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No Date News Title Page Sentiment Media Summary 

1. 27 July 

2022 

Pemerintah 

Klaim Sektor 

Ketenagakerjaan 

Sudah Alami 

Pemulihan 

5 Positive Investor 

Daily 

Pemerintah Klaim Sektor Ketenagakerjaan sudah 

Alami Pemulihan. 16795751270016827502076450Ida 

Fauziyah. Ida Fauziyah. JAKARTA-. Pemerintah melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

mengeklaim kondisi perekonomian Indonesia 

khususnya di sektor ketenagakerjaan sudah 

menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah sekitar 

2 tahun menghadapi pandemi Covid-19. 

2. 27 July 

2022 

Ratusan 

Karyawan 

Katering Garuda 

di PHK 

1 Negative Jakarta 

Raya 

. Ratusan KaryawanKatering Garuda di PHK. 

17081512700Ratusan Karyawan Katering Garuda di 

PHK. Ratusan Karyawan Katering Garuda di PHK. 

JAKARTA RAYA- Kuranglebih 152 karyawan PT 

Aerofood Indonesia, perusahaan katering PT Garuda 

Indonesia (Persero), di PHK. 

3. 27 July 

2022 

Persempit Ruang 

Gerak Penyalur 

Pekerja Ilegal 

11 Negative Radar 

Cirebon 

. Persempit Ruang Gerak Penyalur Pekerja Ilegal. 

KEDAWUNG-Pemerintah pusat belum mampu 

menangkal penyalur Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

ilegal secara menyeluruh. Diamankan oleh Kemenaker 

dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI). Pasalnya, jumlah penyalur ilegal lebih 

banyak dibandingkan yang legal. 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-27/INVESTOR_DAILY1/Pemerintah%20Klaim%20Sektor%20Ketenagakerjaan%20Sudah%20Alami%20Pemulihan=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-27/INVESTOR_DAILY1/Pemerintah%20Klaim%20Sektor%20Ketenagakerjaan%20Sudah%20Alami%20Pemulihan=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-27/INVESTOR_DAILY1/Pemerintah%20Klaim%20Sektor%20Ketenagakerjaan%20Sudah%20Alami%20Pemulihan=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-27/INVESTOR_DAILY1/Pemerintah%20Klaim%20Sektor%20Ketenagakerjaan%20Sudah%20Alami%20Pemulihan=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-27/INVESTOR_DAILY1/Pemerintah%20Klaim%20Sektor%20Ketenagakerjaan%20Sudah%20Alami%20Pemulihan=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-27/JAKARTA_RAYA1/Ratusan%20Karyawan%20Katering%20Garuda%20di%20PHK=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-27/JAKARTA_RAYA1/Ratusan%20Karyawan%20Katering%20Garuda%20di%20PHK=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-27/JAKARTA_RAYA1/Ratusan%20Karyawan%20Katering%20Garuda%20di%20PHK=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-27/JAKARTA_RAYA1/Ratusan%20Karyawan%20Katering%20Garuda%20di%20PHK=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-27/JAKARTA_RAYA1/Ratusan%20Karyawan%20Katering%20Garuda%20di%20PHK=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-27/JAKARTA_RAYA1/Ratusan%20Karyawan%20Katering%20Garuda%20di%20PHK=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-27/JAKARTA_RAYA1/Ratusan%20Karyawan%20Katering%20Garuda%20di%20PHK=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-27/JAKARTA_RAYA1/Ratusan%20Karyawan%20Katering%20Garuda%20di%20PHK=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-27/RADAR_CIREBON1/Persempit%20Ruang%20Gerak%20Penyalur%20Pekerja%20Ilegal=1=11=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-27/RADAR_CIREBON1/Persempit%20Ruang%20Gerak%20Penyalur%20Pekerja%20Ilegal=1=11=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-27/RADAR_CIREBON1/Persempit%20Ruang%20Gerak%20Penyalur%20Pekerja%20Ilegal=1=11=1.jpg
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Title Pemerintah Klaim Sektor Ketenagakerjaan Sudah Alami Pemulihan 

Media Investor Daily Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Positive 

Page 5 PR Value  

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

27/INVESTOR_DAILY1/Pemerintah%20Klaim%20Sektor%20Ketenagakerjaan%20Sudah%20Alami%20Pemulihan=1=5=1.jpg 

Summary . Pemerintah Klaim Sektor Ketenagakerjaan sudah Alami Pemulihan. 16795751270016827502076450Ida Fauziyah. Ida 

Fauziyah. JAKARTA-. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengeklaim kondisi perekonomian 

Indonesia khususnya di sektor ketenagakerjaan sudah menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah sekitar 2 tahun 

menghadapi pandemi Covid-19. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-27/INVESTOR_DAILY1/Pemerintah%20Klaim%20Sektor%20Ketenagakerjaan%20Sudah%20Alami%20Pemulihan=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-27/INVESTOR_DAILY1/Pemerintah%20Klaim%20Sektor%20Ketenagakerjaan%20Sudah%20Alami%20Pemulihan=1=5=1.jpg
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Title Ratusan Karyawan Katering Garuda di PHK 

Media Jakarta Raya Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Negative 

Page 1 PR Value  

Link 1 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-

27/JAKARTA_RAYA1/Ratusan%20Karyawan%20Katering%20Garuda%20di%20PHK=1=1=1.jpg 

Link 2 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-

27/JAKARTA_RAYA1/Ratusan%20Karyawan%20Katering%20Garuda%20di%20PHK=2=1=1.jpg 

Summary . Ratusan KaryawanKatering Garuda di PHK. 17081512700Ratusan Karyawan Katering Garuda 

di PHK. Ratusan Karyawan Katering Garuda di PHK. JAKARTA RAYA- Kuranglebih 152 karyawan 

PT Aerofood Indonesia, perusahaan katering PT Garuda Indonesia (Persero), di PHK. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-27/JAKARTA_RAYA1/Ratusan%20Karyawan%20Katering%20Garuda%20di%20PHK=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-27/JAKARTA_RAYA1/Ratusan%20Karyawan%20Katering%20Garuda%20di%20PHK=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-27/JAKARTA_RAYA1/Ratusan%20Karyawan%20Katering%20Garuda%20di%20PHK=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-27/JAKARTA_RAYA1/Ratusan%20Karyawan%20Katering%20Garuda%20di%20PHK=2=1=1.jpg
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Title Persempit Ruang Gerak Penyalur Pekerja Ilegal 

Media Radar Cirebon Reporter  

Date 27 July 2022 Tone Negative 

Page 11 PR Value  

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

27/RADAR_CIREBON1/Persempit%20Ruang%20Gerak%20Penyalur%20Pekerja%20Ilegal=1=11

=1.jpg 

Summar

y 

. Persempit Ruang Gerak Penyalur Pekerja Ilegal. KEDAWUNG-Pemerintah pusat belum mampu 

menangkal penyalur Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal secara menyeluruh. Diamankan oleh 

Kemenaker dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Pasalnya, jumlah 

penyalur ilegal lebih banyak dibandingkan yang legal. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-27/RADAR_CIREBON1/Persempit%20Ruang%20Gerak%20Penyalur%20Pekerja%20Ilegal=1=11=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-27/RADAR_CIREBON1/Persempit%20Ruang%20Gerak%20Penyalur%20Pekerja%20Ilegal=1=11=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-27/RADAR_CIREBON1/Persempit%20Ruang%20Gerak%20Penyalur%20Pekerja%20Ilegal=1=11=1.jpg
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Table Of Contents : 26 July 2022 - 27 July 2022 
 

No Date News Title Tone Media Summary 

1. 26 July 

2022 

KPK Tatar Kader PKB Agar 

Berintegritas Tinggi 

Positive Medcom.id Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

kembali menggelar acara politik cerdas 

berintegritas (PCB) hari ini, 26 Juli 2022. 

"Kali ini pembekalan diberikan untuk 

para pengurus dan kader PKB," kata 

pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang 

pencegahan KPK Ipi Maryati melalui 

keterangan tertulis, Selasa, 26 Juli 

2022. Acara berlangsung di Gedung 

Pusat Edukasi Antikorupsi KPK. Ketua 

KPK Firli Bahuri bakal menjadi 

pembicara dalam kegiatan itu. 

2. 26 July 

2022 

KPK beri penguatan integritas 

kepada pengurus PKB - Flores 

News 

Positive Flores News Floresnews.id- Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) memberikan pembekalan 

penguatan integritas kepada pengurus 

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam 

program Politik Cerdas Berintegritas 

(PCB) Terpadu 2022. Kali ini 

pembekalan diberikan untuk para 

pengurus dan kader PKB bertempat di 

Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi 

KPK," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru 

Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi 

Maryati Kuding dalam keterangannya 

di Jakarta, Selasa. 

3. 26 July 

2022 

Masih Bingung Cara 

Membalas E-mail Wawancara 

Kerja? Ini Cara Efektifnya! 

Positive Medcom.id Mengutip dari akun Instagram 

@kemnaker, berikut cara membalas 

email panggilan interview beserta 

template balasan: Cara membalas 

email panggilan wawancara kerja. 

Inilah cara membalas email panggilan 

interview beserta template balasan. 

Hampir semua orang membutuhkan 

kerja untuk hidup sehari-hari. 

4. 26 July 

2022 

Masih Bingung Cara 

Membalas E-mail Wawancara 

Kerja? Ini Cara Efektifnya! 

Positive Medcom.id Mengutip dari akun Instagram 

@kemnaker, berikut cara membalas 

email panggilan interview beserta 

template balasan: Cara membalas 

email panggilan wawancara kerja Balas 

http://www.medcom.id/nasional/hukum/GbmB424k-kpk-tatar-kader-pkb-agar-berintegritas-tinggi
http://www.medcom.id/nasional/hukum/GbmB424k-kpk-tatar-kader-pkb-agar-berintegritas-tinggi
http://www.floresnews.id/news/pr-4993976782/kpk-beri-penguatan-integritas-kepada-pengurus-pkb
http://www.floresnews.id/news/pr-4993976782/kpk-beri-penguatan-integritas-kepada-pengurus-pkb
http://www.floresnews.id/news/pr-4993976782/kpk-beri-penguatan-integritas-kepada-pengurus-pkb
http://www.medcom.id/pendidikan/tips-pendidikan/8koZmDrb-masih-bingung-membalas-emailinterview-kerja-ini-cara-efektifnya
http://www.medcom.id/pendidikan/tips-pendidikan/8koZmDrb-masih-bingung-membalas-emailinterview-kerja-ini-cara-efektifnya
http://www.medcom.id/pendidikan/tips-pendidikan/8koZmDrb-masih-bingung-membalas-emailinterview-kerja-ini-cara-efektifnya
http://www.medcom.id/pendidikan/tips-pendidikan/8koZmDrb-masih-bingung-cara-membalas-e-mail-wawancara-kerja-ini-cara-efektifnya
http://www.medcom.id/pendidikan/tips-pendidikan/8koZmDrb-masih-bingung-cara-membalas-e-mail-wawancara-kerja-ini-cara-efektifnya
http://www.medcom.id/pendidikan/tips-pendidikan/8koZmDrb-masih-bingung-cara-membalas-e-mail-wawancara-kerja-ini-cara-efektifnya
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dengan ringkas dan langsung ke inti 

Tunjukkan apresiasi Balas tepat waktu 

Usulkan jadwal interview bila tidak 

sesuai dengan ketersediaan waktu 

Pastikan selalu balas email panggilan 

interview kerja bahkan bila menolaknya 

Template Balasan Email.  

5. 26 July 

2022 

BSU 2022 Kapan Bisa Cair? 

Simak Info Terbaru dan Cara 

Cek Penerima di Link Resmi 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id 

Positive Pikiran 

Rakyat Depok 

Simak informasi terbaru dari Menaker 

terkait kapan BSU 2022 bisa cair, dan 

cara cek penerima di link resmi 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 

sampai sekarang masih banyak 

dinantikan kepastian jadwal 

pencairanya oleh para pekerja. 

6. 26 July 

2022 

Pemerintah RI stop 

pengiriman Pekerja Migran, 

Perdana Menteri Malaysia 

takut bermasalah dengan 

Indonesia 

Negative Lombok 

Insider 

LOMBOK INSIDER- Pemerintah RI 

menghentikan sementara pengiriman 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke 

Malaysia. Kementerian Luar Negeri RI 

menyatakan keputusan itu akibat 

Malaysia melanggar MoU atau Nota 

Kesepahaman terkait Pekerja Migran 

Indonesia yang ditandatangani dua 

bulan lalu. Pemerintah Indonesia 

sangat menyayangkan tindakan 

Malaysia melanggar kesepakatan kedua 

negara yang disaksikan Presiden Joko 

Widodo dan PM Malaysia Ismail Sabri 

Yakoob pada 1 April 2022. 

