti, kami sudah memiliki permintaan sebanyak 1335 tenaga kesehatan untuk
ditempatkan di berbagai negara, seperti UAE, Kuwait, Arab Saudi, Jepang, Australia, Inggris, dan Amerika
Serikat," kata Presiden Direktur Binawan Group Said Saleh Alwaini yang dikutip INDUSTRY.co.id, Senin
(23/5/2022).Sebanyak 15 kandidat telah lolos wawancara daring batch 1 pada Maret 2022. 15 perawat
ini telah mendapatkan konfirmasi job offer dan visa kerja. Para kandidat ini merupakan lulusan sarjana
keperawatan dari berbagai perguruan tinggi terkemuka di Indonesia.Selanjutnya, wawancara daring
batch 2 Kerjasama antara Binawan dan MOH Arab Saudi sudah terjalin sejak 16 tahun lalu. Kerjasama ini
menjadi semakin kuat dengan adanya perekrutan kembali tenaga kesehatan Indonesia untuk pemerintah
Arab Saudi pada 2022 dengan target 220 kandidat.Jumlah target perawat tersebut menambah daftar
jumlah tenaga kesehatan Indonesia yang telah direkrutPerekrutan 220 perawat Indonesia ini merupakan
langkah awal pemenuhan kebutuhan total 2000 perawat tambahan untuk seluruh fasilitas kesehatan
MOH Arab Saudi yang terletak di Provinsi Al-Qassim.Setiap kandidat yang lolos seleksi akan mendapatkan
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benefit selayaknya pegawai pemerintah Arab Saudi. Penempatan para kandidat pun di rumah sakit
pemerintah Arab Saudi setara rumah sakit umum daerah. Selain itu, para kandidat berkesempatan untuk
menjalankan ibadah haji atau umroh lebih mudah.Adapun persyaratan untuk menjadi perawat di MOH
Arab Saudi Perempuan 22-40 Tahun Pendidikan S1 Keperawatan/S1 Kebidanan Memiliki STR Aktif Min.
1 Tahun pengalaman kerja Dapat Berkomunikasi dalam Bahasa Inggris (level intermediate)Rekrutmen ini
masih akan terus berlangsung. Binawan bekerjasama dengan portal kerja internasional, Jobshub.id
sebagai website resmi untuk mendaftar berbagai lowongan kerja, khususnya perawat di MOH Arab Saudi.
Animo dari calon kandidat sangat besar.Selanjutnya, Binawan akan melaksanakan pelepasan perawat
Indonesia untuk MOH Arab Saudi pada 31 Mei 2022. Rencananya kegiatan ini akan dihadiri Untuk
mewujudkan visi Binawan Group yang menitikberatkan pada keunggulan tenaga kerja Indonesia
(excellence in people) di kancah global, maka pada 7 Juni 2021 Binawan berhasil mengirimkan 30 tenaga
kesehatan Indonesia ke Uni Emirat Arab. Dilanjutkan pada 10 Maret 2022, 100 tenaga kesehatan telah
diberangkatkan ke Kuwait."Kami berharap agar upaya ini bisa terus mendapatkan dukungan dari
berbagai pihak, terutama dari Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian
Luar Negeri, dan Kementerian Kesehatan. Kolaborasi dengan para pemangku kepentingan menjadi
sangat penting guna membangun ekosistem yang kuat dan sehat untuk meningkatkan kredibilitas
Indonesia sebagai penyalur tenaga kesehatan sambil menciptakan kemudahan, terutama birokrasi dan
administrasi bagi perawat yang berniat untuk bekerja di luar negeri," pungkas Said.
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Positive

Summary BLT subsidi gaji Rp1 juta dicairkan lagi tahun ini. Adapun anggaran BLT subsidi gaji 2022
mencapai Rp8,8 triliun. Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menambahkan
penyaluran BLT subsidi gaji atau BSU masih dimatangkan, bagi dari segi data penerima
hingga proses penyalurannya. Berikut fakta-fakta BLT Subsidi Gaji Rp1 juta yang dirangkum
di Jakarta, Minggu (22/5/2022).

BLT subsidi gaji Rp1 juta dicairkan lagi tahun ini. Adapun anggaran BLT subsidi gaji 2022 mencapai Rp8,8
triliun.Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menambahkan penyaluran BLT subsidi gaji atau BSU
masih dimatangkan, bagi dari segi data penerima hingga proses penyalurannya."Kalau sudah siap semua,
kita segera salurkan. Kalau sudah selesai regulasi dan data calon penerima maka langsung disalurkan,"
tambahnya kepada Okezone.Berikut fakta-fakta BLT Subsidi Gaji Rp1 juta yang dirangkum di Jakarta,
Minggu (22/5/2022).1.Sasaran ke 8,8 Juta PekerjaMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga
Hartarto mengatakan, program bantuan subsidi upah ini ditujukan untuk pekerja dengan gaji di bawah
Rp3,5 juta dengan besarnya Rp1 juta per penerima."Sasarannya adalah sebanyak 8,8 juta pekerja dengan
total kebutuhan anggaran Rp8,8 triliun," kata Airlangga dalam keterangannya usai rapat Sidang Kabinet
Paripurna di Jakarta.2.Cair bagi Pekerja Bergaji Rp3,5 JutaUntuk pekerja yang mendapat BLT subsidi gaji
ini yang bergaji Rp3,5 juta per bulan.Sehingga, yang gajinya lebih dari nominal tersebut tidak masuk
data.3.Jadwal PencairanBLT subsidi gaji untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta segera dicairkan.
Di mana Kementerian Ketenagakerjaan sedang menyiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan Bantuan
Subsidi Upah (BSU) 2022.Selain itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah ingin memastikan bahwa
program BSU dapat dijalankan dengan cepat, tepat, akurat dan akuntabel."Saya memohon doa dan
dukungan dari saudara- saudara sekalian agar program ini bisa berjalan lancar dan memberi manfaat
yang besar bagi pekerja dan perekonomian bangsa," ucap Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah.4.Kriteria PenerimaPemerintah menetapkan kriteria pekerja yang layak dapat BLT subsidi gaji.
Di antaranya, mempunyai Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp3,5 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.Sebagai contoh: Upah minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp4.798.312
dibulatkan menjadi Rp4.800.000.Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan
pemerintah. Diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka
industri, properti dan real estate, perdagangan & jasa kecuali Pendidikan dan Kesehatan (sesuai klasifikasi
data sektoral BPJSTK).
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Negative

Summary BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 diharapkan dapat membantu meringankan beban para
pekerja atau buruh yang terdampak Covid-19. : Sholat Berjamaah Sudah Boleh Lepas
Masker, tapi Ada Syaratnya. Lalu kapan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair? Apa BSU BPJS
Kenenagakerjaan 2022 cair dipotong adminsitrasi? Berikut jawaban dari Menaker.

Apa BSU BPJS Kenenagakerjaan 2022 cair dipotong adminsitrasi? Berikut jawaban dari
Menaker.Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara resmi telah menyampaikan bahwa BSU BPJS
akan kembali cair di tahun 2022.BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 diharapkan dapat membantu
meringankan beban para pekerja atau buruh yang terdampak Covid-19.: Sholat Berjamaah Sudah Boleh
Lepas Masker, tapi Ada SyaratnyaBukan hanya saja sebatas wacana, namun Kemnaker telah
mengalokasikan dana sebesar Rp8,8 Triliun untuk BSU 2022."Pemerintah (melalui Kementerian
Ketenagakerjaan) mengalokasikan anggaran BSU (BPJS Ketenagakerjaan) 2022 sebesar Rp8,8 Triliun
dengan alokasi bantuan per penerima sebesar Rp1 Juta," ucap Kemnaker.Dari pernyataan Kemnaker di
atas dapat disimpulkan bahwa bantuan subsidi Upah akan kembali cair di tahun 2022 ini.: Bobotoh Sudah
Bisa Hadiri Latihan Persib, Robert Alberts Bilang BeginiLalu kapan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair?
Mengingat sudah melewati penetapan awal yang direncanakan cair di bulan April.
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Neutral

Summary Berikut ini info loker atau lowongan kerja untuk lulusan SMA di PT Sinar Sosro Jawa Tengah.
PT Sinar Sosro Jawa Tengah sedang membuka loker atau lowongan kerja bagi lulusan SMA
atau sederajat untuk berbagai formasi. Cek formasi yang tersedia dalam loker atau lowongan
kerja PT Sinar Sosro Jawa Tengah dalam ulasan berikut ini. Melalui Instagram resminya,
Kemnaker mengumumkan loker atau lowongan kerja PT Sinar Sosro Jawa Tengah untuk
lulusan SMA atau sederajat.

Berikut ini info loker atau lowongan kerja untuk lulusan SMA di PT Sinar Sosro Jawa Tengah.PT Sinar Sosro
Jawa Tengah sedang membuka loker atau lowongan kerja bagi lulusan SMA atau sederajat untuk
berbagai formasi.Cek formasi yang tersedia dalam loker atau lowongan kerja PT Sinar Sosro Jawa Tengah
dalam ulasan berikut ini.Melalui Instagram resminya, Kemnaker mengumumkan loker atau lowongan
kerja PT Sinar Sosro Jawa Tengah untuk lulusan SMA atau sederajat."PT Sinar Sosro Jawa Tengah
membuka kesempatan bagimu yang ingin mengisi formasi yang tersedia," tulis Kemnaker.Lowongan
kerja ini terbuka untuk penempatan di Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah.Pendaftaran paling
dilakukan paling lambat pada tanggal 30 Juni 2022.Berikut ini formasi dan persyaratan loker atau
lowongan kerja PT Sinar Sosro Jawa Tengah.1. Sales Taking Order (Sales To)Kualifikasi: Laki-laki, maksimal
35 tahun Pendidikan minimal SMA/sederajat Memiliki pengalaman sebagai sales minimal satu tahun,
Sales FMCG Memiliki SIM C Komunikatif, mampu bekerja secara individu dan tim Mampu menghadapi
target dan bekerja dibawah tekanan Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Jawa Tengah dan
DIYDeskripsi Pekerjaan: Bertanggunjawab kepada sales supervisor atas pencapaian target penjuaan dan
distribusi, pengelolaan assets (piutang, electric cooler)2. Sales CanvassrKualifikasi: Laki-laki, maksimal 35
tahun Pendidikan minimal SMA/sederajat Memiliki pengalaman sebagai sales minimal satu tahun, sales
FMCG Memiliki SIM A/B1 Komunikatif, mampu bekerja secara individu dan tim Mampu menghadapi
target dan bekerja dibawah tekanan Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Jawa Tengah dan
DIYDeskripsi Pekerjaan: Bertanggungjawab kepada sales supervisor atas pencapaian targer penjualan
dan distribusiBagi Anda yang berminat dan memenuhi kualifikasi untuk loker atau lowongan kerja PT
Sinar Sosro Jawa Tengah, info lebih lanjut silakan kunjungi website karirhub.kemnaker.go.id.Demikian
informasi terkait loker atau lowongan pekerjaan PT Sinar Sosro Jawa Tengah bagi lulusan SMA atau
sederajat.***
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Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan bahwa jumlah tenaga kerja
asing (TKA) di Indonesia masih didominasi pekerja asal China. Direktur Jenderal Pembinaan
Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker Suhartono
mengatakan, sepanjang 2021, ada sebanyak 37.711 TKA asal China. Tak sedikit yang menilai
masuknya TKA asal China adalah ancaman bagi masyarakat Indonesia, yang sama-sama
butuh pekerjaan. Kepala BIN 2015-2016, Letjen TNI (Purn) Soetiyoso memperingatkan akan
adanya kemungkinan China menguasai Indonesia.

Sejumlah tenaga kerja asing (TKA) masuk ke Indonesia sejak pemerintah menerapkan Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) guna menekan lonjakan Covid-19.Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan bahwa jumlah tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia
masih didominasi pekerja asal China.Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan
Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker Suhartono mengatakan, sepanjang 2021, ada sebanyak 37.711
TKA asal China."Kemudian Jepang dan Korea Selatan," kata Suhartono dalam rapat Panja Pengawasan
Tenaga Kerja Asing dengan Komisi IX DPR, Selasa 8 Februari 2022.Tak sedikit yang menilai masuknya TKA
asal China adalah ancaman bagi masyarakat Indonesia, yang sama-sama butuh pekerjaan.Kepala BIN
2015-2016, Letjen TNI (Purn) Soetiyoso memperingatkan akan adanya kemungkinan China menguasai
Indonesia.Pria yang akrab disapa Bang Yos itu menuturkan bahwa banyaknya Tenaga Kerja Asing (TKA)
asal China yang datang ke Tanah Air bisa menjadi ancaman bagi pribumi."Kalau namanya investor,
pembawa modal terus dia juga syaratnya boleh membawa tenaga ahli, itu biasa itu," ucapnya, Sabtu, 21
Mei 2022."Tenaga ahli pun harus kita cek betul apakah memang bener-bener untuk pekerjaan itu orang
Indonesia belum ada. Kalau pun harus ngirim kan kira-kira 2-3 orang lah, dengan staf-stafnya mungkin 10
orang. Lah ini kan kita lihat kan membawa tenaga kerja, dan jumlahnya tidak sedikit," kata Bang Yos
menambahkan.Meski begitu, dia menekankan bahwa dia membedakan etnis Tionghoa yang memang
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sudah ada di sini dengan pendatang yang merupakan TKA."Dalam konteks ini, saya ingin membedakan
etnis Tionghoa yang sudah ada di sini. Kalau yang ada di sini kan memang nenek moyangnya ada di sini
dulu ya, Bahkan nenek moyang ini ikut berjuang dalam revolusi dulu melawan Belanda, melawan Jepang,"
tutur Bang Yos."Itu nggak ada masalah kan karena memang sudah menyatu dengan kita, sudah WNI.
Bahkan mereka ini jadi pejuang-pejuang lewat olahraga, jadi mereka itu telah berkontribusi positif
terhadap negara ini," ujarnya."Saya hanya ingin membedakan antara etnis Tionghoa yang sudah ada ini,
yang memang punya kontribusi terhadap pembangunan, dengan TKA yang datang itu," ucapnya
menambahkan.Bang Yos kemudian mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kemungkinan orang
China akan 'menguasai' Indonesia."Nah kan TKA di situ kan, pertanyaannya sekarang Setelah dia kerja di
sini, sudah mapan, untuk apa dia pulang di sana? Dia di sana kerjaan susah, bersaing dengan banyak
orang, di sini sudah mapan ya, punya penghasilan yang jelas, kalau yang sudah berkeluarga keluarganya
juga terurus karena konon katanya gajinya itu langsung dalam bentuk Yuan sudah di sana gitu, yang
dikasihkan di sini hanya untuk sekadarnya ajalah, untuk beli kopi dan lain sebagainya gitulah, konon
begitu ceritanya, aku nggak ngerti ya," katanya."Jadi dia sudah mapan, sudah adaptasi, tentu lebih baik
tinggal di sini kan? Di sini sudah punya penghasilan, tinggal ngurus kewarganegaraan, setelah ada warga
negara tentu tinggal keluarganya juga nyusul ke sini kan, gitu kira-kira. Ini pikiran saya yang belum tentu
benar," tutur Bang Yos menambahkan.Sebagai mantan anggota Intelijen, dia pun mengatakan bahwa
dirinya selalu memperhitungkan kemungkinan terburuk dalam hal apapun, termasuk soal 'serbuan' TKA
China ke Indonesia."Jadi supaya diketahui ya saya itu manusia intelijen gitu kan, jadi intelijen itu selalu
memprediksi, mengantisipasi ke depan tuh terjadi sesuatu yang buruk, enggak memprediksi 'Wah kalau
bagus gimana ya'. Kalau bagus, enggak usah pikirin itu kan," ujar Bang Yos."Lah orang ini kan jumlahnya
tidak sedikit ya, dan kalau di Tiongkok memang harus KB wajib, anaknya hanya satu saja, itu kan setahu
saya. Di sini dia bebas dia mempunyai anak berapa juga asal sanggup memeliharanya kan," ucapnya."Itu
suatu saat kan mungkin akan seperti itu dan jumlahnya tidak sedikit yang akan tinggal itu kan. Artinya,
suatu saat, entah tahu kapan itu, bisa jadi mayoritas. Ya ini kan patut kita prediksi," katanya
menambahkan.Sekali lagi, Bang Yos menekankan bahwa apa yang disampaikannya itu hanya sebuah
kekhawatiran dari kemungkinan terburuk yang akan terjadi."Jadi sekali lagi, karena pola kerja intelijen
itu adalah mendeteksi dini. JAdi ini kan masyarakat itu kan, tetapi karena punya latar belakang seperti itu
kan boleh dong saya juga ikut-ikut deteksi dini itu tadi," tuturnya."Terus pola berikutnya tentu cegah dini,
saya sebenarnya niatnya itu hanya ingin mengatakan bahwa ada seperti ini mbok kita pikirkan bersamasama cara jalan keluarnya Bagaimana ya, supaya ke depannya itu tidak terjadi yang seperti yang saya
bayangkan tadi," ujar Bang Yos menambahkan.Dia juga mengaku lega jika memang para TKA China yang
datang ke Indonesia ini nantinya akan kembali ke negara mereka.Akan tetapi, perlu diwaspadai jika
mereka justru 'betah' dan memutuskan untuk bertahan di Indonesia."Nah tentu saja mungkin segala yang
ada di benak saya ini bisa aja salah, itu mungkin ada orang yang bisa menjelaskan 'orang 100 persen jamin
orang-orang itu kalau sudah selesai proyeknya akan kembali', misalnya gitu kan,"," kata Bang Yos."Nah
itu kan diperlukan gitu ya, supaya orang itu tidak, kalau saya memang cemas jujur ajalah jadi sekali lagi
mungkin saja yang saya pikirkan ini tidak akan terjadi, Alhamdulillah," ucapnya."Tapi sekali lagi seorang
intelijen berpikirnya selalu mengantisipasi kalau yang terburuk terjadi, yang terburuk itu adalah mereka
tidak ada yang pulang lagi ke negaranya, tinggal di sini dengan keluarganya, lalu terus karena dia tidak
mengenal KB, ya tentu saja secara hitungan akan menjadi mayoritas kan wajar saja," jelasnya.
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Neutral

Summary Simak informasi lowongan kerja yang dibuka oleh PT Sinar Sosro, berlokasi di Pedurungan
Semarang Jawa Tengah. PT Sinar Sosro Jawa Tengah membuka kesempatan bagi para
pencari kerja untuk mengisi posisi Sales Canvasser. Untuk mengisi posisi yang dibuka oleh PT
Sinar Sosro Jawa Tengah, terdapat beberapa kualifikasi yang dibutuhkan. Seperti yang
diketahui, PT. Sinar Sosro adalah perusahaan teh siap minum dalam kemasan botol yang
pertama di Indonesia dan di dunia.

Simak informasi lowongan kerja yang dibuka oleh PT Sinar Sosro, berlokasi di Pedurungan Semarang Jawa
Tengah. PT Sinar Sosro Jawa Tengah membuka kesempatan bagi para pencari kerja untuk mengisi posisi
Sales Canvasser. Seperti yang diketahui, PT. Sinar Sosro adalah perusahaan teh siap minum dalam
kemasan botol yang pertama di Indonesia dan di dunia.Untuk mengisi posisi yang dibuka oleh PT Sinar
Sosro Jawa Tengah, terdapat beberapa kualifikasi yang dibutuhkan.Seperti yang dikutip AGTVnews. com
dari akun Instagram resmi @kemnaker, berikut sederet kualifikasi dan deskripsi pekerjaannya: Kualifikasi:
- Laki-laki, maksimal 35 tahun - Pendidikan minimal SMA/sederajat - Memiliki pengalaman sebagai sales
minimal 1 tahun, Sales FMCG - Memiliki SIM A/B1 - Komunikatif, mampu bekerja secara individu dan tim
- Mampu menghadapi target dan bekerja dibawah tekanan - Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah
Jawa Tengah dan DIY.
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Neutral

Summary Banyak masyarakat yang bertanya terkait jadwal BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair.
Sempat dijanjikan cair pada bulan April 2022, Bantuan Subsidi Upah atau BSU BPJS
Ketenagakerjaan sebesar Rp1 juta. Penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan merupakan pekerja
atau buruh gaji di bawah Rp3,5 juta. Lantas kapan jadwal BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022
cair?.

Banyak masyarakat yang bertanya terkait jadwal BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair.Sempat dijanjikan
cair pada bulan April 2022, Bantuan Subsidi Upah atau BSU BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp1 juta.
ternyata batal dibagikan.Penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan merupakan pekerja atau buruh gaji di
bawah Rp3,5 juta.Program pemerintah ini untuk membantu para pekerja atau buruh yang terkena
dampak Covid-19.Lantas kapan jadwal BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair?Sampai saat ini, memang
belum pasti kapan BSU BPJS Ketenagakerjaan untuk para pekerja akan cair.Kemnaker belum
mengonfirmasi kembali mekanisme yang sama untuk diterapkan pada BSU 2022.
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Positive

Summary Daftar Kartu Prakerja gelombang 30 telah resmi dibuka pada 21 Mei 2022.. Pengumuman
pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 30 tersebut, diumumkan langsung oleh akun
Instagram resmi Kartu Prakerja @ prakerja.go.id. Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 30
ini bisa diikuti, apabila Anda gagal lolos pada gelombang Kartu Prakerja sebelumnya.
Sekaligus reminder untuk sobat-sobat yang belum menyelesaikan proses pendaftaran,
silahkan melanjutkan proses sebagaimana mestinya sehingga ketika pembukaan gelombang
dilakukan, bisa langsung klik Gabung Gelombang," tulis akun Instagram resmi @
prakerja.go.id. Adapun syarat dan tata cara daftar Kartu Prakerja pada gelombang 30 tahun
2022 ini tidak berbeda jauh seperti di gelombang sebelumnya. Berikut ini panduan lengkap
dan cara daftar Kartu Prakerja untuk gelombang 30 yang bisa Anda ikuti dengan mudah.

Daftar Kartu Prakerja gelombang 30 telah resmi dibuka pada 21 Mei 2022. Pengumuman pendaftaran
Kartu Prakerja gelombang 30 tersebut, diumumkan langsung oleh akun Instagram resmi Kartu Prakerja
@ prakerja.go.id .Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 30 ini bisa diikuti, apabila Anda gagal lolos pada
gelombang Kartu Prakerja sebelumnya."Yuk kita lanjutin ke Gelombang 30! Sekaligus reminder untuk
sobat-sobat yang belum menyelesaikan proses pendaftaran, silahkan melanjutkan proses sebagaimana
mestinya sehingga ketika pembukaan gelombang dilakukan, bisa langsung klik Gabung Gelombang," tulis
akun Instagram resmi @ prakerja.go.id .Adapun syarat dan tata cara daftar Kartu Prakerja pada
gelombang 30 tahun 2022 ini tidak berbeda jauh seperti di gelombang sebelumnya.1. Warga Negara
Indonesia (WNI) yang telah berusia 18 tahun ke atas.3. Sedang mencari pekerjaan, pekerja/buruh yang
mengalami PHK, atau pekerja/buruh yang memerlukan peningkatan kompetensi kerja, seperti
pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan
kecil.4. Bukan penerima bantuan sosial lainnya selama pandemi Covid-19.5. Bukan Pejabat Negara,
Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Kepala desa dan perangkat desa maupun
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Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN atau BUMD.6. Maksimum 2 NIK dalam 1 Kartu Keluarga
(KK) yang menjadi penerima Kartu Prakerja .Berikut ini panduan lengkap dan cara daftar Kartu Prakerja
untuk gelombang 30 yang bisa Anda ikuti dengan mudah.1. Silakan akses dashboard Kartu Prakerja
melalui laman resmi id/masuk2. Lalu isi email dan password Anda, kemudian klik Daftar.3. Lakukan
pengecekan pada email yang Anda daftarkan, nantinya akan muncul pemberitahuan untuk
memverifikasi. Klik verifikasi.4. Langkah selanjutnya kembali pada menu dashboard Kartu Prakerja .5. Isi
daftar diri yang diperlukan dengan mengunggah dokumen e-KTP berwarna Anda.6. Kemudian isi juga
nomor HP Anda, lalu kirimkan.7. Nanti akan ada notifikasi yang dikirimkan melalui SMS ke nomor HP
Anda, silakan diverifikasi dengan memasukkan kode OTP yang telah dikirimkan tadi.8. Isi pernyataan
calon pendaftar Kartu Prakerja secara jujur. Kemudian klik OK.9. Kemudian, Anda akan diminta untuk
mengikuti Tes Motivasi dan Kemampuan Dasar. Tes tersebut wajib diikuti oleh calon pendaftar Kartu
Prakerja .10. Selanjutnya, Anda tinggal mengikuti seleksi Kartu Prakerja sesuai gelombang.11. Silakan
dipilih gelombang Kartu Prakerja sesuai dengan domisili Anda, lalu klik Gabung.12. Nantinya akan muncul
notifikasi Persetujuan Prakerja yang berupa beberapa pernyataan, kemudian klik "Saya Menyetujui".13.
Langkah terakhir setelah Anda mengikuti panduan cara daftar Kartu Prakerja diatas, yaitu menunggu hasil
evaluasi. Jika lolos verifikasi, Anda akan mendapatkan notifikasi melalui SMS setelah pengumuman
penutupan gelombang Kartu Prakerja .Program Kartu Prakerja merupakan program pengembangan
kompetensi kerja dan kewirausahaan yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena
pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi,
termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.Program ini didesain sebagai sebuah produk dan dikemas
sedemikian rupa agar memberikan nilai bagi calon pengguna Kartu Prakerja sekaligus memberikan nilai
bagi sektor swasta.Jalan digital melalui marketplace dipilih untuk memudahkan pengguna Kartu Prakerja
dalam mencari, membandingkan, memilih dan memberi evaluasi.Program Kartu Prakerja adalah wujud
kerjasama pemerintah dan swasta dalam melayani masyarakat dengan semangat gotong royong demi
SDM unggul dan Indonesia maju.Demikian informasi yang dapat disampaikan mengenai pendaftaran
Kartu Prakerja gelombang 30 tahun 2022.
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Neutral

Summary JURNALIS INDONESIA- Pendaftaran gelombang 30 Kartu Prakerja telah dibuka, bagi para
pencari kerja silahkan simak penjelasan selengkapnya. Dilansir dari akun Instagram resmi
kementerian Tenaga Kerja @kemnaker pada Minggu (22/5) kemarin, program Kartu Prakerja
saat ini telah memasuki Gelombang 30. Sedangkan bagi para pencari kerja yang akunnya
telah terverifikasi, jangan lupa untuk logion dan klik Gabung ke Gelombang 30 supaya anda
dapat masuk ke tahap selanjutnya, yakni tahap seleksi. - Kemudian klik Gabung pada
gelombang yang telah terbuka.

JURNALIS INDONESIA - Pendaftaran gelombang 30 Kartu Prakerja telah dibuka, bagi para pencari kerja
silahkan simak penjelasan selengkapnya.Program kartu prakerja merupakan salah satu program dari
pemerintah untuk mengembangkan potensi para pencari kerja, baik dengan cara pelatihan skill atau
bantuan biaya. Dilansir dari akun Instagram resmi kementerian Tenaga Kerja @kemnaker pada Minggu
(22/5) kemarin, program Kartu Prakerja saat ini telah memasuki Gelombang 30.Bagi para pencari kerja
yang belum menyelesaikan pendaftaran, silahkan lakukan pendaftaran karena pendaftaran kartu
prakerja sudah resmi dibuka. Sedangkan bagi para pencari kerja yang akunnya telah terverifikasi, jangan
lupa untuk logion dan klik Gabung ke Gelombang 30 supaya anda dapat masuk ke tahap selanjutnya,
yakni tahap seleksi. Dalam pendaftaran ini terdapat beberapa persyaratan, serta langkah-langkah yang
harus para pencari kerja lakukan.Untuk langkah pendaftarannya, sebagai berikut: - Pertama, buka
website resmi Prakerja di browser, atau bisa klik link berikut Link Pendaftaran Kartu Prakerja .- Jangan
lupa untuk menyediakan nomor KartuKeluarga dan NIK anda, isi data diri, serta ikuti petunjuk yang
tertera untuk menyelesaikan proses pemeriksaan akun.- Siapkan juga kertas, alat tulis, serta peralatan
lain untuk mengikuti Tes Motivasi dan Kemampuan Dasar secara online. - Kemudian klik Gabung pada
gelombang yang telah terbuka. - Terakhit, tinggal tunggu pengumuman untuk lolos seleksi Gelombang
melalui SMS pada handphone calon peserta.
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Positive

Summary Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan santunan kematian dan manfaat beasiswa
pendidikan sebesar Rp1,26 miliar kepada lima ahli waris atau keluarga peserta BPJS
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang meninggal akibat kecelakaan kerja. Penyerahan
santunan tersebut didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur
Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo saat kunjungan kerja Wapres di Panti Sosial
Meohai Kendari, Kamis (19/5/2022). "Terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam
menyelenggarakan jaminan sosial," jelas Ma'ruf Amin dalam sambutannya selepas
menyerahkan santunan. Santunan yang diserahkan Ma'ruf Amin terdiri dari santunan
kematian akibat kecelakaan kerja (JKK), manfaat Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari Tua
(JHT) dan manfaat beasiswa.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan santunan kematian dan manfaat beasiswa pendidikan sebesar
Rp1,26 miliar kepada lima ahli waris atau keluarga peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang
meninggal akibat kecelakaan kerja.Penyerahan santunan tersebut didampingi oleh Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo saat kunjungan
kerja Wapres di Panti Sosial Meohai Kendari, Kamis (19/5/2022).Santunan yang diserahkan Ma'ruf Amin
terdiri dari santunan kematian akibat kecelakaan kerja (JKK), manfaat Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari
Tua (JHT) dan manfaat beasiswa.Menurut data dari BPJAMSOSTEK, total pembayaran manfaat kepada
peserta dari seluruh program selama bulan April 2021 sampai April 2022 di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Sultra) senilai Rp205,5 miliar dengan jumlah kasus sebanyak 18.600 kasus."Terima kasih kepada BPJS
Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan jaminan sosial," jelas Ma'ruf Amin dalam sambutannya
selepas menyerahkan santunan.Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo, menyampaikan
bahwa penyerahan santunan ini merupakan bentuk hadirnya negara dalam memberikan kepastian akan
jaminan sosial kepada seluruh pekerja Indonesia."Hari ini kami bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin
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menyerahkan santunan kepada 5 ahli waris/keluarga peserta BPJAMSOSTEK yang mendapatkan hak
jaminan sosial berupa santunan program JKK, JHT dan JP serta manfaat beasiswa pendidikan anak,"
terang Anggoro.Dirinya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Pemerintah Pusat dan
Daerah, serta kesadaran yang tinggi dari perusahaan atau badan usaha dalam mendaftarkan tenaga
kerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK."Seperti apa yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo, tentu
keterlibatan seluruh pihak akan sangat membantu percepatan tercapainya universal coverage, yang
artinya seluruh pekerja di Indonesia akan terlindungi dari risiko-risiko sosial yang mungkin terjadi," tandas
Anggoro.BPJAMSOSTEK merupakan institusi yang diberikan mandat oleh undang- undang untuk
menyelenggarakan 5 program demi kesejahteraan pekerja dan keluarganya, yaitu program Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan yang
terbaru Jaminan Kehilangan PekerjaanAnggoro melanjutkan, jumlah tenaga kerja yang terlindungi
BPJAMSOSTEK di Provinsi Sulawesi Tenggara per April 2022 masih berada pada kisaran 28 % ."Kami
mengajak kepada seluruh pekerja dan pemberi kerja untuk memastikan dirinya terlindungi program
jaminan sosial ketenagakerjaan, karena dengan memiliki perlindungan, pekerja dapat bekerja dengan
tenang yang berujung pada masyarakat Sulawesi Tenggara lebih produktif dan sejahtera," tutup
Anggoro.Kepala Kantor BP Jamsostek Cabang Pangkalpinang Agus Theodorus Parulian Marpaung
menjelaskan, pemberian santunan kepada ahli waris peserta adalah upaya negara melindungi warganya
dari kehilangan penghasilan dan keterpurukan ekonomi.Santunan yang didapat menjadi bekal keluarga
peserta program melanjutkan kehidupan dan membuka atau meningkatkan usaha yang sudah
ada."Berdasarkan pengalaman, para peserta dan keluarganya lebih mampu mengaktualisasikan diri,
karena keberlangsungan penghasilan dan ekonomi mereka dijamin oleh negara," kata Theo.Pihaknya
mengajak para pengusaha dan pekerja dari berbagai profesi untuk mendaftarkan diri mengikuti program
jaminan sosial ketenagakerjaan."Kami di Kepulauan Bangka Belitung selalu hadir bersama masyarkat
mengikuti program jaminanan sosial ketenagakerjaan," ujar Theo.