7. 26 July 

2022 

Cek Rekening Sekarang, BLT 

Subsidi Gaji Cair ke Pekerja 

Peserta BPJS Ketenagakerjaan 

Positive Babel Review Saat ini hanya pekerja terdaftar sebagai 

peserta BPJS Ketenagakerjaan yang 

dapat bantuan Rp1 juta. BLT subsidi 

gaji tidak cair ke semua pekerja. Selai 

itu ada kriteria lain, di mana pekerja 

penerima BLT subsidi gaji ini hanya 

yang memiliki upah di bawah Rp3,5 

juta per bulan. Ombudsman pun 

memberi saran terhadap pelaksanaan 

program BSU Ketenagakerjaan, di 

antaranya pekerja status dirumahkan 

agar dibuatkan skema afirmasi dari 

program BSU. 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095104945/bsu-2022-kapan-bisa-cair-simak-info-terbaru-dan-cara-cek-penerima-di-link-resmi-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095104945/bsu-2022-kapan-bisa-cair-simak-info-terbaru-dan-cara-cek-penerima-di-link-resmi-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095104945/bsu-2022-kapan-bisa-cair-simak-info-terbaru-dan-cara-cek-penerima-di-link-resmi-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095104945/bsu-2022-kapan-bisa-cair-simak-info-terbaru-dan-cara-cek-penerima-di-link-resmi-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://www.lombokinsider.com/internasional/pr-1553976240/pemerintah-ri-stop-pengiriman-pekerja-migran-perdana-menteri-malaysia-takut-bermasalah-dengan-indonesia
http://www.lombokinsider.com/internasional/pr-1553976240/pemerintah-ri-stop-pengiriman-pekerja-migran-perdana-menteri-malaysia-takut-bermasalah-dengan-indonesia
http://www.lombokinsider.com/internasional/pr-1553976240/pemerintah-ri-stop-pengiriman-pekerja-migran-perdana-menteri-malaysia-takut-bermasalah-dengan-indonesia
http://www.lombokinsider.com/internasional/pr-1553976240/pemerintah-ri-stop-pengiriman-pekerja-migran-perdana-menteri-malaysia-takut-bermasalah-dengan-indonesia
http://www.lombokinsider.com/internasional/pr-1553976240/pemerintah-ri-stop-pengiriman-pekerja-migran-perdana-menteri-malaysia-takut-bermasalah-dengan-indonesia
http://babelreview.co.id/cek-rekening-sekarang-blt-subsidi-gaji-cair-ke-pekerja-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://babelreview.co.id/cek-rekening-sekarang-blt-subsidi-gaji-cair-ke-pekerja-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://babelreview.co.id/cek-rekening-sekarang-blt-subsidi-gaji-cair-ke-pekerja-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
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8. 26 July 

2022 

HUT Kemnaker RI ke 75, Dr La 

Ode Haji Polondu Jadi 

Komandan Upacara di BPVP 

Banda Aceh 

Neutral Pena Sultra Dalam rangka memperingati Hari Ulang 

Tahun (HUT) Kementerian 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia 

(Kemnaker RI) ke- 75, Kepala Balai 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 

(BPVP) Kendari Dr La Ode Haji Polondu 

jadi Komandan Upacara di BPVP Banda 

Aceh, Senin, 25 Juni 2022. La Ode Haji 

Polondu menambahkan, terkait 

posisinya yang ada di BPVP Banda Aceh 

dan tidak dapat memimpin upacara 

secara langsung di BPVP Kendari, 

disebabkan karena sedang menghadiri 

acara Pembukaan Kompetisi Instruktur 

Nasional (KKIN) Regional Barat di BPVP 

Banda Aceh, namun meski demikian, 

dalam perayaan HUT Kemnaker RI 

dirinya tetap menyempatkan diri untuk 

merayakan hal itu dan bertindak 

sebagai komandan upacara di BPVP 

Banda Aceh. Pada giat tersebut, Kepala 

Balai Besar Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BBPVP) Medan, Andri 

Susila, S.T, M.Si bertindak sebagai 

Inspektur Upacara, Kepala BPVP Banda 

Aceh Rahmad Faisal, S.T. Bertindak 

sebagai Pembaca Pembukaan UUD 

1945, dan Koordinator Dit. Kepala BPVP 

Kendari, Dr La Ode Haji Polondu saat 

dihubungi via telepon menuturkan, 

pelaksanaan Upacara Peringatan HUT 

Kemnaker RI ke 75 di BPVP Banda Aceh 

diikuti sejumlah Aparatur Sipil Negera 

(ASN) yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

dan Pegawai Pemerintah non Pegawai 

Negeri (PPnPN) dari BPVP Banda Aceh, 

BBPVP Medan dan BPVP Kendari. 

9. 26 July 

2022 

La Ode Haji Polondu Jadi 

Komandan Upacara Dalam 

Memperingati HUT Kemnaker 

RI ke-75 di Banda Aceh 

Positive Inilah Sultra Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) 

Kementerian Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia (Kemnaker RI) ke 75, Kepala 

Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BPVP) Kendari Dr La Ode 

Haji Polondu jadi Komandan upacara di 

BPVP Banda Aceh, pada Senin 25 Juli 

2022. La Ode Haji Polondu 

http://penasultra.com/hut-kemnaker-ri-ke-75-dr-la-ode-haji-polondu-jadi-komandan-upacara-di-bpvp-banda-aceh
http://penasultra.com/hut-kemnaker-ri-ke-75-dr-la-ode-haji-polondu-jadi-komandan-upacara-di-bpvp-banda-aceh
http://penasultra.com/hut-kemnaker-ri-ke-75-dr-la-ode-haji-polondu-jadi-komandan-upacara-di-bpvp-banda-aceh
http://penasultra.com/hut-kemnaker-ri-ke-75-dr-la-ode-haji-polondu-jadi-komandan-upacara-di-bpvp-banda-aceh
http://inilahsultra.com/2022/07/26/la-ode-haji-polondu-jadi-komandan-upacara-dalam-memperingati-hut-kemnaker-ri-ke-75-di-banda-aceh
http://inilahsultra.com/2022/07/26/la-ode-haji-polondu-jadi-komandan-upacara-dalam-memperingati-hut-kemnaker-ri-ke-75-di-banda-aceh
http://inilahsultra.com/2022/07/26/la-ode-haji-polondu-jadi-komandan-upacara-dalam-memperingati-hut-kemnaker-ri-ke-75-di-banda-aceh
http://inilahsultra.com/2022/07/26/la-ode-haji-polondu-jadi-komandan-upacara-dalam-memperingati-hut-kemnaker-ri-ke-75-di-banda-aceh
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menambahkan, terkait posisinya yang 

ada di BPVP Banda Aceh dan tidak 

dapat memimpin upacara secara 

langsung di BPVP Kendari, disebabkan 

karena sedang menghadiri acara 

Pembukaan Kompetisi Instruktur 

Nasional (KKIN) Regional Barat di BPVP 

Banda Aceh, namun meski demikian, 

dalam perayaan HUT Kemnaker RI 

dirinya tetap menyempatkan diri untuk 

merayakan hal itu dan bertindak 

sebagai komandan upacara di BPVP 

Banda Aceh. Pada giat tersebut, Kepala 

Balai Besar Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BBPVP) Medan, Andri 

Susila, S.T, M, Si bertindak sebagai 

Inspektur Upacara, Kepala BPVP Banda 

Aceh Rahmad Faisal, S.T. Bertindak 

sebagai Pembaca Pembukaan UUD 

1945, dan Koordinator Dit. Kepala BPVP 

Kendari Dr La Ode Haji Polondu 

menuturkan, pelaksanaan Upacara 

Peringatan HUT Kemnaker RI ke-75 di 

BPVP Banda Aceh diikuti sejumlah 

Aparatur Sipil Negera (ASN) yakni 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai 

Pemerintah non Pegawai Negeri 

(PPnPN) dari BPVP Banda Aceh, BBPVP 

Medan dan BPVP Kendari. 

10. 26 July 

2022 

Jadwal BSU Cair 2022 Kapan? 

Ini Kata Menaker Ida Fauziyah 

- Ayo Indonesia 

Neutral Ayoindonesia

.com 

AYOINDONESIA.COM- Jadwal BSU cair 

2022 kapan akan dibahas dalam artikel 

ini beserta pernyatan Menaker Ida 

Fauziyah. Bagi yang masih ragu akan 

jadwal BSU 2022 cair ini, ada kabar baik 

bahwa Menteri Ketenagakerjaan ( 

Menaker ) RI, Ida Fauziyah, sudah 

memastikan BSU cair pada tahun 2022 

ini. Pernyataan ini dikeluarkan oleh Ida 

setelah banyak komentar dari pekerja 

yang membanjiri unggahan Instagram 

Kemnaker maupun unggahan di akun 

Instagram resmi Menaker sendiri. 

Memasuki akhir bulan Juli 2022, jadwal 

BSU cair kapan masih jadi tanda tanya 

sehingga mengakibatkan para pekerja 

http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013977287/jadwal-bsu-cair-2022-kapan-ini-kata-menaker-ida-fauziyah
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013977287/jadwal-bsu-cair-2022-kapan-ini-kata-menaker-ida-fauziyah
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013977287/jadwal-bsu-cair-2022-kapan-ini-kata-menaker-ida-fauziyah
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terus bertanya-tanya apakah program 

yang juga dikenal sebagai BLT BPJS 

Ketenagakerjaan ini benar-benar akan 

cair. 

11. 26 July 

2022 

Di Hadapan Kader PKB, Firli 

Bahuri Urai Andil Soekarno 

Hingga Jokowi dalam 

Pemberantasan Korupsi 

Positive Republik 

Merdeka 

Politik Sejarah keterlibatan Presiden 

Indonesia dalam pemberantasan 

korupsi menjadi materi yang 

disampaikan Ketua Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli 

Bahuri saat didatangi puluhan kader 

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 

Penjelasan disampaikan Firli Bahuri 

dalam acara Politik Cerdas Berintegritas 

(PCB) Terpadu 2022 yang digelar di 

Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, 

Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa pagi 

(26/7). Soekarno, Soeharto, Habibie, 

Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi 

semuanya ada, tidak ada yang lepas," 

ujar Firli seperti dikutip Kantor Berita 

Politik RMOL, Selasa siang (26/7). 

Pertama, Presiden Soekarno 

meletakkan landasan tujuan dasar 

negara, serta mengeluarkan Peraturan 

Penguasa Militer nomor 

PRT/PM/06/1957 yang merupakan 

peraturan tentang pemberantasan 

korupsi. 

12. 26 July 

2022 

KPK Ceramahi Anak Buah Cak 

Imin Soal Antikorupsi - 

inilahkendari.com 

Neutral Inilahkendari.

com 

Ketua KPK Firli Bahuri diagendakan 

bakal memberi pemaparan langsung 

kepada anak buah ketum Muhaimin 

Iskandar alias Cak Imin, yang pernah 

terseret kasus suap durian ketika 

menjabat Menakertrans itu. Pelaksana 

tugas (Plt) Jubir KPK bidang 

Pencegahan, Ipi Maryati menyebutkan, 

Cak Imin yang juga Wakil Ketua DPR 

tidak hadir dalam agenda itu. KPK bakal 

memberi pembekalan penguatan 

integritas kepada pengurus PKB. "Kali 

ini pembekalan diberikan untuk para 

pengurus dan kader PKB bertempat di 

Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi 

http://politik.rmol.id/read/2022/07/26/541468/di-hadapan-kader-pkb-firli-bahuri-urai-andil-soekarno-hingga-jokowi-dalam-pemberantasan-korupsi
http://politik.rmol.id/read/2022/07/26/541468/di-hadapan-kader-pkb-firli-bahuri-urai-andil-soekarno-hingga-jokowi-dalam-pemberantasan-korupsi
http://politik.rmol.id/read/2022/07/26/541468/di-hadapan-kader-pkb-firli-bahuri-urai-andil-soekarno-hingga-jokowi-dalam-pemberantasan-korupsi
http://politik.rmol.id/read/2022/07/26/541468/di-hadapan-kader-pkb-firli-bahuri-urai-andil-soekarno-hingga-jokowi-dalam-pemberantasan-korupsi
http://inilahkendari.com/kpk-ceramahi-anak-buah-cak-imin-soal-antikorupsi
http://inilahkendari.com/kpk-ceramahi-anak-buah-cak-imin-soal-antikorupsi
http://inilahkendari.com/kpk-ceramahi-anak-buah-cak-imin-soal-antikorupsi
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KPK," kata Ipi, di Jakarta, Selasa 

(26/7/2022). 

13. 26 July 

2022 

Menaker: Kondisi Ekonomi 

Sektor Ketenagakerjaan Mulai 

Tunjukkan Pemulihan 

Positive Infopublik.id Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), 

Ida Fauziyah, menyatakan bahwa 

kondisi perekonomian Indonesia, 

khususnya di sektor ketenagakerjaan 

menunjukkan tanda-tanda pemulihan 

setelah sekitar 2 tahun menghadapi 

pandemi COVID-19. Menaker 

mengatakan, kondisi pemulihan 

perekonomian di sektor 

ketenegakaerjaan tersebut setidaknya 

terlihat pada enam hal. "Itu 

mengindikasikan bahwa penduduk usia 

kerja menjadi lebih aktif untuk masuk 

ke dalam pasar kerja, sekaligus tanda 

bahwa penduduk usia kerja mulai 

menunjukkan optimisme terhadap 

perbaikan kondisi pasar kerja dalam 

konteks pemulihan ekonomi paska 

pandemi COVID-19," kata Menaker 

melalui Siaran Pers Biro Humas 

Kemnaker, Selasa (26/7/2022). 

Pertama, pertumbuhan ekonomi pada 

Triwulan I 2022 mencapai 5,0 persen 

(year on year/y-o-y). 

14. 26 July 

2022 

KPK Ceramahi Anak Buah Cak 

Imin Soal Antikorupsi 

Neutral Inilah Ketua KPK Firli Bahuri diagendakan 

bakal memberi pemaparan langsung 

kepada anak buah ketum Muhaimin 

Iskandar alias Cak Imin, yang pernah 

terseret kasus suap durian ketika 

menjabat Menakertrans itu. Pelaksana 

tugas (Plt) Jubir KPK bidang 

Pencegahan, Ipi Maryati menyebutkan, 

Cak Imin yang juga Wakil Ketua DPR 

tidak hadir dalam agenda itu. KPK bakal 

memberi pembekalan penguatan 

integritas kepada pengurus PKB. "Kali 

ini pembekalan diberikan untuk para 

pengurus dan kader PKB bertempat di 

Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi 

KPK," kata Ipi, di Jakarta, Selasa 

(26/7/2022). 

http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/652771/menaker-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-pemulihan
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/652771/menaker-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-pemulihan
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/652771/menaker-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-pemulihan
http://www.inilah.com/kpk-ceramahi-anak-buah-cak-imin-soal-antikorupsi
http://www.inilah.com/kpk-ceramahi-anak-buah-cak-imin-soal-antikorupsi
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15. 26 July 

2022 

PTPN XII Buka Lowongan Kerja 

bagi D3/S1, Segera Daftar 

Neutral Kompas PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) 

saat ini membuka lowongan kerja bagi 

lulusan D3/S1. Lowongan kerja dari 

PTPN XII ini dibuka untuk posisi 

Sekretaris dan Kesekretariatan. Perlu 

diketahui bahwa, PTPN XII merupakan 

perusahaan dengan komposisi 

kepemilikan saham dimiliki pemerintah 

Indonesia sebesar 10 persen dan 90 

persen dimiliki PTPN III. Perusahaan ini 

didirikan pada tahun 1996. PTPN XII 

bergerak dibidang usaha agribisnis dan 

agri-industri. 

16. 26 July 

2022 

7 Golongan Dipastikan Tidak 

Bisa Dapat BSU 2022, Cek 

Daftar Penerima di 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id 

Negative Ayo 

Semarang 

Banyak pekerja yang saat ini sedang 

menanti pengumuman penyaluran 

dana BSU 2022. Pasalnya hingga saat 

ini belum diketahui kapan penyaluran 

dana BSU 2022 akan diberikan oleh 

Kementerian ketenagakerjaan. 

Sementara itu, melalui akun Instagram 

pribadinya, Menteri Ketenagakerjaan 

Ida Fauziyah mengatakan jika dana BSU 

2022 akan disalurkan setelah tuntasnya 

proses regulasi. Seperti yang diketahui, 

BSU 2022 akan disalurkan kepada 

pekerja yang bekerja dibidang 

transportasi, industry konsumsi, 

property, real estate, aneka industry 

serta pedagangan dan jasa kecuali jasa 

Pendidikan dan Kesehatan. 

17. 26 July 

2022 

Di Hadapan Kader PKB, Firli 

Bahuri Urai Andil Soekarno 

Hingga Jokowi dalam 

Pemberantasan Korupsi 

Positive Demokrasi.co

.id 

Sejarah keterlibatan Presiden Indonesia 

dalam pemberantasan korupsi menjadi 

materi yang disampaikan Ketua Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli 

Bahuri saat didatangi puluhan kader 

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). 

Penjelasan disampaikan Firli Bahuri 

dalam acara Politik Cerdas Berintegritas 

(PCB) Terpadu 2022 yang digelar di 

Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, 

Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa pagi 

(26/7). Soekarno, Soeharto, Habibie, 

Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi 

semuanya ada, tidak ada yang lepas," 

http://www.kompas.com/edu/read/2022/07/26/120114471/ptpn-xii-buka-lowongan-kerja-bagi-d3-s1-segera-daftar
http://www.kompas.com/edu/read/2022/07/26/120114471/ptpn-xii-buka-lowongan-kerja-bagi-d3-s1-segera-daftar
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773977899/7-golongan-dipastikan-tidak-bisa-dapat-bsu-2022-cek-daftar-penerima-di-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773977899/7-golongan-dipastikan-tidak-bisa-dapat-bsu-2022-cek-daftar-penerima-di-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773977899/7-golongan-dipastikan-tidak-bisa-dapat-bsu-2022-cek-daftar-penerima-di-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773977899/7-golongan-dipastikan-tidak-bisa-dapat-bsu-2022-cek-daftar-penerima-di-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://www.demokrasi.co.id/2022/07/di-hadapan-kader-pkb-firli-bahuri-urai.html
http://www.demokrasi.co.id/2022/07/di-hadapan-kader-pkb-firli-bahuri-urai.html
http://www.demokrasi.co.id/2022/07/di-hadapan-kader-pkb-firli-bahuri-urai.html
http://www.demokrasi.co.id/2022/07/di-hadapan-kader-pkb-firli-bahuri-urai.html
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ujar Firli seperti dikutip Kantor Berita 

Politik RMOL, Selasa siang (26/7). 

Pertama, Presiden Soekarno 

meletakkan landasan tujuan dasar 

negara, serta mengeluarkan Peraturan 

Penguasa Militer nomor 

PRT/PM/06/1957 yang merupakan 

peraturan tentang pemberantasan 

korupsi. 

18. 26 July 

2022 

Menaker: Jadikan HUT ke-75 

Momentum Transformasikan 

Sembilan Lompatan 

Kemnaker 

Positive Suara 

Pemerintah 

"Jadikan Hari Ulang Tahun ke-75 

Kemnaker ini sebagai momentum 

untuk mentransformasikan Sembilan 

Lompatan Kemnaker sebagai identitas 

kita bersama," kata Menaker pada 

upacara peringatan HUT ke-75 

Kemnaker yang diselenggarakan di 

halaman kantor Kemnaker, Jakarta, 

Senin (25/7/22). Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

meminta para pegawai di lingkungan 

Kementerian Ketenagakerjaan agar 

lebih intensif melaksanakan Sembilan 

Lompatan Kemnaker. "Bapak dan ibu 

harus mencermati setiap detail 

kegiatan pada Sembilan Lompatan 

Kemnaker dan melaksanakan detail 

kegiatan tersebut dengan sebaik-

baiknya," katanya. Lebih jauh Menaker 

mengatakan bahwa di era sekarang ini 

juga perlu menyadari bahwa organisasi 

publik apapun sangat membutuhkan 

lisensi sosial, yaitu adanya kepercayaan 

dan legitimasi sosial dari para 

stakeholdernya. 

19. 26 July 

2022 

Surati Jokowi hingga Erick 

Thohir, Ratusan Karyawan 

Aerofood Protes PHK Sepihak 

Negative Tempo.co "Sebagaimana pada beberapa 

kesempatan dalam berpidato, Bapak 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sering 

mengingatkan agar semua pelaku 

usaha jangan melakukan PHK. Dia 

menegaskan, tindakan managemen 

mengabaikan arahan Jokowi. Padahal 

kami karyawan telah teruji dalam 

bekerja menyajikan menu termasuk 

melayani menu penerbangan 

http://suarapemerintah.id/2022/07/menaker-jadikan-hut-ke-75-momentum-transformasikan-sembilan-lompatan-kemnaker
http://suarapemerintah.id/2022/07/menaker-jadikan-hut-ke-75-momentum-transformasikan-sembilan-lompatan-kemnaker
http://suarapemerintah.id/2022/07/menaker-jadikan-hut-ke-75-momentum-transformasikan-sembilan-lompatan-kemnaker
http://suarapemerintah.id/2022/07/menaker-jadikan-hut-ke-75-momentum-transformasikan-sembilan-lompatan-kemnaker
http://bisnis.tempo.co/read/1615970/surati-jokowi-hingga-erick-thohir-ratusan-karyawan-aerofood-protes-phk-sepihak
http://bisnis.tempo.co/read/1615970/surati-jokowi-hingga-erick-thohir-ratusan-karyawan-aerofood-protes-phk-sepihak
http://bisnis.tempo.co/read/1615970/surati-jokowi-hingga-erick-thohir-ratusan-karyawan-aerofood-protes-phk-sepihak
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VVIP/penerbangan Presiden Jokowi 

dan tamu VVIP/tamu kenegaraan 

lainnya," kata dia. Surat itu juga 

ditembuskan ke Jokowi, Menteri BUMN 

Erick Thohir, Menteri Tenaga Kerja Ida 

Fauziyah, Komisi VI DPR RI, Disnaker 

Kota Tangerang, dan Seluruh Direksi 

serta Komisaris PT Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk. 

20. 26 July 

2022 

Surati Jokowi Hingga Erick 

Thohir, Ratusan Karyawan 

Aerofood Protes PHK Sepihak 

Negative En.badaksatu

.com 

"Sebagaimana pada beberapa 

kesempatan dalam berpidato, Bapak 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sering 

mengingatkan agar semua pelaku 

usaha jangan melakukan PHK. Dia 

menegaskan, tindakan managemen 

mengabaikan arahan Jokowi. Padahal 

kami karyawan telah teruji dalam 

bekerja menyajikan menu termasuk 

melayani menu penerbangan 

VVIP/penerbangan Presiden Jokowi 

dan tamu VVIP/tamu kenegaraan 

lainnya," kata dia.. Surat itu juga 

ditembuskan ke Jokowi, Menteri BUMN 

Erick Thohir, Menteri Tenaga Kerja Ida 

Fauziyah, Komisi VI DPR RI, Disnaker 

Kota Tangerang, dan Seluruh Direksi 

serta Komisaris PT Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk.. 

21. 26 July 

2022 

Menaker: Kondisi Ekonomi 

Sektor Ketenagakerjaan Mulai 

Tunjukkan Pemulihan 

Positive Tribun News Menaker mengatakan, kondisi 

pemulihan perekonomian di sektor 

ketenegakaerjaan tersebut setidaknya 

terlihat pada enam hal. "Ini 

mengindikasikan bahwa penduduk usia 

kerja menjadi lebih aktif untuk masuk 

ke dalam pasar kerja, sekaligus tanda 

bahwa penduduk usia kerja mulai 

menunjukkan optimisme terhadap 

perbaikan kondisi pasar kerja dalam 

konteks pemulihan ekonomi paska 

pandemi COVID-19," kata Menaker 

melalui Siaran Pers Biro Humas 

Kemnaker, Selasa (26/7/2022). Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

menyatakan bahwa kondisi 

http://en.badaksatu.com/auto/110762/surati-jokowi-hingga-erick-thohir-ratusan-karyawan-aerofood-protes-phk-sepihak.html
http://en.badaksatu.com/auto/110762/surati-jokowi-hingga-erick-thohir-ratusan-karyawan-aerofood-protes-phk-sepihak.html
http://en.badaksatu.com/auto/110762/surati-jokowi-hingga-erick-thohir-ratusan-karyawan-aerofood-protes-phk-sepihak.html
http://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2022/07/26/menaker-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-pemulihan
http://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2022/07/26/menaker-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-pemulihan
http://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2022/07/26/menaker-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-pemulihan
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perekonomian Indonesia, khususnya di 

sektor ketenagakerjaan menunjukkan 

tanda-tanda pemulihan setelah sekitar 

2 tahun menghadapi pandemi COVID-

19. Pertama, pertumbuhan ekonomi 

pada Triwulan I 2022 mencapai 5,01 

persen (y-o-y). 