101

Title

Wapres Serahkan Manfaat Program dan Beasiswa BPJAMSOSTEK
kepada Keluarga Pekerja

Author

_noname

Media

Times Indonesia

Reporter

Date

23 May 2022

Tone

Link

http://www.timesindonesia.co.id/read/news/410498/wapres-serahkan-manfaat-programdan-beasiswa-bpjamsostek-kepada-keluarga-pekerja

Positive

Summary Penyerahan santunan tersebut didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan
Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo saat kunjungan kerja Wapres di Panti
Sosial Meohai Kendari, Kamis (19/5/2022). Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan
santunan kematian dan manfaat beasiswa pendidikan sebesar Rp1,26 miliar kepada lima ahli
waris atau keluarga peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang meninggal akibat
kecelakaan kerja.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan santunan kematian dan manfaat beasiswa pendidikan sebesar
Rp1,26 miliar kepada lima ahli waris atau keluarga peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang
meninggal akibat kecelakaan kerja.Penyerahan santunan tersebut didampingi oleh Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo saat kunjungan
kerja Wapres di Panti Sosial Meohai Kendari, Kamis (19/5/2022).Santunan yang diserahkan Ma'ruf Amin
terdiri dari santunan kematian akibat kecelakaan kerja (JKK), manfaat Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari
Tua (JHT) dan manfaat beasiswa.Menurut data dari BPJAMSOSTEK, total pembayaran manfaat kepada
peserta dari seluruh program selama bulan April 2021 sampai April 2022 di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Sultra) senilai Rp205,5 miliar dengan jumlah kasus sebanyak 18,6 ribu kasus."Terima kasih kepada BPJS
Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan jaminan sosial," jelas Ma'ruf Amin dalam sambutannya
selepas menyerahkan santunan.Anggoro Eko Cahyo menyampaikan bahwa penyerahan santunan ini
merupakan bentuk hadirnya negara dalam memberikan kepastian akan jaminan sosial kepada seluruh
pekerja Indonesia."Hari ini kami bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan santunan kepada 5
ahli waris/keluarga peserta BPJAMSOSTEK yang mendapatkan hak jaminan sosial berupa santunan
program JKK, JHT, dan JP serta manfaat beasiswa pendidikan anak," terang Anggoro.Dirinya juga
mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Pemerintah Pusat dan Daerah, serta kesadaran yang tinggi
dari perusahaan atau badan usaha dalam mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta
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BPJAMSOSTEK."Seperti apa yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo, tentu keterlibatan seluruh pihak
akan sangat membantu percepatan tercapainya universal coverage, yang artinya seluruh pekerja di
Indonesia akan terlindungi dari risiko-risiko sosial yang mungkin terjadi," tandas Anggoro.BPJAMSOSTEK
merupakan institusi yang diberikan mandat oleh undang- undang untuk menyelenggarakan 5 program
demi kesejahteraan pekerja dan keluarganya, yaitu program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan
Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan yang terbaru Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP).Anggoro melanjutkan, jumlah tenaga kerja yang terlindungi BPJAMSOSTEK di Provinsi
Sulawesi Tenggara per April 2022 masih berada pada kisaran 28%."Kami mengajak kepada seluruh
pekerja dan pemberi kerja untuk memastikan dirinya terlindungi program jaminan sosial
ketenagakerjaan, karena dengan memiliki perlindungan, pekerja dapat bekerja dengan tenang yang
berujung pada masyarakat Sulawesi Tenggara lebih produktif dan sejahtera," tutup Anggoro.Sementara
itu di tempat terpisah Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Jember Dolik Yulianto turut mengimbau kepada
seluruh lapisan masyarakat khususnya para pekerja agar memastikan dirinya terlindungi program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.Karena, risiko kerja dapat terjadi kapan dan di mana saja.Dolik berharap
agar momentum ini dapat menumbuhkan tingkat kesadaran para pemberi kerja atau badan usaha
terhadap kepatuhan program perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan."Dengan adanya kepatuhan
tersebut maka diharapkan tidak ada lagi seorang pekerja di sebuah perusahaan yang belum terlindungi
oleh program dari BPJAMSOSTEK," kata Dolik. (*)*
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Positive

Summary Berikut ini kriteria penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022. Pemerintah kembali
memberikan BSU kepada pekerja dan buruh terdampak pandemi di tahun 2022. Kali ini,
pekerja dan buruh yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta yang akan mendapatkan subsidi
gaji. Mereka yang mendapatkan BSU tersebut juga harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Berikut ini kriteria penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022. Pemerintah kembali memberikan
BSU kepada pekerja dan buruh terdampak pandemi di tahun 2022. Kali ini, pekerja dan buruh yang
memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta yang akan mendapatkan subsidi gaji.Mereka yang mendapatkan BSU
tersebut juga harus terdaftar di 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;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 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;2.4. 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
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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;5.3. 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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Neutral

Summary Pemerintah mulai melakukan penjajakan implementasi perluasan kepesertaan program
pensiun bagi pekerja informal, seperti nelayan, petani, dan pedagang kecil mulai tahun 2023.
Hal tersebut terungkap dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
(KEM PPKF) Tahun 2023. Dalam laporan tersebut, dijelaskan, cakupan kepesertaan program
pensiun saat ini masih sangat rendah. Salah satu penyebabnya dari masih rendahnya
kepesertaan program pensiun adalah struktur kerja yang didominasi oleh sektor informal.

Pemerintah mulai melakukan penjajakan implementasi perluasan kepesertaan program pensiun bagi
pekerja informal, seperti nelayan, petani, dan pedagang kecil mulai tahun 2023.Hal tersebut terungkap
dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2023.Dalam
laporan tersebut, dijelaskan, cakupan kepesertaan program pensiun saat ini masih sangat rendah. Salah
satu penyebabnya dari masih rendahnya kepesertaan program pensiun adalah struktur kerja yang
didominasi oleh sektor informal.Sebagai gambaran, data Sakernas 2021 menunjukkan dari 131,05 juta
angkatan kerja yang bekerja, sebesar 59,45% merupakan pekerja informal dan sisanya sebesar 40,55%
merupakan pekerja pada sektor formal.Terkait kepesertaan masing-masing kelompok pada program
pensiun hingga akhir tahun 2021, dari 77,91 juta pekerja informal, hanya sebanyak 274 ribu pekerja atau
0,35% yang merupakan peserta program pensiun pada BPJS Ketenagakerjaan.Di sisi lain, dari 53,14 juta
pekerja formal, baru sebanyak 21,14 juta atau 39,78% yang telah menjadi peserta program pensiun
wajib.Dengan rendahnya cakupan kepesertaan tersebut, angka kemiskinan pada lansia di masa
mendatang berpotensi meningkat secara signifikan."Peningkatan kepesertaan program pensiun oleh
pekerja informal dalam jumlah yang besar mutlak diperlukan untuk menghindari risiko peningkatan
kemiskinan dimaksud," jelas pemerintah dalam KEM PPKF 2023, dikutip Senin (23/5/2022).Dalam
mendorong kepesertaan pekerja informal, pemerintah mengklaim terus mencari inovasi program
pensiun yang menarik dan mendorong willingness kelompok pekerja informal untuk berpartisipasi pada
program pensiun, terutama pekerja dengan penghasilan rendah.Pemerintah mengungkapkan, untuk
mengimplementasikan program pensiun pekerja informasi, akan diterapkan dengan skema matching
contributions."Berdasarkan pengalaman di banyak negara, program matching contributions merupakan
salah satu upaya yang diyakini mampu meningkatkan serta memperluas kepesertaan dari pekerja
informal," jelas pemerintah.Konsep utama dari skema matching contributions ini adalah pemerintah
mengalokasikan anggaran untuk ikut berkontribusi dalam membayar porsi iuran peserta.Porsi iuran
peserta yang dibayar oleh pemerintah tersebut berperan sebagai insentif untuk menambah daya tarik
bagi pekerja informal untuk mau menjadi peserta dan membayar iuran program pensiun mengingat
nantinya menjadi akumulasi dana yang sepenuhnya dimiliki oleh peserta.Kendati demikian, pemerintah
tidak merinci, berapa anggaran yang akan disiapkan untuk menjalankan program pensiunan pekerja
informal tersebut.Skema Matching ContributionsPemerintah menjelaskan, dalam mendesain program
matching contributions, keseimbangan antara aspek kemampuan keuangan negara serta ability to pay
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dari target peserta menjadi pertimbangan utama.Pertimbangan kemampuan keuangan negara akan
menentukan kesinambungan program sekaligus kesinambungan fiskal mengingat pemerintah akan
membayar bagian iuran peserta sepanjang masih memenuhi kriteria kepesertaan.Di sisi lain, ability to
pay dari pekerja informal yang menjadi target peserta akan menjadi faktor penting yang menentukan
kesinambungan kepesertaan sekaligus keberhasilan program secara umum.Terkait dengan kepesertaan,
target utama peserta program ini adalah pekerja dengan penghasilan rendah, khususnya pekerja sektor
informal."Sebagai tahap awal, pekerja pada sektor-sektor tertentu dapat diprioritaskan, antara lain
nelayan, petani dan pedagang kecil," jelas pemerintah.Terkait besaran matching contributions porsi
pemerintah, diperlukan kalibrasi sesuai dengan batasan kemampuan keuangan negara serta kemampuan
target peserta dalam mengiur. Mengingat ability to pay yang sangat bervariasi, perlu dipertimbangkan
opsikombinasi besaran iuran dan besaran matching contributions yang berbeda.Semakin besar
tambahan kontribusi dari pemerintah, semakin besar iuran yang harus dibayar oleh peserta. Penjajakan
implementasi program pensiun matching contributions dapat dilihat dalam dua perspektif.Dalam
perspektif sebagai program pensiun, program tersebut diharapkan menjadi terobosan untuk
meningkatkan kepesertaan program pensiun dan memperkuat perlindungan hari tua bagi pekerja
informal.Program ini juga merupakan perwujudan upaya Pemerintah dalam mempersiapkan
perlindungan bagi masyarakat sejak dini dan mencegah penambahan kemiskinan sebagai antisipasi
terhadap populasi yang semakin menua di masa depan.Dalam perspektif percepatan peningkatan
kesejahteraan masyarakat dan pengembangan sektor keuangan, program matching contributions
berperan sebagai multiplier dalam mengakselerasi akumulasi sumber pembiayaan jangka panjang bagi
perekonomian dan sektor keuangan Indonesia.[Gambas:Video CNBC]Artikel Selanjutnya JHT Dicairkan
Setelah Usia 56 Tahun, Ini Kata Menaker
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Summary "Para anggota DBOKC- FSPTSI merupakan anak bangsa yang harus mendapatkan
perlindungan baik jaminan sosial serta mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan
keahliannya," kata Menaker Ida. TRIBUNNEWS.COM- Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah, mendorong agar para pengemudi jasa transportasi mendapat pelindungan sosial
ketenagakerjaan. Dalam kesempatan tersebut, Menaker mengatakan bahwa pemerintah
menaruh harapan kepada serikat pekerja/serikat buruh, khususnya DBOKC-FSPTSI, agar
melakukan penguatan organisasi melalui kerja sama dan komunikasi dengan para
stakeholder. Menaker menyebut, para anggota DBOKC- FSPTSI merupakan anak bangsa yang
harus mendapatkan perlindungan baik jaminan sosial serta mendapatkan pelatihan untuk
dapat meningkatkan keahliannya.

Ida Fauziyah mendorong agar para pengemudi jasa transportasi mendapat pelindungan sosial
ketenagakerjaan dari berbagai risiko kecelakaan kerjaTRIBUNNEWS.COM - Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah, mendorong agar para pengemudi jasa transportasi mendapat pelindungan sosial
ketenagakerjaan. Hal tersebut agar para pengemudi mendapatkan pelindungan sosial yang memadai dari
berbagai resiko kecelakaan kerja maupun akibatnya.Hal tersebut disampaikan Menaker saat menghadiri
acara halalbihalal dengan perkumpulan komunitas pengemudi Indonesia yang tergabung dalam Driver
Biker Ojek Kamtibmas Community (DBOKC) di Tangerang Selatan, Senin (23/5/2022) sore.Selain
persoalan pelindungan sosial, Menaker juga menyebut bahwa para pengemudi juga harus mendapatkan
kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Sehingga dapat mereka menghadapi perkembangan
ekonomi dan ketenagakerjaan yang begitu dinamis."Para anggota DBOKC- FSPTSI merupakan anak
bangsa yang harus mendapatkan perlindungan baik jaminan sosial serta mendapatkan pelatihan untuk
dapat meningkatkan keahliannya," kata Menaker Ida.Dalam kesempatan tersebut, Menaker mengatakan
bahwa pemerintah menaruh harapan kepada serikat pekerja/serikat buruh, khususnya DBOKC-FSPTSI,
agar melakukan penguatan organisasi melalui kerja sama dan komunikasi dengan para stakeholder."Kerja
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sama dan komunikasi ini penting untuk mendorong tumbuhnya SDM unggul dalam memberikan solusi
yang konstruktif dan visioner," ucap Menaker yang didampingi Staf Khusus Menaker Dita Indah
Sari.Menaker menyebut, para anggota DBOKC- FSPTSI merupakan anak bangsa yang harus mendapatkan
perlindungan baik jaminan sosial serta mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan keahliannya.
Ia menilai, soliditas dan solidaritas organisasi adalah satu hal yang utama dalam meraih
kemajuan."Soliditas dan solidaritas harus terus kita perkuat. Hanya dengan soliditas, DBOKC- FSPTSI bisa
menjadi organisasi yang kuat dan disegani," ungkapnya.Ketua DBOKC-FSPTSI, Ika Restianti, mengucapkan
terima kasih kepada Menaker Ida Fauziyah, karena sudah melihat secara dekat terhadap kondisi para
pekerja pengemudi."Karena selama ini yang diatur dan diperhatikan hanya pekerja formal saja, pekerja
informal seperti kami ini belum terlalu banyak tersentuh," kata Ika.Pada acara halalbihalal ini, Menaker
juga memberikan bantuan paket sembako kepada anggota DBOKC-FSPTSI yang secara simbolis diberikan
kepada Sunaryo, pengemudi truk lintas provinsi; Redy, pengemudi Gobox Online; Jaenudin, pengemudi
truk CDD Long; Chaidir dari ojek online; Ibnu Yakin, supir pribadi; Komar dari Grab Car; dan Eneng,
pengemudi mobil box sayur.
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Summary STIKes Bustanul Ulum Langsa mengadakan Pelatihan Higiene Perusahaan, Kesehatan, dan
Keselamatan Kerja (HIPERKES dan Keselamatan Kerja) yang berkoordinasi dengan AGD 118
serta Direktorat Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kementrian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia. Kedepan STIKes Bustanul Ulum Langsa beserta Lembaga Perintis 119
Aceh akan terus melaksanakan kegiatan pelatihan tidak hanya HIPERKES & Kesehatan Kerja
saja namun pada pelatihan lainnya yang berfokus pada peningkatan kompetensi bagi
mahasiswa.

STIKes Bustanul Ulum Langsa mengadakan Pelatihan Higiene Perusahaan, Kesehatan, dan Keselamatan
Kerja (HIPERKES dan Keselamatan Kerja) yang berkoordinasi dengan AGD 118 serta Direktorat Bina
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kementrian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Pelatihan ini
dilaksanakan selama lima hari, sejak tanggal 18-22 Mei 2022 di Aula Serbaguna STIKes Bustanul Ulum
Langsa yang dibuka oleh Arista Ardilla, STR, M.K.M selaku Wakil Ketua I STIKes Bustanul Ulum Langsa
mewakili Ketua STIKes yang sedang berada diluar kota."Kegiatan pelatihan ini merupakan salah satu cara
untuk meningkatkan mutu lulusan Kesehatan di STIKes Bustanul Ulum Langsa." ujar Arista dalam
sambutannya di pembukaan pelatihan tersebut. Beliau juga menyebutkan, dengan mengikuti pelatihan
Hiperkes dan Keselamatan Kerja, seorang lulusan kesehatan akan lebih mudah melamar pekerjaan baik
di perusahaan, maupun rumah sakit. Untuk itu, STIKes BUL akan melaksanakan pelatihan ini secara
kontinyu, duakali dalam setahun.Sekretaris Lembaga Perintis 119 Aceh selaku pengelola kegiatan yang
dilaksanakan, Ners. Rizki Hidayatullah, mengatakan bahwa penerapan K3 bertujuan untuk mencegah
kecelakaan dan penyakit akibat kerja, dan merupakan bagian dari pembangunan nasional untuk
meningkatkan produktivitas dan daya saing."Kalau kita lihat, terjadinya kecelakaan kerja tidak hanya
menyebabkan kematian, kerugian materi, moril, dan pencemaran lingkungan, namun juga dapat
mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Untuk meminimalkan kecelakaan kerja dan
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penyakit akibat kerja salah satu caranya adalah memperkuat kompetensi SDM bidang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) yang bertugas di perusahaan kata Sekjen Rizki Hidayatullah pada saat wawancara
dengan media Minggu 22/05/2022.Pada kegiatan pelatihan ini pemateri dari Direktorat Bina K3
Kementrian Ketenagaakerjaan RI, yaitu dr. M. Arief Qamarullah, MH. Kes, Sp. KKLL dan Ns. Suhartomo
dari AGD 118 DKI Jakarta. Tak hanya mengikuti materi, peserta pelatihan yang berjumlah lima puluh
orang ini juga melakukan studi lapangan di PT. Yakult secara virtual pada hari Jumat, 20 Mei 2022. Peserta
diajak berkeliling pabrik untuk menganalisis bagaimana higiene perusahaan tersebut. Peserta kemudian
menuliskan laporan hasil studi lapang tersebut dan mempresentasikannya. Sebagai syarat kelulusan
pelatihan, peserta harus mendapatkan nilai minimal tujuh puluh pada post test, dan semua peserta
dinyatakan lulus."Alhamdulillah lulusan STIKes BUL selain mendapatkan ijazah juga dibekali dengan
pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja. Harapannya semua peserta dapat memahami konsep
penerapan K3 di lapangan serta menjamin kesehatan di lingkungan kerja maupun perusahaan nantinya."
ujar Arista Ardilla selaku ketua panitia.Kedepan STIKes Bustanul Ulum Langsa beserta Lembaga Perintis
119 Aceh akan terus melaksanakan kegiatan pelatihan tidak hanya HIPERKES & Kesehatan Kerja saja
namun pada pelatihan lainnya yang berfokus pada peningkatan kompetensi bagi mahasiswa.
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Summary Dinamika industri dimungkinkan akan mengubah komposisi berbagai sektor lapangan
pekerjaan. "Namun, pekerjaan yang bersifat rutin dan terprediksi akan rentan terhadap
otomasi, seperti pekerjaan pengumpulan dan pemrosesan data," jelas Anwar sanusi,
Sekretaris Jendral Kementerian Ketenagakerjaan RI saat memberikan sambutan pada
Workshop Penguatan Informasi Permintaan Pasar Kerja di Kawasan Batam Kepulauan Riau.
Oleh karenanya, kebutuhan tenaga kompeten pun akan terus meningkat. Dikatakan,
masyarakat yang telah mengenyam pendidikan menengah akan menghadapi perubahan
terbesar dalam dunia kerja di tahun 2030.

Dinamika industri dimungkinkan akan mengubah komposisi berbagai sektor lapangan pekerjaan. Oleh
karenanya, kebutuhan tenaga kompeten pun akan terus meningkat."Namun, pekerjaan yang bersifat
rutin dan terprediksi akan rentan terhadap otomasi, seperti pekerjaan pengumpulan dan pemrosesan
data," jelas Anwar sanusi, Sekretaris Jendral Kementerian Ketenagakerjaan RI saat memberikan
sambutan pada Workshop Penguatan Informasi Permintaan Pasar Kerja di Kawasan Batam Kepulauan
Riau.Dikatakan, masyarakat yang telah mengenyam pendidikan menengah akan menghadapi perubahan
terbesar dalam dunia kerja di tahun 2030. Peluang terbesar akan diperoleh mereka yang memiliki
pendidikan tinggi."Ini memunculkan tantangan besar bagi sektor pendidikan di Indonesia," ucap Sekjen
Anwar.Anwar Sanusi menambahkan, seluruh pemangku kepentingan perlu untuk bersiap menghadapi
perubahan substansi yang berdampak pada masa depan pekerjaan."Perusahaan harus mulai melakukan
perencanaan dan transisi masa depan pekerjaan dengan program pembelajaran jangka panjang,"
tambahnya.Dalam workshop tersebut, Anwar mengajak seluruh pemangku kepentingan khususnya
pemberi kerja serta perusahaan di wilayah Batam, untuk bersama-sama membangun perekonomian
Indonesia melalui pengembangan tenaga kerja yang kompeten dan berkualitas.
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Summary Pembangun Bendungan Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara tengah dipercepat
demi mendukung kebutuhan air baku dan pengendalian banjir di kawasan Ibu Kota Negara
(IKN) Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur. 3. Sekilas proyek Bendungan Sepaku Semoi
untuk menunjang IKN. PT Brantas Abipraya (Persero) membuka lowongan kerja untuk
tamatan pendidikan setingkat SMA. Nantinya, pelamar yang diterima akan ditempatkan di
Abipraya Alat & Precast untuk posisi mekanik dengan penempatan di proyek Jaringan Irigasi
Baliase, Sulawesi Selatan dan proyek Bendungan Sepaku Semoi, Kalimantan Timur.

PT Brantas Abipraya (Persero) membuka lowongan kerja untuk tamatan pendidikan setingkat SMA.
Badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang konstruksi ini membuka lowongan hingga 25
Juni 2022.Nantinya, pelamar yang diterima akan ditempatkan di Abipraya Alat & Precast untuk posisi
mekanik dengan penempatan di proyek Jaringan Irigasi Baliase, Sulawesi Selatan dan proyek Bendungan
Sepaku Semoi, Kalimantan Timur.Informasi lowongan tersebut dipublikasikan di Instagram Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker). Simak selengkapnya!1. Kualifikasi dan persyaratan yang harus dipenuhi
oleh calon pelamarBrantas Abipraya menetapkan sejumlah kualifikasi bagi para calon pelamar, yakni
sebagai berikut:KualifikasiUsia maksimal 40 tahun Pendidikan minimal SMA/SMK sederajat Pengalaman
minimal 2 tahun di posisi yang sama Mampu bekerja dalam team Mampu bekerja di bawah
tekananPersyaratanCurriculum Vitae (CV) Fotokopi KTP dan KK Surat Izin Mengemudi (SIM) A Ijazah
Terakhir Riwayat Kerja Sertifikat Training/Upskill 2. Kirim lamaran ke siniJika kamu sudah memenuhi
kualifikasi dan melengkapi seluruh persyaratan maka bisa mengirimkan lamaran ke
unitabiprayaprecast@gmail.com, cc ke rudysetiady37@hotmail.com dengan subject *Posisi_Kota*
contoh *Mekanik_Jakarta*"Berkas kami tunggu selambat-lambatnya tanggal 25 Juni 2022. Informasi
lebih lanjut hubungi 087885405847 (WhatsApp only)," tulis Brantas Abipraya.Hanya kandidat yang sesuai
kualifikasi yang akan melanjutkan tes dan wawancara. Undangan akan dikirim melalui email resmi
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perusahaan.3. Sekilas proyek Bendungan Sepaku Semoi untuk menunjang IKNPembangun Bendungan
Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara tengah dipercepat demi mendukung kebutuhan air
baku dan pengendalian banjir di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Provinsi Kalimantan
Timur.Dikutip IDN Times dari keterangan di laman resmi Kementerian PUPR, Bendungan yang terletak di
Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku ini ditargetkan sudah dapat diisi air (impounding) pada
pertengahan 2023.Bendungan yang memiliki luas genangan 280 hekteare dan kapasitas tampung 10,6
juta m3 ini sudah cukup lama direncanakan, utamanya untuk memenuhi kebutuhan air baku Kota
Balikpapan. Selanjutnya dengan adanya IKN akan dioptimalkan untuk penyediaan air baku berkapasitas
2.500 liter/detik dan mereduksi banjir 55 persen.Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi dikerjakan
dengan skema kontrak tahun jamak hingga tahun 2023 senilai Rp556 miliar dengan kontraktor pelaksana
PT Brantas Abipraya - PT Sacna - dan PT BRP (KSO).
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Positive

Summary Untuk diketahui, PT Brantas Abipraya sendiri merupakan salah satu BUMN yang bergerak
dibidang kontruksi. Hal tersebut diketahui dari unggahan resmi Kementerian
Ketenagaankerjaan RI melalui akun Instagramnya, @kemnaker bahwa posisi yang
dibutuhkan yakni sebagai mekanik (Kontrak proyek) di BUMN kontruksi tersebut. Lantas apa
saja persyaratan yang diperlukan untuk bergabung dalam BUMN tersebut, beriku
ulasannya;. Lowongan pekerjaan tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai
sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang
Perusahaan (RJPP).

Lowongan pekerjaan tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai sesuai Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Untuk diketahui, PT
Brantas Abipraya sendiri merupakan salah satu BUMN yang bergerak dibidang kontruksi.Hal tersebut
diketahui dari unggahan resmi Kementerian Ketenagaankerjaan RI melalui akun Instagramnya,
@kemnaker bahwa posisi yang dibutuhkan yakni sebagai mekanik (Kontrak proyek) di BUMN kontruksi
tersebut.Nantinya, posisi tersebut akan ditempatkan di proyek Jaringan Irigasi Baliase, Sulawesi Selatan
dan Proyek Bendungan Sepaku Semoi, hingga Kalimantan Timur.Lantas apa saja persyaratan yang
diperlukan untuk bergabung dalam BUMN tersebut, beriku ulasannya;1. Kualifikasi Umum;- Usia
maksimal 40 tahun- Pendidikan minimal SMA/SMK sederajat- Pengalaman minimal 2 tahun di posisi yang
sama- Mampu bekerja secara team- Mampu bekerja di bawah tekanan2. Persyaratan;- Curiculum Vitae
(CV)- KTP (Fotokopi)- KK (Fotokopi)- SIM A- Ijazah terakhir- Riwayat kerja- Sertifikat
training/upskillAdapun cara pendaftaran bisa dilakukan dengan mensubmit lamaran ke dengan subjek
posisi_kota. Contoh subjek, Mekanik_Palembang.Sebagai catatan, hanya kandidat yang sesuai kualifikasi
yang akan diundang untuk melakukan tes dan interview. Undangan akan dikirim melalui emali resmi PT
Brantas Abipraya
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Neutral

Summary "Gelombang 30 Kartu Prakerja telah dibuka!, " tulis Kemnaker pada Instagram resminya.
Simak cara ikut seleksi Program Kartu Prakerja Gelombang 30, bisa login pakai handphone
atau komputer di laman www.prakerja.go.id. Berikut persyaratan wajib sebelum mengikuti
seleksi Gelombang 30 Kartu Prakerja, yakni:. Segera daftar Kartu Prakerja Gelombang 30
yang telah resmi dibuka. Resmi dibuka, pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 30 bisa login
pakai handphone.

Segera daftar Kartu Prakerja Gelombang 30 yang telah resmi dibuka.Resmi dibuka, pendaftaran Kartu
Prakerja Gelombang 30 bisa login pakai handphone.Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 30 kembali
resmi dibuka, bisa login pakai handphone atau komputer di www.prakerja.co.id.Melalui Instagram
resminya, Kemnaker mengumumkan pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 30 telah
dibuka."Gelombang 30 Kartu Prakerja telah dibuka!, " tulis Kemnaker pada Instagram resminya.Simak
cara ikut seleksi Program Kartu Prakerja Gelombang 30, bisa login pakai handphone atau komputer di
laman www.prakerja.go.id.Berikut persyaratan wajib sebelum mengikuti seleksi Gelombang 30 Kartu
Prakerja, yakni:- Warga Negara Indonesia atau WNI- Berusia di atas 18 tahun- Tidak sedang sekolah atau
kuliah.Kunjungi www.prakerja.go.id pada browser handphone atau komputer lalu ikuti proses berikut :1.
Buka www.prakerja.go.id pada browser handphone atau komputer2. Siapkan nomer Kartu Keluarga serta
Nomor Induk Kependudukan (NIK), masukan data diri dan ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan
proses pemeriksaan akun.3. Siapkan kertas dan alat tulis untuk mengikuti Tes Motivasi dan Kemampuan
Dasar secara online.4. Klik "Gabung" pada gelombang yang sedang dibuka.5. Nantikan pengumuman
peserta yang lolos seleksi gelombang melalui SMS.Kartu Prakerja Gelombang 30 kembali resmi dibuka,
bisa login pakai handphone atau komputer di laman www.prakerja.go.id.***
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Positive

Summary Viral Pengemudi Arogan, Ini Sanksi Bagi Pengendara yang Ugal-ugalan dan Main Hakim
Sendiri di Jalan. Dalam kesempatan tersebut, Menaker mengatakan bahwa pemerintah
menaruh harapan kepada serikat pekerja/serikat buruh, khususnya DBOKC-FSPTSI, agar
melakukan penguatan organisasi melalui kerja sama dan komunikasi dengan para
stakeholder. "Kerja sama dan komunikasi ini penting untuk mendorong tumbuhnya SDM
unggul dalam memberikan solusi yang konstruktif dan visioner," ucap Menaker yang
didampingi Staf Khusus Menaker Dita Indah Sari. Sehingga dapat mereka menghadapi
perkembangan ekonomi dan ketenagakerjaan yang begitu dinamis.

Viral Pengemudi Arogan, Ini Sanksi Bagi Pengendara yang Ugal-ugalan dan Main Hakim Sendiri di
JalanSuara.com - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyebut bahwa para pengemudi juga harus
mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Sehingga dapat mereka menghadapi
perkembangan ekonomi dan ketenagakerjaan yang begitu dinamis.Hal tersebut disampaikan Menaker
saat menghadiri acara halalbihalal dengan perkumpulan komunitas pengemudi Indonesia yang
tergabung dalam Driver Biker Ojek Kamtibmas Community (DBOKC) di Tangerang Selatan, Senin
(23/5/2022)."Para anggota DBOKC- FSPTSI merupakan anak bangsa yang harus mendapatkan
perlindungan baik jaminan sosial serta mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan keahliannya,"
kata Menaker Ida.Ia juga mendorong agar para pengemudi jasa transportasi mendapat pelindungan
sosial ketenagakerjaan. Hal tersebut agar para pengemudi mendapatkan pelindungan sosial yang
memadai dari berbagai resiko kecelakaan kerja maupun akibatnya.Dalam kesempatan tersebut, Menaker
mengatakan bahwa pemerintah menaruh harapan kepada serikat pekerja/serikat buruh, khususnya
DBOKC-FSPTSI, agar melakukan penguatan organisasi melalui kerja sama dan komunikasi dengan para
stakeholder."Kerja sama dan komunikasi ini penting untuk mendorong tumbuhnya SDM unggul dalam
memberikan solusi yang konstruktif dan visioner," ucap Menaker yang didampingi Staf Khusus Menaker
Dita Indah Sari.Menaker menyebut, para anggota DBOKC- FSPTSI merupakan anak bangsa yang harus
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mendapatkan perlindungan baik jaminan sosial serta mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan
keahliannya. Ia menilai, soliditas dan solidaritas organisasi adalah satu hal yang utama dalam meraih
kemajuan."Soliditas dan solidaritas harus terus kita perkuat. Hanya dengan soliditas, DBOKC- FSPTSI bisa
menjadi organisasi yang kuat dan disegani," ungkapnya.Ketua DBOKC-FSPTSI, Ika Restianti, mengucapkan
terima kasih kepada Menaker Ida Fauziyah, karena sudah melihat secara dekat terhadap kondisi para
pekerja pengemudi."Karena selama ini yang diatur dan diperhatikan hanya pekerja formal saja, pekerja
informal seperti kami ini belum terlalu banyak tersentuh," kata Ika.
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Summary Dalam kesempatan tersebut, Menaker mengatakan bahwa pemerintah menaruh harapan
kepada serikat pekerja/serikat buruh, khususnya DBOKC-FSPTSI, agar melakukan penguatan
organisasi melalui kerja sama dan komunikasi dengan para stakeholder. "Kerja sama dan
komunikasi ini penting untuk mendorong tumbuhnya SDM unggul dalam memberikan solusi
yang konstruktif dan visioner," ucap Menaker yang didampingi Staf Khusus Menaker Dita
Indah Sari.

Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyebut bahwa para pengemudi juga harus
mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Sehingga dapat mereka menghadapi
perkembangan ekonomi dan ketenagakerjaan yang begitu dinamis.Hal tersebut disampaikan Menaker
saat menghadiri acara halalbihalal dengan perkumpulan komunitas pengemudi Indonesia yang
tergabung dalam Driver Biker Ojek Kamtibmas Community (DBOKC) di Tangerang Selatan, Senin
(23/5/2022)."Para anggota DBOKC- FSPTSI merupakan anak bangsa yang harus mendapatkan
perlindungan baik jaminan sosial serta mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan keahliannya,"
kata Menaker Ida.Ia juga mendorong agar para pengemudi jasa transportasi mendapat pelindungan
sosial ketenagakerjaan. Hal tersebut agar para pengemudi mendapatkan pelindungan sosial yang
memadai dari berbagai resiko kecelakaan kerja maupun akibatnya.Dalam kesempatan tersebut, Menaker
mengatakan bahwa pemerintah menaruh harapan kepada serikat pekerja/serikat buruh, khususnya
DBOKC-FSPTSI, agar melakukan penguatan organisasi melalui kerja sama dan komunikasi dengan para
stakeholder."Kerja sama dan komunikasi ini penting untuk mendorong tumbuhnya SDM unggul dalam
memberikan solusi yang konstruktif dan visioner," ucap Menaker yang didampingi Staf Khusus Menaker
Dita Indah Sari.Menaker menyebut, para anggota DBOKC- FSPTSI merupakan anak bangsa yang harus
mendapatkan perlindungan baik jaminan sosial serta mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan
keahliannya. Ia menilai, soliditas dan solidaritas organisasi adalah satu hal yang utama dalam meraih
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kemajuan. "Soliditas dan solidaritas harus terus kita perkuat. Hanya dengan soliditas, DBOKC- FSPTSI bisa
menjadi organisasi yang kuat dan disegani," ungkapnya.Ketua DBOKC-FSPTSI, Ika Restianti, mengucapkan
terima kasih kepada Menaker Ida Fauziyah, karena sudah melihat secara dekat terhadap kondisi para
pekerja pengemudi."Karena selama ini yang diatur dan diperhatikan hanya pekerja formal saja, pekerja
informal seperti kami ini belum terlalu banyak tersentuh," kata Ika.
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Positive

Summary Hal tersebut disampaikan Menaker saat menghadiri acara halalbihalal dengan perkumpulan
komunitas pengemudi Indonesia yang tergabung dalam Driver Biker Ojek Kamtibmas
Community (DBOKC) di Tangerang Selatan, Senin (23/5/2022). "Para anggota DBOKC- FSPTSI
merupakan anak bangsa yang harus mendapatkan perlindungan baik jaminan sosial serta
mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan keahliannya," kata Menaker Ida. Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyebut bahwa para pengemudi juga harus mendapatkan
kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Sehingga dapat mereka menghadapi
perkembangan ekonomi dan ketenagakerjaan yang begitu dinamis.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyebut bahwa para pengemudi juga harus mendapatkan
kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Sehingga dapat mereka menghadapi perkembangan
ekonomi dan ketenagakerjaan yang begitu dinamis. Hal tersebut disampaikan Menaker saat menghadiri
acara halalbihalal dengan perkumpulan komunitas pengemudi Indonesia yang tergabung dalam Driver
Biker Ojek Kamtibmas Community (DBOKC) di Tangerang Selatan, Senin (23/5/2022). "Para anggota
DBOKC- FSPTSI merupakan anak bangsa yang harus mendapatkan perlindungan baik jaminan sosial serta
mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan keahliannya," kata Menaker Ida. Ia juga mendorong
agar para pengemudi jasa transportasi mendapat pelindungan sosial ketenagakerjaan. Hal tersebut agar
para pengemudi mendapatkan pelindungan sosial yang memadai dari berbagai resiko kecelakaan kerja
maupun akibatnya.
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Neutral

Summary Hingga kini banyak yang masih mempertanyakan terkait kapan pencairan BSU 2022 atau BLT
Subsidi Gaji Rp1 Juta. Namun terkait hal ini, Kemnaker telah memberikan penjelasan terkait
jadwal pencairan BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta ini. Pasalnya BSU 2022 sampai saat
ini masih belum cair, padahal sebelumnya dijadwalkan akan cair pada bulan April lalu.
Kemnaker menyebut saat ini tengah mempersiapkan regulasi teknis terkait pelaksanaan BSU
2022.

Hingga kini banyak yang masih mempertanyakan terkait kapan pencairan BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji
Rp1 Juta.Pasalnya BSU 2022 sampai saat ini masih belum cair, padahal sebelumnya dijadwalkan akan cair
pada bulan April lalu.Namun terkait hal ini, Kemnaker telah memberikan penjelasan terkait jadwal
pencairan BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta ini.Kemnaker menyebut saat ini tengah
mempersiapkan regulasi teknis terkait pelaksanaan BSU 2022.Serta Kemnaker juga akan mereviu data
calon penerima BSU 2022 dengan BPJS Ketenagakerjaan dan berkoordinasi dengan pihak Himbara selaku
bank penyalur.Hal ini Kemnaker persiapkan untuk memastikan penyaluran BSU 2022 dapat berjalan
dengan cepat, tepat, akurat dan akuntable.Jadi untuk jadwal pencairan BSU 2022 bisa dipastikan cair
setelah seluruh tahapan serta persiapan dari Kemnaker selesai.

122

Title

Merasa Kurang Diperhatikan, Menaker Dorong Para Pengemudi Author
Dapat Jaminan Sosial

Sentral News

Media

Nahdlatul Ulama

Reporter

Date

23 May 2022

Tone

Link

http://www.nu.or.id/ketenagakerjaan/merasa-kurang-diperhatikan-menaker-dorong-parapengemudi-dapat-jaminan-sosial-MGrrl

Positive

Summary "Para anggota DBOKC- FSPTSI merupakan anak bangsa yang harus mendapatkan
perlindungan baik jaminan sosial serta mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan
keahliannya," kata Menaker Ida.. Hal tersebut disampaikan Menaker saat menghadiri acara
halal bihalal dengan perkumpulan komunitas pengemudi Indonesia yang tergabung dalam
Driver Biker Ojek Kamtibmas Community (DBOKC) di Tangerang Selatan, Senin (23/5/2022)
sore.

Tangerang Selatan, NU Online Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mendorong para pengemudi jasa
transportasi mendapat pelindungan sosial ketenagakerjaan. Hal ini bertujuan agar para pengemudi
mendapatkan pelindungan sosial yang memadai dari berbagai resiko kecelakaan kerja maupun
akibatnya. Hal tersebut disampaikan Menaker saat menghadiri acara halal bihalal dengan perkumpulan
komunitas pengemudi Indonesia yang tergabung dalam Driver Biker Ojek Kamtibmas Community
(DBOKC) di Tangerang Selatan, Senin (23/5/2022) sore. Selain persoalan pelindungan sosial, Menaker
juga menyebut bahwa para pengemudi juga harus mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan
kompetensi. Sehingga dapat mereka menghadapi perkembangan ekonomi dan ketenagakerjaan yang
begitu dinamis. "Para anggota DBOKC- FSPTSI merupakan anak bangsa yang harus mendapatkan
perlindungan baik jaminan sosial serta mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan keahliannya,"
kata Menaker Ida. Dalam kesempatan tersebut, Menaker mengatakan bahwa pemerintah menaruh
harapan kepada serikat pekerja/serikat buruh, khususnya DBOKC-FSPTSI, agar melakukan penguatan
organisasi melalui kerja sama dan komunikasi dengan para stakeholder. "Kerja sama dan komunikasi ini
penting untuk mendorong tumbuhnya SDM unggul dalam memberikan solusi yang konstruktif dan
visioner," ucap Menaker yang didampingi Staf Khusus Menaker Dita Indah Sari. Menaker menyebut, para
anggota DBOKC- FSPTSI merupakan anak bangsa yang harus mendapatkan perlindungan baik jaminan
sosial serta mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan keahliannya. Ia menilai, soliditas dan
solidaritas organisasi adalah satu hal yang utama dalam meraih kemajuan. "Soliditas dan solidaritas harus
terus kita perkuat. Hanya dengan soliditas, DBOKC- FSPTSI bisa menjadi organisasi yang kuat dan
disegani," ungkapnya. Ketua DBOKC-FSPTSI, Ika Restianti, mengucapkan terima kasih kepada Menaker
Ida Fauziyah, karena sudah melihat secara dekat terhadap kondisi para pekerja pengemudi. "Karena
selama ini yang diatur dan diperhatikan hanya pekerja formal saja, pekerja informal seperti kami ini
belum terlalu banyak tersentuh," kata Ika. Pada acara halalbihalal ini, Menaker juga memberikan bantuan
paket sembako kepada anggota DBOKC-FSPTSI yang secara simbolis diberikan kepada Sunaryo,
pengemudi truk lintas provinsi; Redy, pengemudi Gobox Online; Jaenudin, pengemudi truk CDD Long;
Chaidir dari ojek online; Ibnu Yakin, supir pribadi; Komar dari Grab Car; dan Eneng, pengemudi mobil box
sayur.
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Positive

Summary Wenny Haryanto dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) para santri pondok
pesantren. "Tentunya hal ini tidak terlepas dari perhatian pemerintah dan anggota DPR RI
yakni Ibu Wenny Haryanto yang sudah menunjukkan hasil kerjanya secara nyata dalam
rangka meningkatkan mutu pendidikan di pondok pesantren," pungkasnya.

Perhatian anggota DPR RI asal fraksi Golkar Hj. Wenny Heriyanto untuk meningkat Sumber Daya Manusia
(SDM) masyarakat Kota Bekasi melalui program Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) Kementrian Tenaga
Kerja, sangat dirasakan manfaatnya.Kali ini, Pondok Pesantren Thariiqul Jannah, Jalan Horison 1, Kav PLN,
RT. 05/RW. 18, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, mendapat bantuan
pembangunan BLKK Jurusan Desain Mode dan Tekstil dari Kemnaker yang bekerjasama dengan Komisi IX
DPR RI.BLKK adalah unit pelatihan kerja yang didirikan di lembaga pendidikan keagamaan atau lembaga
keagamaan non pemerintah yang bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan teknis berproduksi
atau keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan bagi komunitas masyarakat sekitarnya sebagai
bekal untuk mencari kerja atau berwirausaha.Pengasuh Pondok Pesantren Thariiqul Jannah KH. Yanuar
menyampaikan respon positifnya terkait pembangunan BLKK Jurusan Desain Mode dan Tekstil ini.
Ungkapan terima kasih juga disampaikan terkait hasil perjuangan Hj. Wenny Haryanto dalam
meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) para santri pondok pesantren."Tentunya kami sudah tidak
sabar lagi, dan berharap keberadaan BLKK Jurusan Desain Mode dan Tekstil yang ada di pondok
pesantren ini segera diresmikan penggunaanya. Masyarakat juga sudah antusias untuk mendapatkan
keterampilan menjahit di BLKK ini karena memang informasinya sudah menyebar bahwa Pondok
Pesantren Thariiqul Jannah bakal punya BLK," ungkap KH. Yanuar.Yanuar optimistis masyarakat tidak
akan memandang pondok pesantren hanya mengajarkan pendidikan keagamaan saja, tapi kini makin
semarak dengan beragam pelatihan dan keterampilan yang bermanfaat untuk masa depan para
santri."Alhamdulillah, pondok pesantren saat ini tidak lagi dipandang sebelah mata oleh para orangtua
124

yang hendak meneruskan pendidikan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi," katanya."Tentunya hal
ini tidak terlepas dari perhatian pemerintah dan anggota DPR RI yakni Ibu Wenny Haryanto yang sudah
menunjukkan hasil kerjanya secara nyata dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di pondok
pesantren," pungkasnya.Sementara seperti dijelaskan Huda Sulistio selaku Tenaga Ahli Anggota DPR RI
Wenny Haryanto menjelaskan, pembangunan gedung BLKK Jurusan Desain Mode dan Tekstil di Pondok
Pesantren Thariiqul Jannah sudah dimulai sejak November 2021 lalu."Pembangunan gedung sudah
rampung, tinggal menunggu perangkat atau sarana yang dibutuhkan untuk menunjang keterampilan
menjahit atau desain mode dan tekstil sesuai kejuruan yang dilaksanakan di BLKK Thariiqul Jannah ini,"
ungkapnya, Minggu (22/5/2022).Menurut pria akrab disapa Gus Huda, keberadaan BLKK di Pondok
Pesantren Thariiqul Jannah merupakan hasil penyerapan aspirasi yang diperjuangkan anggota DPR RI dari
Fraksi Golkar, Wenny Haryanto dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VI (Kota Bekasi dan Kota
Depok)."Untuk pengajuan pembangunan BLKK ini jumlahnya mencapai puluhan ribu usulan,
alhamdulillah BLKK ini berhasil diperjuangkan Ibu Wenny Haryanto untuk Pondok Pesantren Thariiqul
Jannah," tegasnya."Kami berharap para santri dan masyarakat setempat memiliki kompetensi yang
mumpuni, bukan hanya untuk bekal mencari pekerjaan tapi bahkan bisa membuka lapangan pekerjaan
melalui bidang kewirausahaan atau mendirikan UMKM-UMKM," paparnya.
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Summary "Para anggota DBOKC- FSPTSI merupakan anak bangsa yang harus mendapatkan
perlindungan baik jaminan sosial serta mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan
keahliannya," kata Menaker Ida. Dalam kesempatan tersebut, Menaker mengatakan bahwa
pemerintah menaruh harapan kepada serikat pekerja/serikat buruh, khususnya DBOKCFSPTSI, agar melakukan penguatan organisasi melalui kerja sama dan komunikasi dengan
para stakeholder.

Tangerang Selatan, NU Online Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mendorong para pengemudi jasa
transportasi mendapat pelindungan sosial ketenagakerjaan. Hal ini bertujuan agar para pengemudi
mendapatkan pelindungan sosial yang memadai dari berbagai resiko kecelakaan kerja maupun
akibatnya. Hal tersebut disampaikan Menaker saat menghadiri acara halal bihalal dengan perkumpulan
komunitas pengemudi Indonesia yang tergabung dalam Driver Biker Ojek Kamtibmas Community
(DBOKC) di Tangerang Selatan, Senin (23/5/2022) sore. Selain persoalan pelindungan sosial, Menaker
juga menyebut bahwa para pengemudi juga harus mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan
kompetensi. Sehingga dapat mereka menghadapi perkembangan ekonomi dan ketenagakerjaan yang
begitu dinamis. "Para anggota DBOKC- FSPTSI merupakan anak bangsa yang harus mendapatkan
perlindungan baik jaminan sosial serta mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan keahliannya,"
kata Menaker Ida. Dalam kesempatan tersebut, Menaker mengatakan bahwa pemerintah menaruh
harapan kepada serikat pekerja/serikat buruh, khususnya DBOKC-FSPTSI, agar melakukan penguatan
organisasi melalui kerja sama dan komunikasi dengan para stakeholder. "Kerja sama dan komunikasi ini
penting untuk mendorong tumbuhnya SDM unggul dalam memberikan solusi yang konstruktif dan
visioner," ucap Menaker yang didampingi Staf Khusus Menaker Dita Indah Sari. Menaker menyebut, para
anggota DBOKC- FSPTSI merupakan anak bangsa yang harus mendapatkan perlindungan baik jaminan
sosial serta mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan keahliannya. Ia menilai, soliditas dan
solidaritas organisasi adalah satu hal yang utama dalam meraih kemajuan. "Soliditas dan solidaritas harus
terus kita perkuat. Hanya dengan soliditas, DBOKC- FSPTSI bisa menjadi organisasi yang kuat dan
disegani," ungkapnya. Ketua DBOKC-FSPTSI, Ika Restianti, mengucapkan terima kasih kepada Menaker
Ida Fauziyah, karena sudah melihat secara dekat terhadap kondisi para pekerja pengemudi. "Karena
selama ini yang diatur dan diperhatikan hanya pekerja formal saja, pekerja informal seperti kami ini
belum terlalu banyak tersentuh," kata Ika. Pada acara halalbihalal ini, Menaker juga memberikan bantuan
paket sembako kepada anggota DBOKC-FSPTSI yang secara simbolis diberikan kepada Sunaryo,
pengemudi truk lintas provinsi; Redy, pengemudi Gobox Online; Jaenudin, pengemudi truk CDD Long;
Chaidir dari ojek online; Ibnu Yakin, supir pribadi; Komar dari Grab Car; dan Eneng, pengemudi mobil box
sayur.
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Positive

Summary Foto: Dokumen Kemnaker Ometraco.com, JAKARTA- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mendorong para pengemudi jasa transportasi mendapatkan perlindungan
jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek). Dalam kesempatan tersebut, Menaker
menyampaikan pemerintah menaruh harapan kepada serikat pekerja atau buruh khususnya
DBOKC-FSPTSI agar menguatkan organisasi melalui kerja sama dan komunikasi dengan para
stakeholder. Menaker Ida juga berharap para pengemudi harus mendapatkan kesempatan
meningkatkan kompetensi, sehingga mereka menghadapi perkembangan ekonomi dan
ketenagakerjaan yang begitu dinamis. "Para anggota DBOKC- FSPTSI merupakan anak bangsa
yang harus mendapatkan perlindungan baik jaminan sosial serta mendapatkan pelatihan
untuk dapat meningkatkan keahliannya," kata Menaker Ida Fauziyah.

20:44 WIB Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mendorong para pengemudi mendapat perlindungan
jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Foto: Dokumen
Kemnaker Ometraco.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong para
pengemudi jasa transportasi mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek).
Hal tersebut disampaikan Menaker saat menghadiri acara halalbihalal dengan komunitas pengemudi
Indonesia yang tergabung dalam Driver Biker Ojek Kamtibmas Community (DBOKC) di Tangerang Selatan,
Senin (23/5) sore. Menaker Ida juga berharap para pengemudi harus mendapatkan kesempatan
meningkatkan kompetensi, sehingga mereka menghadapi perkembangan ekonomi dan ketenagakerjaan
yang begitu dinamis. "Para anggota DBOKC- FSPTSI merupakan anak bangsa yang harus mendapatkan
perlindungan baik jaminan sosial serta mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan keahliannya,"
kata Menaker Ida Fauziyah. Dalam kesempatan tersebut, Menaker menyampaikan pemerintah menaruh
harapan kepada serikat pekerja atau buruh khususnya DBOKC-FSPTSI agar menguatkan organisasi
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melalui kerja sama dan komunikasi dengan para stakeholder. "Kerja sama dan komunikasi ini penting
untuk mendorong tumbuhnya SDM unggul dalam memberikan solusi yang konstruktif dan visioner," ujar
Ida Fauziyah didampingi Staf Khusus Menaker Dita Indah Sari. Menaker Ida kembali menyampaikan
harapannya agar para anggota DBOKC- FSPTSI mendapatkan perlindungan baik jaminan sosial serta
mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan keahliannya. Dia menilai soliditas dan solidaritas
organisasi adalah satu hal yang utama dalam meraih kemajuan. Menaker Ida Fauziyah menaruh
perhatian terhadap para pengemudi jasa transportasi. Simak harapannya Silakan baca konten menarik
lainnya dari JPNN.
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Summary Ketahui cara cek BSU 2022 kapan cair dan persyaratan lengkap BSU BLT Subsidi Gaji BPJS
Ketenagakerjaan. Banyak peserta bertanya BSU 2022 kapan cair atau BSU BLT Subsidi Gaji
kapan cair. BSU 2022 merupakan program lanjutan dari BSU BLT Subsidi Gaji yang juga turut
digulirkan tahun sebelumnya. Pada April 2022, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
pernah berkata Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan kembali mengucurkan
BSU BLT Subsidi Gaji BPJS Ketenagakerjaan 2022.

Ketahui cara cek BSU 2022 kapan cair dan persyaratan lengkap BSU BLT Subsidi Gaji BPJS
Ketenagakerjaan. BSU 2022 dikabarkan bakal segera cair. Banyak peserta bertanya BSU 2022 kapan cair
atau BSU BLT Subsidi Gaji kapan cair. BSU 2022 merupakan program lanjutan dari BSU BLT Subsidi Gaji
yang juga turut digulirkan tahun sebelumnya.Pada April 2022, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
pernah berkata Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan kembali mengucurkan BSU BLT
Subsidi Gaji BPJS Ketenagakerjaan 2022. "Pemerintah mengalokasikan anggaran BSU 2022 sebesar Rp 8,8
triliun dengan alokasi bantuan per penerima sebesar Rp 1 juta. Adapun rincian terhadap kriteria dan
mekanisme BSU 2022 ini sedang digodok oleh Kementerian Ketenagakerjaan," kata Ida Fauziyah, 6 April
2022.2. Pada bagian "Cek apakah kamu termasuk penerima BSU?" isikan NIK, nama sesuai KTP, dan
tanggal lahir. 3. Cek bagian verifikasi. 4. Klik "Lanjutkan". Hasil akan ditampilkan. 5. Bila kamu terdaftar
makan akan tertera informasi, "Anda lolos verifikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon
penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker."6.
Bila tidak terdaftar, maka informasi yang tertera, "Mohon maaf, Anda belum termasuk dalam kriteria
calon penerima BSU sesuai Permenaker Nomor 16 tahun 2021".Cek BSU 2022 Kapan Cair via Kemnaker
1. Buka kemnaker.go.id di hp atau komputer. 2. Login bila sudah punya akun. 3. Daftar dulu bila belum
punya akun.4. Lengkapi profil biodata diri berupa foto profil, tentang, status pernikahan, dan tipe lokasi.
5. Cek pemberitahuan untuk dapatkan notifikasi sebagai penerima program BSU 2022 atau bukan. Bagi
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yang telah mendaftar BSU 2022 dan dinyatakan lolos oleh Kemnaker, selanjutnya bisa mengecek bantuan
yang masuk ke rekening masing-masing. Dana BSU 2022 ditransfer ke rekening penerima di akun
sejumlah bank penyalur BSU BLT Subsidi Gaji BPJS.Dana BSU 2022 hanya akan disalurkan melalui Bank
Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau Bank Syariah Indonesia (khusus wilayah Aceh). Bagi pekerja yang
belum memiliki rekening bank tersebut, akan dibuatkan rekening secara kolektif oleh Kemnaker yang
telah bekerja sama dengan pihak bank dan perusahaan tempat anda bekerja. Demikianlah cara cek BSU
2022 kapan cair dan persyaratan lengkap BSU BLT Subsidi Gaji BPJS Ketenagakerjaan .
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Summary BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan Rp8,8 Triliun dari Kemnaker Cair Mei? BSU BLT BPJS
Ketenagakerjaan awalnya disebut-sebut cair April 2022, apakah cair Mei? Cek Status
Penerima Via 3 Link Ini akan dijelaskan dalam artikel. Pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelontorkan dana BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan Rp8,8
triliun kepada 8,8 juta pekerja.

BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan Rp8,8 Triliun dari Kemnaker Cair Mei ? Cek Status Penerima Via 3 Link Ini
akan dijelaskan dalam artikel.AYOINDONESIA.COM -- BSU BLT BPJS Ketengakerjaan merupakan bantuan
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan berupa bantuan subsidi gaji.Pemerintah melalui
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelontorkan dana BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan Rp8,8
triliun kepada 8,8 juta pekerja. Cek status penerima melalui 3 link dalam artikel ini.BSU BLT BPJS
Ketenagakerjaan awalnya disebut-sebut cair April 2022, apakah cair Mei? Namun hingga masuk minggu
ketiga Mei, belum juga ada kabar pencairannya.Melalui akun media sosialnya, Kemnaker
menginformasikan tahapan-tahapan yang tengah dilakukan untuk pencairan BSU BLT BPJS
Ketenagakerjaan.: Melihat Studio Rosid, Kafe Bernuansa Alam di Tengah Kota BandungBaru-baru ini
Tagar #BSUMasukiTahapSiap ramai di media sosial Twitter. Apakah ini tanda BSU BLT BPJS
Ketenagakerjaan Rp8,8 triliun segera cair? Untuk memastikan, Kamu bisa akses 3 link dalam artikel
ini.Bantuan subsidi upah atau BSU merupakan bantuan langsung tunai atau BLT subsidi gaji 2022 ini tak
ada sistem pendaftaran, semua sistem dilakukan terpusat melalui data pekerja yang ada di Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan.Simak informasi dari Kemnaker yang dikutip
AyoIndonesia dari highlight Instastory Instagram resmi Kemnaker berikut ini.
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Negative

Summary Pekerja bisa melapor ke Kemnaker jika BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 tak cair ke rekening
pekerja penerima sebesar Rp1 juta. Sempat dijanjikan cair pada bulan April 2022, Bantuan
Subsidi Upah atau BSU BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp1 juta ternyata batal dibagikan.
Penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan merupakan pekerja atau buruh gaji di bawah Rp3,5
juta. Sampai saat ini, memang belum pasti kapan BSU BPJS Ketenagakerjaan untuk para
pekerja akan cair.

Pekerja bisa melapor ke Kemnaker jika BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 tak cair ke rekening pekerja
penerima sebesar Rp1 juta.Sempat dijanjikan cair pada bulan April 2022, Bantuan Subsidi Upah atau BSU
BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp1 juta ternyata batal dibagikan.Penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan
merupakan pekerja atau buruh gaji di bawah Rp3,5 juta.Program pemerintah ini untuk membantu para
pekerja atau buruh yang terkena dampak Covid-19.Sampai saat ini, memang belum pasti kapan BSU BPJS
Ketenagakerjaan untuk para pekerja akan cair.Kemnaker belum mengonfirmasi kembali mekanisme yang
sama untuk diterapkan pada BSU 2022.Saat ini Kementerian sedang menggodok petunjuk teknis dan
kebijakan program BSU 2022.Lantas bagaimana cara melapor jika BSU BPJS Ketenagakerjaan tak cair ke
rekening pekerja penerima sebesar Rp1 juta?
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Summary Hal tersebut disampaikan oleh Menaker saat menghadiri acara halal bihalal dengan
komunitas pengemudi Indonesia, yang tergabung dalam Driver Biker Ojek Kamtibmas
Community (DBOKC) di Tangerang Selatan, Banten, Senin (23/5). Selain membahas
persoalan pelindungan sosial, Menaker juga menyebut bahwa para pengemudi harus
mendapatkan kesempatan, untuk meningkatkan kompetensi. "Para anggota DBOKC- FSPTSI
merupakan anak bangsa yang harus mendapatkan perlindungan baik jaminan sosial serta
mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan keahliannya," ujar Menaker Ida
Fauziyah, Senin (23/5/2022). Dalam kesempatan tersebut Menaker juga mengatakan, bahwa
pemerintah menaruh harapan kepada serikat pekerja/serikat buruh, khususnya DBOKCFSPTSI, agar melakukan penguatan organisasi melalui kerja sama dan komunikasi dengan
para stakeholder.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mendorong, agar para pengemudi jasa transportasi mendapat
pelindungan sosial ketenagakerjaan. Hal tersebut dilakukan agar para pengemudi mendapatkan
pelindungan sosial yang memadai, dari berbagai resiko kecelakaan kerja.Hal tersebut disampaikan oleh
Menaker saat menghadiri acara halal bihalal dengan komunitas pengemudi Indonesia, yang tergabung
dalam Driver Biker Ojek Kamtibmas Community (DBOKC) di Tangerang Selatan, Banten, Senin
(23/5).Selain membahas persoalan pelindungan sosial, Menaker juga menyebut bahwa para pengemudi
harus mendapatkan kesempatan, untuk meningkatkan kompetensi. Sehingga mereka dapat menghadapi
perkembangan ekonomi dan ketenagakerjaan yang begitu dinamis di era modernisasi digital ini."Para
anggota DBOKC- FSPTSI merupakan anak bangsa yang harus mendapatkan perlindungan baik jaminan
sosial serta mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan keahliannya," ujar Menaker Ida Fauziyah,
Senin (23/5/2022).Dalam kesempatan tersebut Menaker juga mengatakan, bahwa pemerintah menaruh
harapan kepada serikat pekerja/serikat buruh, khususnya DBOKC-FSPTSI, agar melakukan penguatan
organisasi melalui kerja sama dan komunikasi dengan para stakeholder."Kerja sama dan komunikasi ini
penting untuk mendorong tumbuhnya SDM unggul dalam memberikan solusi yang konstruktif dan
visioner," kata Menaker, Senin (23/5/2022).Menaker menyebut para anggota DBOKC- FSPTSI merupakan
anak bangsa, yang harus mendapatkan perlindungan, jaminan sosial, serta mendapatkan pelatihan guna
meningkatkan keahliannya.Ida juga menilai, soliditas dan solidaritas organisasi adalah salah satu hal
penting yang harus dilakukan guna mencapai kemajuan."Soliditas dan solidaritas harus terus kita
perkuat. Hanya dengan soliditas, DBOKC- FSPTSI bisa menjadi organisasi yang kuat dan disegani," ujar
Menaker Ida Fauziyah, Senin (23/5/2022).Sementara itu Ketua DBOKC-FSPTSI, Ika Restianti,
mengucapkan terima kasih kepada Menaker Ida Fauziyah, karena sudah melihat secara dekat terhadap
kondisi para pekerja pengemudi."Karena selama ini yang diatur dan diperhatikan hanya pekerja formal
saja, pekerja informal seperti kami ini belum terlalu banyak tersentuh," ujar Ika, Senin
(23/5/2022).Berikan komentar untuk artikel ini Beri KomentarHide
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Summary Pemerintah akan kembali mengucurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU)atau BLT gaji Rp 1 juta
pada 2022. Rencananya BLT gaji yang bernilai Rp 1 juta ini akan diberikan kepada 8,8 juta
pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pemerintah akan kembali mengucurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU)atau BLT gaji Rp 1 juta pada 2022.
Adapun bantuan tersebut akan diberikan kepada para pekerja berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per
bulan.Rencananya BLT gaji yang bernilai Rp 1 juta ini akan diberikan kepada 8,8 juta pekerja yang tersebar
di seluruh Indonesia. Dengan demikian pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp 8,8
triliun.Namun hingga saat ini Kementerian Ketenagakerjaan sendiri masih dalam tahap mengatur secara
spesifik penyaluran bantuan tersebut, mulai dari regulasi, hingga kriteria penerima bantuan. Hal ini
sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Kemnaker) Ida
Fauziyah.Sebelumnya Ida pernah menjelaskan saat ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang
menggodok instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022. Sehingga program BSU atau BLT gaji nanti
berjalan cepat, tepat, akurat dan akuntabel."Saya memohon doa dan dukungan dari saudara-saudara
sekalian agar program ini bisa berjalan lancar dan memberi manfaat yang besar bagi pekerja dan
perekonomian bangsa," ujar Ida dalam acara Ketupat May Day Di Surabaya, Minggu (1/5/2022), dikutip
dari Instagram Kemnaker Senin (2/5/2022).Hal serupa juga ditandaskan oleh Kepala Biro Humas
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Chairul Fadly Harahap sebelumnya. Ia mengatakan bahwa
saat ini pihaknya sedang merancang proses penyaluran BSU mulai dari regulasi hingga kriteria
penerimanya."Saat ini Kemnaker masih mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022
berupa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker), guna memastikan program BSU dapat
dijalankan dengan cepat, tepat, akurat dan akuntabel," kata Chairul kepada detikcom, Selasa
(10/5/2022).Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sampai sekarang ini pemerintah masih belum
bisa memberikan kejelasan kapan waktu pencairan BLT gaji tersebut akan dilakukan. "Segera kami info
jika semua sudah waktunya," tutur Chairul.Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apakah dirinya
termasuk sebagai penerima BLT subsidi gaji atau bukan, maka yang bersangkutan bisa mengecek secara
langsung melalui situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Cara cek nama penerima BSU Rp 1 juta1. Kunjungi
laman bpjsketenagakerjaan.go.id2. Pilih menu "Cek Status Calon Penerima BSU" kemudian Anda akan
masuk ke halaman cek penerima BSU.3. Masukkan data sesuai kolom yang tersedia meliputi-NIK-Nama
lengkap-Tanggal lahir4. Setelah mengisi data diri, klik gapcha "i'm not a robot' kemudian klik lanjutkan5.
Maka akan terlihat di akun tersebut jika Anda penerima bantuan subsidi gaji.Bila terdaftar sebagai
penerima, nantinya Subsidi gaji Kemnaker tersebut disalurkan pemerintah melalui bank BUMN atau
Himbara (Himpunan Bank Negara) seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.Sedangkan, bagi mereka yang tidak
memiliki rekening di bank Himbara, penerima manfaat masih dapat mencairkan BSU atau BLT gaji Rp 1
juta tersebut melalui pembukaan rekening kolektif.
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Positive

Summary Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyampaikan pihaknya tengah
mempersiapkan pelaksanaan BSU 2022. "Saat ini Kemnaker tengah mempersiapkan
instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022 dan akan memastikan program BSU dapat
dijalankan dengan cepat, tepat, akurat dan akuntabel," katanya di Masjid Al-Akbar Surabaya,
Jawa Timur, Minggu (1/5/2022), dilansir laman Kemnaker. "Saat ini Kementerian
Ketenagakerjaan tengah menyiapkan antara lain merampungkan regulasi teknis
pelaksanaan BSU 2022, mengajukan dan merevisi anggaran bersama Kementerian
Keuangan." "Tidak kalah penting adalah mereview data calon penerima BSU 2022 dengan
BPJS Ketenagakerjaan dan berkoordinasi dengan pihak Himbara selaku bank penyalur."