22. 26 July 

2022 

5 Kriteria Karyawan yang 

Dapat Daftar Dana BSU 2022, 

Rp1 juta Cair ke Rekening 

Neutral Ayo 

Semarang 

Sampai saat ini banyak karyawan yang 

sudah menunggu pengumuman kapan 

jadwal resmi penyaluran BSU 2022. 

Seperti yang sudah diketahui, hingga 

saat ini kemnaker sedang melakukan 

proses regulasi dan administrasi 

penyaluran dana BSU 2022 sebesar Rp1 

juta. Pemerintah melalui kemnaker 

pertama kali mengumumkan akan 

melanjutkan program BSU 2022 atau 

BLT subsidi gaji, pada April 2021. Ada 

lima kriteria karyawan yang dipastikan 

terdaftar menjadi penerima BSU 2022 

sebesar Rp1 juta, diantaranya:. 

23. 26 July 

2022 

BPJAMSOSTEK Serahkan Kartu 

Peserta dan Santunan 

Manfaat Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan Kepada Ahli 

Waris di Badung 

Positive Balitribune.c

o.id 

balitribune.co.id | Mangupura- BPJS 

Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) 

mengapresiasi Pemerintah Kabupaten 

Badung yang telah melaksanakan 

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 

Tahun 2021 Tentang Optimalisasi 

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan, dimana tercantum 

seluruh pekerja baik penerima upah 

(formal) maupun bukan penerima upah 

(informal) termasuk pegawai 

pemerintah dengan status non-

Aparatur Sipil Negara (ASN) harus 

menjadi peserta aktif dalam program 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 

Badung Menuju Perlindungan Semesta 

Ketenagakerjaan dan Penyerahan 

Simbolis Kartu Peserta dan Santunan 

Manfaat Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan Kepada Ahli Waris di 

Ruang Kerta Gosana Puspem Badung, 

Selasa (26/7).. "Kami yakin dukungan 

Pemkab Badung akan meningkatkan 

http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773978287/5-kriteria-karyawan-yang-dapat-daftar-dana-bsu-2022-rp1-juta-cair-ke-rekening
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773978287/5-kriteria-karyawan-yang-dapat-daftar-dana-bsu-2022-rp1-juta-cair-ke-rekening
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773978287/5-kriteria-karyawan-yang-dapat-daftar-dana-bsu-2022-rp1-juta-cair-ke-rekening
http://balitribune.co.id/content/bpjamsostek-serahkan-kartu-peserta-dan-santunan-manfaat-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://balitribune.co.id/content/bpjamsostek-serahkan-kartu-peserta-dan-santunan-manfaat-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://balitribune.co.id/content/bpjamsostek-serahkan-kartu-peserta-dan-santunan-manfaat-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://balitribune.co.id/content/bpjamsostek-serahkan-kartu-peserta-dan-santunan-manfaat-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
http://balitribune.co.id/content/bpjamsostek-serahkan-kartu-peserta-dan-santunan-manfaat-jaminan-sosial-ketenagakerjaan
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cakupan perlindungan ketenagakerjaan 

dan membawa Pemkab Badung meraih 

penghargaan jaminan sosial 

ketenagakerjaan (Paritrana Award) 

tahun 2022 yang merupakan 

penghargaan yang dilaksanakan oleh 

Kemenko Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan RI, 

Kemendagri, Kemnaker dan BPJS 

Ketenagakerjaan untuk kategori 

Pemerintah Kabupaten/Kota," jelasnya. 

Kerjasama, kolaborasi dan sinergi BPJS 

Ketenagakerjaan dengan Pemerintah 

Kabupaten Badung akan terus 

dilakukan dan ditingkatkan untuk 

menciptakan masyarakat Badung yang 

lebih sejahtera dengan perlindungan 

jaminan sosial ketenagakerjaan. 

24. 26 July 

2022 

Info Loker Juli 2022 PT 

Indodrill Pondasi Machinery, 

Cek Posisi dan Kualifikasi yang 

Dibutuhkan 

Positive Pikiran 

Rakyat Bekasi 

Info PT Indodrill Pondasi Machinery 

membuka lowongan kerja atau loker di 

bulan Juli 2022 simak terus untuk posisi 

dan kualifikasi yang dibutuhkan. PT 

Indodrill Pondasi Machinery 

membutuhkan pekerja dengan lulusan 

minimal SMK atau sederajat dan 

berpengalaman minimal 1 tahun di 

bidang konstruksi. Dengan penempatan 

di wilayah Penjaringan Jakarta Utara, 

PT Indodrill Pondasi Machinery 

membuka lowongan di bulan Juli 2022 

untuk posisi sales. Bagi Anda yang 

sedang mencari pekerjaan, bisa 

melamar lowongan kerja tersebut atau 

dapat mengirimkan lowongan ini ke 

teman, kerabat maupun keluarga. 

25. 26 July 

2022 

Barisan Ojol Merdeka (BOM), 

Minta Pemerintah Revisi 

Aturan Tarif Ojek Online - 

Kilas Berita 

Positive Kilasberita.id KILASBERITA.ID- Barisan Ojol Merdeka 

(BOM) sebagai organisasi Ojek Online, 

akan menggelar aksi unjuk rasa kepada 

pemerintah. Aksi "TANPA KATA" yang 

digagas oleh Aliansi Barisan Ojol 

Merdeka (BOM), rencananya akan 

digelar pada tanggal 27 Juli 2022 di 

depan Kantor Kementerian 

perhubungan. "Kenapa kami juga 

http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-125105577/info-loker-juli-2022-pt-indodrill-pondasi-machinery-cek-posisi-dan-kualifikasi-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-125105577/info-loker-juli-2022-pt-indodrill-pondasi-machinery-cek-posisi-dan-kualifikasi-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-125105577/info-loker-juli-2022-pt-indodrill-pondasi-machinery-cek-posisi-dan-kualifikasi-yang-dibutuhkan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-125105577/info-loker-juli-2022-pt-indodrill-pondasi-machinery-cek-posisi-dan-kualifikasi-yang-dibutuhkan
http://www.kilasberita.id/nasional/pr-3203978605/barisan-ojol-merdeka-bom-minta-pemerintah-revisi-aturan-tarif-ojek-online
http://www.kilasberita.id/nasional/pr-3203978605/barisan-ojol-merdeka-bom-minta-pemerintah-revisi-aturan-tarif-ojek-online
http://www.kilasberita.id/nasional/pr-3203978605/barisan-ojol-merdeka-bom-minta-pemerintah-revisi-aturan-tarif-ojek-online
http://www.kilasberita.id/nasional/pr-3203978605/barisan-ojol-merdeka-bom-minta-pemerintah-revisi-aturan-tarif-ojek-online
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meminta Pemerintah mencabut atau 

merevisi UU OMNIBUSLAW CIPTA 

KERJA karena tidak mengakomodir 

kehidupan profesi Pengemudi Online 

saat ini yang dimana dimata 

Masyarakat Umum Ojek Online sudah 

menjadi kebutuhan sehari-hari dan 

penggerak roda perekonomian 

UMKM," lanjutnya. "Kami dari Aliansi 

Barisan Ojol Merdeka (BOM) akan 

menggelar aksi "TANPA KATA" pada 

tanggal 27 Juli 2022 di depan Kantor 

Kementerian perhubungan," ujar Krisna 

selaku kordinator aksi. 

26. 26 July 

2022 

KPK Beri Pembekalan 

Antikorupsi kepada Pengurus 

PKB 

Positive Unggah News Photo : Ipi Maryati Kuding Plt Juru 

Bicara KPK Bidang Pencegahan. Jakarta- 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

hari ini, Selasa (26/7) kembali 

memberikan pembekalan antikorupsi 

bagi partai politik. Kali ini pembekalan 

diberikan untuk para pengurus dan 

kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 

bertempat di Gedung Pusat Edukasi 

Antikorupsi KPK pukul 09.00- 12.00 

WIB. "Melalui kegiatan pembekalan 

antikorupsi yang merupakan rangkaian 

kegiatan program Politik Cerdas 

Beritegritas (PCB) Terpadu 2022, KPK 

fokus mendorong penguatan integritas 

internal partai politik. 

27. 26 July 

2022 

999 Perusahaan Jepang Siap 

Menerima Pemagang dan 

Pekerja Indonesia 

Positive Lombokpost Kemnaker RI terus berupaya 

meningkatkan jumlah peserta 

pemagangan ke Jepang. Selain 

kebutuhan tenaga kerja yang sangat 

tinggi, tujuan pemagangan Jepang ini 

dapat menambah wawasan dan 

keterampilan. "Kami berharap peserta 

pemagangan bisa memenuhi 

kebutuhan pasar kerja, baik berupa 

siswa magang maupun bekerja 

langsung di perusahaan-perusahaan 

Jepang," kata Sub Koordinator 

Pemagangan Kemnaker RI Beni 

http://unggahnews.com/kpk-beri-pembekalan-antikorupsi-kepada-pengurus-pkb
http://unggahnews.com/kpk-beri-pembekalan-antikorupsi-kepada-pengurus-pkb
http://unggahnews.com/kpk-beri-pembekalan-antikorupsi-kepada-pengurus-pkb
http://lombokpost.jawapos.com/ekonomi-bisnis/26/07/2022/999-perusahaan-jepang-siap-menerima-pemagang-dan-pekerja-indonesia
http://lombokpost.jawapos.com/ekonomi-bisnis/26/07/2022/999-perusahaan-jepang-siap-menerima-pemagang-dan-pekerja-indonesia
http://lombokpost.jawapos.com/ekonomi-bisnis/26/07/2022/999-perusahaan-jepang-siap-menerima-pemagang-dan-pekerja-indonesia
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Binarwan. Dengan jumlah perusahaan 

999 untuk program magang ke Jepang. 

28. 26 July 

2022 

KPK Beri Pembekalan 

Antikorupsi kepada Pengurus 

PKB 

Positive Jambicenter.i

d 

Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) hari ini, Selasa (26/7) kembali 

memberikan pembekalan antikorupsi 

bagi partai politik. Kali ini pembekalan 

diberikan untuk para pengurus dan 

kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), 

bertempat di Gedung Pusat Edukasi 

Antikorupsi KPK pukul 09.00- 12.00 

WIB. "Melalui kegiatan pembekalan 

antikorupsi yang merupakan rangkaian 

kegiatan program Politik Cerdas 

Beritegritas (PCB) Terpadu 2022, KPK 

fokus mendorong penguatan integritas 

internal partai politik. Tidak terlepas 

karena proses politik seperti pemilihan 

pejabat publik ataupun proses 

penganggaran melibatkan peran 

sentral partai politik,"jelas Ipi Maryati 

Kuding Plt Juru Bicara KPK Bidang 

Pencegahan menyampaikan kepada 

wartawan dalam rilisnya. 

29. 26 July 

2022 

Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas Tahap II Resmi 

Dibuka 

Positive Kalteng 

Today 

Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) 

Program Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas Tahap II Tahun anggaran 

2022 resmi dibuka, di Aula asrama 

Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya. 

Kegiatan pelatihan tersebut merupakan 

kerja sama Pemerintah Kota (Pemko) 

Palangka Raya dengan Kementerian 

Tenaga Kerja, melalui balai besar 

pelatihan vokasi dan produktivitias 

(BBPVP) Kota Bekasi tahun 2022. Dalam 

sambutannya, Wali Kota Palangka 

Raya, Fairid Naparin, yang dibacakan 

Staff Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan 

dan Pembangunan, Urianinu 

Napulangit mengatakan, adanya 

pelatihan tersebut merupakan bentuk 

komitmen Pemko untuk meningkatkan 

kapasitas sumber daya manusia melalui 

pendidikan dan pelatihan teknis. 

"Pelatihan tersebut dalam rangka 

http://jambicenter.id/kpk-beri-pembekalan-antikorupsi-kepada-pengurus-pkb
http://jambicenter.id/kpk-beri-pembekalan-antikorupsi-kepada-pengurus-pkb
http://jambicenter.id/kpk-beri-pembekalan-antikorupsi-kepada-pengurus-pkb
http://kaltengtoday.com/pelatihan-vokasi-dan-produktivitas-tahap-ii-resmi-dibuka
http://kaltengtoday.com/pelatihan-vokasi-dan-produktivitas-tahap-ii-resmi-dibuka
http://kaltengtoday.com/pelatihan-vokasi-dan-produktivitas-tahap-ii-resmi-dibuka
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mewujudkan masyarakat Kota Palangka 

Raya yang memiliki kompetensi, 

integritas serta daya saing dalam 

menghadapi arus globalisasi serta 

perkembangan teknologi yang semakin 

cepat," katanya, Selasa (26/7/2022). 