Pemerintah kembali menyalurkan program BSU bagi pekerja/buruh yang terdampak pandemi Covid19.Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8,8 triliun dengan cakupan penerima berjumlah 8,8
juta orang pekerja/buruh.Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyampaikan pihaknya
tengah mempersiapkan pelaksanaan BSU 2022."Saat ini Kemnaker tengah mempersiapkan instrumen
kebijakan pelaksanaan BSU 2022 dan akan memastikan program BSU dapat dijalankan dengan cepat,
tepat, akurat dan akuntabel," katanya di Masjid Al-Akbar Surabaya, Jawa Timur, Minggu (1/5/2022),
dilansir laman Kemnaker.Melalui akun Instagram resmi @kemnaker, Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) juga menjelaskan terkait pencairan BSU.Unggahan tersebut untuk menjawab sejumlah
pertanyaan yang sering diajukan kepada Kemnaker melalui kolom komentar."Saat ini Kementerian
Ketenagakerjaan tengah menyiapkan antara lain merampungkan regulasi teknis pelaksanaan BSU 2022,
mengajukan dan merevisi anggaran bersama Kementerian Keuangan.""Tidak kalah penting adalah
mereview data calon penerima BSU 2022 dengan BPJS Ketenagakerjaan dan berkoordinasi dengan pihak
Himbara selaku bank penyalur.""Kami terus memastikan BSU 2022 dapat dijalankan dengan cepat, tepat,
akurat, dan akuntabel, serta dengan tata kelola yang baik.""Jika seluruh tahapan tadi sudah siap, segera
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kami salurkan ya Rekanaker," tulis Kemnaker melalui unggahan Instagram pada SabtuSembari menunggu
informasi lebih lanjut dari Kemnaker, cek apakah Anda terdaftar sebagai penerima BSU 2022.Berikut cara
mengecek penerima BSU 2022 yang Tribunnews. com kutip dari laman bsu.kemnaker.go.id:1. Kunjungi
laman kemnaker.go.id;2. Daftar akun;Apabila belum memiliki akun, maka harus melakukan pendaftaran.
Lengkapi pendaftaran akun.Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke
nomor handphone.3. Login ke dalam akun;4. Lengkapi profil;Lengkapi profil biodata diri berupa foto
profil, tentang Anda, status pernikahan, dan tipe lokasi.5. Cek pemberitahuanAnda akan mendapatkan
notifikasi apabila telah terdaftar sebagai calon penerima BSU sesuai tahapan penyerahan data calon
penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.Selanjutnya, akan
mendapatkan notifikasi apabila telah ditetapkan sebagai penerima BSU.Penerima akan mendapatkan
notifikasi apabila dana BSU telah tersalurkan ke rekening Bank Himbara
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Summary "Para anggota DBOKC- FSPTSI merupakan anak bangsa yang harus mendapatkan
perlindungan baik jaminan sosial serta mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan
keahliannya," kata Menaker Ida. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mendorong agar
para pengemudi jasa transportasi mendapat pelindungan sosial ketenagakerjaan. Hal
tersebut disampaikan Menaker saat menghadiri acara halalbihalal dengan perkumpulan
komunitas pengemudi Indonesia yang tergabung dalam Driver Biker Ojek Kamtibmas
Community (DBOKC) di Tangerang Selatan, Senin (23/5/2022) sore. Selain persoalan
pelindungan sosial, Menaker juga menyebut bahwa para pengemudi juga harus
mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mendorong agar para pengemudi jasa transportasi mendapat
pelindungan sosial ketenagakerjaan. Hal tersebut agar para pengemudi mendapatkan pelindungan sosial
yang memadai dari berbagai resiko kecelakaan kerja maupun akibatnya. Hal tersebut disampaikan
Menaker saat menghadiri acara halalbihalal dengan perkumpulan komunitas pengemudi Indonesia yang
tergabung dalam Driver Biker Ojek Kamtibmas Community (DBOKC) di Tangerang Selatan, Senin
(23/5/2022) sore.Selain persoalan pelindungan sosial, Menaker juga menyebut bahwa para pengemudi
juga harus mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Sehingga dapat mereka
menghadapi perkembangan ekonomi dan ketenagakerjaan yang begitu dinamis."Para anggota DBOKCFSPTSI merupakan anak bangsa yang harus mendapatkan perlindungan baik jaminan sosial serta
mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan keahliannya," kata Menaker Ida.Dalam kesempatan
tersebut, Menaker mengatakan bahwa pemerintah menaruh harapan kepada serikat pekerja/serikat
buruh, khususnya DBOKC-FSPTSI, agar melakukan penguatan organisasi melalui kerja sama dan
komunikasi dengan para stakeholder. "Kerja sama dan komunikasi ini penting untuk mendorong
tumbuhnya SDM unggul dalam memberikan solusi yang konstruktif dan visioner," ucap Menaker yang
didampingi Staf Khusus Menaker Dita Indah Sari.Menaker menyebut, para anggota DBOKC- FSPTSI
merupakan anak bangsa yang harus mendapatkan perlindungan baik jaminan sosial serta mendapatkan
pelatihan untuk dapat meningkatkan keahliannya. Ia menilai, soliditas dan solidaritas organisasi adalah
satu hal yang utama dalam meraih kemajuan. "Soliditas dan solidaritas harus terus kita perkuat. Hanya
dengan soliditas, DBOKC- FSPTSI bisa menjadi organisasi yang kuat dan disegani," ungkapnya.Ketua
DBOKC-FSPTSI, Ika Restianti, mengucapkan terima kasih kepada Menaker Ida Fauziyah, karena sudah
melihat secara dekat terhadap kondisi para pekerja pengemudi."Karena selama ini yang diatur dan
diperhatikan hanya pekerja formal saja, pekerja informal seperti kami ini belum terlalu banyak
tersentuh," kata Ika. Pada acara halalbihalal ini, Menaker juga memberikan bantuan paket sembako
kepada anggota DBOKC-FSPTSI yang secara simbolis diberikan kepada Sunaryo, pengemudi truk lintas
provinsi; Redy, pengemudi Gobox Online; Jaenudin, pengemudi truk CDD Long; Chaidir dari ojek online;
Ibnu Yakin, supir pribadi; Komar dari Grab Car; dan Eneng, pengemudi mobil box sayur.
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Neutral

Summary Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 30 sudah dibuka pada Minggu 22 Mei 2022. Informasi
pembukaan pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 30 diinformasikan melalui unggahan di
akun Instagramnya Kemnaker. Bagi pendaftar yang akunnya sudah diverifikasi, jangan lupa
untuk login dan klik "Gabung" ke Gelombang 30 agar dapat masuk ke tahap seleksi. 5. Klik
"Gabung" pada Gelombang yang sedang dibuka.

Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 30 sudah dibuka pada Minggu 22 Mei 2022.Informasi pembukaan
pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 30 diinformasikan melalui unggahan di akun Instagramnya
Kemnaker.Kunjungi situs resmi di www.prakerja.go.id untuk membuat akun dan mengikuti seleksi Kartu
Prakerja.Bagi pendaftar yang akunnya sudah diverifikasi, jangan lupa untuk login dan klik "Gabung" ke
Gelombang 30 agar dapat masuk ke tahap seleksi.Sebelum mengikuti seleksi, pastikan kamu:1. Warga
Negara Indonesia2. Berusia di atas 18 tahun3. Tidak sedang sekolah/kuliahCara ikut seleksi:1. Buka
www.prakerja.go.id pada browser handphone atau komputer kamu2. Siapkan nomor Kartu Keluarga
serta NIK kamu, masukkan data diri, dan ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan proses
pemeriksaan akun4. Siapkan kertas dan alat tulis untuk mengikuti Tes Motivasi dan Kemampuan Dasar
secara online5. Klik "Gabung" pada Gelombang yang sedang dibuka6. Nantikan pengumuman peserta
yang lolos seleksi Gelombang melalui SMS.***
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Summary Pertanyaan BSU 2022 kapan cair masih sering muncul, karena yang tadinya dijadwalkan April
sampai saat ini belum juga cair. Sehingga banyak orang yang berfikir apakah BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022 ditiadakan, atau diganti dengan kebijakan lainnya. Namun
pertanyaan tersebut langsung terbantah oleh pernyataan Kemnaker, karena pemerintah
telah mengalokasikan dana sebesar Rp8,8 Triliun untuk BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022.

Pertanyaan BSU 2022 kapan cair masih sering muncul, karena yang tadinya dijadwalkan April sampai saat
ini belum juga cair.Sehingga banyak orang yang berfikir apakah BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022
ditiadakan, atau diganti dengan kebijakan lainnya.Namun pertanyaan tersebut langsung terbantah oleh
pernyataan Kemnaker, karena pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp8,8 Triliun untuk BSU
BPJS Ketenagakerjaan 2022.: CFD Dago dan Buah Batu Belum Bisa Digelar, Begini Penjelasan Wali Kota
Bandung"Pemerintah (melalui Kementerian Ketenagakerjaan) mengalokasikan anggaran BSU (BPJS
Ketenagakerjaan) 2022 sebesar Rp8,8 Triliun dengan alokasi bantuan per penerima sebesar Rp1 Juta,"
Ucap Kemnaker melalui laman resmi Instagram milik Kementerian Ketenagakerjaan.Hanya berbeda dari
tahun-tahun sebelumnya, karena di tahun 2022 untuk sementara pekerja yang berhak menerima BSU
BPJS Ketenagakerjaan adalah mereka yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan dan memiliki gaji dibawah
Rp3,5 Juta.Nantinya dari dana sebesar Rp8,8 Triliun pekerja atau buruh akan menerima sebesar Rp1 Juta
selama dua tahap yang dibayarkan sekaligus dalam 1 bulan.: Spesifikasi dan Harga iPhone 14 Series
Lengkap dengan Jadwal RilisnyaAdapun syarat di tahun 2021 yang telah sukses dicairkan adalah mereka
yang terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, terdampak PPKM level 3 dan 4, dan memiliki gaji dibawah Rp3,5
Juta.
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Summary Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day dengan tema 'Pulih
Bersama pekerja Indonesia', BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek Kota Cilegon
membagikan puluhan paket sembako kepada pekerja di wilayah kawasan Ciwandan Kota
Cilegon. "Bantuan ini merupakan bentuk empati sekaligus dukungan BPJS Ketenagakerjaan
kepada pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. Kami membagikan paket sembako berisi
minyak goreng, gula dan beras dengan harapan setidaknya dapat sedikit meringankan beban
pekerja di masa pandemi ini," kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Cilegon Hary Dwi
Marwoko kepada Ekbisbanten.com, Senin (23/5/2022). Selain membagikan puluhan paket
sembako, BPJS Ketenagakerjaan Kota Cilegon juga memanfaatkan momentum Hari Buruh
Internasional itu untuk peningkatan layanan dan manfaat kepada pekerja Indonesia,
khususnya di wilayah Kota Cilegon melalui perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan
serta peningkatan layanan agar lebih lengkap, lebih mudah dan lebih cepat bagi pekerja.

Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day dengan tema 'Pulih Bersama pekerja
Indonesia', BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek Kota Cilegon membagikan puluhan paket sembako
kepada pekerja di wilayah kawasan Ciwandan Kota Cilegon.Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu,
18 Mei 2022 lalu, berlokasi di halaman parkir PT Multi Group Ciwandan."Bantuan ini merupakan bentuk
empati sekaligus dukungan BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja yang terdampak pandemi Covid-19.
Kami membagikan paket sembako berisi minyak goreng, gula dan beras dengan harapan setidaknya
dapat sedikit meringankan beban pekerja di masa pandemi ini," kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota
Cilegon Hary Dwi Marwoko kepada Ekbisbanten.com, Senin (23/5/2022).Selain membagikan puluhan
paket sembako, BPJS Ketenagakerjaan Kota Cilegon juga memanfaatkan momentum Hari Buruh
Internasional itu untuk peningkatan layanan dan manfaat kepada pekerja Indonesia, khususnya di
wilayah Kota Cilegon melalui perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan serta peningkatan layanan
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agar lebih lengkap, lebih mudah dan lebih cepat bagi pekerja."Juga di sela sela kegiatan ini kami juga
terus mengedukasi dan menginformasikan kepada para pekerja terkait aplikasi JMO atau Jamsostek
Mobile untuk mempermudah memberikan akses informasi terkait BPJS Ketanagakerjaan," ujar Hary.JHT
Bisa Cair Sebelum Usia PensiunDi sisi lain, Hary mengungkapkan bahwa pada tanggal 26 April 2022 yang
lalu, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Ida Fauziah telah menandatangani Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan nomor 4 tahun 2022 tentang manfaat Jaminan Hari Tua yang dikembalikan
sebagaimana ketentuan Permenaker nomor 19 tahun 2015."Yang artinya bahwa setiap pekerja yang
mengalami PHK atau mengundurkan diri dapat mencairkan Jaminan Hari Tuanya (JHT) tanpa harus
menunggu sampai usia pensiun," ungkapnya.Selain itu Pemerintah juga telah memberikan Jaminan
Kehilangan Pekerjaan yaitu program yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami
pemutusan hubungan kerja (PHK) berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan
kerja.Melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar
hidup yang layak saat terjadi risiko akibat pemutusan hubungan kerja seraya berusaha mendapatkan
pekerjaan kembali."Meski begitu, program JKP bukan menggantikan kewajiban pengusaha untuk
membayar pesangon. Pengusaha yang melakukan PHK tetap wajib memberikan pesangon sebagaimana
ketentuan undang-undang," tutup Hary.*
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Summary Cek daftar Samsung terbaru 2022 bulan ini, dari HP Samsung terbaru, Samsung Galaxy A52
hingga Samsung Galaxy A53. Samsung A52 sampai Samsung A53, Ini 11 Daftar Samsung
Terbaru 2022 Bulan Ini. COM-- Samsung masih menjadi salah merek ponsel yang paling
diminati di Indonesia. Apalagi harga HP Samsung selalu dibanderol beragam.

Cek daftar Samsung terbaru 2022 bulan ini, dari HP Samsung terbaru, Samsung Galaxy A52 hingga
Samsung Galaxy A53LENGKONG, AYOBANDUNG. COM -- Samsung masih menjadi salah merek ponsel
yang paling diminati di Indonesia. Apalagi harga HP Samsung selalu dibanderol beragam. Contohnya
paling dicari harga Samsung A52 hingga Samsung A53.Sepanjang 2022 ini, berbagai pilihan tersedia ketika
hendak mencari HP Samsung. Mulai dari pilihan spesifikasi hingga harga HP Samsung.Tak hanya itu,
pengguna akan lebih leluasa memilih sesuai dengan kebutuhan. Termasuk untuk daftar Samsung 5G dari
Samsung Galaxy A52 hingga Samsung Galaxy M53.: Info Terkini Kapan BSU 2022 Cair? Ini Jawaban Resmi
dari KemnakerSamsung A52 sampai Samsung A53, Ini 11 Daftar Samsung Terbaru 2022 Bulan IniTim
Ayobandung. com kali ini akan merangkum rekomendasi 11 Samsung terbaru 2022 periode Mei 2022.
Berikut rincian harga dan spesifikasi HP Samsung terbaru dari HP 5G murah mulai harga Samsung A52
hingga Samsung A53:1. Samsung Galaxy A32 5GRilis: Mei 2021Network: 2G, 3G, 4G, 5GOS: Android 11,
One UI 3.0Chipset: MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G (7 nm)CPU: Octa-core (22.0 GHz Cortex-A76 &
62.0 GHz Cortex-A55)GPU: Mali-G57 MC3RAM: 4 GB, 6 GB, 8 GBMemori: 64 GB, 128 GBDimensi: 164.2 x
76.1 x 9.1 mm (6.46 x 3.00 x 0.36 in), 205 gLayar: TFT 6.5 inches, 720 x 1600 pixels, 20:9 ratioKamera
Utama: 48 MP (wide), 8 MP (ultrawide), 5 MP (macro), 2 MP (depth)Kamera Depan: 13 MP, f/2.2,
(wide)Beterai: Li-Ion 5000 mAh, Fast charging 15WWarna: Awesome Black, Awesome WhiteHarga: Rp
3,9 jutaan
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Summary Kabar baik untuk buruh/pekerja penerima upah, yang bakal mendapat subsidi gaji 2022.
Subsidi gaji atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) adalah bansos dari pemerintah untuk tenaga
kerja Indonesia. Di mana pekerja dan buruh yang bergaji di bawah Rp 3,5 juta yang akan
mendapatkan subsidi gaji/BSU. Namun ada syarat lain yang harus dipenuhi untuk
mendapatkan subsidi gaji ini, yaitu peserta harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Kabar baik untuk buruh/pekerja penerima upah, yang bakal mendapat subsidi gaji 2022.Subsidi gaji atau
Bantuan Subsidi Upah (BSU) adalah bansos dari pemerintah untuk tenaga kerja Indonesia.Bansos ini
dikhususkan untuk pekerja terdampak Covid-19, dan berhak menerima bantuan sesuai kriteria.Di mana
pekerja dan buruh yang bergaji di bawah Rp 3,5 juta yang akan mendapatkan subsidi gaji/BSU.Namun
ada syarat lain yang harus dipenuhi untuk mendapatkan subsidi gaji ini, yaitu peserta harus terdaftar di
BPJS Ketenagakerjaan.Untuk mengetahui apakah Anda terdaftar sebagai penerima, bisa mengeceknya
melalui beberapa cara.Cek Penerima BSU melalui Call Center BPJS Ketenagakerjaan1. Hubungi nomor
1752. Peserta dapat menyebutkan data pribadi KTP, Nama dan Tanggal Lahir jika diminta karyawan BPJS
yang bertugas3. Jika peserta terdaftar peserta datang ke kantor cabang terdekat dengan membawa KTP
dan Kartu Peserta BPJAMSOSTEK.Cek Penerima BSU melalui situs BPJS Ketenagakerjaan1. Buka laman
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id2. Pada halaman utama, cari bagian Cek Apakah Kamu Termasuk Calon
Penerima BSU?3. Masukkan nomor KTP-mu4. Masukkan nama lengkap5. Masukkan tanggal lahir6.
Kemudian, klik I'm Not A Robot7. Klik Lanjutkan8. Tunggu beberapa saat hingga muncul apakah kamu
terdaftar sebagai penerima BSU atau tidakJika 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".Naun, jika tidak terdaftar maka akan muncul
notifikasi "Mohon maaf, data tidak ditemukan".Namun, jika datamu masih dalam tahap verifikasi, maka
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akan muncul keterangan,"Data Anda sedang dalam proses verifikasi sesuai kriteria Permenaker Nomor
16 tahun 2021".Cek Penerima BSU melalui sso.bpjsketenagakerjaan.go.id1. Masuk ke laman
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id2. Isi email beserta Password, jika kamu sudah punya akun3. Jika belum
punya, klik '"Buat Akun Baru" dan ikuti petunjuk yang tersedia4. Setelah mempunyai akun, masuk ke
laman awal5. Klik tombol "Kartu Digital" dan klik gambar kartu6. Tunggu hingga muncul nama dan data
diri peserta yang menunjukkan status aktif atau tidaknya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan serta
nomor rekening7. Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar akan menerima bantuan saat BSU
disalurkan oleh KemnakerCek Penerima BSU Melalui Kemnaker1. Masuk ke laman kemnaker.go.id2. Jika
kamu belum punya akun, buat akun terlebih dahulu3. Jika kamu sudah punya akun, silakan login ke
akunmu4. Lengkapi profil biodata diri5. Cek menu pemberitahuan6. Kamu akan mendapatkan notifikasi
pada layar, jika kamu terdaftar sebagai penerima BSU.Jika kamu tidak terdaftar, maka akan muncul
notifikasi "Belum Memenuhi Syarat"....
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Neutral

Summary Program Kartu Prakerja banyak diminati masyarakat tanah air yang sudah memasuki usia
produktif. Sebab banyak manfaat yang akan diterima oleh peserta yang dinyatakan lolos
program kartu Prakerja ini. Peserta yang telah dinyatakan lolos program kartu Prakerja juga
diharuskan untuk menautkan nomor rekeningnya agar insentif dapat dicairkan untuk biaya
pelatihan. Berikut tata cara membeli pelatihan di laman Kemnaker bagi peserta yang lolos
program Prakerja.

Program Kartu Prakerja banyak diminati masyarakat tanah air yang sudah memasuki usia produktif.Sebab
banyak manfaat yang akan diterima oleh peserta yang dinyatakan lolos program kartu Prakerja
ini.Peserta yang telah dinyatakan lolos program kartu Prakerja juga diharuskan untuk menautkan nomor
rekeningnya agar insentif dapat dicairkan untuk biaya pelatihan.Pelatihan untuk upgrading kemampuan
diri bisa dibeli di berbagai platform, seperti di laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan.Berikut tata
cara membeli pelatihan di laman Kemnaker bagi peserta yang lolos program Prakerja.Pergi ke laman
kemnaker.go.id Pilih atau klik Pelatihan Klik Daftar Masukkan nomor KTP/ nomor HP/ email serta
password Jika belum mempunyai akun kemnaker klik Daftar Sekarang Klik Masuk Sekarang Pilih Daftar
sebagai peserta pelatihan di kolom Peserta Pelatihan Anda telah berhasil mendaftar di layanan pelatihan
Pilih program pelatihan yang tersedia didaftar atau cari melalui form pencarian Muncul hasil pencarian
dan klik judul pelatihan. Lalu, muncul lembaga pelatihan yang tersedia. Pilih lembaga dengan label Kartu
Prakerja lalu klik Daftar Sekarang. Kemudian jika sudah yakin, klik Lanjutkan. Masukkan nomor Kartu
Prakerja. Setelah diisi klik Lanjutkan. Masukkan kode OTP dan klik Verifikasi. Lalu, klik Cek Portofolio.
Tampil status diterima. Klik judul pelatihan dan Mulai Pelatihan. Muncul laman lembaga penyelenggara
pelatihan. Selesai.Demikian tata cara membeli pelatihan di laman resmi Kemenaker bagi peserta yang
dinyatakan lolos program kartu Prakerja.
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Positive

Summary Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyerahkan santunan kematian dan manfaat
beasiswa pendidikan sebesar Rp1,26 miliar kepada lima ahli waris atau keluarga peserta BPJS
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang meninggal akibat kecelakaan kerja. "Terima kasih
kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan jaminan sosial," jelas Wapres
Ma'ruf Amin dalam sambutannya selepas menyerahkan santunan. Penyerahan santunan
tersebut didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur Utama
BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo saat kunjungan kerja Wapres di Panti Sosial Meohai
Kendari, Kamis (19/5). Santunan yang diserahkan Ma'ruf Amin terdiri dari santunan
kematian akibat kecelakaan kerja (JKK), manfaat Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari Tua
(JHT) dan manfaat beasiswa.

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyerahkan santunan kematian dan manfaat beasiswa
pendidikan sebesar Rp1,26 miliar kepada lima ahli waris atau keluarga peserta BPJS Ketenagakerjaan
(BPJAMSOSTEK) yang meninggal akibat kecelakaan kerja.Penyerahan santunan tersebut didampingi oleh
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo saat
kunjungan kerja Wapres di Panti Sosial Meohai Kendari, Kamis (19/5).Santunan yang diserahkan Ma'ruf
Amin terdiri dari santunan kematian akibat kecelakaan kerja (JKK), manfaat Jaminan Pensiun (JP),
Jaminan Hari Tua (JHT) dan manfaat beasiswa. Menurut data dari BPJAMSOSTEK, total pembayaran
manfaat kepada peserta dari seluruh program selama bulan April 2021 sampai April 2022 di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Sultra) senilai Rp205,5 miliar dengan jumlah kasus sebanyak 18,6 ribu kasus."Terima
kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan jaminan sosial," jelas Wapres Ma'ruf Amin
dalam sambutannya selepas menyerahkan santunan.Selanjutnya Anggoro Eko Cahyo menyampaikan
bahwa penyerahan santunan ini merupakan bentuk hadirnya negara dalam memberikan kepastian akan
jaminan sosial kepada seluruh pekerja Indonesia."Hari ini kami bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin
menyerahkan santunan kepada 5 ahli waris/keluarga peserta BPJAMSOSTEK yang mendapatkan hak
jaminan sosial berupa santunan program JKK, JHT dan JP serta manfaat beasiswa pendidikan anak,"
terang Anggoro.Dirinya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Pemerintah Pusat dan
Daerah, serta kesadaran yang tinggi dari perusahaan atau badan usaha dalam mendaftarkan tenaga
kerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK."Seperti apa yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo, tentu
keterlibatan seluruh pihak akan sangat membantu percepatan tercapainya universal coverage, yang
artinya seluruh pekerja di Indonesia akan terlindungi dari risiko-risiko sosial yang mungkin terjadi," tandas
Anggoro.BPJAMSOSTEK merupakan institusi yang diberikan mandat oleh undang- undang untuk
menyelenggarakan 5 program demi kesejahteraan pekerja dan keluarganya, yaitu program Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan yang
terbaru Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).Anggoro melanjutkan, jumlah tenaga kerja yang terlindungi
BPJAMSOSTEK di Provinsi Sulawesi Tenggara per April 2022 masih berada pada kisaran 28%."Kami
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mengajak kepada seluruh pekerja dan pemberi kerja untuk memastikan dirinya terlindungi program
jaminan sosial ketenagakerjaan, karena dengan memiliki perlindungan, pekerja dapat bekerja dengan
tenang yang berujung pada masyarakat Sulawesi Tenggara lebih produktif dan sejahtera," tutup
Anggoro.Kepala BPJAMSOSTEK Cabang tasik Malaya, Seto Tjahjono mengatakan bahwa masih rendahnya
kepesertaan BPJAMSOSTEK di Kota Tasikmalata sebesar 4,94% atau 13.187 orang dari 266. 873 tenaga
kerja dan untuk Kabupaten Tasikmalaya sebesar 24,92% atau 145. 911 dari 585. 519 tenaga kerja,
menandakan bahwa sosialisasi kepada para pekerja baik formal maupun informal masih rendah.Untuk
itu kami terus medorong pemerintah daerah bersama-sama BPJAMSOSTEK melakukan sosialisasi
program jaminan sosial tenaga kerja, agar setiap pekerja yang mengalami resiko kerja baik kecelakaan
kerja, meninggal dunia, PHK dan pensiun mendapat mendapat santunan dan bantuan tabungannya yang
layak dari pemerintah.
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Positive

Summary Cara Cek Bantuan Subsidi Upah Terbaru 2022 bisa disimak dalam penjelasan berikut. Itu
mengingat Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi yang bergaji Rp1 juta sudah bisa dicairkan
kembali. Ya, tahun ini pemerintah akan kembali mengucurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU)
atau BLT gaji Rp 1 juta pada 2022. 5. Maka akan terlihat di akun tersebut jika Anda penerima
bantuan subsidi gaji.

Cara Cek Bantuan Subsidi Upah Terbaru 2022 bisa disimak dalam penjelasan berikut. Itu mengingat
Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi yang bergaji Rp1 juta sudah bisa dicairkan kembali. Jika Anda pernah
dan ingin memeriksa apakah menderiam SBU itu kembali atau tidak. Berikut akan dijelaskan
tahapannya.Ya, tahun ini pemerintah akan kembali mengucurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT
gaji Rp 1 juta pada 2022. Bantuan itu akan diberikan kepada para pekerja berpenghasilan di bawah Rp
3,5 juta per bulan.Rencananya BLT gaji yang bernilai Rp 1 juta ini akan diberikan kepada 8,8 juta pekerja
yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan demikian pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran
sebesar Rp 8,8 triliun.Namun hingga saat ini Kementerian Ketenagakerjaan sendiri masih dalam tahap
mengatur secara spesifik penyaluran bantuan tersebut, mulai dari regulasi, hingga kriteria penerima
bantuan. Hal ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Kemnaker) Ida
Fauziyah.Sebelumnya Ida pernah menjelaskan saat ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang
menggodok instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022. Sehingga program BSU atau BLT gaji nanti
berjalan cepat, tepat, akurat dan akuntabel."Saya memohon doa dan dukungan dari saudara-saudara
sekalian agar program ini bisa berjalan lancar dan memberi manfaat yang besar bagi pekerja dan
perekonomian bangsa," ujar Ida dalam acara Ketupat May Day Di Surabaya, Minggu 1 Mei 2022, dikutip
dari Instagram Kemnaker Senin 2 Mei 2022.Cara cek nama penerima BSU Rp 1 juta:1. Kunjungi laman
bpjsketenagakerjaan.go.id2. Pilih menu "Cek Status Calon Penerima BSU" kemudian Anda akan masuk ke
halaman cek penerima BSU.3. Masukkan data sesuai kolom yang tersedia meliputi:-NIK-Nama lengkapTanggal lahir4. Setelah mengisi data diri, klik gapcha "i'm not a robot' kemudian klik lanjutkan5. Maka
akan terlihat di akun tersebut jika Anda penerima bantuan subsidi gaji.Bila terdaftar sebagai penerima,
nantinya Subsidi gaji Kemnaker tersebut disalurkan pemerintah melalui bank BUMN atau Himbara
(Himpunan Bank Negara) seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.Sedangkan, bagi mereka yang tidak memiliki
rekening di bank Himbara, penerima manfaat masih dapat mencairkan BSU atau BLT gaji Rp 1 juta
tersebut melalui pembukaan rekening kolektif.
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Positive

Summary Kapan BSU 2022 cair sebenarnya telah dijawab oleh Kemnaker melalui rilis resminya. BSU
2022 sudah dipastikan akan cair, karena program ini memiliki tujuan melindungi,
mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja/buruh.>.
SUARAMERDEKA.COM- Pertanyaan mengenai kapan pencairan BSU 2022 akan terjawab
pada artikel ini. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi mempertanyakan kapan BSU
2022 cair lagi.

SUARAMERDEKA.COM - Pertanyaan mengenai kapan pencairan BSU 2022 akan terjawab pada artikel
ini.Kapan BSU 2022 cair sebenarnya telah dijawab oleh Kemnaker melalui rilis resminya.Dengan
demikian, masyarakat tidak perlu lagi mempertanyakan kapan BSU 2022 cair lagi.BSU 2022 sudah
dipastikan akan cair, karena program ini memiliki tujuan melindungi, mempertahankan, dan
meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja/buruh.>Dengan pencairan BSU 2022, maka daya beli
masyarakat akan meningkat.Hal ini tentu saja akan mendorong Indonesia ke arah perbaikan dari sisi
ekonomi pasca pandemi Covid-19.Sebagaimana diketahui, dampak pandemi Covid-19 begitu besar,
sehingga membuat seluruh elemen masyarakat tertekan>
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Neutral

Summary "Insha Allah ada 17 jenis pelatihan yang sudah kita siapkan, termasuk Rigger dan Scaffolding
yang telah dimulai hari ini," kata Bupati Karimun Dr H Aunur Rafiq S.Sos M.Si saat membuka
pelatihan Rigger dan Scaffolding tahun 2022 di Hotel Aston Karimun, Senin (23/5/2022).
Pemkab Karimun telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 4.8 miliar,- untuk mengadakan
pelatihan bagi 430 tenaga kerja dengan 17 jenis pelatihan pada tahun 2022 ini. Ia menyebut
pelatihan tahap pertama ini diikuti sebanyak 73 orang, yang mengikuti pelatihan scaffolding
sebanyak 37 orang sedangkan sisanya 36 orang lagi mengikuti pelatihan rigger.