30. 26 July 

2022 

Jajaran Pengurus PKB Dibekali 

Pendidikan Antikorupsi KPK 

Positive Sindo News ( KPK ). PKB menyatakan komitmennya 

melakukan upaya pencegahan dini dan 

melawan korupsi. "Kami sungguh 

mengapresiasi kegiatan yang dilakukan 

oleh KPK hari ini, karena ini adalah 

proses pencegahan dini terhadap 

praktik-praktik korupsi," kata Menteri 

Ketenagakerjaan ini kepada wartawan 

di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi 

KPK, Selasa (26/7/2022). Ditambah, 

KPK merilis data terbaru lembaga 

negara yang sering masuk dalam daftar 

hitam, seperti lembaga eksekutif dan 

legislatif. "Belajar dari kondisi itulah, 

maka betapa penting melakukan 

pendidikan politik kepada partai politik, 

karena apa, partai politik adalah 

sumber rekrutmen jabatan-jabatan 

politik dan saya juga menyambut baik 

apa yang dilakukan oleh KPK kalau 

tahun ini pendidikan antikorupsi ini 

dilakukan kepada partai politik," 

katanya. 

31. 26 July 

2022 

Pemerintah Sambut Positif 

Kesepakatan Penempatan 

Pekerja Migran Indonesia di 

Korsel 

Positive Emiten News EmitenNews.com- Korea Selatan salah 

satu negara tujuan penempatan 

Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

Dengan semangat itu, Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

menyambut positif kerja sama 

penempatan Pekerja Migran Indonesia 

untuk bekerja di Hyundai Heavy 

Industry (HHI) Republik Korea. Saat 

menerima audiensi Shin Sang Woon, 

Head of Co-Prosperity Management 

Department HHI, di Jakarta, Senin 

(25/7/2022), Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, 

mengemukakan, pemerintah fokus dan 

http://nasional.sindonews.com/read/837231/12/jajaran-pengurus-pkb-dibekali-pendidikan-antikorupsi-kpk-1658815640
http://nasional.sindonews.com/read/837231/12/jajaran-pengurus-pkb-dibekali-pendidikan-antikorupsi-kpk-1658815640
http://www.emitennews.com/news/pemerintah-sambut-positif-kesepakatan-penempatan-pekerja-migran-indonesia-di-korsel
http://www.emitennews.com/news/pemerintah-sambut-positif-kesepakatan-penempatan-pekerja-migran-indonesia-di-korsel
http://www.emitennews.com/news/pemerintah-sambut-positif-kesepakatan-penempatan-pekerja-migran-indonesia-di-korsel
http://www.emitennews.com/news/pemerintah-sambut-positif-kesepakatan-penempatan-pekerja-migran-indonesia-di-korsel
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mendukung penuh penempatan PMI 

untuk bekerja di HHI, dan akan selektif 

memilih Perusahaan Perusahaan 

Penempatan Pekerja Migran Indonesia 

(P3MI) yang menempatkan, serta terus 

memantau kinerjanya. Afriansyah Noor 

mengemukakan, tiga skema dalam 

penempatan Pekerja Migran Indonesia 

di Korea Selatan. 

32. 26 July 

2022 

Kurun Waktu 3 Bulan, Imigrasi 

Tanjunguban Tunda 

Penerbitan 3 Paspor 

Negative Batam Today Di Kabupaten Bintan, Imigrasi 

Tanjunguban telah menunda penerbita 

3 Paspor. Dijelaskannya, penundaan 

penerbitan 3 Paspor itu kurun waktu 

tiga bulan terakhir ini. Maraknya 

pengiriman CPMI non prosedural ke 

Malaysia, membuat pihak Imigrasi 

memeprketat penerbitan Paspor. Hal 

ini, berlaku hampir di semua daerah se-

Indonesia. 

33. 26 July 

2022 

Sektor Ketenagakerjaan Mulai 

Pulih, Cek Enam Indikatornya! 

Positive Idx Channel Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) 

Ida Fauziyah memastikan kondisi 

perekonomian Indonesia, khususnya di 

sektor ketenagakerjaan mulai pulih 

pascapandemi Covid-19. Kondisi 

pemulihan ini setidaknya terlihat pada 

enam hal. Pertama, pertumbuhan 

ekonomi pada kuartal I-2022 mencapai 

5,01 perse secara tahunan (y-o-y). 

Sumber pertumbuhan tertinggi 

terdapat pada sektor Industri yaitu 

sebesar 1,06 persen. 

34. 26 July 

2022 

KPK Beri Pembekalan 

Penguatan Integritas ke 

Pengurus PKB 

Positive Realita 

Rakyat 

Realitarakyat.com- Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) 

memberikan pembekalan penguatan 

integritas kepada pengurus Partai 

Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam 

program Politik Cerdas Berintegritas 

(PCB) Terpadu 2022. Kali ini 

pembekalan diberikan untuk para 

pengurus dan kader PKB bertempat di 

Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi 

KPK," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru 

Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi 

Maryati Kuding dalam keterangannya 

http://batamtoday.com/home/read/178882/Kurun-Waktu-3-Bulan-Imigrasi-Tanjunguban-Tunda-Penerbitan-3-Paspor
http://batamtoday.com/home/read/178882/Kurun-Waktu-3-Bulan-Imigrasi-Tanjunguban-Tunda-Penerbitan-3-Paspor
http://batamtoday.com/home/read/178882/Kurun-Waktu-3-Bulan-Imigrasi-Tanjunguban-Tunda-Penerbitan-3-Paspor
http://www.idxchannel.com/economics/sektor-ketenagakerjaan-mulai-pulih-cek-enam-indikatornya
http://www.idxchannel.com/economics/sektor-ketenagakerjaan-mulai-pulih-cek-enam-indikatornya
http://www.realitarakyat.com/2022/07/kpk-beri-pembekalan-penguatan-integritas-ke-pengurus-pkb
http://www.realitarakyat.com/2022/07/kpk-beri-pembekalan-penguatan-integritas-ke-pengurus-pkb
http://www.realitarakyat.com/2022/07/kpk-beri-pembekalan-penguatan-integritas-ke-pengurus-pkb
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di Jakarta, Selasa (26/7). Ia 

menginformasikan Ketua KPK Firli 

Bahuri akan membuka kegiatan 

bersama Wakil Ketum PKB Ida Fauziyah 

dan Sekjen Hasanuddin Wahid. Setelah 

itu, dilanjutkan dengan pembekalan 

sejumlah materi oleh para pejabat di 

Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta 

Masyarakat KPK di antaranya tentang 

penguatan integritas dan pembahasan 

pembelajaran mandiri antikorupsi. 

35. 26 July 

2022 

Kondisi Ekonomi Sektor 

Ketenagakerjaan Mulai 

Tunjukkan Pemulihan 

Positive Progresnews.

info 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

menyatakan bahwa kondisi 

perekonomian Indonesia, khususnya di 

sektor ketenagakerjaan menunjukkan 

tanda-tanda pemulihan setelah sekitar 

2 tahun menghadapi pandemi COVID-

19. "Kondisi yang demikian 

menunjukkan bahwa kondisi waktu 

produktif (waktu bekerja) tenaga kerja 

Indonesia semakin membaik," ucapnya. 

Keenam, jumlah kepesertaan aktif BPJS 

Ketenagakerjaan dapat terus dijaga 

peningkatannya selama masa pandemi 

dari 29,98 juta orang pada tahun 2020 

menjadi 32,30 juta orang pada Mei 

2022. Menaker mengatakan, kondisi 

pemulihan perekonomian di sektor 

ketenegakaerjaan tersebut setidaknya 

terlihat pada enam hal. 

36. 26 July 

2022 

Sektor Ketenagakerjaan Mulai 

Pulih, Menaker Ida: Tingkat 

Pengangguran Terbuka Turun 

Negative Idx Channel Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

menyatakan bahwa kondisi 

perekonomian Indonesia, khususnya di 

sektor ketenagakerjaan menunjukkan 

tanda-tanda pemulihan setelah sekitar 

2 tahun menghadapi pandemi COVID-

19. Sumber pertumbuhan tertinggi 

terdapat pada sektor industri yaitu 

sebesar 1,06 %. Kedua, Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 

meningkat dari 68,08 % pada tahun 

2021 menjadi 69,06 % pada tahun 

2022. Keenam, jumlah kepesertaan 

aktif BPJS Ketenagakerjaan dapat terus 

http://progresnews.info/2022/07/26/8107
http://progresnews.info/2022/07/26/8107
http://progresnews.info/2022/07/26/8107
http://www.idxchannel.com/economics/sektor-ketenagakerjaan-mulai-pulih-menaker-ida-tingkat-pengangguran-terbuka-turun
http://www.idxchannel.com/economics/sektor-ketenagakerjaan-mulai-pulih-menaker-ida-tingkat-pengangguran-terbuka-turun
http://www.idxchannel.com/economics/sektor-ketenagakerjaan-mulai-pulih-menaker-ida-tingkat-pengangguran-terbuka-turun
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dijaga peningkatannya selama masa 

pandemi dari 29,98 juta orang pada 

tahun 2020 menjadi 32,30 juta orang 

pada Mei 2022. Ida mengatakan, 

kondisi pemulihan perekonomian di 

sektor ketenagakerjaan tersebut 

setidaknya terlihat pada enam hal. 

37. 26 July 

2022 

Sektor Ketenagakerjaan 

Indonesia Mulai Pulih dari 

Krisis Pandemi, Ini 6 Tandanya 

Negative Beritabaru.ne

ws 

Kondisi perekonomian Indonesia, 

khususnya di sektor ketenagakerjaan 

menunjukkan tanda-tanda pemulihan, 

setelah sekitar 2 tahun menghadapi 

krisis akibat pandemi Covid-19. 

"Kondisi yang demikian menunjukkan 

bahwa kondisi waktu produktif (waktu 

bekerja) tenaga kerja Indonesia 

semakin membaik," ucapnya. Kelima, 

rata-rata upah buruh di Indonesia 

mengalami peningkatan dari Rp. Tanda-

tanda pemulihan setidaknya terlihat 

pada enam hal. 

38. 26 July 

2022 

Sektor Ketenagakerjaan 

Indonesia Mulai Pulih dari 

Krisis Pandemi, Ini 6 Tandanya 

Negative Juragananim

e.id 

Kondisi perekonomian Indonesia, 

khususnya di sektor ketenagakerjaan 

menunjukkan tanda-tanda pemulihan, 

setelah sekitar 2 tahun menghadapi 

krisis akibat pandemi Covid-19. 

"Kondisi yang demikian menunjukkan 

bahwa kondisi waktu produktif (waktu 

bekerja) tenaga kerja Indonesia 

semakin membaik," ucapnya. Kelima, 

rata-rata upah buruh di Indonesia 

mengalami peningkatan dari Rp. Tanda-

tanda pemulihan setidaknya terlihat 

pada enam hal. 

39. 26 July 

2022 

Menaker: Kondisi Ekonomi 

Sektor Ketenagakerjaan Mulai 

Tunjukkan Pemulihan 

Positive Media 

Indonesia 

Menaker mengatakan, kondisi 

pemulihan perekonomian di sektor 

ketenegakaerjaan tersebut setidaknya 

terlihat pada enam hal. "Ini 

mengindikasikan bahwa penduduk usia 

kerja menjadi lebih aktif untuk masuk 

ke dalam pasar kerja, sekaligus tanda 

bahwa penduduk usia kerja mulai 

menunjukkan optimisme terhadap 

perbaikan kondisi pasar kerja dalam 

konteks pemulihan ekonomi paska 

http://beritabaru.news/sektor-ketenagakerjaan-indonesia-mulai-pulih-dari-krisis-pandemi-ini-6-tandanya-133557.html
http://beritabaru.news/sektor-ketenagakerjaan-indonesia-mulai-pulih-dari-krisis-pandemi-ini-6-tandanya-133557.html
http://beritabaru.news/sektor-ketenagakerjaan-indonesia-mulai-pulih-dari-krisis-pandemi-ini-6-tandanya-133557.html
http://juragananime.id/artikel/113649/sektor-ketenagakerjaan-indonesia-mulai-pulih-dari-krisis-pandemi-ini-6-tandanya
http://juragananime.id/artikel/113649/sektor-ketenagakerjaan-indonesia-mulai-pulih-dari-krisis-pandemi-ini-6-tandanya
http://juragananime.id/artikel/113649/sektor-ketenagakerjaan-indonesia-mulai-pulih-dari-krisis-pandemi-ini-6-tandanya
http://mediaindonesia.com/ekonomi/509650/menaker-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-pemulihan
http://mediaindonesia.com/ekonomi/509650/menaker-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-pemulihan
http://mediaindonesia.com/ekonomi/509650/menaker-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-pemulihan
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pandemi covid-19," kata Menaker 

melalui siaran pers, Selasa (26/7). 

MENTERI Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

menyatakan, kondisi perekonomian 

Indonesia, khususnya di sektor 

ketenagakerjaan menunjukkan tanda-

tanda pemulihan setelah sekitar 2 

tahun menghadapi pandemi covid-19. 

Pertama, pertumbuhan ekonomi pada 

Triwulan I 2022 mencapai 5,01 % (y-o-

y). 

40. 26 July 

2022 

Virtual Job Fair Maluku Utara: 

Ada 3000 Lowongan di 50 

Perusahaan, Login 

jobfair.kemnaker.go.id 

Neutral Tribun News 

Ambon 

Virtual Job Fair 2022 Maluku Utara 

digelar pada 28-30 Juli 2022 pukul 

09.00. Dalam virtual job fair ini, ada 50 

perusahaan yang akan menawarkan 

lowongan pekerjaan. Kabar gembira 

bagi job seeker atau pencari kerja di 

Maluku Utara!. Dinas Ketenagakerjaan 

dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara 

menyelenggarakan Virtusl Job Fair 

2022. Sedikitnya, ada 300 lowongan 

kerja yang bisa dilamar. 

41. 26 July 

2022 

Sektor ketenagakerjaan 

Indonesia mulai pulih dari 

krisis pandemi, ini 6 tandanya 

Negative Berita Viral 

Indonesia 

Terbaru 

Setelah menghadapi krisis selama 

kurang lebih 2 tahun akibat pandemi 

Covid-19, kondisi perekonomian 

Indonesia khususnya di sektor 

ketenagakerjaan mulai menunjukkan 

tanda-tanda pemulihan. Tanda-tanda 

pemulihan setidaknya bisa dilihat pada 

enam hal. Pertama, laju pertumbuhan 

ekonomi pada triwulan I 2022 akan 

mencapai 5,01% (year-on-year). 

Sumber pertumbuhan tertinggi adalah 

sektor industri sebesar 1,06%. 

42. 26 July 

2022 

Sektor Ketenagakerjaan 

Indonesia Mulai Pulih dari 

Krisis Pandemi, Ini 6 Tandanya 

Negative Suara.com Kondisi perekonomian Indonesia, 

khususnya di sektor ketenagakerjaan 

menunjukkan tanda-tanda pemulihan, 

setelah sekitar 2 tahun menghadapi 

krisis akibat pandemi Covid-19. 

"Kondisi yang demikian menunjukkan 

bahwa kondisi waktu produktif (waktu 

bekerja) tenaga kerja Indonesia 

semakin membaik," ucapnya. Kelima, 

rata-rata upah buruh di Indonesia 

http://ambon.tribunnews.com/2022/07/26/virtual-job-fair-maluku-utara-ada-3000-lowongan-di-50-perusahaan-login-jobfairkemnakergoid
http://ambon.tribunnews.com/2022/07/26/virtual-job-fair-maluku-utara-ada-3000-lowongan-di-50-perusahaan-login-jobfairkemnakergoid
http://ambon.tribunnews.com/2022/07/26/virtual-job-fair-maluku-utara-ada-3000-lowongan-di-50-perusahaan-login-jobfairkemnakergoid
http://ambon.tribunnews.com/2022/07/26/virtual-job-fair-maluku-utara-ada-3000-lowongan-di-50-perusahaan-login-jobfairkemnakergoid
http://jlksjfdiweslfkj.com/sektor-ketenagakerjaan-indonesia-mulai-pulih-dari-krisis-pandemi-ini-6-tandanya
http://jlksjfdiweslfkj.com/sektor-ketenagakerjaan-indonesia-mulai-pulih-dari-krisis-pandemi-ini-6-tandanya
http://jlksjfdiweslfkj.com/sektor-ketenagakerjaan-indonesia-mulai-pulih-dari-krisis-pandemi-ini-6-tandanya
http://www.suara.com/bisnis/2022/07/26/142944/sektor-ketenagakerjaan-indonesia-mulai-pulih-dari-krisis-pandemi-ini-6-tandanya
http://www.suara.com/bisnis/2022/07/26/142944/sektor-ketenagakerjaan-indonesia-mulai-pulih-dari-krisis-pandemi-ini-6-tandanya
http://www.suara.com/bisnis/2022/07/26/142944/sektor-ketenagakerjaan-indonesia-mulai-pulih-dari-krisis-pandemi-ini-6-tandanya
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mengalami peningkatan dari Rp. Tanda-

tanda pemulihan setidaknya terlihat 

pada enam hal. 

43. 26 July 

2022 

Penyebab BSU 2022 Belum 

Cair Bulan Juli 2022, Berikut 

Cara Cek Penerima BLT 

Subsidi Gaji 

Positive Ayo 

Semarang 

Banyak pekerja yang menanyakan 

penyebab BSU 2022 atau BLT subsidi 

gaji belum juga cair Juli 2022. Sudah 

memasuki pertengahan Juli 2022, kabar 

tentang kapan jadwal pasti BSU 2022 

cair belum juga terdengar. Para pekerja 

yang berhak mendapatkan BSU 2022 

sudah sangat lama menantikan 

pencairan dana bantuan tersebut. Ada 

beberapa hal yang membuat BSU 2022 

belum cair sampai saat ini. 

44. 26 July 

2022 

Menaker Ida Fauziyah 

Tunjukkan Tanda-tanda 

Pemulihan di Sektor 

Ketenagakerjaan, Hamdalah 

Positive Jawa Post 

National 

Network 

"Sekaligus tanda penduduk usia kerja 

mulai menunjukkan optimisme 

terhadap perbaikan kondisi pasar kerja 

dalam konteks pemulihan ekonomi 

pascapandemi Covid-19," kata 

Menaker Ida Fauziyah melalui siaran 

pers Biro Humas Kemnaker, Selasa 

(26/7). Menaker Ida Fauziyah juga 

menyebutkan penduduk bekerja yang 

mengalami pengurangan jam kerja juga 

menurun dari 15,72 juta orang pada 

2021 menjadi 9,44 juta orang di tahun 

ini. Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah mengungkapkan kondisi 

sektor ketenagakerjaan menunjukkan 

tanda-tanda pemulihan setelah sekitar 

2 tahun menghadapi pandemi Covid-

19. Menurut Menaker Ida, hal tersebut 

mengindikasikan penduduk usia kerja 

menjadi lebih aktif untuk masuk ke 

dalam pasar kerja. 

45. 26 July 

2022 

Wakil Menaker Harapkan 

Munas FSB NIKEUBA 

Rumuskan Program Konkret 

dan Konstruktif 

Positive Indo Politika Wakil Menteri Ketenagakerjaan 

(Wamenaker), Afriansyah Noor, 

mengatakan kehadirannya di Munas 

FSB NIKEUBA adalah bagian dari vokasi 

bagi federasi serikat buruh/serikat 

pekerja yang selama ini menjadi mitra 

pemerintah. "Saya berharap melalui 

Munas FSB NIKEUBA mampu 

melahirkan pemikiran dan rumusan 

http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773979270/penyebab-bsu-2022-belum-cair-bulan-juli-2022-berikut-cara-cek-penerima-blt-subsidi-gaji
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773979270/penyebab-bsu-2022-belum-cair-bulan-juli-2022-berikut-cara-cek-penerima-blt-subsidi-gaji
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773979270/penyebab-bsu-2022-belum-cair-bulan-juli-2022-berikut-cara-cek-penerima-blt-subsidi-gaji
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773979270/penyebab-bsu-2022-belum-cair-bulan-juli-2022-berikut-cara-cek-penerima-blt-subsidi-gaji
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-fauziyah-tunjukkan-tanda-tanda-pemulihan-di-sektor-ketenagakerjaan-hamdalah
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-fauziyah-tunjukkan-tanda-tanda-pemulihan-di-sektor-ketenagakerjaan-hamdalah
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-fauziyah-tunjukkan-tanda-tanda-pemulihan-di-sektor-ketenagakerjaan-hamdalah
http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-fauziyah-tunjukkan-tanda-tanda-pemulihan-di-sektor-ketenagakerjaan-hamdalah
http://indopolitika.com/wakil-menaker-harapkan-munas-fsb-nikeuba-rumuskan-program-konkret-dan-konstruktif
http://indopolitika.com/wakil-menaker-harapkan-munas-fsb-nikeuba-rumuskan-program-konkret-dan-konstruktif
http://indopolitika.com/wakil-menaker-harapkan-munas-fsb-nikeuba-rumuskan-program-konkret-dan-konstruktif
http://indopolitika.com/wakil-menaker-harapkan-munas-fsb-nikeuba-rumuskan-program-konkret-dan-konstruktif
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program maupun kegiatan lebih konkrit 

dan konstruktif, yang pada akhirnya 

dapat meningkatkan kesejahteraan 

buruh dan pekerja," katanya. Menurut 

Rudi, dengan adanya Munas FSB 

NIKEUBA ini dapat membantu 

pemerintah daerah dalam upaya 

mengurangi jumlah pengangguran 

khususnya di Kabupaten Tangerang. 

Musyawarah Nasional Federasi Serikat 

Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, 

Perbankan, dan Aneka Industri (FSB 

NIKEUBA) dilaksanakan Pada 24-26 Juli 

2022 di Kabupaten Tangerang. 

46. 26 July 

2022 

6 Bukti Ekonomi 

Ketenagakerjaan RI Pulih, 

Tingkat Pengangguran Turun 

Positive Okezone Kedua, Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja (TPAK) meningkat dari 68,08% 

pada tahun 2021 menjadi 69,06% pada 

tahun 2022. Menteri Ketenagakerjaan 

Ida Fauziyah menyatakan bahwa 

kondisi perekonomian Indonesia, 

khususnya di sektor ketenagakerjaan 

menunjukkan tanda-tanda pemulihan 

setelah sekitar 2 tahun menghadapi 

pandemi Covid-19. Sumber 

pertumbuhan tertinggi terdapat pada 

sektor Industri yaitu sebesar 1,06%. "Ini 

mengindikasikan bahwa penduduk usia 

kerja menjadi lebih aktif untuk masuk 

ke dalam pasar kerja, sekaligus tanda 

bahwa penduduk usia kerja mulai 

menunjukkan optimisme terhadap 

perbaikan kondisi pasar kerja dalam 

konteks pemulihan ekonomi paska 

pandemi Covid-19," kata Ida di Jakarta, 

Selasa (26/7/2022). 

47. 26 July 

2022 

PTPN XII Buka Lowongan Kerja 

untuk Lulusan D3/S1, Berikut 

Syarat dan Cara Mendaftar 

Neutral Tribun News 

Medan 

PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) 

saat ini membuka lowongan kerja bagi 

lulusan D3/S1. Lowongan kerja dari 

PTPN XII ini dibuka untuk posisi 

Sekretaris dan Kesekretariatan. Perlu 

diketahui bahwa, PTPN XII merupakan 

perusahaan dengan komposisi 

kepemilikan saham dimiliki pemerintah 

Indonesia sebesar 10 persen dan 90 

http://economy.okezone.com/read/2022/07/26/320/2636540/6-bukti-ekonomi-ketenagakerjaan-ri-pulih-tingkat-pengangguran-turun
http://economy.okezone.com/read/2022/07/26/320/2636540/6-bukti-ekonomi-ketenagakerjaan-ri-pulih-tingkat-pengangguran-turun
http://economy.okezone.com/read/2022/07/26/320/2636540/6-bukti-ekonomi-ketenagakerjaan-ri-pulih-tingkat-pengangguran-turun
http://medan.tribunnews.com/2022/07/26/ptpn-xii-buka-lowongan-kerja-untuk-lulusan-d3s1-berikut-syarat-dan-cara-mendaftar
http://medan.tribunnews.com/2022/07/26/ptpn-xii-buka-lowongan-kerja-untuk-lulusan-d3s1-berikut-syarat-dan-cara-mendaftar
http://medan.tribunnews.com/2022/07/26/ptpn-xii-buka-lowongan-kerja-untuk-lulusan-d3s1-berikut-syarat-dan-cara-mendaftar
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persen dimiliki PTPN III. Perusahaan ini 

didirikan pada tahun 1996. PTPN XII 

bergerak dibidang usaha agribisnis dan 

agri-industri. 