Pemkab Karimun telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 4.8 miliar,- untuk mengadakan pelatihan bagi
430 tenaga kerja dengan 17 jenis pelatihan pada tahun 2022 ini. "Insha Allah ada 17 jenis pelatihan yang
sudah kita siapkan, termasuk Rigger dan Scaffolding yang telah dimulai hari ini," kata Bupati Karimun Dr
H Aunur Rafiq S.Sos M.Si saat membuka pelatihan Rigger dan Scaffolding tahun 2022 di Hotel Aston
Karimun, Senin (23/5/2022). Pelatihan ini digelar Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Karimun
bekerja sama dengan dua Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) yang sudah berlisensi
dari Kementerian Ketenagakerjaan. Lebih lanjut Bupati Aunur Rafiq mengatakan setelah mengikuti
pelatihan para peserta akan mendapatkan sertifikasi langsung yang dikeluarkan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan. Ia menyebut pelatihan tahap pertama ini diikuti sebanyak 73 orang, yang mengikuti
pelatihan scaffolding sebanyak 37 orang sedangkan sisanya 36 orang lagi mengikuti pelatihan rigger.
Dkatakannya, pelatihan tenaga kerja ini sejalan dengan misi ketiganya bersama Wakil Bupati Karimun H
Anwar Hasyim M.Si yaitu berkeadilan dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam misinya
ini, Bupati bersama Wakil Bupati Karimun berkomitmen untuk mengadakan program pelatihan bagi
ribuan tenaga kerja selama lima tahun. "Program pelatihan kerja ini sejalan dengan misi kami dalam
upaya meningkatkan SDM di Karimun, tahun ini kita siapkan pelatihan bagi 430 orang. Tahun berikutnya
akan terus kami upayakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah," papar Bupati. Bupati
memastikan pemerintah daerah akan terus memantau para peserta yang sudah selesai mengikuti
pelatihan agar bisa bekerja. "Setelah pelatihan kita akan data mana tenaga kerja yang sudah bekerja dan
belum, ini adalah tugas pemerintah bagaimana kita memantau mereka dan memberikan pendampingan
sampai bisa bekerja," ungkap Bupati. Bupati Karimun juga mengucapkan terima kasih kepada DPRD
Karimun yang telah memberikan dukungan terhadap program pelatihan bagi tenaga kerja lokal ini. Bupati
Karimun juga berpesan agar Dinas Tenaga Kerja dapat terus mengawal jalannya pelatihan agar putraputri daerah dapat benar-benar menyerap pelatihan yang diberikan dan nantinya dapat
diimplementasikan ketika sudah bekerja. "Saya juga berpesan kepada para peserta untuk memanfaatkan
pelatihan ini sebaik mungkin, ikuti dengan serius dan serap ilmu pelatihan yang diberikan supaya
nantinya memiliki kemampuan, kualitas dan sertifikasi yang dimiliki benar-benar dapat digunakan untuk
bekerja," terang Bupati.
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Neutral

Summary Tangkapan layar kartu Prakerja gelombang 30-Kemnaker-Instagram JAYATI KEDIRIPemerintah melalui Kemnaker (Kementerian Ketanagakerjaan) Republik Indonesia telah
membuka pendaftaran gelombang 30 Kartu Prakerja. Kartu Prakerja merupakan kartu bagi
masyarakat untuk memberikan program pelatihan dan pembinaan Warga Negara Indonesia
supaya memiliki keterampilan.

Tangkapan layar kartu Prakerja gelombang 30-Kemnaker-Instagram JAYATI KEDIRI - Pemerintah melalui
Kemnaker (Kementerian Ketanagakerjaan) Republik Indonesia telah membuka pendaftaran gelombang
30 Kartu Prakerja.Kartu Prakerja merupakan kartu bagi masyarakat untuk memberikan program
pelatihan dan pembinaan Warga Negara Indonesia supaya memiliki keterampilan.
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Positive

Summary Pemerintah akhirnya mengungkap penyebab Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022 belum
cair lagi hingga saat ini. Tetapi BSU akan diberikan secara sekaligus, jadi setiap penerima BSU
akan mendapatkan dana bantuan sebesar Rp 1 juta. Kapan BSU 2022 Cair?. Namun sampai
saat ini kami belum dapat memberikan informasi lebih lanjut terkait Subsidi Upah (BSU)
karena hal tersebut masih dalam tahap penyusunan regulasi oleh Pemerintah.

Pemerintah akhirnya mengungkap penyebab Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022 belum cair lagi
hingga saat ini.BSU akan diberikan khusus untuk para pekerja yang terdampak pandemi.Besaran BSU
yang diberikan kepada para pekerja adalah sebesar Rp 500 ribu selama dua bulan.Tetapi BSU akan
diberikan secara sekaligus, jadi setiap penerima BSU akan mendapatkan dana bantuan sebesar Rp 1
juta.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon), Airlangga Hartarto, menyebut pihaknya
telah menyediakan anggaran untuk penyaluran BSU sebanyak Rp 8,8 triliun pada tahun ini.BSU tahun
2022 akan disalurkan kepada 8,8 juta pekerja dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker).Kapan BSU 2022 Cair?Sebelumnya dijelaskan Pemerintah bahwa BSU akan
segera disalurkan pada bulan April 2022, lalu.Namun hingga saat ini BSU masih belum disalurkan kepada
para penerimanya.Kenapa BSU 2022 tak kunjung cair hingga saat ini?</Dikutip dari kemnaker.go.id, saat
ini pihaknya sedang mempersiapkan instrumen pelaksanaan BSU 2022."Saat ini Kemnaker tengah
mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022 dan akan memastikan program BSU dapat
dijalankan dengan cepat, tepat, akurat dan akuntabel," ucap pihak Kemnaker.Selain itu pihak dari BPJS
Ketenagakerjaan juga memberikan informasi melalui balasan komentar di Instagram resminya, bahwa
saat ini penyaluran BSU masih dalam tahap penyusunan regulasi oleh pemerintah." 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 Subsidi
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Upah (BSU) karena hal tersebut masih dalam tahap penyusunan regulasi oleh Pemerintah. Jika
membutuhkan informasi lebih lanjut silakan hubungi Contact Center 175 atau email ke
care@bpjsketenagakerjaan.go.id" tulis @bpjs.ketenagakerjaan.Sembari menunggu informasi
penyaluran BSU, Anda bisa mengecek status penerima BSU secara online melalui cara berikut ini.Cara
Cek Status Penerima BSU 2022 Secara Online:Merujuk penyaluran BSU 2021, berikut adalah cara untuk
mengetahu status penerima BSU.- Login 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
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
BSU 2022 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.
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Positive

Summary Tangkapan layar kartu Prakerja gelombang 30-Kemnaker-Instagram JURNALIS INDONESIAKabar gembira! "Yuk kita lanjut ke Gelombang 30!" tulis akun prakerja.go.id. Kemudian akun
tersebut juga mengingatkan untuk menyelesaikan proses pendaftaran sebagaimana
mestinya, sehingga ketika pembukaan gelombang dilakukan bisa langsung klik 'Gabung
Gelombang'. Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja dan
kewirausahaan yang ditujukan bagi para pencari kerja, pekerja yang terkena PHK atau
pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan
kecil. Lantas, bagaimana mendaftar program Kartu Prakerja ini, berikut syarat dan cara
mendaftarnya.

Tangkapan layar kartu Prakerja gelombang 30-Kemnaker-Instagram JURNALIS INDONESIA - Kabar
gembira! Pendaftaran kartu prakerja gelombang 30 sudah resmi dibuka, buruan yang mau daftar.Dilansir
dari akun Instagram prakerja.go.id pada Senin (23/5), mengumumkan bahwa pendaftaran gelombang
kartu prakerja sudah dibuka. "Yuk kita lanjut ke Gelombang 30!" tulis akun prakerja.go.id.kemudian akun
tersebut juga mengingatkan untuk menyelesaikan proses pendaftaran sebagaimana mestinya, sehingga
ketika pembukaan gelombang dilakukan bisa langsung klik 'Gabung Gelombang'. Program Kartu Prakerja
adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan yang ditujukan bagi para pencari
kerja, pekerja yang terkena PHK atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi, termasuk
pelaku usaha mikro dan kecil. Bagi para peserta harus mengikuti seleksi khusus untuk pemberian kartu
prakerja ini, mereka yang dinyatakan lulus program ini akan mendapat bantuan pelatihan untuk
meningkatkan kompetensi yang dimiki. Lantas, bagaimana mendaftar program Kartu Prakerja ini, berikut
syarat dan cara mendaftarnya.- Kunjungi resmi Kartu Prakerja www.prakerja.go.id,- Masukkan nama
lengkap, email dan kata sandi, - Pilih "Daftar Sekarang",
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Summary STIKes Bustanul Ulum Langsa laksanakan HIPERKES dan Keselamatan Kerja bagi lulusan baru.
STIKes Bustanul Ulum Langsa mengadakan Pelatihan Higiene Perusahaan, Kesehatan, dan
Keselamatan Kerja (HIPERKES dan Keselamatan Kerja), Senin (23/5/22). Kedepan STIKes
Bustanul Ulum Langsa beserta Lembaga Perintis 119 Aceh akan terus melaksanakan kegiatan
pelatihan tidak hanya HIPERKES & Kesehatan Kerja saja namun pada pelatihan lainnya yang
berfokus pada peningkatan kompetensi bagi mahasiswa. Pelatihan ini berlangsung selama
lima hari, sejak tanggal 18-22 Mei 2022 bertempat di Aula Serbaguna STIKes Bustanul Ulum
Langsa dan dibuka oleh Arista Ardilla, STR, M.K.M selaku Wakil Ketua I STIKes Bustanul Ulum
Langsa mewakili Ketua STIKes yang sedang berada diluar kota.

STIKes Bustanul Ulum Langsa laksanakan HIPERKES dan Keselamatan Kerja bagi lulusan baru.STIKes
Bustanul Ulum Langsa mengadakan Pelatihan Higiene Perusahaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja
(HIPERKES dan Keselamatan Kerja), Senin (23/5/22)Program tersebut diselenggarakan berkoordinasi
dengan AGD 118 serta Direktorat Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kementrian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia.Pelatihan ini berlangsung selama lima hari, sejak tanggal 18-22 Mei
2022 bertempat di Aula Serbaguna STIKes Bustanul Ulum Langsa dan dibuka oleh Arista Ardilla, STR,
M.K.M selaku Wakil Ketua I STIKes Bustanul Ulum Langsa mewakili Ketua STIKes yang sedang berada
diluar kota.Dalam arahannya Arista Ardilla mengatakan, Kegiatan pelatihan ini merupakan salah satu cara
untuk meningkatkan mutu lulusan Kesehatan di STIKes Bustanul Ulum Langsa.Ia juga menyebutkan,
dengan mengikuti pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja, seorang lulusan kesehatan akan lebih
mudah melamar pekerjaan baik di perusahaan, maupun rumah sakit."Untuk itu, STIKes BUL akan
melaksanakan pelatihan ini secara kontinyu, duakali dalam setahun" imbuhnyaSementara, Sekretaris
Lembaga Perintis 119 Aceh, selaku pengelola kegiatan, Ners. Rizki Hidayatullah, mengatakan,Penerapan
K3 bertujuan untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta merupakan bagian dari
pembangunan nasional untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing."Kalau kita lihat, terjadinya
kecelakaan kerja, tidak hanya menyebabkan kematian, kerugian materi, moril, dan pencemaran
lingkungan, namun juga dapat mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan masyarakat" kata
Rizki.Oleh karenanya sambung Rizki untuk meminimalkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
salah satu caranya adalah memperkuat kompetensi SDM bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
yang bertugas di perusahaan, paparnya.Kegiatan pelatihan turut menghadiri pemateri dari Direktorat
Bina K3 Kementrian Ketenagaakerjaan RI, dr. M. Arief Qamarullah, MH. Kes, Sp. KKLL dan Ns. Suhartomo
dari AGD 118 DKI Jakarta.Tidak saja hanya mengikuti materi, peserta pelatihan yang berjumlah 50 orang
tersebut juga melakukan studi lapangan di PT. Yakult secara virtual.Peserta diajak berkeliling pabrik untuk
menganalisis bagaimana higiene perusahaan tersebut. Peserta kemudian menuliskan laporan hasil studi
lapang tersebut dan mempresentasikannya.Sebagai syarat kelulusan pelatihan, peserta harus
mendapatkan nilai minimal tujuh puluh pada post test, dan semua peserta dinyatakan
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lulus."Alhamdulillah lulusan STIKes BUL selain mendapatkan ijazah juga dibekali dengan pelatihan
Hiperkes dan Keselamatan Kerja.Harapannya semua peserta dapat memahami konsep penerapan K3 di
lapangan serta menjamin kesehatan di lingkungan kerja maupun perusahaan nantinya." ujar Arista Ardilla
selaku ketua panitia.Kedepan STIKes Bustanul Ulum Langsa beserta Lembaga Perintis 119 Aceh akan terus
melaksanakan kegiatan pelatihan tidak hanya HIPERKES & Kesehatan Kerja saja namun pada pelatihan
lainnya yang berfokus pada peningkatan kompetensi bagi mahasiswa.
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Positive

Summary Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun, menggelar pelatihan berdasarkan
unit kompetensi yakni Rigger dan Scaffolding Tahun 2022. Pelatihan Rigger dan Scaffolding
Tahun 2022 tersebut, resmi dibuka Bupati Karimun, Aunur Rafiq di Hotel Aston Karimun,
Senin (23/5/2022). Adapun total peserta pelatihan Rigger dan Scaffolding berjumlah 73
orang, dengan rincian 36 peserta dari 12 kecamatan mengikuti pelatihan Rigger serta 37
peserta dari 11 kecamatan mengikuti pelatihan Scaffolding. Sementara Kepala Bidang
Pelatihan Disnaker Karimun, Armansyah, mengatakan, pelatihan Rigger dan Scaffolding
dilaksanakan bekerjasama dengan perusahaan jasa K3 yakni PT Tri Multi Guna Solusi dan PT
Tachi Trainindo.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun, menggelar pelatihan berdasarkan unit
kompetensi yakni Rigger dan Scaffolding Tahun 2022.Pelatihan Rigger dan Scaffolding Tahun 2022
tersebut, resmi dibuka Bupati Karimun, Aunur Rafiq di Hotel Aston Karimun, Senin (23/5/2022). Pelatihan
ini akan berlangsung selama 5 hari.Adapun total peserta pelatihan Rigger dan Scaffolding berjumlah 73
orang, dengan rincian 36 peserta dari 12 kecamatan mengikuti pelatihan Rigger serta 37 peserta dari 11
kecamatan mengikuti pelatihan Scaffolding.Bupati Karimun mengatakan, untuk 17 jenis pelatihan,
Pemkab Karimun telah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 4 miliar dari APBD. Pelatihan ini,
rencananya diikuti 430 peserta."Kepada peserta untuk mengikuti pelatihan ini dengan sebaik-baiknya
dan serius agar memiliki kualitas, sehingga sertifikasi yang dimiliki dapat dipergunakan sebagai salah satu
modal untuk mencari kerja," pesan Aunur Rafiq.Sementara Kepala Bidang Pelatihan Disnaker Karimun,
Armansyah, mengatakan, pelatihan Rigger dan Scaffolding dilaksanakan bekerjasama dengan
perusahaan jasa K3 yakni PT Tri Multi Guna Solusi dan PT Tachi Trainindo. "Acara pembukaan
dilaksanakan di Hotel Aston Karimun dan untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan dilaksanakan di Hotel
Alishan," jelasnya.Ia menjelaskan, pelatihan tersebut akan berlangsung selama 5 hari yang dimulai Senin
- Jumat (23-27/5/2022). "Pelaksanaan teori dilakukan selama 3 hari dan 2 hari untuk pelaksanaan praktek
lapangan serta ujian tertulis akan diawasi langsung dari Kementerian Tenaga Kerja melalui zoom," kata
dia.Lanjutnya, peserta pelatihan Rigger dan Scaffolding yang berasal dari luar Pulau Karimun akan
disediakan akomodasi dan uang bantuan transportasi. "Untuk narasumber atau instruktur dalam
pelatihan tersebut berasal dari Kementerian Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepri dan praktisi
yang berkompeten di bidangnya," tutupnya.
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Summary "Terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan jaminan sosial," jelas
Wapres Ma'ruf Amin dalam sambutannya selepas menyerahkan santunan.
HARIANRAKYATACEH.COM-Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan santunan kematian
dan manfaat beasiswa pendidikan sebesar Rp1,26 miliar kepada lima ahli waris atau keluarga
peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang meninggal akibat kecelakaan kerja.
Penyerahan santunan tersebut didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan
Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo saat kunjungan kerja Wapres di Panti
Sosial Meohai Kendari, pada Kamis (19/5) lalu. Santunan yang diserahkan Ma'ruf Amin terdiri
dari santunan kematian akibat kecelakaan kerja (JKK), manfaat Jaminan Pensiun (JP),
Jaminan Hari Tua (JHT) dan manfaat beasiswa.

HARIANRAKYATACEH.COM-Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan santunan kematian dan manfaat
beasiswa pendidikan sebesar Rp1,26 miliar kepada lima ahli waris atau keluarga peserta BPJS
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang meninggal akibat kecelakaan kerja.Penyerahan santunan tersebut
didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko
Cahyo saat kunjungan kerja Wapres di Panti Sosial Meohai Kendari, pada Kamis (19/5) lalu.Santunan yang
diserahkan Ma'ruf Amin terdiri dari santunan kematian akibat kecelakaan kerja (JKK), manfaat Jaminan
Pensiun (JP), Jaminan Hari Tua (JHT) dan manfaat beasiswa. Menurut data dari BPJAMSOSTEK, total
pembayaran manfaat kepada peserta dari seluruh program selama bulan April 2021 sampai April 2022 di
Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) senilai Rp205,5 miliar dengan jumlah kasus sebanyak 18,6 ribu
kasus."Terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan jaminan sosial," jelas
Wapres Ma'ruf Amin dalam sambutannya selepas menyerahkan santunan.Selanjutnya, Anggoro Eko
Cahyo menyampaikan bahwa penyerahan santunan ini merupakan bentuk hadirnya negara dalam
memberikan kepastian akan jaminan sosial kepada seluruh pekerja Indonesia."Hari ini kami bersama
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Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan santunan kepada 5 ahli waris/keluarga peserta BPJAMSOSTEK
yang mendapatkan hak jaminan sosial berupa santunan program JKK, JHT dan JP serta manfaat beasiswa
pendidikan anak," terang Anggoro.Dirinya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari
Pemerintah Pusat dan Daerah, serta kesadaran yang tinggi dari perusahaan atau badan usaha dalam
mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK."Seperti apa yang diinstruksikan Presiden
Joko Widodo, tentu keterlibatan seluruh pihak akan sangat membantu percepatan tercapainya universal
coverage, yang artinya seluruh pekerja di Indonesia akan terlindungi dari risiko-risiko sosial yang mungkin
terjadi," tandas Anggoro.BPJAMSOSTEK merupakan institusi yang diberikan mandat oleh undang- undang
untuk menyelenggarakan 5 program demi kesejahteraan pekerja dan keluarganya, yaitu program
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP)
dan yang terbaru Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).Anggoro melanjutkan, jumlah tenaga kerja yang
terlindungi BPJAMSOSTEK di Provinsi Sulawesi Tenggara per April 2022 masih berada pada kisaran
28%."Kami mengajak kepada seluruh pekerja dan pemberi kerja untuk memastikan dirinya terlindungi
program jaminan sosial ketenagakerjaan, karena dengan memiliki perlindungan, pekerja dapat bekerja
dengan tenang yang berujung pada masyarakat Sulawesi Tenggara lebih produktif dan sejahtera," tutup
Anggoro.Ditempat terpisah, Kepala BPJamsostek Kantor Cabang Lhokseumawe Muhammad Sulaiman
Nasution menambahkan, kegitan ini menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah hadir untuk melindungi
seluruh pekerja di Indonesia melalui Program Jaminan Sosial BPJamsostek."Untuk itu kami berharap
seluruh pemberi kerja dapat mendaftarkan pekerjanya kedalam Program BPJamsostek agar pekerja
tenang dalam berkerja dan terlindungi dari risiko-risiko yang mungkin terjadi pada saat berkerja,"
pungkas Sulaiman, dalam keterangan tertulis kepada Rakyat Aceh.
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Summary REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan, PT
Dunkindo Lestari, pemegang merek dagang Dunkin' Donuts, akan membayar THR pekerjanya
2021 dan 2022, mulai Juni mendatang. Perkara tunggakan THR ini mulai menunjukkan titik
terang usai pihak perusahaan dan serikat pekerja dipertemukan di kantor Kemenaker.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan
Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri menjelaskan, pihaknya mempertemukan
manajemen PT Dunkindo Lestari dan Serikat Pekerja Dunkindo Lestari (SP KINTARI) di ruang
rapat Dialog Hubungan Industrial Kemenaker, Jakarta, Senin (23/5/2022). Setelah berdialog,
kedua belah pihak menyepakati mekanisme pelunasan tunggakan THR selama dua tahun itu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan, PT Dunkindo
Lestari, pemegang merek dagang Dunkin' Donuts, akan membayar THR pekerjanya 2021 dan 2022, mulai
Juni mendatang. Perkara tunggakan THR ini mulai menunjukkan titik terang usai pihak perusahaan dan
serikat pekerja dipertemukan di kantor Kemenaker. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri menjelaskan,
pihaknya mempertemukan manajemen PT Dunkindo Lestari dan Serikat Pekerja Dunkindo Lestari (SP
KINTARI) di ruang rapat Dialog Hubungan Industrial Kemenaker, Jakarta, Senin (23/5/2022). Setelah
berdialog, kedua belah pihak menyepakati mekanisme pelunasan tunggakan THR selama dua tahun itu.
Kesepakatan itu lantas dimasukkan ke dalam dokumen Perjanjian Bersama (PB), yang ditandatangani
oleh Manajer HRD PT Dunkindo Lestari Djenede Jahya dan Ketua Umum SP Kintari Adi Darmawan.
Penandatanganan dokumen itu disaksikan oleh Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan
Hubungan Industrial (KPPHI) Kemenaker Heru Widianto. "Berdasarkan PB yang difasilitasi Kemenaker,
pihak Dunkindo Lestari bersepakat untuk melakukan pembayaran THR 2021 pada Rabu, 15 Juni 2022,
dan THR 2022 pada Jumat, 1 Juli 2022," ungkap Indah dalam siaran persnya, Senin (23/5/2022).
Sebelumnya, Rabu (18/5/2022), Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) sebagai induk
organisasi SP KINTARI, melaporkan PT Dunkindo Lestari ke Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah karena pihak manajemen tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) pekerjanya tahun 2021
dan 2022. Aspek Indonesia meminta Ida menindaklanjuti laporan tersebut dan menjatuhkan sanksi
kepada pihak manajemen. Aspek Indonesia juga melaporkan soal tak kunjung dilunasinya denda
keterlambatan pembayaran THR 2020. Sebab, PT Dunkindo Lestari baru membayarkan THR 2020 pada
Maret 2021. Namun demikian, pihak perusahaan tak kunjung membayarkan denda keterlambatannya
sebesar 5 persen dari nilai THR kepada pekerjanya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menaker Nomor
6/2016. Terkait sanksi denda keterlambatan THR 2020 ini tidak disinggung oleh Dirjen Indah dalam siaran
persnya. Begitu pula terkait sanksi denda atas keterlambatan pembayaran THR tahun 2021 dan 2022.
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Summary Kerja sama antara Binawan dan Kemenkes Arab Saudi sudah terjalin sejak 16 tahun lalu.
Selanjutnya, Binawan akan melaksanakan pelepasan perawat Indonesia untuk Kemenkes
Arab Saudi pada 31 Mei 2022. Presiden Direktur Binawan Group Said Saleh Alwaini
menyatakan,"Kami mendapat kepercayaan untuk mengirimkan 220 perawat ke
Kementerian Kesehatan Arab Saudi." Pada tahun ini, Binawan dipercaya kembali untuk
menjadi mitra kerja Kemenkes Ara Suadi dalam merekrut perawat Indonesia untuk dapat
bekerja di berbagai fasilitas kesehatan milik pemerintah Arab Saudi.

KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) Arab Saudi membuka kembali kesempatan untuk perawat
Indonesia untuk bisa bekerja di Arab Saudi.Pada tahun ini, Binawan dipercaya kembali untuk menjadi
mitra kerja Kemenkes Ara Suadi dalam merekrut perawat Indonesia untuk dapat bekerja di berbagai
fasilitas kesehatan milik pemerintah Arab Saudi.Binawan menargetkan 220 kandidat yang akan
diberangkatkan tahun ini ke Arab Saudi.Sebanyak 15 kandidat telah lolos wawancara daring batch 1 pada
Maret 2022. Sebanyak15 perawat ini telah mendapatkan konfirmasi job offer dan visa kerja.Para
kandidat ini merupakan lulusan sarjana keperawatan dari berbagai perguruan tinggi terkemuka di
Indonesia.Selanjutnya, wawancara daring batch 2 oleh pihak Kemenkes atau Ministry of Health (MOH)
Arab Saudi telah diselenggarakan pada Kamis (19/5) dengan jumlah peserta setidaknya 100
kandidat.Adapun asal daerah para kandidat batch 2 tersebar ke sepuluh provinsi di Indonesia, yaitu
Sumatera Barat, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur,
Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Tengah.Kerja sama antara Binawan dan Kemenkes Arab Saudi sudah
terjalin sejak 16 tahun lalu. Kerja sama ini menjadi semakin kuat dengan adanya perekrutan kembali
tenaga kesehatan Indonesia untuk pemerintah Arab Saudi pada 2022 dengan target 220 kandidat.Jumlah
target perawat tersebut menambah daftar jumlah tenaga kesehatan Indonesia yang telah direkrut oleh
Binawan, yaitu sebanyak 365 sejak Juli 2021 untuk penempatan di Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Arab
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Saudi.Perekrutan 220 perawat Indonesia ini merupakan langkah awal pemenuhan kebutuhan total 2000
perawat tambahan untuk seluruh fasilitas kesehatan MOH Arab Saudi yang terletak di Provinsi AlQassim.Setiap kandidat yang lolos seleksi akan mendapatkan benefit selayaknya pegawai pemerintah
Arab Saudi.Penempatan para kandidat pun di rumah sakit pemerintah Arab Saudi setara rumah sakit
umum daerah. Selain itu, para kandidat berkesempatan untuk menjalankan ibadah haji atau umroh lebih
mudah.Adapun persyaratan untuk menjadi perawat di Kemenkes Arab Saudi adalah sebagai berikut:
perempuan berusia 22-40 tahun. pendidikan S1 Keperawatan/S1 Kebidanan, memiliki STR aktif minimal.
1 tahun pengalaman kerja, dan fapat Berkomunikasi dalam Bahasa Inggris (level
intermediate).Rekrutmen ini masih akan terus berlangsung. Binawan bekerja sama dengan portal kerja
internasional, Jobshub.id sebagai website resmi untuk mendaftar berbagai lowongan kerja, khususnya
perawat di MOH Arab Saudi. Animo dari calon kandidat sangat besar.Oleh karena itu, walk in interview
oleh perwakilan MOH Arab Saudi akan diadakan di Juni 2022 di kantor PT Binawan Inti Utama, yang
terletak di kawasan kampus Binawan Jl. Dewi Sartika No.25-30, Kalibata, Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta
Timur, DKI Jakarta 13630.Selanjutnya, Binawan akan melaksanakan pelepasan perawat Indonesia untuk
Kemenkes Arab Saudi pada 31 Mei 2022. Rencananya kegiatan ini akan dihadiri oleh Duta Besar Arab
Saudi untuk Indonesia,Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Atase Kementerian Arab Saudi,
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, perwakilan institusi terkait, dan berbagai stakeholder
lainnya.Untuk mewujudkan visi Binawan Group yang menitikberatkan pada keunggulan tenaga kerja
Indonesia (excellence in people) di kancah global, maka pada 7 Juni 2021 Binawan berhasil mengirimkan
30 tenaga kesehatan Indonesia ke Uni Emirat Arab.Dilanjutkan pada 10 Maret 2022, 100 tenaga
kesehatan telah diberangkatkan ke Kuwait.Dalam keterangan pers, Senin (23/5). Presiden Direktur
Binawan Group Said Saleh Alwaini menyatakan,"Kami mendapat kepercayaan untuk mengirimkan 220
perawat ke Kementerian Kesehatan Arab Saudi.""Sampai akhir tahun 2022 nanti, kami sudah memiliki
permintaan sebanyak 1335 tenaga kesehatan untuk ditempatkan di berbagai negara, seperti UAE,
Kuwait, Arab Saudi, Jepang, Australia, Inggris, dan Amerika Serikat," kata Said."Kami berharap agar upaya
ini bisa terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah Indonesia melalui
Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Kesehatan,"
ucapnya."Kolaborasi dengan para pemangku kepentingan menjadi sangat penting guna membangun
ekosistem yang kuat dan sehat untuk meningkatkan kredibilitas Indonesia sebagai penyalur tenaga
kesehatan sambil menciptakan kemudahan, terutama birokrasi dan administrasi bagi perawat yang
berniat untuk bekerja di luar negeri," jelasnya.
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Summary Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 1/2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari
Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah karyawan
yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh
penghasilan dari kegiatan atau usahanya. Lakukan registrasi melalui website BPJS
Ketenagakerjaan www.bpjsketenagakerjaan.go.i. Pilih Tombol Pendaftaran Peserta lalu pilih
Bukan Penerima Upah (BPU). - Mengambil nomor antrian untuk layanan pendaftaran.

Pekerja Sektor informal seperti pedagang hingga driver ojek online bisa mendaftar BPJS
Ketenagakerjaan.Mereka dapat menjadi peserta berbagai program jaminan sosial mulai dari program
Jaminan Hari Tua (JHT) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).Berdasarkan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.1/2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah.Pekerja
Bukan Penerima Upah adalah karyawan yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri
untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan atau usahanya.Kategori BPU meliputi, pemberi kerja
(pengusaha atau pemilik perusahaan), pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri. Pekerja
mandiri diantaranya seperti artis, influencer, freelancer dan seniman. Pekerja yang tidak menerima upah
atau sektor informal (pedagang, nelayan, petani, sopir angkot)Dikutip dari laman resmi BPJS
Ketenagakerjaan terdapat empat cara pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan Program BPU.Cara-cara itu
yakni melalui layanan kontak fisik (manual) di kantor cabang, pendaftaran di service point office (SPO),
pendaftaran melalui website, serta pendaftaran melalui Agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia
(Perisai).Calon peserta BPU cukup menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda
Penduduk (KTP) dan email. Berikut adalah cara daftar BPJS Ketenagakerjaan sekaligus alurnya:(1).
Layanan Kontak Fisik (Manual) Kantor Cabang- Mengisi formulir dan melengkapi dokumen pendaftaran
kepesertaan 1A.- Mengambil nomor antrian untuk layanan pendaftaran.- Dipanggil oleh petugas.Menerima informasi jumlah iuran yang harus dibayarkan.- Menerima tanda terima dokumen
pendaftaran dan kode bayar iuran.- Melakukan pembayaran iuran.- Kartu peserta paling lama diterima 7
(tujuh) hari setelah pembayaran.- Melakukan penilaian kepuasan melalui e-survey.(2) Pendaftaran di
Service Point Office (SPO)Datang ke bank kerjasama yang merupakan BPJS Ketenagakerjaan Service Point
Office Pairing.Mengisi formulir secara lengkap yang diperoleh dari petugas atau cetak mandiri
sebelumnya dari website resmi BPJS Ketenagakerjaan.(3). PENDAFTARAN MELALUI WEBSITELakukan
registrasi melalui website BPJS Ketenagakerjaan www.bpjsketenagakerjaan.go.iPilih Tombol Pendaftaran
Peserta lalu pilih Bukan Penerima Upah (BPU).(4). Pendaftaran Melalui Agen Penggerak Jaminan Sosial
Indonesia (PERISAI)- Mempersiapkan dokumen.- Mendatangi agen PERISAI terdekat, agen perisai akan
membantu memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan administrasi kepesertaan ke kantor cabang
BPJS Ketenagakerjaan.- Membayar iuran sesuai perhitungan dan kode bayar iuran melalui Agen Perisai.Tanda bukti kepesertaan diberikan oleh Agen Perisai setelah pelunasan iuran. ***
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Summary "Terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan jaminan sosial," jelas
Wapres, Ma'ruf Amin, dalam sambutannya selepas menyerahkan santunan. Wakil Presiden,
Ma'ruf Amin, menyerahkan santunan kematian dan manfaat beasiswa pendidikan sebesar
Rp1,26 miliar kepada lima ahli waris atau keluarga peserta BPJS Ketenagakerjaan yang
meninggal akibat kecelakaan kerja. Penyerahan santunan tersebut didampingi oleh Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dan Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo, saat
kunjungan kerja Wapres di Panti Sosial Meohai Kendari, Kamis. Santunan yang diserahkan
Ma'ruf Amin terdiri dari santunan kematian akibat kecelakaan kerja, manfaat Jaminan
Pensiun, Jaminan Hari Tua dan manfaat beasiswa.

Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, menyerahkan santunan kematian dan manfaat beasiswa pendidikan
sebesar Rp1,26 miliar kepada lima ahli waris atau keluarga peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal
akibat kecelakaan kerja. Penyerahan santunan tersebut didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah, dan Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo, saat kunjungan kerja Wapres di Panti
Sosial Meohai Kendari, Kamis .Santunan yang diserahkan Ma'ruf Amin terdiri dari santunan kematian
akibat kecelakaan kerja , manfaat Jaminan Pensiun , Jaminan Hari Tua dan manfaat beasiswa. Menurut
data dari BPJAMSOSTEK, total pembayaran manfaat kepada peserta dari seluruh program selama bulan
April 2021 sampai April 2022 di Provinsi Sulawesi Tenggara senilai Rp205,5 miliar dengan jumlah kasus
sebanyak 18,6 ribu kasus."Terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan jaminan
sosial," jelas Wapres, Ma'ruf Amin, dalam sambutannya selepas menyerahkan santunan.Selanjutnya,
Anggoro Eko Cahyo menyampaikan, penyerahan santunan ini merupakan bentuk hadirnya negara dalam
memberikan kepastian akan jaminan sosial kepada seluruh pekerja Indonesia."Hari ini kami bersama
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan santunan kepada 5 ahli waris/keluarga peserta BPJAMSOSTEK
yang mendapatkan hak jaminan sosial berupa santunan program JKK, JHT dan JP serta manfaat beasiswa
pendidikan anak," terang Anggoro.Anggoro juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari
Pemerintah Pusat dan Daerah, serta kesadaran yang tinggi dari perusahaan atau badan usaha dalam
mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK."Seperti apa yang diinstruksikan Presiden
Joko Widodo, tentu keterlibatan seluruh pihak akan sangat membantu percepatan tercapainya universal
coverage, yang artinya seluruh pekerja di Indonesia akan terlindungi dari risiko-risiko sosial yang mungkin
terjadi," tandas Anggoro.BPJAMSOSTEK merupakan institusi yang diberikan mandat oleh undang- undang
untuk menyelenggarakan 5 program demi kesejahteraan pekerja dan keluarganya, yaitu program
Jaminan Kecelakaan Kerja , Jaminan Kematian , Jaminan Hari Tua , Jaminan Pensiun dan yang terbaru
Jaminan Kehilangan Pekerjaan .Anggoro melanjutkan, jumlah tenaga kerja yang terlindungi
BPJAMSOSTEK di Provinsi Sulawesi Tenggara per April 2022 masih berada pada kisaran 28%."Kami
mengajak kepada seluruh pekerja dan pemberi kerja untuk memastikan dirinya terlindungi program
jaminan sosial ketenagakerjaan, karena dengan memiliki perlindungan, pekerja dapat bekerja dengan
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tenang yang berujung pada masyarakat Sulawesi Tenggara lebih produktif dan sejahtera," tutup
Anggoro.Di kesempatan terpisah, Kepala Kantor BPJAMSOSTEK cabang Klaten Noviana Kartika
Setyaningtyas menjelaskan, pemberian santunan kepada ahli waris peserta adalah upaya negara
melindungi warganya dari kehilangan penghasilan dan keterpurukan ekonomi. Santunan yang didapat
menjadi bekal keluarga peserta program melanjutkan kehidupan dan membuka atau meningkatkan
usaha yang sudah ada."Berdasarkan pengalaman, para peserta dan keluarganya lebih mampu
mengaktualisasikan diri, karena keberlangsungan penghasilan dan ekonomi mereka dijamin oleh
negara," kata Noviana.Pihaknya mengajak para pengusaha dan pekerja dari berbagai profesi untuk
mendaftarkan diri mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan. "Kami di Cabang Klaten beserta
boyolali selalu hadir bersama masyarakat mengikuti program jaminanan sosial ketenagakerjaan," tutup
Noviana.

165

Title

Menaker Minta Pengemudi Bisa Tingkatkan Kompetensi dan
Mendapat Perlindungan

Author

ONews

Media

Onews.me

Reporter

Date

23 May 2022

Tone

Link

http://onews.me/menaker-minta-pengemudi-bisa-tingkatkan-kompetensi-dan-mendapatperlindungan-93927.html

Positive

Summary Hal tersebut disampaikan Menaker saat menghadiri acara halalbihalal dengan perkumpulan
komunitas pengemudi Indonesia yang tergabung dalam Driver Biker Ojek Kamtibmas
Community (DBOKC) di Tangerang Selatan, Senin (23/5/2022). "Para anggota DBOKC- FSPTSI
merupakan anak bangsa yang harus mendapatkan perlindungan baik jaminan sosial serta
mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan keahliannya," kata Menaker Ida.
Suara.com- Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyebut bahwa para pengemudi juga
harus mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Sehingga dapat mereka
menghadapi perkembangan ekonomi dan ketenagakerjaan yang begitu dinamis.

Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyebut bahwa para pengemudi juga harus
mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Sehingga dapat mereka menghadapi
perkembangan ekonomi dan ketenagakerjaan yang begitu dinamis. Hal tersebut disampaikan Menaker
saat menghadiri acara halalbihalal dengan perkumpulan komunitas pengemudi Indonesia yang
tergabung dalam Driver Biker Ojek Kamtibmas Community (DBOKC) di Tangerang Selatan, Senin
(23/5/2022). "Para anggota DBOKC- FSPTSI merupakan anak bangsa yang harus mendapatkan
perlindungan baik jaminan sosial serta mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan keahliannya,"
kata Menaker Ida. Ia juga mendorong agar para pengemudi jasa transportasi mendapat pelindungan
sosial ketenagakerjaan. Hal tersebut agar para pengemudi mendapatkan pelindungan sosial yang
memadai dari berbagai resiko kecelakaan kerja maupun akibatnya.
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Summary Badi Anda yang sedang mencari lowongan, kini PT Sinar Sosro cabang Jawa Tengah membuka
kesempatan lowongan kerja bagi pria dan wanita untuk mengisi formasi yang tersedia. 7.
Bersedia ditempatkan di Jawa Tengah dan DIY. PT Sinar Sosro adalah perusahaan teh siap
minum dalam kemasan botol yang pertama di Indonesia dan di dunia. Saat ini, PT Sinar Sosro
membukan kesempatan lowongan kerja untuk lulusan SMA Sederajat.

Badi Anda yang sedang mencari lowongan, kini PT Sinar Sosro cabang Jawa Tengah membuka
kesempatan lowongan kerja bagi pria dan wanita untuk mengisi formasi yang tersedia.PT Sinar Sosro
adalah perusahaan teh siap minum dalam kemasan botol yang pertama di Indonesia dan di dunia.Saat
ini, PT Sinar Sosro membukan kesempatan lowongan kerja untuk lulusan SMA Sederajat.Informasi
lowongan kerja di PT Sinar Sosro ini sebagaimana diinformasikan oleh akun Instagram Kementerian
Ketenagakerjaan @kemnaker.Tersedia satu posisi lowongan kerja yang dibukan oleh PT Sinar Sosro untuk
lulusan SMA Sederajat.Dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Instagram @kemnaker pada Senin, 23 Mei
2022, berikut formasi yang dibutuhkan.Sales CanvasserKualifikasi1. Usia maksimal 35 tahun2. Pendidikan
minimal SMA sederajat3. Memiliki pengalaman sales minimal 1 tahun di sales FMCG4. Memiliki SIM
A/B15. Komunikatif atau bisa bekerja secara tim atau individu6. Mampu menghadapi target dan dibawah
tekanan7. Bersedia ditempatkan di Jawa Tengah dan DIYDeskripsi Pekerjaan1. Bertanggung jawab
kepada sales supervisor atas target penjualan yang dicapaiPendaftaran terakhir paling lambat hingga 30
juni 2022.Demikian informasi lowongan pekerjaan untuk periode ini, semoga bermanfaat.
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Summary Penyerahan santunan tersebut didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan
Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo saat kunjungan kerja Wapres di Panti
Sosial Meohai Kendari, Kamis (19/5). "Terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam
menyelenggarakan jaminan sosial," jelas Wapres Ma'ruf Amin dalam sambutannya selepas
menyerahkan santunan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan santunan kematian dan
manfaat beasiswa pendidikan sebesar Rp1,26 miliar kepada lima ahli waris atau keluarga
peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang meninggal akibat kecelakaan kerja.
Santunan yang diserahkan Ma'ruf Amin terdiri dari santunan kematian akibat kecelakaan
kerja (JKK), manfaat Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari Tua (JHT) dan manfaat beasiswa.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan santunan kematian dan manfaat beasiswa pendidikan sebesar
Rp1,26 miliar kepada lima ahli waris atau keluarga peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang
meninggal akibat kecelakaan kerja.Penyerahan santunan tersebut didampingi oleh Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo saat kunjungan
kerja Wapres di Panti Sosial Meohai Kendari, Kamis (19/5).Santunan yang diserahkan Ma'ruf Amin terdiri
dari santunan kematian akibat kecelakaan kerja (JKK), manfaat Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari Tua
(JHT) dan manfaat beasiswa. Menurut data dari BPJAMSOSTEK, total pembayaran manfaat kepada
peserta dari seluruh program selama bulan April 2021 sampai April 2022 di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Sultra) senilai Rp205,5 miliar dengan jumlah kasus sebanyak 18,6 ribu kasus."Terima kasih kepada BPJS
Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan jaminan sosial," jelas Wapres Ma'ruf Amin dalam
sambutannya selepas menyerahkan santunan.Selanjutnya Anggoro Eko Cahyo menyampaikan bahwa
penyerahan santunan ini merupakan bentuk hadirnya negara dalam memberikan kepastian akan jaminan
sosial kepada seluruh pekerja Indonesia."Hari ini kami bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin
menyerahkan santunan kepada 5 ahli waris/keluarga peserta BPJAMSOSTEK yang mendapatkan hak
jaminan sosial berupa santunan program JKK, JHT dan JP serta manfaat beasiswa pendidikan anak,"
terang Anggoro.Dirinya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Pemerintah Pusat dan
Daerah, serta kesadaran yang tinggi dari perusahaan atau badan usaha dalam mendaftarkan tenaga
kerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK."Seperti apa yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo, tentu
keterlibatan seluruh pihak akan sangat membantu percepatan tercapainya universal coverage, yang
artinya seluruh pekerja di Indonesia akan terlindungi dari risiko-risiko sosial yang mungkin terjadi," ujar
Anggoro.BPJAMSOSTEK merupakan institusi yang diberikan mandat oleh undang- undang untuk
menyelenggarakan 5 program demi kesejahteraan pekerja dan keluarganya, yaitu program Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan yang
terbaru Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).Anggoro melanjutkan, jumlah tenaga kerja yang terlindungi
BPJAMSOSTEK di Provinsi Sulawesi Tenggara per April 2022 masih berada pada kisaran 28%."Kami
mengajak kepada seluruh pekerja dan pemberi kerja untuk memastikan dirinya terlindungi program
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jaminan sosial ketenagakerjaan, karena dengan memiliki perlindungan, pekerja dapat bekerja dengan
tenang yang berujung pada masyarakat Sulawesi Tenggara lebih produktif dan sejahtera," tutup
Anggoro.Kepala BPJAMSOSTEK Sukabumi, Oki Widya Gandha, menyampaikan bahwa pemberian
manfaat santunan merupakan bentuk nyata dari perlindungan yang diberikan negara kepada masyarakat
khususnya pekerja. Dengan terdaftarnya pekerja menjadi peserta maka perlindungan sosialnya juga
sudah dijamin oleh negara, sehingga para tenaga kerja bisa lebih fokus untuk bekerja agar produktivitas
bisa meningkat."Semoga besaran manfaat santunan yang diberikan bisa membantu meringankan
perekonomian keluarga. Dan saya mengimbau kepada seluruh pengusaha dan pekerja dari segala profesi
pekerjaan agar segera mendaftarkan dirinya menjadi peserta agar terlindungi oleh program jaminan
sosial ketenagakerjaan," pungkasnya.
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Summary Pembukaan pendaftaran Prakerja Gelombang 30 2022 ini disampaikan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui laman Instagram resminya. Pendaftaran Prakerja
Gelombang 30 tahun 2022 telah resmi dibuka. Prakerja Prakerja Gelombang 30 tahun 2022
ini merupakan lanjutan dari program sebelumnya. Pemerintah sendiri memperpanjang
program Prakerja Gelombang 30 sebagai pemerataan kesempatan.

Pendaftaran Prakerja Gelombang 30 tahun 2022 telah resmi dibuka.Pembukaan pendaftaran Prakerja
Gelombang 30 2022 ini disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui laman Instagram
resminya.Prakerja Prakerja Gelombang 30 tahun 2022 ini merupakan lanjutan dari program
sebelumnya.Pemerintah sendiri memperpanjang program Prakerja Gelombang 30 sebagai pemerataan
kesempatan.Diharapkan masyarakat yang belum berhasil lolos di gelombang sebelumnya bisa lolos di
Gelombang 30 Prakerja ini.Selain pemerataan kesempatan masyarakat juga dibekali supaya bisa
mendapatkan keahlian.Sebelum mengikuti seleksi ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan oleh
Anda semua.Berikut persyaratan untuk Prakerja Gelombang 30 yang dikutip PikiranRakyatTasikmalaya.com dari laman Instagram kemnaker pada Senin, 23 Mei 2022:Warga Negara
IndonesiaBerusia 18 tahunTidak sedang sekolah/kuliahJadi sebelum mendaftar Prakerja Gelombang 30,
alangkah baiknya perhatikan dahulu syarat tersebut.Jika sudah simak cara mengikuti seleksi Prakerja
Gelombang 30 berikut ini:- Buka www.prakerja.go.id di ponsel Anda- Siapkan NIK dan kartu keluarga
kemudian masukan data diri sesuai petunjuk- Siapkan kertas dan isi tes motivasi dengan benar.- Klik
gabung Gelombang 30- Tunggu pengumuman Prakerja Gelombang 30 iniItulah terkait syarat dan cara
yang harus dilakukan supaya bisa mengikuti program Prakerja Gelombang 30 ini.
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Cara Cek Status Penerima BSU 2022 Pakai NIK KTP, Login ke
bsu.bpjsketengakerjaan.go.id dan Terima Rp1 Juta
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Neutral

Summary Berikut ini cara cek status penerima BSU 2022 pakai NIK KTP, tinggal login ke
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id dan pekerja bisa dapatkan uang tunai Rp1 juta. Bantuan
Subsidi Upah atau BSU 2022 adalah salah satu bansos yang dinantikan oleh masyarakat,
terutama kalangan pekerja. Pasalnya, pemerintah telah mengumumkan bahwa tahun ini
BSU 2022 akan kembali disalurkan bagi pekerja yang memenuhi kriteria. Setelah banyak yang
menyuarakan kekecewaannya, Kemenaker akhirnya memberikan pernyataan terkait gagal
cairnya BSU 2022 di bulan April.

Berikut ini cara cek status penerima BSU 2022 pakai NIK KTP, tinggal login ke
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id dan pekerja bisa dapatkan uang tunai Rp1 juta.Bantuan Subsidi Upah atau
BSU 2022 adalah salah satu bansos yang dinantikan oleh masyarakat, terutama kalangan
pekerja.Pasalnya, pemerintah telah mengumumkan bahwa tahun ini BSU 2022 akan kembali disalurkan
bagi pekerja yang memenuhi kriteria.Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
sebelumnya sempat menjanjikan bahwa BSU tahun ini akan cair sebelum Lebaran Idulfitri tahun
ini.Namun, hingga Lebaran berlalu dan kini telah memasuki bulan Mei, Bantuan Subsidi Upah itu belum
juga tersalurkan.Setelah banyak yang menyuarakan kekecewaannya, Kemenaker akhirnya memberikan
pernyataan terkait gagal cairnya BSU 2022 di bulan April.Disampaikan lewat akun media sosial resmi
Kemenaker, pelaksanaan BSU 2022 belum bisa dilakukan lantaran pemerintah masih dalam tahap
persiapan.Tak hanya perihal kesiapan anggaran untuk BSU, pemerintah juga berkoordinasi dengan BPJS
Ketenagakerjaan dan bank penyalur.
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Positive

Summary Pada acara halalbihalal ini, Menaker juga memberikan bantuan paket sembako kepada
anggota DBOKC-FSPTSI yang secara simbolis diberikan kepada Sunaryo, pengemudi truk
lintas provinsi, Redy, pengemudi Gobox Online, Jaenudin, pengemudi truk CDD Long, Chaidir
dari ojek online, Ibnu Yakin, supir pribadi, Komar dari Grab Car dan Eneng, pengemudi mobil
box sayur. Dalam kesempatan tersebut, Menaker mengatakan bahwa pemerintah menaruh
harapan kepada serikat pekerja/serikat buruh, khususnya DBOKC-FSPTSI, agar melakukan
penguatan organisasi melalui kerja sama dan komunikasi dengan para stakeholder. "Kerja
sama dan komunikasi ini penting untuk mendorong tumbuhnya SDM unggul dalam
memberikan solusi yang konstruktif dan visioner," ucap Menaker yang didampingi Staf
Khusus Menaker Dita Indah Sari. Sehingga dapat mereka menghadapi perkembangan
ekonomi dan ketenagakerjaan yang begitu dinamis.

Pada acara halalbihalal ini, Menaker juga memberikan bantuan paket sembako kepada anggota DBOKCFSPTSI yang secara simbolis diberikan kepada Sunaryo, pengemudi truk lintas provinsi, Redy, pengemudi
Gobox Online, Jaenudin, pengemudi truk CDD Long, Chaidir dari ojek online, Ibnu Yakin, supir pribadi,
Komar dari Grab Car dan Eneng, pengemudi mobil box sayur.IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE
NEWSMenteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menyebut bahwa para pengemudi juga harus
mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Sehingga dapat mereka menghadapi
perkembangan ekonomi dan ketenagakerjaan yang begitu dinamis.Hal tersebut disampaikan Menaker
saat menghadiri acara halalbihalal dengan perkumpulan komunitas pengemudi Indonesia yang
tergabung dalam Driver Biker Ojek Kamtibmas Community (DBOKC) di Tangerang Selatan, Senin
(23/5/2022)."Para anggota DBOKC- FSPTSI merupakan anak bangsa yang harus mendapatkan
perlindungan baik jaminan sosial serta mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan keahliannya,"
kata Menaker Ida.Ia juga mendorong agar para pengemudi jasa transportasi mendapat pelindungan
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sosial ketenagakerjaan. Hal tersebut agar para pengemudi mendapatkan pelindungan sosial yang
memadai dari berbagai resiko kecelakaan kerja maupun akibatnya.Dalam kesempatan tersebut, Menaker
mengatakan bahwa pemerintah menaruh harapan kepada serikat pekerja/serikat buruh, khususnya
DBOKC-FSPTSI, agar melakukan penguatan organisasi melalui kerja sama dan komunikasi dengan para
stakeholder."Kerja sama dan komunikasi ini penting untuk mendorong tumbuhnya SDM unggul dalam
memberikan solusi yang konstruktif dan visioner," ucap Menaker yang didampingi Staf Khusus Menaker
Dita Indah Sari.Menaker menyebut, para anggota DBOKC- FSPTSI merupakan anak bangsa yang harus
mendapatkan perlindungan baik jaminan sosial serta mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan
keahliannya. Ia menilai, soliditas dan solidaritas organisasi adalah satu hal yang utama dalam meraih
kemajuan."Soliditas dan solidaritas harus terus kita perkuat. Hanya dengan soliditas, DBOKC- FSPTSI bisa
menjadi organisasi yang kuat dan disegani," ungkapnya.Ketua DBOKC-FSPTSI, Ika Restianti, mengucapkan
terima kasih kepada Menaker Ida Fauziyah, karena sudah melihat secara dekat terhadap kondisi para
pekerja pengemudi."Karena selama ini yang diatur dan diperhatikan hanya pekerja formal saja, pekerja
informal seperti kami ini belum terlalu banyak tersentuh," kata Ika.IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE
NEWS

173

Title

Menaker Dorong Pengemudi Terlindungi Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan

Author

_noname

Media

Tempo.co

Reporter

Date

23 May 2022

Tone

Link

http://nasional.tempo.co/read/1594428/menaker-dorong-pengemudi-terlindungijaminan-sosial-ketenagakerjaan

Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mendorong para pengemudi jasa transportasi
mendapat pelindungan sosial ketenagakerjaan. Demikian disampaikan Menaker saat
menghadiri acara halalbihalal dengan perkumpulan komunitas pengemudi Indonesia yang
tergabung dalam Driver Biker Ojek Kamtibmas Community (DBOKC) di Tangerang Selatan,
Senin, 23 Mei 2022.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mendorong para pengemudi jasa transportasi mendapat
pelindungan sosial ketenagakerjaan. Hal tersebut agar para pengemudi mendapatkan pelindungan sosial
yang memadai dari berbagai resiko kecelakaan kerja maupun akibatnya.Demikian disampaikan Menaker
saat menghadiri acara halalbihalal dengan perkumpulan komunitas pengemudi Indonesia yang
tergabung dalam Driver Biker Ojek Kamtibmas Community (DBOKC) di Tangerang Selatan, Senin, 23 Mei
2022.Selain persoalan pelindungan sosial, Menaker menyebut bahwa para pengemudi harus
mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi agar sanggup menghadapi perkembangan
ekonomi dan ketenagakerjaan yang begitu dinamis."Para anggota DBOKC- FSPTSI merupakan anak
bangsa yang harus mendapatkan perlindungan baik jaminan sosial serta mendapatkan pelatihan untuk
dapat meningkatkan keahliannya," kata Menaker.Dalam kesempatan tersebut, Menaker mengatakan
bahwa pemerintah menaruh harapan kepada serikat pekerja/serikat buruh, khususnya DBOKC-FSPTSI,
agar melakukan penguatan organisasi melalui kerja sama dan komunikasi dengan para stakeholder."Kerja
sama dan komunikasi ini penting untuk mendorong tumbuhnya SDM unggul dalam memberikan solusi
yang konstruktif dan visioner," ucap Menaker yang didampingi Staf Khusus Menaker, Dita Indah
Sari.Menaker menyebut, para anggota DBOKC- FSPTSI merupakan anak bangsa yang harus mendapatkan
perlindungan baik jaminan sosial serta mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan keahliannya.
Ia menilai, soliditas dan solidaritas organisasi adalah satu hal yang utama dalam meraih kemajuan.
"Soliditas dan solidaritas harus terus kita perkuat. Hanya dengan soliditas, DBOKC- FSPTSI bisa menjadi
organisasi yang kuat dan disegani," kata dia.Ketua DBOKC-FSPTSI, Ika Restianti, mengucapkan terima
kasih kepada Menaker karena sudah melihat secara dekat terhadap kondisi para pekerja pengemudi.
"Selama ini yang diatur dan diperhatikan hanya pekerja formal saja, pekerja informal seperti kami ini
belum terlalu banyak tersentuh," kata Ika.Pada acara halalbihalal ini, Menaker juga memberikan bantuan
paket sembako kepada anggota DBOKC-FSPTSI yang secara simbolis diberikan kepada Sunaryo,
pengemudi truk lintas provinsi; Redy, pengemudi Gobox Online; Jaenudin, pengemudi truk CDD Long;
Chaidir dari ojek online; Ibnu Yakin, supir pribadi; Komar dari Grab Car; dan Eneng, pengemudi mobil box
sayur
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Positive

Summary Sikap Singapura memang sering membuat jengkel dan yang terakhir ini soal deportasi UAS.
Aktivis buruh Moh Jumhur Hidayat saat memimpin Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) juga gerah terhadap Singapura khususnya
terkait upah TKI di manca negara. "Upah TKI di Singapura juga jadi sasarannya karena kala
itu sudah lebih dari 10 tahun upah TKI tidak pernah naik yaitu S$ 280," ungksp Mantan
Tenaga Profesional Kepala BNP2TKI 2007-2014, Mahmud F Rakasim di Jakarta, Drnin
(23/5/2022). Baru 6 bulan menjabat tepatnya Juli 2007, Jumhur menaikkan upah TKI di
Singapura dari S$ 280 menjadi S$ 350 atau naik 25%.

Sikap Singapura memang sering membuat jengkel dan yang terakhir ini soal deportasi UAS. Aktivis buruh
Moh Jumhur Hidayat saat memimpin Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (BNP2TKI) juga gerah terhadap Singapura khususnya terkait upah TKI di manca negara."Upah
TKI di Singapura juga jadi sasarannya karena kala itu sudah lebih dari 10 tahun upah TKI tidak pernah naik
yaitu S$ 280," ungksp Mantan Tenaga Profesional Kepala BNP2TKI 2007-2014, Mahmud F Rakasim di
Jakarta, Drnin (23/5/2022).Baru 6 bulan menjabat tepatnya Juli 2007, Jumhur menaikkan upah TKI di
Singapura dari S$ 280 menjadi S$ 350 atau naik 25%. "Saat itu saya ingat betul, sekitar jam 10.00 Wib
pagi keputusan itu diumumkan oleh Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat," Papar Mahmud.Sekitar 15 menit
usai mengumumkan keputusannya itu melalui media massa, lanjutnya, Jumhur mendapat telepon dari
salah seorang Deputinya yang kebetulan sedang berseminar di Singapura bersama pemangku
kepentingan (stake holder) pekerja migran termasuk Menteri Tenaga Kerja Singapura.Disampaikanlah
bahwa peserta seminar termasuk Menteri Tenaga Kerja Singapura langsung heboh mendengar
Keputusan sepihak Jumhur Hidayat tersebut karena dianggap tidak melakukan konsultasi terlebih dahulu
sebelum menaikkan upah TKI ke Singapura itu.Namun, jawaban Jumhur di telepon kepada anak buahnya
itu sangat tidak lazim. "Oh begitu ya, mereka bilang seharusnya ada konsultasi terlebih dulu? Kalau gitu
bilang saja begini, ambil TKI saya dengan upah minimum S$ 350, kalau tidak mau, ya sudah. Urusan begini
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tidak perlu ada konsultasi karena sudah kelamaan upah TKI tidak pernah naik dan ini adalah hak kita
untuk menetapkan upah TKI kita. Kalau tidak setuju ya sudah, tidak usah datangkan TKI kita lagi," tegas
Jumhur pada anak buahnya itu.Tadinya dikhawatirkan jumlah TKI ke Singapura bakal anjlok akibat
kebijakan Jumhur soal kenaikan upah ini.Tapi faktanya jauh berbeda karena ternyata data akhir 2007 kita
berhasil menempatkan 36 ribu TKI padahal tahun 2006 hanya 29 ribu TKI saja. Artinya ada kenaikan
sebanyak 7 ribu orang TKI atau peningkatan lebih 20% jumlah TKI ke Singapura.Di akhir Jumhur menjabat
Kepala BNP2TKI tahun 2014, upah TKI ke Singapura itu sudah menjadi S$ 510 artinya sudah naik lebih
dari 82% hanya dalam waktu 7 tahun."Selama 7 tahun saya mendampingi Jumhur Hidayat menjadi Kepala
BNP2TKI, gaya diplomasinya memang berani dan tidak biasa atau berbeda dengan yang diterapkan oleh
banyak pihak sebagaimana selama ini terjadi," kisah Mahmud.Kalau istilah Jumhur, "diplomasi
kebanyakan diplomat dan pejabat Indonesia itu adalah diplomasi pegang burung alias membungkukbungkuk saat berhadapan dengan mitra negara asing"."Makanya kepentingan nasional jadi tidak
bermartabat serta tidak terjaga dengan optimal," tandas Mantan Tenaga Profesional Kepala BNP2TKI.
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Neutral

Summary Pencairan BSU 2022 menjadi salah satu hal yang banyak dinantikan oleh pekerja. Terlebih,
pemerintah telah menjanjikan bahwa BSU 2022 akan kembali disalurkan tahun ini kepada
sebanyak 8,8 juta pekerja. Banyak yang lantas bertanya 'BSU 2022 cair tanggal berapa saja?",
lantaran Kementerian Ketenagakerjaan mulanya menjanjikan bantuan untuk pekerja ini
akan cair sebelum Lebaran Idulfitri 1443 H. Seperti diketahui, hingga Mei 2022 ini,
pemerintah belum juga memulai penyaluran BSU untuk para pekerja. Selain karena banyak
tahapan yang belum selesai, Kemenaker juga mengatakan bahwa pihaknya melakukan revisi
dan reviu daftar nama penerima Bantuan Subsidi Upah tahun ini.