48. 26 July 

2022 

Info Loker Juli 2022: PT Energi 

Mega Persada Tbk Buka 

Lowongan Kerja untuk MT, 

Berikut Syaratnya 

Neutral Pikiran 

Rakyat Bekasi 

Info loker atau lowongan kerja terbaru 

Juli 2022, PT Energi Mega Persada Tbk 

membuka lowongan untuk posisi 

Management Trainee (MT). PT Energi 

Mega Persada Tbk atau yang lebih 

dikenal sebagai EMP adalah 

perusahaan publik di bidang minyak 

dan gas bumi yang beroperasi di 

Indonesia juga luar Negeri. Saat ini, PT 

Energi Mega Persada Tbk membuka 

lowongan kerja atau loker sebagai 

Management Trainee disingkat MT 

menjadi salah satu pilihan karier yang 

banyak diincar oleh jobseeker terutama 

fresh graduate. Dikutip PikiranRakyat-

Bekasi.com dari Instagram @kemnaker 

pada Selasa, 26 Juli 2022, berikut 

persyaratan PT Energi Mega Persada 

Tbk yang wajib dimiliki pelamar:. 

49. 26 July 

2022 

Siap-siap! Ini Tanda BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Cair ke 

Rekening Anda 

Positive Ayo Bandung Terdapat tanda-tanda BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 cair ke rekening 

Anda. Program BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 ini bertujuan 

untuk melindungi, mempertahankan, 

dan meningkatkan kemampuan 

ekonomi pekerja/buruh dalam 

penanganan dampak Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19). : BSU 2022 

Kapan Cair? Berdasarkan Permenaker 

RI No 16 Tahun 2022, berikut syarat 

mendaftar BSU BPJS Ketenagakerjaan 

2022:. : Selamat! Bantuan Subsidi Upah 

atau BSU 2022 adalah bantuan yang 

diberikan pemerintah bagi para pekerja 

atau buruh. 

50. 26 July 

2022 

Menaker: Kondisi Ekonomi 

Sektor Ketenagakerjaan Mulai 

Tunjukkan Pemulihan 

Positive Medcom.id Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) 

Ida Fauziyah menyatakan kondisi 

perekonomian Indonesia, khususnya di 

sektor ketenagakerjaan menunjukkan 

tanda-tanda pemulihan setelah sekitar 

http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-125106440/info-loker-juli-2022-pt-energi-mega-persada-tbk-buka-lowongan-kerja-untuk-mt-berikut-syaratnya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-125106440/info-loker-juli-2022-pt-energi-mega-persada-tbk-buka-lowongan-kerja-untuk-mt-berikut-syaratnya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-125106440/info-loker-juli-2022-pt-energi-mega-persada-tbk-buka-lowongan-kerja-untuk-mt-berikut-syaratnya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-125106440/info-loker-juli-2022-pt-energi-mega-persada-tbk-buka-lowongan-kerja-untuk-mt-berikut-syaratnya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793979209/siap-siap-ini-tanda-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-ke-rekening-anda
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793979209/siap-siap-ini-tanda-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-ke-rekening-anda
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793979209/siap-siap-ini-tanda-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-ke-rekening-anda
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/3NOPrVpb-menaker-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-pemulihan
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/3NOPrVpb-menaker-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-pemulihan
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/3NOPrVpb-menaker-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-pemulihan
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dua tahun menghadapi pandemi covid-

19. Menaker mengatakan, kondisi 

pemulihan perekonomian di sektor 

ketenegakaerjaan tersebut setidaknya 

terlihat pada enam hal. "Ini 

mengindikasikan penduduk usia kerja 

menjadi lebih aktif untuk masuk ke 

dalam pasar kerja, sekaligus tanda 

penduduk usia kerja mulai 

menunjukkan optimisme terhadap 

perbaikan kondisi pasar kerja dalam 

konteks pemulihan ekonomi 

pascapandemi covid-19," kata Menaker 

melalui siaran pers, Selasa, 26 Juli 

2022. Pertama, pertumbuhan ekonomi 

pada kuartal I-2022 mencapai 5,01 

persen (yoy). 

51. 26 July 

2022 

Tingkatkan Keahlian SDM, 

Bupati Tebo Temui Staf Ahli 

Kemenaker RI Puluhan 

Mahasiswa dan Ribuan Siswa 

di Sarolangun Terima 

Beasiswa dan Seragam 

Sekolah Undangan Terbuka, 

IKA Unja Adakan Silahturahmi 

Akbar 2022 Al Haris Ajak 

Petani Pertahankan Kualitas 

Kopi Kerinci Tingkatkan 

Keahlian SDM, Bupati Tebo 

Temui Staf Ahli Kemenaker RI 

169 Kades di Merangin Ikuti 

Pembekalan 

Positive Mediator 

News 

Bupati Tebo H. Aspan S.T. Didampingi 

sejumlah Kepala OPD terkait bertemu 

Staf Ahli Kementerian Tenaga Kerja RI, 

Indrawan, di Jakarta, Senin 

(25/07/2022). Bupati Aspan berharap 

pertemuan hari ini dapat menghasilkan 

sejumlah program strategis ke 

depannya sehingga meningkatkan 

kualitas SDM dan menyerap tenaga 

kerja serta mampu mengurangi angka 

pengangguran di Kabupaten Tebo. 

"Sebagaimana diketahui banyak usaha 

usaha yang berkembang, pengusaha 

pengusaha yang berinvestasi di 

Kabupaten Tebo namun para 

pekerjanya berasal dari luar Tebo. Ini 

yang kita dorong agar SDM asli Tebo 

memiliki keahlian sehingga tenaga 

kerja aslinya terserap di Kabupaten 

Tebo sendiri" ujar H. Aspan. 

52. 26 July 

2022 

Berapa Jumlah Tenaga Kerja 

Asing Tiongkok di Indonesia? 

| Databoks 

Neutral Databoks Isu tenaga kerja asing (TKA) asal dari 

Tiongkok di Indonesia mencapai jutaan 

sering muncul di media sosial. 

Meskipun TKA asal Negeri Tirai Bambu 

yang bekerja di Indonesia memang 

terbanyak, tapi jumlahnya tidak 

mencapai jutaan. Berdasarkan data 

http://mediatornews.com/2022/07/26/tingkatkan-keahlian-sdm-bupati-tebo-temui-staf-ahli-kemenaker-ri
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http://mediatornews.com/2022/07/26/tingkatkan-keahlian-sdm-bupati-tebo-temui-staf-ahli-kemenaker-ri
http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/26/berapa-jumlah-tenaga-kerja-asing-tiongkok-di-indonesia
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http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/26/berapa-jumlah-tenaga-kerja-asing-tiongkok-di-indonesia
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Kementerian Ketenagakerjaan jumlah 

TKA asal Tiongkok yang bekerja di 

Indonesia sebanyak 42,82 ribu pekerja 

per Juni 2022. TKA di Indonesia 

terbesar berikutnya berasal dari 

Jepang, yakni sebanyak 10,1 ribu 

pekerja (10,99%). 

53. 26 July 

2022 

Ketua TP-PKK Tebo Armayanti 

Cek Ruang Promosi Anjungan 

Jambi H Mashuri Pantau 

Pencoblosan Pilkades 

Serentak 2022 Bupati 

Berangkatkan dan Serahkan 

CJH Merangin ke Jambi 

Pemkab Tanjabbar Jalin 

Kerjasama dengan PT BSI 

Ketua TP-PKK Tebo Armayanti 

Cek Ruang Promosi Anjungan 

Jambi Tingkatkan Keahlian 

SDM, Bupati Tebo Temui Staf 

Ahli Kemenaker RI 

Positive Mediator 

News 

Ruang promosi Kabupaten / Kota di 

Anjungan Jambi, TMII Jakarta 

dikunjungi Ketua TP-PKK Tebo Hj. 

Kemudian Pimpinan Anjungan Jambi 

Primarani Pangidaran menjelaskan 

kepada Ketua TP-PKK Tebo bahwa ada 

beberapa event seni budaya yang bisa 

diikuti Kabupaten Tebo pasca Re 

Opening TMII pada bulan Agustus 2022 

nanti. Armayanti dalam kunjungan 

tersebut didampingi Pimpinan 

Anjungan Jambi TMII Primarani 

Pangidaran, SE, ME untuk melihat 

lansung kondisi anjungan Jambi, 

khususnya ruang promosi Kabupaten/ 

Kota yang ada di gedung promosi 

anjungan Jambi TMII Jakarta. Ia 

mengatakan, kedatangannya ingin 

melihat langsung ruang promosi 

Kabupaten/Kota yang ada di Gedung 

promosi Anjungan Jambi karena disini 

ada ruang Pameran. 

54. 26 July 

2022 

Menaker: Kondisi Ekonomi 

Sektor Ketenagakerjaan Mulai 

Tunjukkan Pemulihan 

Positive Pripos Menaker mengatakan, kondisi 

pemulihan perekonomian di sektor 

ketenegakaerjaan tersebut setidaknya 

terlihat pada enam hal. "Ini 

mengindikasikan bahwa penduduk usia 

kerja menjadi lebih aktif untuk masuk 

ke dalam pasar kerja, sekaligus tanda 

bahwa penduduk usia kerja mulai 

menunjukkan optimisme terhadap 

perbaikan kondisi pasar kerja dalam 

konteks pemulihan ekonomi paska 

pandemi COVID-19," kata Menaker 

melalui Siaran Pers Biro Humas 

Kemnaker, Selasa (26/7/2022). Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

http://mediatornews.com/2022/07/26/ketua-tp-pkk-tebo-armayanti-cek-ruang-promosi-anjungan-jambi
http://mediatornews.com/2022/07/26/ketua-tp-pkk-tebo-armayanti-cek-ruang-promosi-anjungan-jambi
http://mediatornews.com/2022/07/26/ketua-tp-pkk-tebo-armayanti-cek-ruang-promosi-anjungan-jambi
http://mediatornews.com/2022/07/26/ketua-tp-pkk-tebo-armayanti-cek-ruang-promosi-anjungan-jambi
http://mediatornews.com/2022/07/26/ketua-tp-pkk-tebo-armayanti-cek-ruang-promosi-anjungan-jambi
http://mediatornews.com/2022/07/26/ketua-tp-pkk-tebo-armayanti-cek-ruang-promosi-anjungan-jambi
http://mediatornews.com/2022/07/26/ketua-tp-pkk-tebo-armayanti-cek-ruang-promosi-anjungan-jambi
http://mediatornews.com/2022/07/26/ketua-tp-pkk-tebo-armayanti-cek-ruang-promosi-anjungan-jambi
http://mediatornews.com/2022/07/26/ketua-tp-pkk-tebo-armayanti-cek-ruang-promosi-anjungan-jambi
http://mediatornews.com/2022/07/26/ketua-tp-pkk-tebo-armayanti-cek-ruang-promosi-anjungan-jambi
http://mediatornews.com/2022/07/26/ketua-tp-pkk-tebo-armayanti-cek-ruang-promosi-anjungan-jambi
http://mediatornews.com/2022/07/26/ketua-tp-pkk-tebo-armayanti-cek-ruang-promosi-anjungan-jambi
http://mediatornews.com/2022/07/26/ketua-tp-pkk-tebo-armayanti-cek-ruang-promosi-anjungan-jambi
http://mediatornews.com/2022/07/26/ketua-tp-pkk-tebo-armayanti-cek-ruang-promosi-anjungan-jambi
http://pripos.id/menaker-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-pemulihan
http://pripos.id/menaker-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-pemulihan
http://pripos.id/menaker-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-pemulihan
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menyatakan bahwa kondisi 

perekonomian Indonesia, khususnya di 

sektor ketenagakerjaan menunjukkan 

tanda-tanda pemulihan setelah sekitar 

2 tahun menghadapi pandemi COVID-

19. Pertama, pertumbuhan ekonomi 

pada Triwulan I 2022 mencapai 5,01 % 

(y-o-y). 

55. 26 July 

2022 

Tenaga Kerja Asing di 

Indonesia Mulai Meningkat 

pada 2022 | Databoks 

Neutral Databoks Pandemi Covid-19 membuat jumlah 

tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia 

menyusut. Menurut data Kementerian 

Ketenagakerjaan, sebelum pandemi 

jumlah TKA yang bekerja di Indonesia 

sekitar 109,55 ribu orang pada akhir 

2019. Adapun memasuki tahun ini 

jumlah TKA di Indonesia bertambah 8,3 

ribu orang (9,4%), sehingga totalnya 

menjadi 96,57 ribu pekerja pada akhir 

Mei 2022. Tiongkok tercatat sebagai 

negara asal TKA terbesar di Indonesia, 

diikuti Jepang, Korea Selatan dan India. 