Pencairan BSU 2022 menjadi salah satu hal yang banyak dinantikan oleh pekerja.Terlebih, pemerintah
telah menjanjikan bahwa BSU 2022 akan kembali disalurkan tahun ini kepada sebanyak 8,8 juta
pekerja.Banyak yang lantas bertanya 'BSU 2022 cair tanggal berapa saja?", lantaran Kementerian
Ketenagakerjaan mulanya menjanjikan bantuan untuk pekerja ini akan cair sebelum Lebaran Idulfitri
1443 H.Seperti diketahui, hingga Mei 2022 ini, pemerintah belum juga memulai penyaluran BSU untuk
para pekerja.Selain karena banyak tahapan yang belum selesai, Kemenaker juga mengatakan bahwa
pihaknya melakukan revisi dan reviu daftar nama penerima Bantuan Subsidi Upah tahun ini.Mengingat
banyaknya pekerja yang berkesempatan untuk mendapatkan BSU, pemerintah pun mengeluarkan
sejumlah syarat bagi mereka yang ingin mendapatkannya.Berikut ini enam syarat yang diterapkan oleh
pemerintah pada penyaluran BSU tahun lalu.Syarat-syarat ini didasarkan pada Permenaker Nomor 16
Tahun 2021, yakni sebagai berikut.
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk yang ketujuh kalinya, sejak 2016,
memberikan penghargaan kepada Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau Paman
Birin atas upaya nyata dalam mendorong peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3). Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Noor Ifansyah
melalui Kabid Kabid Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Puguh Priyambada, saat
dikonfirmasi Senin (23/5/2022) malam, membenarkan apresiasi penerintah terhadap
dedikasi Paman Birin di bidang K3. "Alhamdulillah Pak Gubernur Paman Birin untuk ketujuh
kali sejak 2016, secara berturut turut berhasil mempertahankan anugerah sebagai kepala
daerah peduli K3, " terangnya seperti dalam siaran pers. Dijelaskan penghargaan pemerintah
itu diberikan karena Paman Birin selaku kepala daerah secara terukur melakukan langkah
nyata dan pembinaan kepada instansi atau perusahaan terkait pentingnya penerapan K2,
terang Puguh.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk yang ketujuh kalinya, sejak 2016, memberikan
penghargaan kepada Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor atau Paman Birin atas upaya nyata
dalam mendorong peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Noor Ifansyah melalui Kabid Kabid Pembinaan dan Pengawasan
Ketenagakerjaan Puguh Priyambada, saat dikonfirmasi Senin (23/5/2022) malam, membenarkan
apresiasi penerintah terhadap dedikasi Paman Birin di bidang K3."Alhamdulillah Pak Gubernur Paman
Birin untuk ketujuh kali sejak 2016, secara berturut turut berhasil mempertahankan anugerah sebagai
kepala daerah peduli K3, " terangnya seperti dalam siaran pers.Dijelaskan penghargaan pemerintah itu
diberikan karena Paman Birin selaku kepala daerah secara terukur melakukan langkah nyata dan
pembinaan kepada instansi atau perusahaan terkait pentingnya penerapan K2," terang
Puguh.Penyerahan penghargaan K3 akan diserahkan pada Selasa 24 Mei 2022, di Jakarta oleh Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. Penghargaan K3 diberikan untuk memotivasi pemerintah daerah,
perusahaan, dan pekerja untuk mengimplementasikan K3 dengan lebih baik.
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, mendorong agar para pengemudi jasa
transportasi mendapat pelindungan sosial ketenagakerjaan. "Para anggota DBOKC- FSPTSI
merupakan anak bangsa yang harus mendapatkan perlindungan baik jaminan sosial serta
mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan keahliannya," kata Menaker Ida saat
menghadiri acara halalbihalal dengan perkumpulan komunitas pengemudi Indonesia yang
tergabung dalam Driver Biker Ojek Kamtibmas Community (DBOKC) di Tangerang Selatan,
Senin (23/5/2022) sore. Ketua DBOKC-FSPTSI, Ika Restianti, mengucapkan terima kasih
kepada Menaker Ida Fauziyah, karena sudah melihat secara dekat terhadap kondisi para
pekerja pengemudi. Hal tersebut menurut Menaker Ida perlu dilakukan agar para
pengemudi mendapatkan pelindungan sosial yang memadai dari berbagai resiko kecelakaan
kerja maupun akibatnya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, mendorong agar para pengemudi jasa transportasi
mendapat pelindungan sosial ketenagakerjaan. Hal tersebut menurut Menaker Ida perlu dilakukan agar
para pengemudi mendapatkan pelindungan sosial yang memadai dari berbagai resiko kecelakaan kerja
maupun akibatnya. Selain persoalan pelindungan sosial, Menaker juga menyebut bahwa para pengemudi
juga harus mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Sehingga dapat mereka
menghadapi perkembangan ekonomi dan ketenagakerjaan yang begitu dinamis. "Para anggota DBOKCFSPTSI merupakan anak bangsa yang harus mendapatkan perlindungan baik jaminan sosial serta
mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan keahliannya," kata Menaker Ida saat menghadiri
acara halalbihalal dengan perkumpulan komunitas pengemudi Indonesia yang tergabung dalam Driver
Biker Ojek Kamtibmas Community (DBOKC) di Tangerang Selatan, Senin (23/5/2022) sore.Dalam
kesempatan tersebut, Menaker mengatakan bahwa pemerintah menaruh harapan kepada serikat
pekerja/serikat buruh, khususnya DBOKC-FSPTSI, agar melakukan penguatan organisasi melalui kerja
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sama dan komunikasi dengan para stakeholder. "Kerja sama dan komunikasi ini penting untuk
mendorong tumbuhnya SDM unggul dalam memberikan solusi yang konstruktif dan visioner," ucap
Menaker yang didampingi Staf Khusus Menaker Dita Indah Sari. Menaker menyebut, para anggota
DBOKC- FSPTSI merupakan anak bangsa yang harus mendapatkan perlindungan baik jaminan sosial serta
mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan keahliannya. Ia menilai, soliditas dan solidaritas
organisasi adalah satu hal yang utama dalam meraih kemajuan. "Soliditas dan solidaritas harus terus kita
perkuat. Hanya dengan soliditas, DBOKC- FSPTSI bisa menjadi organisasi yang kuat dan disegani,"
ungkapnya.Ketua DBOKC-FSPTSI, Ika Restianti, mengucapkan terima kasih kepada Menaker Ida Fauziyah,
karena sudah melihat secara dekat terhadap kondisi para pekerja pengemudi. "Karena selama ini yang
diatur dan diperhatikan hanya pekerja formal saja, pekerja informal seperti kami ini belum terlalu banyak
tersentuh," kata Ika. Pada acara halalbihalal ini, Menaker juga memberikan bantuan paket sembako
kepada anggota DBOKC-FSPTSI yang secara simbolis diberikan kepada Sunaryo, pengemudi truk lintas
provinsi; Redy, pengemudi Gobox Online; Jaenudin, pengemudi truk CDD Long; Chaidir dari ojek online;
Ibnu Yakin, supir pribadi; Komar dari Grab Car; dan Eneng, pengemudi mobil box sayur.
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Positive

Summary SUARAMERDEKA.COM- Banyak warganet yang mencari informasi Kapan BSU 2022 cair?
Simak penjelasan dan cara cek penerima BSU 2022. Untuk mengetahui kapan BSU 2022 cair,
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah menjelaskan kenapa hingga kini Bantuan Subsidi Upah
belum cair. Menaker mengatakan bahwa pencairan BSU 2022 belum bisa disalurkan karena
ingin memastikan data penerima sudah tepat, akurat dana akuntabel.>.

SUARAMERDEKA.COM - Banyak warganet yang mencari informasi Kapan BSU 2022 cair? Simak
penjelasan dan cara cek penerima BSU 2022.Untuk mengetahui kapan BSU 2022 cair, Menteri Tenaga
Kerja Ida Fauziyah menjelaskan kenapa hingga kini Bantuan Subsidi Upah belum cair.Menaker
mengatakan bahwa pencairan BSU 2022 belum bisa disalurkan karena ingin memastikan data penerima
sudah tepat, akurat dana akuntabel.>Menaker Ida Fauziyah juga mengatakan ikut memahami bagaimana
dan apa yang dirasakan oleh para pekerja yang sangat mengharapkan dan menantikan kapan BSU 2022
cair.Saat ini pemerintah tengah menggodok mekanisme dana kriteria penerima BSU 2022.Dan BSU 2022
dijadwalkan akan dicairkan atau disalurkan dalam waktu dekat ini."Saat ini kami sedang mempersiapkan
instrumen kebijakan pelaksanaan BSU tahun 2022, dan kami ingin memastikan bahwa subsidi upah ini
dapat dijalankan secara tepat, akurat, dan akuntabel.>Tiga hal itu yang harus kami jaga. Maka dari itu
kami membutuhkan waktu," kata Menaker Ida Fauziyah, dikutip dari Antara.
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong para pengemudi jasa
transportasi mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek).
Menaker Ida juga berharap para pengemudi harus mendapatkan kesempatan meningkatkan
kompetensi, sehingga mereka menghadapi perkembangan ekonomi dan ketenagakerjaan
yang begitu dinamis. Dalam kesempatan tersebut, Menaker menyampaikan pemerintah
menaruh harapan kepada serikat pekerja atau buruh khususnya DBOKC-FSPTSI agar
menguatkan organisasi melalui kerja sama dan komunikasi dengan para stakeholder. "Kerja
sama dan komunikasi ini penting untuk mendorong tumbuhnya SDM unggul dalam
memberikan solusi yang konstruktif dan visioner," ujar Ida Fauziyah didampingi Staf Khusus
Menaker Dita Indah Sari.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong para pengemudi jasa transportasi
mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek).Hal tersebut disampaikan
Menaker saat menghadiri acara halalbihalal dengan komunitas pengemudi Indonesia yang tergabung
dalam Driver Biker Ojek Kamtibmas Community (DBOKC) di Tangerang Selatan, Senin (23/5)
sore.Menaker Ida juga berharap para pengemudi harus mendapatkan kesempatan meningkatkan
kompetensi, sehingga mereka menghadapi perkembangan ekonomi dan ketenagakerjaan yang begitu
dinamis."Para anggota DBOKC- FSPTSI merupakan anak bangsa yang harus mendapatkan perlindungan
baik jaminan sosial serta mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan keahliannya," kata Menaker
Ida Fauziyah.Dalam kesempatan tersebut, Menaker menyampaikan pemerintah menaruh harapan
kepada serikat pekerja atau buruh khususnya DBOKC-FSPTSI agar menguatkan organisasi melalui kerja
sama dan komunikasi dengan para stakeholder."Kerja sama dan komunikasi ini penting untuk
mendorong tumbuhnya SDM unggul dalam memberikan solusi yang konstruktif dan visioner," ujar Ida
Fauziyah didampingi Staf Khusus Menaker Dita Indah Sari.Menaker Ida kembali menyampaikan
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harapannya agar para anggota DBOKC- FSPTSI mendapatkan perlindungan baik jaminan sosial serta
mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan keahliannya.Dia menilai soliditas dan solidaritas
organisasi adalah satu hal yang utama dalam meraih kemajuan."Soliditas dan solidaritas harus terus kita
perkuat. Hanya dengan soliditas, DBOKC- FSPTSI bisa menjadi organisasi yang kuat dan disegani,"
tegasnya.Ketua DBOKC-FSPTSI Ika Restianti berterima kasih kepada Menaker Ida Fauziyah karena sudah
melihat secara dekat terhadap kondisi para pekerja pengemudi."Selama ini yang diatur dan diperhatikan
hanya pekerja formal saja, pekerja informal seperti kami ini belum terlalu banyak tersentuh," ungkap Ika
Restianti.Pada acara ini, Menaker juga memberikan bantuan paket sembako kepada anggota DBOKCFSPTSI yang secara simbolis diberikan kepada Sunaryo, pengemudi truk lintas provinsi.Kemudian Redy
(pengemudi Gobox Online), Jaenudin (pengemudi truk CDD Long), Chaidir (ojek online), Ibnu Yakin (sopir
pribadi), Komar (Grab Car), dan Eneng (pengemudi mobil box sayur).Redaktur : Sutresno Wahyudi
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Positive

Summary Sosialisasi ini bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran melalui mekanisme
pelayanan penempatan tenaga kerja antar daerah serta meningkatkan koordinasi dan
menguatkan fungsi- fungsi pelayanan penempatan tenaga antar daerah maupun Provinsi itu
diikuti 60 perusahaan di Timika. "Sebenarnya banyak peserta yang ingin ikut, tapi karena
budget kita terbatas jadi kita hanya undang 60 perusahaan," ungkap Kepala Disnakertrans
Kabupaten Mimika, Paulus Yanengga kepada wartawan di sela- sela kegiatan. Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi pelayanan
antar kerja di daerah di salah satu hotel di Jalan Hasanuddin Timika, Senin (23/5/2022).
Sementara Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Dr. Nora Kartika Setyaningrum yang hadir dalam
kesempatan itu mengatakan sosialisasi yang dilakukan oleh Disnakertrans Kabupaten
Mimika merupakan langkah yang tepat.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi pelayanan
antar kerja di daerah di salah satu hotel di Jalan Hasanuddin Timika, Senin (23/5/2022).Sosialisasi ini
bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran melalui mekanisme pelayanan penempatan tenaga
kerja antar daerah serta meningkatkan koordinasi dan menguatkan fungsi- fungsi pelayanan penempatan
tenaga antar daerah maupun Provinsi itu diikuti 60 perusahaan di Timika."Sebenarnya banyak peserta
yang ingin ikut, tapi karena budget kita terbatas jadi kita hanya undang 60 perusahaan," ungkap Kepala
Disnakertrans Kabupaten Mimika, Paulus Yanengga kepada wartawan di sela- sela kegiatan.Hasil dari
sosialisasi tersebut diharapkan pelayanan antar kerja di daerah, provinsi maupun negara dapat terjalin
dengan baik serfa dapat memberikan dampak positif bagi pencari kerja maupun pemberi
kerja.Sementara Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia, Dr. Nora Kartika Setyaningrum yang hadir dalam kesempatan itu mengatakan
sosialisasi yang dilakukan oleh Disnakertrans Kabupaten Mimika merupakan langkah yang tepat.Dia
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menyampaikan pelayanan antar kerja lokal, daerah maupun antar Negara semua memiliki aturan
mengikat dan pemerintah daerah wajib menyiapkan sedemikian rupa agar bisa memenuhi permintaan
pemberi kerja maupun pencari kerja."Ini adalah tugas kita bersama dengan pemerintah pusat sebagai
pembina. Kami berharap pelayanan di Disnakertrans bisa menjadi jembatan bagi pencari kerja dan
pemberi kerja yang dapat memberikan informasi pasar kerja, mekanisme antar kerja, agar pencari kerja
dan pemberi kerja bisa mendapatkan tenaga kerja yang diinginkan," ujarnya.Menurutnya pemerintah
memang perlu menyediakan balai latihan kerja(BLK) untuk melatih skill tenaga kerja, namun kata Nora
Kartika untuk melatih skill tenaga kerja tidak harus melulu dari BLK.Semua pihak bisa berperan yakni
melalui kolaborasi antara pemerintah dan pihak awasta. "Intinya semua harus berperan dalam rangka
meningkatkan skill tenaga kerja. Karena untuk membangun BLK membutuhkan bangunan, sarana dan
prasarana yang memadai dengan dana yang besar," ujarnya.Wartawan: Jefri ManehatEditor: Yosefina
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Positive

Summary Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyerahkan santunan kematian dan manfaat
beasiswa pendidikan sebesar Rp 1,26 miliar, kepada 5 ahli waris atau keluarga peserta BPJS
Ketenagakerjaan (BPJamsostek) yang meninggal akibat kecelakaan kerja.

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyerahkan santunan kematian dan manfaat beasiswa
pendidikan sebesar Rp 1,26 miliar, kepada 5 ahli waris atau keluarga peserta BPJS Ketenagakerjaan
(BPJamsostek) yang meninggal akibat kecelakaan kerja. Data diterima Serambinews. com dari Humas
BPJamsostek Langsa, Senin (23/5/2022), menyebutkan, penyerahan santunan tersebut didampingi oleh
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJamsostek, Anggoro Eko Cahyo,
saat kunjungan kerja Wapres di Panti Sosial Meohai Kendari, Kamis (19/5/2022).Santunan yang
diserahkan Ma'ruf Amin terdiri dari santunan kematian akibat kecelakaan kerja (JKK), manfaat Jaminan
Pensiun (JP), Jaminan Hari Tua (JHT), dan manfaat beasiswa. Menurut data dari BPJamsostek, total
pembayaran manfaat kepada peserta dari seluruh program, selama bulan April 2021 sampai April 2022,
di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) senilai Rp 205,5 miliar, dengan jumlah kasus sebanyak 18,6 ribu
kasus. Direktur Utama BPJamsostek, Anggoro Eko Cahyo menyampaikan, bahwa penyerahan santunan
ini merupakan bentuk hadirnya negara dalam memberikan kepastian akan jaminan sosial kepada seluruh
pekerja Indonesia. Senada dengan hal itu, Muhammad Kurniawan, Kepala Cabang BPJamsostek Cabang
Langsa, Senin (23/5/2022), menyatakan, bahwa santunan tersebut diharapkan mampu membuat
keluarga yang ditinggalkan tetap dapat melanjutkan hidup di atas kaki sendiri. BPJamsostek merupakan
institusi yang diberikan mandat oleh Undang-undang untuk menyelenggarakan 5 program demi
kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Yaitu program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan
Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan yang terbaru Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP).
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Positive

Summary "Para anggota DBOKC- FSPTSI merupakan anak bangsa yang harus mendapatkan
perlindungan baik jaminan sosial serta mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan
keahliannya," kata Menaker Ida. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mendorong agar
para pengemudi jasa transportasi mendapat pelindungan sosial ketenagakerjaan. Hal
tersebut disampaikan Menaker saat menghadiri acara halalbihalal dengan perkumpulan
komunitas pengemudi Indonesia yang tergabung dalam Driver Biker Ojek Kamtibmas
Community (DBOKC) di Tangerang Selatan, Senin (23/5/2022) sore. Selain persoalan
pelindungan sosial, Menaker juga menyebut bahwa para pengemudi juga harus
mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mendorong agar para pengemudi jasa transportasi mendapat
pelindungan sosial ketenagakerjaan. Hal tersebut agar para pengemudi mendapatkan pelindungan sosial
yang memadai dari berbagai resiko kecelakaan kerja maupun akibatnya.Hal tersebut disampaikan
Menaker saat menghadiri acara halalbihalal dengan perkumpulan komunitas pengemudi Indonesia yang
tergabung dalam Driver Biker Ojek Kamtibmas Community (DBOKC) di Tangerang Selatan, Senin
(23/5/2022) sore.Selain persoalan pelindungan sosial, Menaker juga menyebut bahwa para pengemudi
juga harus mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Sehingga dapat mereka
menghadapi perkembangan ekonomi dan ketenagakerjaan yang begitu dinamis."Para anggota DBOKCFSPTSI merupakan anak bangsa yang harus mendapatkan perlindungan baik jaminan sosial serta
mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan keahliannya," kata Menaker Ida.Dalam kesempatan
tersebut, Menaker mengatakan bahwa pemerintah menaruh harapan kepada serikat pekerja/serikat
buruh, khususnya DBOKC-FSPTSI, agar melakukan penguatan organisasi melalui kerja sama dan
komunikasi dengan para stakeholder."Kerja sama dan komunikasi ini penting untuk mendorong
tumbuhnya SDM unggul dalam memberikan solusi yang konstruktif dan visioner," ucap Menaker yang
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didampingi Staf Khusus Menaker Dita Indah Sari.Menaker menyebut, para anggota DBOKC- FSPTSI
merupakan anak bangsa yang harus mendapatkan perlindungan baik jaminan sosial serta mendapatkan
pelatihan untuk dapat meningkatkan keahliannya. Ia menilai, soliditas dan solidaritas organisasi adalah
satu hal yang utama dalam meraih kemajuan."Soliditas dan solidaritas harus terus kita perkuat. Hanya
dengan soliditas, DBOKC- FSPTSI bisa menjadi organisasi yang kuat dan disegani," ungkapnya.Ketua
DBOKC-FSPTSI, Ika Restianti, mengucapkan terima kasih kepada Menaker Ida Fauziyah, karena sudah
melihat secara dekat terhadap kondisi para pekerja pengemudi."Karena selama ini yang diatur dan
diperhatikan hanya pekerja formal saja, pekerja informal seperti kami ini belum terlalu banyak
tersentuh," kata Ika.Pada acara halalbihalal ini, Menaker juga memberikan bantuan paket sembako
kepada anggota DBOKC-FSPTSI yang secara simbolis diberikan kepada Sunaryo, pengemudi truk lintas
provinsi; Redy, pengemudi Gobox Online; Jaenudin, pengemudi truk CDD Long; Chaidir dari ojek online;
Ibnu Yakin, supir pribadi; Komar dari Grab Car; dan Eneng, pengemudi mobil box sayur.
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Neutral

Summary THR 2021 akan dibayarkan pada Rabu 15 Juni 2022 dan THR 2022 akan dibayarkan pada
Jumat 1 Juli 2022 nanti. Perjanjian bersama antara manajemen PT Dunkindo Leatari (DL)
dengan Serikat Pekerja Dunkindo Lestari (SP KINTARI) di ruang rapat Dialog Hubungan
Industrial Direktorat KPPHI Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Jakarta, Senin
(23/5/2022). Tercapainya Kesepakatan dari perselisihan hubungan industrial tersebut
ditandai penandatanganan Perjanjian Bersama oleh Manajer HRD DL Djenede Jahya dengan
Ketua Umum SP Kintari, Adi Darmawan. Penandatanganan ini disaksikan Direktur Direktur
Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial (KPPHI) Ditjen PHI dan
Jamsos Kemnaker, Heru Widianto.

Perjanjian bersama antara manajemen PT Dunkindo Leatari (DL) dengan Serikat Pekerja Dunkindo Lestari
(SP KINTARI) di ruang rapat Dialog Hubungan Industrial Direktorat KPPHI Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) Jakarta, Senin (23/5/2022).Tercapainya Kesepakatan dari perselisihan hubungan industrial
tersebut ditandai penandatanganan Perjanjian Bersama oleh Manajer HRD DL Djenede Jahya dengan
Ketua Umum SP Kintari, Adi Darmawan. Penandatanganan ini disaksikan Direktur Direktur Kelembagaan
dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial (KPPHI) Ditjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Heru
Widianto.Tercapainya perjanjian bersama ini juga tak lepas dari insturksi Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziyah kepada Dirjen PHI & Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri untuk
menindaklanjuti dan menelusuri tentang isu yang berkembang di publik berkaitan THR tersebut , dengan
melakukan langkah-langkah sesuai Ketentuan yang berlaku."Sesuai arahan Bu Menteri, kami
menindaklanjuti dengan melakukan dialog antara perusahaan dan serikat pekerja dengan Mediator
Hubungan Industrial sehingga tercapai kesepakatan yang dituangkan dalam PB, " ujar Indah Anggoro
Putri dalam keterangan tertulis Kemnaker, Senin (23/5/2022).Berdasarkan perjanjian bersama yang
difasilitasi Kemnaker, pihak DL sepakan membayar THR 2021 dan 2022. THR 2021 akan dibayarkan pada
Rabu 15 Juni 2022 dan THR 2022 akan dibayarkan pada Jumat 1 Juli 2022 nanti."Sesuai SE Menaker
M/1/HK.04/IV/2022 tangga 6 April 2022, THR merupakan hak pekerja dan kewajiban pengusaha.
Menaker telah mengimbau perusahaan untuk membayar THR sesuai ketentuan dan Kemnaker telah
mengawal pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan, " kata Indah Anggoro Putri.Sabda Pranawa Djati
selaku Sekjen ASPEK (Asosiasi Pekerja Indonesia) yang menyaksikan proses mediasi hingga
penandatanganan perjanjian bersama, mengucapkan terima kasih kepada Kemnaker atas atensi dan
pengawalan secara langsung untuk menyelesaikan permasalahan THR 2021 dan 2022.
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Negative

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut PT Dunkindo Lestari (DL) atau Dunkin'
Donuts akan membayar tunjangan hari raya (THR) 2021 dan 2022 kepada karyawan.
Sebelumnya, 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.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut PT Dunkindo Lestari (DL) atau Dunkin' Donuts akan
membayar tunjangan hari raya (THR) 2021 dan 2022 kepada karyawan.Kesepakatan itu tercantum dalam
Perjanjian Bersama (PB) antara manajemen PT Dunkindo Lestari dengan Serikat Pekerja Dunkindo Lestari
(SP KINTARI).PB ditandatangani oleh Manajer HRD DL Djenede Jahya dengan Ketua Umum SP Kintari, Adi
Darmawan dan disaksikan oleh Direktur Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan
Industrial (KPPHI), Ditjen PHI dan Jamsos, Kemnaker, Heru Widianto.Berdasarkan PB tersebut, pihak DL
sepakat membayar THR 2021 pada 15 Juni 2022 dan THR 2022 akan dibayarkan pada 1 Juli
2022.Tercapainya PB ini tak lepas dari instruksi Menaker Ida Fauziyah kepada Dirjen PHI & Jamsos
Kemnaker Indah Anggoro Putri untuk menindaklanjuti dan menelusuri tentang isu yang berkembang di
publik berkaitan THR dengan melakukan langkah-langkah sesuai Ketentuan yang berlaku."Sesuai SE
Menaker M/1/HK.04/IV/2022 tangga 6 April 2022, THR merupakan hak pekerja dan kewajiban
pengusaha. Menaker telah menghimbau perusahaan untuk membayar THR sesuai ketentuan dan
Kemnaker telah mengawal pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan, " kata Indah.Sebelumnya, 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. Selain itu, manajemen juga belum membayar THR keagamaan periode 2021 dan 2022
sampai sekarang.Padahal, pemerintah mewajibkan seluruh pengusaha membayar THR kepada karyawan.
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong para pengemudi jasa
transportasi mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek).
Menaker Ida juga berharap para pengemudi harus mendapatkan kesempatan meningkatkan
kompetensi, sehingga mereka menghadapi perkembangan ekonomi dan ketenagakerjaan
yang begitu dinamis.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong para pengemudi jasa transportasi
mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek).Hal tersebut disampaikan
Menaker saat menghadiri acara halalbihalal dengan komunitas pengemudi Indonesia yang tergabung
dalam Driver Biker Ojek Kamtibmas Community (DBOKC) di Tangerang Selatan, Senin (23/5)
sore.Menaker Ida juga berharap para pengemudi harus mendapatkan kesempatan meningkatkan
kompetensi, sehingga mereka menghadapi perkembangan ekonomi dan ketenagakerjaan yang begitu
dinamis. "Para anggota DBOKC- FSPTSI merupakan anak bangsa yang harus mendapatkan perlindungan
baik jaminan sosial serta mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan keahliannya," kata Menaker
Ida Fauziyah.Dalam kesempatan tersebut, Menaker menyampaikan pemerintah menaruh harapan
kepada serikat pekerja atau buruh khususnya DBOKC-FSPTSI agar menguatkan organisasi melalui kerja
sama dan komunikasi dengan para stakeholder."Kerja sama dan komunikasi ini penting untuk
mendorong tumbuhnya SDM unggul dalam memberikan solusi yang konstruktif dan visioner," ujar Ida
Fauziyah didampingi Staf Khusus Menaker Dita Indah Sari. Menaker Ida kembali menyampaikan
harapannya agar para anggota DBOKC- FSPTSI mendapatkan perlindungan baik jaminan sosial serta
mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan keahliannya.Dia menilai soliditas dan solidaritas
organisasi adalah satu hal yang utama dalam meraih kemajuan.
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Summary REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR- Pabrik Gula Takalar yang berada di bawah kewenangan PT
Perkebunan Nusantara XIV pada musim giling kali ini menargetkan memproduksi 21.644 ton
gula pasir. "PTPN XIV resmi mulai proses giling dan diharapkan dapat menghasilkan 21.644
ton gula pasir," kata Direktur PTPN XIV, Tio Handoko, dalam keterangan persnya di Makassar,
Senin (23/5/2022). Acara pembukaan giling PG Takalar itu dihadiri oleh Komisaris Utama,
Prof Ambo Ala dan Komisaris Independen, serta beberapa pihak terkait. Sementara itu,
Manajer Pabrik Gula Takalar Burhanuddin P mengatakan, target tebu sebanyak 256. 160 ton
dengan rendemen 8,5 persen akan memproduksi gula sebanyak 21.644 ton.

Produksi gula pasir itu berasal dari 256. 160 ton tebu dengan rendemen 8,5 persen.REPUBLIKA.CO.ID,
MAKASSAR - Pabrik Gula Takalar yang berada di bawah kewenangan PT Perkebunan Nusantara XIV pada
musim giling kali ini menargetkan memproduksi 21.644 ton gula pasir. "PTPN XIV resmi mulai proses
giling dan diharapkan dapat menghasilkan 21.644 ton gula pasir," kata Direktur PTPN XIV, Tio Handoko,
dalam keterangan persnya di Makassar, Senin (23/5/2022).Rapat Pleno, Ini Harapan Wapres Kepada
KNEKS Kemenaker: Dunkin' Donuts akan Bayar THR Pekerja Mulai Juni Indonesia-Serbia Tingkatkan Kerja
Sama EkonomiProses giling ditandai dengan seremonial sederhana yang diawali dengan iring-iringan
tebu manten. Para iringan itu batang tebu dibawa oleh pasangan berpakaian adat pengantin khas Bugis
Makassar dan diikuti beberapa orang memegang tebu menuju ke cane yard (meja tebu) diiringi musik
khas Sulawesi Selatan. Acara pembukaan giling PG Takalar itu dihadiri oleh Komisaris Utama, Prof Ambo
Ala dan Komisaris Independen, serta beberapa pihak terkait. Sementara itu, Manajer Pabrik Gula Takalar
Burhanuddin P mengatakan, target tebu sebanyak 256. 160 ton dengan rendemen 8,5 persen akan
memproduksi gula sebanyak 21.644 ton. Oleh karena itu, Manajer dan seluruh karyawan PG Takalar
bertekad mencapai target produksi tersebut. "Kepada seluruh karyawan PG Takalar, kami imbau
membulatkan tekad dan semangat untuk selalu bekerja keras dan cerdas," kata Burhanuddin.
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan menyambut positif tercapainya Perjanjian Bersama (PB)
antara manajemen PT Dunkindo Leatari (DL) dengan Serikat Pekerja Dunkindo Lestari (SP
KINTARI) di ruang rapat Dialog Hubungan Industrial, Direktorat KPPHI Kemnaker, Jakarta,
Senin (23/5/2022). Tercapainya Kesepakatan dari perselisihan hubungan industrial tersebut
ditandai dengan ditandatanganinya PB oleh Manajer HRD DL Djenede Jahya dengan Ketua
Umum SP Kintari, Adi Darmawan, yang disaksikan oleh Direktur Direktur Kelembagaan dan
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial (KPPHI), Ditjen PHI dan Jamsos, Kemnaker,
Heru Widianto. Tercapainya PB ini juga tak lepas dari insturksi Menaker kepada Dirjen PHI &
Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri untuk menindaklanjuti dan menelusuri tentang isu
yang berkembang di publik berkaitan THR tersebut, dengan melakukan langkah-langkah
sesuai Ketentuan yang berlaku. Sabda Pranawa Djati selaku Sekjen ASPEK (Asosiasi Pekerja
Indonesia) yang menyaksikan proses mediasi hingga penandatanganan PB, mengucapkan
terima kasih kepada Kemnaker atas atensi dan pengawalan secara langsung untuk
menyelesaikan permasalahan THR 2021 dan 2022.

Kementerian Ketenagakerjaan menyambut positif tercapainya Perjanjian Bersama (PB) antara
manajemen PT Dunkindo Leatari (DL) dengan Serikat Pekerja Dunkindo Lestari (SP KINTARI) di ruang rapat
Dialog Hubungan Industrial , Direktorat KPPHI Kemnaker, Jakarta, Senin (23/5/2022).Tercapainya
Kesepakatan dari perselisihan hubungan industrial tersebut ditandai dengan ditandatanganinya PB oleh
Manajer HRD DL Djenede Jahya dengan Ketua Umum SP Kintari, Adi Darmawan, yang disaksikan oleh
Direktur Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial (KPPHI), Ditjen PHI dan
Jamsos, Kemnaker, Heru Widianto.Tercapainya PB ini juga tak lepas dari insturksi Menaker kepada Dirjen
PHI & Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri untuk menindaklanjuti dan menelusuri tentang isu yang
berkembang di publik berkaitan THR tersebut , dengan melakukan langkah-langkah sesuai Ketentuan
yang berlaku. "Sesuai arahan Bu Menteri, kami menindaklanjuti dengan melakukan dialog antara
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perusahaan dan serikat pekerja dengan Mediator Hubungan Industrial sehingga tercapai kesepakatan
yang dituangkan dalam PB, " ujar Indah Anggoro Putri.Berdasarkan PB yang difasilitasi Kemnaker, pihak
DL bersepakat untuk melakukan pembayaran THR 2021 dan 2022. THR 2021 akan dibayarkan pada Rabu,
15 Juni 2022 dan THR 2022 akan dibayarkan pada Jumat, 1 Juli 2022 nanti."Sesuai SE Menaker
M/1/HK.04/IV/2022 tangga 6 April 2022, THR merupakan hak pekerja dan kewajiban pengusaha.
Menaker telah menghimbau perusahaan untuk membayar THR sesuai ketentuan dan Kemnaker telah
mengawal pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan, " kata Indah Anggoro Putri.Sabda Pranawa Djati
selaku Sekjen ASPEK (Asosiasi Pekerja Indonesia) yang menyaksikan proses mediasi hingga
penandatanganan PB, mengucapkan terima kasih kepada Kemnaker atas atensi dan pengawalan secara
langsung untuk menyelesaikan permasalahan THR 2021 dan 2022.
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Summary "Para anggota DBOKC- FSPTSI merupakan anak bangsa yang harus mendapatkan
perlindungan baik jaminan sosial serta mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan
keahliannya," kata Menaker Ida. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mendorong agar
para pengemudi jasa transportasi mendapat pelindungan sosial ketenagakerjaan. Hal
tersebut disampaikan Menaker saat menghadiri acara halalbihalal dengan perkumpulan
komunitas pengemudi Indonesia yang tergabung dalam Driver Biker Ojek Kamtibmas
Community (DBOKC) di Tangerang Selatan, Senin (23/5/2022) sore. Selain persoalan
pelindungan sosial, Menaker juga menyebut bahwa para pengemudi juga harus
mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mendorong agar para pengemudi jasa transportasi mendapat
pelindungan sosial ketenagakerjaan. Hal tersebut agar para pengemudi mendapatkan pelindungan sosial
yang memadai dari berbagai resiko kecelakaan kerja maupun akibatnya.Hal tersebut disampaikan
Menaker saat menghadiri acara halalbihalal dengan perkumpulan komunitas pengemudi Indonesia yang
tergabung dalam Driver Biker Ojek Kamtibmas Community (DBOKC) di Tangerang Selatan, Senin
(23/5/2022) sore.Selain persoalan pelindungan sosial, Menaker juga menyebut bahwa para pengemudi
juga harus mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Sehingga dapat mereka
menghadapi perkembangan ekonomi dan ketenagakerjaan yang begitu dinamis."Para anggota DBOKCFSPTSI merupakan anak bangsa yang harus mendapatkan perlindungan baik jaminan sosial serta
mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan keahliannya," kata Menaker Ida.Dalam kesempatan
tersebut, Menaker mengatakan bahwa pemerintah menaruh harapan kepada serikat pekerja/serikat
buruh, khususnya DBOKC-FSPTSI, agar melakukan penguatan organisasi melalui kerja sama dan
komunikasi dengan para stakeholder."Kerja sama dan komunikasi ini penting untuk mendorong
tumbuhnya SDM unggul dalam memberikan solusi yang konstruktif dan visioner," ucap Menaker yang
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didampingi Staf Khusus Menaker Dita Indah Sari.Menaker menyebut, para anggota DBOKC- FSPTSI
merupakan anak bangsa yang harus mendapatkan perlindungan baik jaminan sosial serta mendapatkan
pelatihan untuk dapat meningkatkan keahliannya. Ia menilai, soliditas dan solidaritas organisasi adalah
satu hal yang utama dalam meraih kemajuan."Soliditas dan solidaritas harus terus kita perkuat. Hanya
dengan soliditas, DBOKC- FSPTSI bisa menjadi organisasi yang kuat dan disegani," ungkapnya.Ketua
DBOKC-FSPTSI, Ika Restianti, mengucapkan terima kasih kepada Menaker Ida Fauziyah, karena sudah
melihat secara dekat terhadap kondisi para pekerja pengemudi."Karena selama ini yang diatur dan
diperhatikan hanya pekerja formal saja, pekerja informal seperti kami ini belum terlalu banyak
tersentuh," kata Ika.Pada acara halalbihalal ini, Menaker juga memberikan bantuan paket sembako
kepada anggota DBOKC-FSPTSI yang secara simbolis diberikan kepada Sunaryo, pengemudi truk lintas
provinsi; Redy, pengemudi Gobox Online; Jaenudin, pengemudi truk CDD Long; Chaidir dari ojek online;
Ibnu Yakin, supir pribadi; Komar dari Grab Car; dan Eneng, pengemudi mobil box sayur.
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Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyambut positif tercapainya perjanjian
bersama antara manajemen PT Dunkindo Lestari (DL) dengan Serikat Pekerja Dunkindo
Lestari (SP KINTARI) di ruang rapat Dialog Hubungan Industrial Direktorat KPPHI Kemnaker,
Jakarta, Senin (23/5). Tercapainya perjanjian bersama ini tidak lepas dari instruksi Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah kepada Dirjen PHI & Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri
untuk menindaklanjuti dan menelusuri tentang isu yang berkembang di publik berkaitan THR
dengan melakukan langkah-langkah sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan perjanjian
bersama yang difasilitasi Kemnaker, pihak PT Dunkindo Lestari bersepakat membayar THR
2021 dan 2022. Sekjen Asosiasi Pekerja Indonesia Sabda Pranawa Djati yang menyaksikan
proses mediasi hingga penandatanganan perjanjian bersama tersebut menyampaikan
terima kasih kepada Kemnaker atas atensi dan pengawalan secara langsung untuk
menyelesaikan permasalahan THR 2021 dan 2022.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyambut positif tercapainya perjanjian bersama antara
manajemen PT Dunkindo Lestari (DL) dengan Serikat Pekerja Dunkindo Lestari (SP KINTARI) di ruang rapat
Dialog Hubungan Industrial Direktorat KPPHI Kemnaker, Jakarta, Senin (23/5).Tercapainya kesepakatan
dari perselisihan hubungan industrial tersebut ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian bersama
tersebut oleh Manajer HRD DL Djenede Jahya dengan Ketua Umum SP Kintari Adi
Darmawan.Penandatanganan perjanjian bersama tersebut disaksikan Direktur Direktur Kelembagaan
dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Ditjen PHI dan Jamsos Kemnaker Heru
Widianto.Tercapainya perjanjian bersama ini tidak lepas dari instruksi Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah kepada Dirjen PHI & Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri untuk menindaklanjuti dan
menelusuri tentang isu yang berkembang di publik berkaitan THR dengan melakukan langkah-langkah
sesuai ketentuan yang berlaku."Sesuai arahan Bu Menteri, kami menindaklanjuti dengan melakukan
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dialog antara perusahaan dan serikat pekerja dengan mediator hubungan industrial sehingga tercapai
kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian bersama," kata Dirjen Indah Anggoro Putri.Berdasarkan
perjanjian bersama yang difasilitasi Kemnaker, pihak PT Dunkindo Lestari bersepakat membayar THR
2021 dan 2022.THR 2021 akan dibayarkan pada Rabu (15/6), dan THR 2022 akan dibayarkan pada Jumat
(1/7) mendatang.Dirjen Putri menegaskan sesuai SE Menaker M/1/HK.04/IV/2022 tertangga 6 April 2022,
THR merupakan hak pekerja dan kewajiban pengusaha."Menaker telah mengimbau perusahaan untuk
membayar THR sesuai ketentuan dan Kemnaker telah mengawal pelaksanaan pembayaran THR
keagamaan," terangnya.Sekjen Asosiasi Pekerja Indonesia Sabda Pranawa Djati yang menyaksikan proses
mediasi hingga penandatanganan perjanjian bersama tersebut menyampaikan terima kasih kepada
Kemnaker atas atensi dan pengawalan secara langsung untuk menyelesaikan permasalahan THR 2021
dan 2022.Redaktur : Sutresno Wahyudi
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Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong para pengemudi jasa transportasi
mendapatkan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang memadai dari berbagai
risiko kecelakaan kerja ataupun akibatnya. Selain mendorong memberikan jaminan
perlindungan sosial ketenagakerjaan, para pengemudi juga harus memiliki kesempatan
dalam meningkatkan kompetensi agar mampu menghadapi perkembangan ekonomi dan
ketenagakerjaan yang dinamis dalam masyarakat.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong para pengemudi jasa transportasi mendapatkan
jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang memadai dari berbagai risiko kecelakaan kerja
ataupun akibatnya."Para anggota DBOKC- FSPTSI merupakan anak bangsa yang harus mendapatkan
perlindungan baik jaminan sosial serta mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan keahliannya,"
kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis yang ANTARA terima di Jakarta,
Senin.Ida menuturkan para anggota Organisasi Driver Biker Ojek Kamtibmas (DBOKC) Mitra Kepolisian
FSPTSI (Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia) merupakan anak bangsa yang harus
mendapatkan perlindungan baik jaminan sosial serta mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan
keahliannya.Selain mendorong memberikan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan, para
pengemudi juga harus memiliki kesempatan dalam meningkatkan kompetensi agar mampu menghadapi
perkembangan ekonomi dan ketenagakerjaan yang dinamis dalam masyarakat.Ida bahkan menilai,
soliditas dan solidaritas organisasi adalah satu hal yang utama dalam meraih kemajuan. Lewat soliditas
dan solidaritas yang terus diperkuat, anggota organisasi DBOKC-FSPTSI bisa menjadi lebih kuat dan
disegani.Guna membentuk solidaritas tersebut, dirinya berharap DBOKC-FSPTSI maupun serikat pekerja
atau serikat buruh lainnya melakukan penguatan organisasi melalui kerja sama dan komunikasi dengan
para stakeholder."Kerja sama dan komunikasi ini penting untuk mendorong tumbuhnya SDM unggul
dalam memberikan solusi yang konstruktif dan visioner," ucap Ida.Ketua DBOKC-FSPTSI Ika Restianti
mengapresiasi Kementerian Ketenagakerjaan karena bersedia melihat secara dekat kondisi para
pengemudi."Karena selama ini yang diatur dan diperhatikan hanya pekerja formal saja, pekerja informal
seperti kami ini belum terlalu banyak tersentuh," kata Ika.Dalam acara halalbihalal dengan perkumpulan
komunitas pengemudi Indonesia yang tergabung dalam DBOKC di Tangerang Selatan pada Senin (23/5),
Ida turut memberikan bantuan paket sembako kepada beberapa anggota yakni pengemudi truk lintas
provinsi, Sunaryo; pengemudi Gobox Online, Redy; pengemudi truk CDD Long, Jaenudin; ojek online,
Chaidir; supir pribadi, Ibnu Yakin; pengemudi Grab Car, Komar; dan pengemudi mobil box sayur, Eneng.
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Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong para pengemudi jasa transportasi
mendapatkan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang memadai dari berbagai
risiko kecelakaan kerja ataupun akibatnya. Selain mendorong memberikan jaminan
perlindungan sosial ketenagakerjaan, para pengemudi juga harus memiliki kesempatan
dalam meningkatkan kompetensi agar mampu menghadapi perkembangan ekonomi dan
ketenagakerjaan yang dinamis dalam masyarakat.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong para pengemudi jasa transportasi mendapatkan
jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang memadai dari berbagai risiko kecelakaan kerja
ataupun akibatnya."Para anggota DBOKC- FSPTSI merupakan anak bangsa yang harus mendapatkan
perlindungan baik jaminan sosial serta mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan keahliannya,"
kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis yang ANTARA terima di Jakarta,
Senin.Ida menuturkan para anggota Organisasi Driver Biker Ojek Kamtibmas (DBOKC) Mitra Kepolisian
FSPTSI (Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia) merupakan anak bangsa yang harus
mendapatkan perlindungan baik jaminan sosial serta mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan
keahliannya.Selain mendorong memberikan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan, para
pengemudi juga harus memiliki kesempatan dalam meningkatkan kompetensi agar mampu menghadapi
perkembangan ekonomi dan ketenagakerjaan yang dinamis dalam masyarakat.Ida bahkan menilai,
soliditas dan solidaritas organisasi adalah satu hal yang utama dalam meraih kemajuan. Lewat soliditas
dan solidaritas yang terus diperkuat, anggota organisasi DBOKC-FSPTSI bisa menjadi lebih kuat dan
disegani.Guna membentuk solidaritas tersebut, dirinya berharap DBOKC-FSPTSI maupun serikat pekerja
atau serikat buruh lainnya melakukan penguatan organisasi melalui kerja sama dan komunikasi dengan
para stakeholder."Kerja sama dan komunikasi ini penting untuk mendorong tumbuhnya SDM unggul
dalam memberikan solusi yang konstruktif dan visioner," ucap Ida.Ketua DBOKC-FSPTSI Ika Restianti
mengapresiasi Kementerian Ketenagakerjaan karena bersedia melihat secara dekat kondisi para
pengemudi."Karena selama ini yang diatur dan diperhatikan hanya pekerja formal saja, pekerja informal
seperti kami ini belum terlalu banyak tersentuh," kata Ika.Dalam acara halalbihalal dengan perkumpulan
komunitas pengemudi Indonesia yang tergabung dalam DBOKC di Tangerang Selatan pada Senin (23/5),
Ida turut memberikan bantuan paket sembako kepada beberapa anggota yakni pengemudi truk lintas
provinsi, Sunaryo; pengemudi Gobox Online, Redy; pengemudi truk CDD Long, Jaenudin; ojek online,
Chaidir; supir pribadi, Ibnu Yakin; pengemudi Grab Car, Komar; dan pengemudi mobil box sayur, Eneng.
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Summary RADARBANGSA.COM- Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mendorong agar para
pengemudi jasa transportasi mendapat pelindungan sosial ketenagakerjaan. "Para anggota
DBOKC- FSPTSI merupakan anak bangsa yang harus mendapatkan perlindungan baik jaminan
sosial serta mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan keahliannya," kata Menaker
Ida Fauziyah saat menghadiri acara halalbihalal dengan perkumpulan komunitas pengemudi
Indonesia, Driver Biker Ojek Kamtibmas Community (DBOKC) di Tangerang Selatan, Senin,
23 Mei 2022.

Senin, 23/05/2022 21:58 WIBRADARBANGSA.COM - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mendorong
agar para pengemudi jasa transportasi mendapat pelindungan sosial ketenagakerjaan. "Para anggota
DBOKC- FSPTSI merupakan anak bangsa yang harus mendapatkan perlindungan baik jaminan sosial serta
mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan keahliannya," kata Menaker Ida Fauziyah saat
menghadiri acara halalbihalal dengan perkumpulan komunitas pengemudi Indonesia, Driver Biker Ojek
Kamtibmas Community (DBOKC) di Tangerang Selatan, Senin, 23 Mei 2022. Menurut Menaker Ida
Fauziyah, Pemerintah menaruh harapan kepada serikat pekerja/serikat buruh, khususnya DBOKC-FSPTSI,
agar melakukan penguatan organisasi melalui kerja sama dan komunikasi dengan para stakeholder.
"Kerja sama dan komunikasi ini penting untuk mendorong tumbuhnya SDM unggul dalam memberikan
solusi yang konstruktif dan visioner. "Soliditas dan solidaritas harus terus kita perkuat. Hanya dengan
soliditas, DBOKC- FSPTSI bisa menjadi organisasi yang kuat dan disegani," ungkapnya. Sementara itu,
Ketua DBOKC-FSPTSI, Ika Restianti, mengucapkan terima kasih kepada Menaker Ida Fauziyah, karena
sudah melihat secara dekat terhadap kondisi para pekerja pengemudi. "Karena selama ini yang diatur
dan diperhatikan hanya pekerja formal saja, pekerja informal seperti kami ini belum terlalu banyak
tersentuh," tandasnya.
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Neutral

Summary Adapun Surat Edaran Menaker itu Nomor M/1/HK.04/IV/2022. Pemberian THR juga diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78/2015 tentang Pengupahan, serta Peraturan
Menaker Nomor 6/2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan. "Perusahaan tidak boleh menjadikan kondisi keuangan sebagai alasan tidak
membayarkan THR kepada para karyawan," tutupnya.

Jumat, 15 APRIL 2022 PENAJAM -Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU) turut menerima pengaduan
dari karyawan menyangkut pembayaran Tunjangan Hari Raya Lebaran 2022. Mereka siap
memperjuangkan jika ada perusahaan yang ada di wilayah kerja Benuo Taka tidak menjalankan amanah
peraturan yang berlaku di Indonesia. Wakil Ketua Komisi I DPRD PPU Irawan Heru Suryanto menyebutkan
pihaknya siap menerima aduan karyawan dalam mendapatkan THR, baik THR yang tidak dibayarkan atau
jumlahnya tidak sesuai aturan. "Komisi I siap menerima aduan dari karyawan apabila THR tidak diberikan
perusahaan sesuai surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan," ujarnya di Penajam, Jumat (15/4/2022).
Semua perusahaan diminta membayarkan THR kepada karyawan paling lambat tujuh hari sebelum Hari
Raya Idul fitri 1443 Hijriah. Pembayaran THR tersebut sesuai surat edaran yang diterbitkan Kemenaker.
Jadi perusahaan harus menaati hak-hak karyawannya. Sehingga diimbau seluruh perusahaan membayar
THR kepada karyawannya tepat waktu. "Kami minta perusahaan untuk membayarkan THR kepada
karyawan secara penuh dan tepat waktu," ucap Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini. Adapun
Surat Edaran Menaker itu Nomor M/1/HK.04/IV/2022. Pemberian THR juga diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 78/2015 tentang Pengupahan, serta Peraturan Menaker Nomor 6/2016 tentang
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Diharapkan seluruh perusahaan,
baik kecil maupun besar, yang beroperasi di PPU taat membayarkan hak karyawan tersebut. "Perusahaan
tidak boleh menjadikan kondisi keuangan sebagai alasan tidak membayarkan THR kepada para
karyawan," tutupnya.
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong para pengemudi jasa transportasi
mendapatkan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang memadai dari berbagai
risiko kecelakaan kerja ataupun akibatnya. Selain mendorong memberikan jaminan
perlindungan sosial ketenagakerjaan, para pengemudi juga harus memiliki kesempatan
dalam meningkatkan kompetensi agar mampu menghadapi perkembangan ekonomi dan
ketenagakerjaan yang dinamis dalam masyarakat.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong para pengemudi jasa transportasi mendapatkan
jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang memadai dari berbagai risiko kecelakaan kerja
ataupun akibatnya."Para anggota DBOKC- FSPTSI merupakan anak bangsa yang harus mendapatkan
perlindungan baik jaminan sosial serta mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan keahliannya,"
kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis yang ANTARA terima di Jakarta,
Senin.Ida menuturkan para anggota Organisasi Driver Biker Ojek Kamtibmas (DBOKC) Mitra Kepolisian
FSPTSI (Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia) merupakan anak bangsa yang harus
mendapatkan perlindungan baik jaminan sosial serta mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan
keahliannya.Selain mendorong memberikan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan, para
pengemudi juga harus memiliki kesempatan dalam meningkatkan kompetensi agar mampu menghadapi
perkembangan ekonomi dan ketenagakerjaan yang dinamis dalam masyarakat.Guna membentuk
solidaritas tersebut, dirinya berharap DBOKC-FSPTSI maupun serikat pekerja atau serikat buruh lainnya
melakukan penguatan organisasi melalui kerja sama dan komunikasi dengan para stakeholder."Kerja
sama dan komunikasi ini penting untuk mendorong tumbuhnya SDM unggul dalam memberikan solusi
yang konstruktif dan visioner," ucap Ida.Ketua DBOKC-FSPTSI Ika Restianti mengapresiasi Kementerian
Ketenagakerjaan karena bersedia melihat secara dekat kondisi para pengemudi."Karena selama ini yang
diatur dan diperhatikan hanya pekerja formal saja, pekerja informal seperti kami ini belum terlalu banyak
tersentuh," kata Ika.Dalam acara halalbihalal dengan perkumpulan komunitas pengemudi Indonesia yang
tergabung dalam DBOKC di Tangerang Selatan pada Senin (23/5), Ida turut memberikan bantuan paket
sembako kepada beberapa anggota yakni pengemudi truk lintas provinsi, Sunaryo; pengemudi Gobox
Online, Redy; pengemudi truk CDD Long, Jaenudin; ojek online, Chaidir; supir pribadi, Ibnu Yakin;
pengemudi Grab Car, Komar; dan pengemudi mobil box sayur, Eneng.
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong para pengemudi jasa transportasi
mendapatkan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang memadai dari berbagai
risiko kecelakaan kerja ataupun akibatnya. Selain mendorong memberikan jaminan
perlindungan sosial ketenagakerjaan, para pengemudi juga harus memiliki kesempatan
dalam meningkatkan kompetensi agar mampu menghadapi perkembangan ekonomi dan
ketenagakerjaan yang dinamis dalam masyarakat.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong para pengemudi jasa transportasi mendapatkan
jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang memadai dari berbagai risiko kecelakaan kerja
ataupun akibatnya."Para anggota DBOKC- FSPTSI merupakan anak bangsa yang harus mendapatkan
perlindungan baik jaminan sosial serta mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan keahliannya,"
kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis yang ANTARA terima di Jakarta,
Senin.Ida menuturkan para anggota Organisasi Driver Biker Ojek Kamtibmas (DBOKC) Mitra Kepolisian
FSPTSI (Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia) merupakan anak bangsa yang harus
mendapatkan perlindungan baik jaminan sosial serta mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan
keahliannya.Selain mendorong memberikan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan, para
pengemudi juga harus memiliki kesempatan dalam meningkatkan kompetensi agar mampu menghadapi
perkembangan ekonomi dan ketenagakerjaan yang dinamis dalam masyarakat.Ida bahkan menilai,
soliditas dan solidaritas organisasi adalah satu hal yang utama dalam meraih kemajuan. Lewat soliditas
dan solidaritas yang terus diperkuat, anggota organisasi DBOKC-FSPTSI bisa menjadi lebih kuat dan
disegani.Guna membentuk solidaritas tersebut, dirinya berharap DBOKC-FSPTSI maupun serikat pekerja
atau serikat buruh lainnya melakukan penguatan organisasi melalui kerja sama dan komunikasi dengan
para stakeholder."Kerja sama dan komunikasi ini penting untuk mendorong tumbuhnya SDM unggul
dalam memberikan solusi yang konstruktif dan visioner," ucap Ida.Ketua DBOKC-FSPTSI Ika Restianti
mengapresiasi Kementerian Ketenagakerjaan karena bersedia melihat secara dekat kondisi para
pengemudi."Karena selama ini yang diatur dan diperhatikan hanya pekerja formal saja, pekerja informal
seperti kami ini belum terlalu banyak tersentuh," kata Ika.Dalam acara halalbihalal dengan perkumpulan
komunitas pengemudi Indonesia yang tergabung dalam DBOKC di Tangerang Selatan pada Senin (23/5),
Ida turut memberikan bantuan paket sembako kepada beberapa anggota yakni pengemudi truk lintas
provinsi, Sunaryo; pengemudi Gobox Online, Redy; pengemudi truk CDD Long, Jaenudin; ojek online,
Chaidir; supir pribadi, Ibnu Yakin; pengemudi Grab Car, Komar; dan pengemudi mobil box sayur, Eneng.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong driver ojek online atau
pengemudi jasa transportasi memperoleh jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan.
"Para anggota DBOKC- FSPTSI merupakan anak bangsa yang harus mendapatkan
perlindungan baik jaminan sosial serta mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan
keahliannya," kata Menaker Ida dalam keterangan tertulisnya, Senin 23 Mei. Jaminan itu
salah satunya mengatur perlindungan risiko kecelakaan kerja ataupun akibatnya. Ida
menuturkan, para anggota Organisasi Driver Biker Ojek Kamtibmas (DBOKC) Mitra Kepolisian
FSPTSI (Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia) merupakan anak bangsa yang
harus mendapatkan perlindungan baik jaminan sosial serta mendapatkan pelatihan untuk
dapat meningkatkan keahliannya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong driver ojek online atau pengemudi jasa
transportasi memperoleh jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan. Jaminan itu salah satunya
mengatur perlindungan risiko kecelakaan kerja ataupun akibatnya"Para anggota DBOKC- FSPTSI
merupakan anak bangsa yang harus mendapatkan perlindungan baik jaminan sosial serta mendapatkan
pelatihan untuk dapat meningkatkan keahliannya," kata Menaker Ida dalam keterangan tertulisnya,
Senin 23 Mei.Ida menuturkan, para anggota Organisasi Driver Biker Ojek Kamtibmas (DBOKC) Mitra
Kepolisian FSPTSI (Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia) merupakan anak bangsa yang
harus mendapatkan perlindungan baik jaminan sosial serta mendapatkan pelatihan untuk dapat
meningkatkan keahliannya.Selain itu, berdasarkan laporan Antara, para pengemudi juga harus memiliki
kesempatan dalam meningkatkan kompetensi agar mampu menghadapi perkembangan ekonomi dan
ketenagakerjaan yang dinamis dalam masyarakat.Ida bahkan menilai, soliditas dan solidaritas organisasi
adalah satu hal yang utama dalam meraih kemajuan. Lewat soliditas dan solidaritas yang terus diperkuat,
anggota organisasi DBOKC-FSPTSI bisa menjadi lebih kuat dan disegani.Guna membentuk solidaritas
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tersebut, dirinya berharap DBOKC-FSPTSI maupun serikat pekerja atau serikat buruh lainnya melakukan
penguatan organisasi melalui kerja sama dan komunikasi dengan para stakeholder."Kerja sama dan
komunikasi ini penting untuk mendorong tumbuhnya SDM unggul dalam memberikan solusi yang
konstruktif dan visioner," ucap Ida.Ketua DBOKC-FSPTSI Ika Restianti mengapresiasi Kementerian
Ketenagakerjaan karena bersedia melihat secara dekat kondisi para pengemudi."Karena selama ini yang
diatur dan diperhatikan hanya pekerja formal saja, pekerja informal seperti kami ini belum terlalu banyak
tersentuh," kata Ika.Dalam acara halalbihalal dengan perkumpulan komunitas pengemudi Indonesia yang
tergabung dalam DBOKC di Tangerang Selatan pada Senin (23/5), Ida turut memberikan bantuan paket
sembako kepada beberapa anggota yakni pengemudi truk lintas provinsi, Sunaryo; pengemudi Gobox
Online, Redy; pengemudi truk CDD Long, Jaenudin; ojek online, Chaidir; supir pribadi, Ibnu Yakin;
pengemudi Grab Car, Komar; dan pengemudi mobil box sayur, Eneng.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong agar para driver ojol
mendapatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan. Hal tersebut disampaikan Ida saat
menghadiri acara halalbihalal dengan perkumpulan komunitas pengemudi Indonesia yang
tergabung dalam Driver Biker Ojek Kamtibmas Community (DBOKC) di Tangerang Selatan,
Senin (23/5/2022) sore. "Kerja sama dan komunikasi ini penting untuk mendorong
tumbuhnya SDM unggul dalam memberikan solusi yang konstruktif dan visioner," ucap Ida
yang didampingi Staf Khusus Menaker Dita Indah Sari. Ketua DBOKC-FSPTSI, Ika Restianti,
mengucapkan terima kasih kepada Menaker Ida Fauziyah, karena sudah melihat secara
dekat terhadap kondisi para pekerja pengemudi.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong agar para driver ojol mendapatkan
perlindungan sosial ketenagakerjaan. Pasalnya, driver ojol punya risiko pekerjaan yan cukup tinggi salah
satunya kecelakaan di jalan.Hal tersebut disampaikan Ida saat menghadiri acara halalbihalal dengan
perkumpulan komunitas pengemudi Indonesia yang tergabung dalam Driver Biker Ojek Kamtibmas
Community (DBOKC) di Tangerang Selatan, Senin (23/5/2022) sore.Selain persoalan pelindungan sosial,
Ida juga menyebut bahwa para pengemudi juga harus mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan
kompetensi. Sehingga mereka dapat menghadapi perkembangan ekonomi dan ketenagakerjaan yang
begitu dinamis."Para anggota DBOKC- FSPTSI merupakan anak bangsa yang harus mendapatkan
perlindungan baik jaminan sosial serta mendapatkan pelatihan untuk dapat meningkatkan keahliannya,"
kata Ida.Dalam kesempatan tersebut, dia mengatakan bahwa pemerintah menaruh harapan kepada
serikat pekerja/serikat buruh, khususnya DBOKC-FSPTSI, agar melakukan penguatan organisasi melalui
kerja sama dan komunikasi dengan para stakeholder."Kerja sama dan komunikasi ini penting untuk
mendorong tumbuhnya SDM unggul dalam memberikan solusi yang konstruktif dan visioner," ucap Ida
yang didampingi Staf Khusus Menaker Dita Indah Sari.Ida menyebut, para anggota DBOKC- FSPTSI
merupakan anak bangsa yang harus mendapatkan perlindungan baik jaminan sosial serta mendapatkan
pelatihan untuk dapat meningkatkan keahliannya. Ia menilai, soliditas dan solidaritas organisasi adalah
satu hal yang utama dalam meraih kemajuan."Soliditas dan solidaritas harus terus kita perkuat. Hanya
dengan soliditas, DBOKC- FSPTSI bisa menjadi organisasi yang kuat dan disegani," ungkapnya.Ketua
DBOKC-FSPTSI, Ika Restianti, mengucapkan terima kasih kepada Menaker Ida Fauziyah, karena sudah
melihat secara dekat terhadap kondisi para pekerja pengemudi."Karena selama ini yang diatur dan
diperhatikan hanya pekerja formal saja, pekerja informal seperti kami ini belum terlalu banyak
tersentuh," kata Ika.Pada acara halalbihalal ini, Ida juga memberikan bantuan paket sembako kepada
anggota DBOKC-FSPTSI yang secara simbolis diberikan kepada Sunaryo, pengemudi truk lintas provinsi;
Redy, pengemudi Gobox Online; Jaenudin, pengemudi truk CDD Long; Chaidir dari ojek online; Ibnu Yakin,
supir pribadi; Komar dari Grab Car; dan Eneng, pengemudi mobil box sayur.
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Summary Gubernur Kalimantan Timur H Isran Noor, kembali menerima penghargaan K3 Award 2022
dari Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah, sebagai Pembina Kesehatan dan Keselamatan
Kerja (K3). Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalim Suroto melalui Kepala
Bidang Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaaan Disnakertrans Kalimantan Timur Aji
Syahdu G Citra mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan memang setiap tahun selalu
memberikan penghargaan K3 Award kepada kepala daerah (gubernur) yang berhasil
melakukan pembinaan K3 di masing-masing daerah, termasuk perusahaan. Tahun ini, lanjut
Aji Syahdu, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia kembali memberikan
anugerah penghargaan K3 Award tahun 2022 kepada gubernur dan perusahaan, dengan
tujuan untuk memotivasi pemerintah daerah, perusahaan, dan pekerja untuk
mengimplementasikan K3 dengan lebih baik di daerah.

Gubernur Kalimantan Timur H Isran Noor, kembali menerima penghargaan K3 Award 2022 dari Menteri
Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah, sebagai Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalim Suroto melalui Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan
Ketenagakerjaaan Disnakertrans Kalimantan Timur Aji Syahdu G Citra mengatakan, Kementerian
Ketenagakerjaan memang setiap tahun selalu memberikan penghargaan K3 Award kepada kepala daerah
(gubernur) yang berhasil melakukan pembinaan K3 di masing-masing daerah, termasuk
perusahaan.Tahun ini, lanjut Aji Syahdu, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia kembali
memberikan anugerah penghargaan K3 Award tahun 2022 kepada gubernur dan perusahaan, dengan
tujuan untuk memotivasi pemerintah daerah, perusahaan, dan pekerja untuk mengimplementasikan K3
dengan lebih baik di daerah.Dikatakan, penghargaan K3 Award 2022 ini ada 15 gubernur di tanah air
menerima penghargaan pembina K3 terbaik, termasuk penghargaan kepada ratusan perusahaan di
Kalimantan Timur yang berhasil melaksanakan kecelakaan nihil (zero accident), penghargaan perusahaan
yang sukses melaksanakan program Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS, kemudian perusahaan
yang berhasil melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 (P2 Covid-19) dan penghargaan
kepada perusahaan yang berhasil menjalan Sistem Manajemen K3 (SMK3)."Dari 15 gubernur yang
menerima penghargaan K3 Award, adalah Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, dan kita bersyukur
bisa menjaga dan mempertahankan penghargaan sebagai pembinaan K3, bahkan setiap tahun
Kalimantan Timur selalu masuk 10 besar, dan minimal masuk empat besar," jelas Aji Syahdu G Citra
kepada Tim Publikasi Biro Adpim Setdaprov Kalimantan Timur, usai mengambil undangan di Ruang Rapat
Direktorat Bina Kelembagaan K3, Ditjen Binwasnaker, Kemeterian Ketenaga kerjaan Jakarta Selatan,
Senin (23/5/2022).Ditambahkan, keberhasilan penghargaan K3 Award yang telah diraih setiap tahun,
adalah hasil kerja sama dari semua pihak. Bukan hanya kerja Disnakertrans tapi juga perusahaanperusahaan di Kalimantan Timur."Kita juga memberikan penghargaan kepada perusahaan di Kalimantan
Timur, yang telah diserahkan pada April lalu, yang telah bekerjasama dengan pemerintah dalam
208

pelaksanaan K3 di masing-masing perusahaan," ujarnya.Penganugrahan penghargaan K3 Award tahun
2022, lanjut Aji Syahdu, rencananya akan diserahkan langsug Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah di
Hotel Bidakara Jakarta, pada Selasa 24 Mei 2022."Penghargaan K3 Award tahun 2022 dari Kementerian
Ketenagakerjaan akan diterima Wagub Kalimantan Timur H Hadi Mulyadi, termasuk puluhan pimpinan
perusahaan di Katim yang akan menerima langsung, sementara ratusan perusahaan lainnya akan
mengikuti dan menerima penghargaan secara virtual," tandas Aji Syahdu.
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