56. 26 July 

2022 

Ratusan Karyawan Aerofood 

Protes PHK Sepihak, Surati 

Jokowi hingga Erick Thohir 

Negative Berita Trans "Sebagaimana pada beberapa 

kesempatan dalam berpidato, Bapak 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sering 

mengingatkan agar semua pelaku 

usaha jangan melakukan PHK,. Dia 

menegaskan, tindakan managemen 

mengabaikan arahan Jokowi. Padahal 

kami karyawan telah teruji dalam 

bekerja menyajikan menu termasuk 

melayani menu penerbangan 

VVIP/penerbangan Presiden Jokowi 

dan tamu VVIP/tamu kenegaraan 

lainnya," kata dia. Surat itu juga 

ditembuskan ke Jokowi, Menteri BUMN 

Erick Thohir, Menteri Tenaga Kerja Ida 

Fauziyah, Komisi VI DPR RI, Disnaker 

Kota Tangerang, dan Seluruh Direksi 

serta Komisaris PT Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk. 

57. 26 July 

2022 

Disnaker Berikan Sosialisasi 

Tata Cara Pemberitahuan dan 

Pelaporan PHK 

Negative Probolinggo 

Kab 

PDinas Tenaga Kerja (Disnaker) 

Kabupaten Probolinggo memberikan 

sosialisasi tata cara pemberitahuan dan 

pelaporan Pemutusan Hubungan Kerja 

http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/26/tenaga-kerja-asing-di-indonesia-mulai-meningkat-pada-2022
http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/26/tenaga-kerja-asing-di-indonesia-mulai-meningkat-pada-2022
http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/26/tenaga-kerja-asing-di-indonesia-mulai-meningkat-pada-2022
http://www.beritatrans.com/artikel/227807/ratusan-karyawan-aerofood-protes-phk-sepihak-surati-jokowi-hingga-erick-thohir
http://www.beritatrans.com/artikel/227807/ratusan-karyawan-aerofood-protes-phk-sepihak-surati-jokowi-hingga-erick-thohir
http://www.beritatrans.com/artikel/227807/ratusan-karyawan-aerofood-protes-phk-sepihak-surati-jokowi-hingga-erick-thohir
http://probolinggokab.go.id/disnaker-berikan-sosialisasi-tata-cara-pemberitahuan-dan-pelaporan-phk
http://probolinggokab.go.id/disnaker-berikan-sosialisasi-tata-cara-pemberitahuan-dan-pelaporan-phk
http://probolinggokab.go.id/disnaker-berikan-sosialisasi-tata-cara-pemberitahuan-dan-pelaporan-phk
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(PHK), Selasa (26/7/2022). Selama 

kegiatan mereka mendapatkan materi 

dari narasumber yang berasal dari 

Disnaker Kabupaten Probolinggo dan 

BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten 

Probolinggo. Kepala Disnaker 

Kabupaten Probolinggo Doddy Nur 

Baskoro mengatakan kegiatan ini 

dilakukan untuk menindaklanjuti surat 

dari Kementerian Tenaga Kerja 

(Kemenaker) dan Disnaker Provinsi 

Jawa Timur sesuai amanah Undang-

undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 

Tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 

11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 

2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu 

Kerja dan Waktu Istirahat dan 

Pemutusan Hubungan Kerja. Atas dasar 

kepatuhan setiap perusahaan terhadap 

peraturan yang berlaku maka setiap 

perusahaan mempunyai kewajiban 

melaporkan pemutusan hubungan 

kerja/PHK ke Disnaker Kabupaten 

Probolinggo sesuai format laporan 

Pemutusan Hubungan Kerja," 

pungkasnya. 

58. 26 July 

2022 

Waduh! Perusahaan Katering 

Garuda PHK Ratusan 

Karyawan 

Negative Detik Perusahaan katering PT Garuda 

Indonesia (Persero) ini melakukan PHK 

terhadap 152 karyawan. Karyawan PT 

Aerofood Indonesia tergabung dalam 

Serikat Karyawan Sejahtera ACS 

menolak pemutusan hubungan kerja 

(PHK) yang dilakukan perusahaan. 

Namun, manajemen Aerofood 

Indonesia sebagai anak usaha Garuda 

Indonesia justru melakukan PHK secara 

sepihak. Hal ini terungkap dari surat 

serikat pekerja perihal Penolakan Atas 

PHK Sepihak yang ditujukan kepada 

Direktur Utama Aerofood Indonesia I 

Wayan Susena. 

http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6199872/waduh-perusahaan-katering-garuda-phk-ratusan-karyawan
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6199872/waduh-perusahaan-katering-garuda-phk-ratusan-karyawan
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6199872/waduh-perusahaan-katering-garuda-phk-ratusan-karyawan
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59. 26 July 

2022 

Duet Kemnaker Dan Kab 

Tanah Bumbu, Alihkan BLK 

UPTD Jadi BLK UPTP 

Neutral Seputar 

Cibubur 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

menyambut baik keinginan Pemerintah 

Daerah Tanah Bumbu, Kalimantan 

Selatan yang ingin mengalihkan Balai 

Latihan Kerja (BLK) UPTD Tanah Bumbu 

untuk dikelola dan dikembangkan 

menjadi BLK UPTP Kemnaker. "Saya 

menyambut baik pengalihan BLK UPTD 

Tanah Bumbu menjadi BLK UPTP 

Kemnaker, untuk itu saya akan 

kirimkan tim dari Kemnaker ke Tanah 

Bumbu melihat segala yang 

dibutuhkan," kata Menaker Ida 

Fauziyah ketika menerima audiensi 

Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar, 

di Jakarta, Senin (25 Juli 2022). "Hasil 

verifikasi tersebut akan digunakan 

sebagai dasar keputusan Dewan 

Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) 

atas penyerahan BLK UPTD Tanah 

Bumbu kepada Kemnaker yang 

kemudian dibuatkan Berita Acara 

Penyerahan (BAP) personil, peralatan, 

pembiayaan dan dokumen (P3D)," ucap 

Menaker. Sementara itu, Bupati Tanah 

Bumbu, Zairullah Azhar menambahkan, 

Kabupaten Tanah Bumbu sangat 

memerlukan BLK yang memiliki standar 

nasional, karena letak Tanah Bumbu 

memiliki posisi sebagai penyangga IKN, 

banyak industri baru akan dibangun 

dan sangat membutuhkan tenaga kerja. 

60. 26 July 

2022 

Aliansi Pengemudi Ojol Siap 

Geruduk Kemenhub, Ini 

Tuntutan Mereka 

Negative Idn Times Aliansi Barisan Ojol Merdeka (BOM) 

direncanakan bakal menggelar aksi 

bertajuk Tanpa Kata, di depan Kantor 

Kementerian Perhubungan 

(Kemenhub) pada Rabu (27/7/2022). 1. 

Pengemudi ojol sempat dijanjikan 

Kemenhub. Padahal, kata Krisna, awal 

tahun ini tepatnya pada 5 Januari 2022, 

sejumlah aliansi ojek online telah 

melakukan unjuk rasa serupa di depan 

kantor Kemenhub, dan dijanjikan akan 

segera direalisasikan. Bahkan kami juga 

http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785108655/duet-kemnaker-dan-kab-tanah-bumbu-alihkan-blk-uptd-jadi-blk-uptp
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785108655/duet-kemnaker-dan-kab-tanah-bumbu-alihkan-blk-uptd-jadi-blk-uptp
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785108655/duet-kemnaker-dan-kab-tanah-bumbu-alihkan-blk-uptd-jadi-blk-uptp
http://www.idntimes.com/news/indonesia/yosafat-diva-bagus/aliansi-pengemudi-ojol-siap-geruduk-kemenhub-ini-tuntutan-mereka
http://www.idntimes.com/news/indonesia/yosafat-diva-bagus/aliansi-pengemudi-ojol-siap-geruduk-kemenhub-ini-tuntutan-mereka
http://www.idntimes.com/news/indonesia/yosafat-diva-bagus/aliansi-pengemudi-ojol-siap-geruduk-kemenhub-ini-tuntutan-mereka
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beberapa kali melayangkan surat 

kepada Kemenhub. 

61. 26 July 

2022 

PTPN XII Buka Lowongan 

Kerja: Pendidikan D3 hingga 

S1, Ini Syaratnya 

Neutral Tribun News 

Ambon 

Lowongan kerja karyawan PKWT PTPN 

XII dengan posisi Sekretaris dan 

Kesekretariatan. Pendidikan minimal 

D3 hingga S1. Lowongan Pekerjaan 

Karyawan PKWT PTPN XII. Sekretaris 

dan Kesekretariatan. PTPN XII 

membuka kesempatan bagimu untuk 

mengisi formasi yang tersedia. 

62. 26 July 

2022 

Soal Antikorupsi, Anak Buah 

Cak Imin Diceramahi KPK 

Neutral Jagatbisnis.co

m 

Ketua KPK Firli Bahuri diagendakan 

bakal memberi pemaparan langsung 

kepada anak buah ketum Muhaimin 

Iskandar alias Cak Imin, yang pernah 

terseret kasus suap durian ketika 

menjabat Menakertrans itu. Pelaksana 

tugas (Plt) Jubir KPK bidang 

Pencegahan, Ipi Maryati menyebutkan, 

Cak Imin yang juga Wakil Ketua DPR 

tidak hadir dalam agenda itu. KPK bakal 

memberi pembekalan penguatan 

integritas kepada pengurus PKB. "Kali 

ini pembekalan diberikan untuk para 

pengurus dan kader PKB bertempat di 

Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi 

KPK," kata Ipi, di Jakarta, Selasa 

(26/7/2022). 

63. 26 July 

2022 

Pasca 2 Tahun Pandemi 

COVID-19, Kondisi 

Perekonomian Indonesia 

Sektor Ketenagakerjaan 

Tunjukkan Pemulihan 

Neutral Wartapemba

ruan.co.id 

Pasca 2 Tahun Pandemi COVID-19, 

Kondisi Perekonomian Indonesia Sektor 

Ketenagakerjaan Tunjukkan Pemulihan. 

Jakarta, Wartapembaruan.co.id- 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), 

Ida Fauziyah mengklaim kondisi 

perekonomian Indonesia, khususnya di 

sektor ketenagakerjaan menunjukkan 

tanda-tanda pemulihan setelah sekitar 

2 tahun menghadapi pandemi COVID-

19. "Kondisi yang demikian 

menunjukkan bahwa kondisi waktu 

produktif (waktu bekerja) tenaga kerja 

Indonesia semakin membaik," 

tuturnya. Kelima, rata-rata upah buruh 

http://ambon.tribunnews.com/2022/07/26/ptpn-xii-buka-lowongan-kerja-pendidikan-d3-hingga-s1-ini-syaratnya
http://ambon.tribunnews.com/2022/07/26/ptpn-xii-buka-lowongan-kerja-pendidikan-d3-hingga-s1-ini-syaratnya
http://ambon.tribunnews.com/2022/07/26/ptpn-xii-buka-lowongan-kerja-pendidikan-d3-hingga-s1-ini-syaratnya
http://jagatbisnis.com/2022/07/26/soal-antikorupsi-anak-buah-cak-imin-diceramahi-kpk
http://jagatbisnis.com/2022/07/26/soal-antikorupsi-anak-buah-cak-imin-diceramahi-kpk
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/pasca-2-tahun-pandemi-covid-19-kondisi.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/pasca-2-tahun-pandemi-covid-19-kondisi.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/pasca-2-tahun-pandemi-covid-19-kondisi.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/pasca-2-tahun-pandemi-covid-19-kondisi.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/pasca-2-tahun-pandemi-covid-19-kondisi.html
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di Indonesia mengalami peningkatan 

dari Rp. 

64. 26 July 

2022 

RI - Korsel Sepakat Tempatkan 

Pekerja Migran Indonesia Di 

Hyundai Industry 

Positive Seputar 

Cibubur 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan 

Afriansyah Noor menyambut positif 

kerja sama penempatan Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja 

di Hyundai Heavy Industry (HHI) 

Republik Korea/Korea Selatan. 

Pemerintah sangat konsen dan 

mendukung penuh penempatan PMI 

untuk bekerja di HHI, dan akan selektif 

memilih Perusahaan Perusahaan 

Penempatan Pekerja Migran Indonesia 

(P3MI) yang menempatkan, serta terus 

memantau kinerjanya. "Kami sangat 

senang mendengar terjadinya 

kesepakatan antara PT Putri Samawa 

Mandiri dengan Agency HNH terkait 

rencana penempatan PMI untuk 

bekerja di HHI, Korea Selatan," kata 

Afriansyah Noor saat menerima 

audiensi Shin Sang Woon, Head of Co-

Prosperity Management Department 

HHI, di Jakarta, Senin (25 juli 2022). 

Afriansyah Noor berharap kepada P3MI 

tersebut dapat segera memenuhi Term 

and Conditions dimaksud dan segera 

menyiapkan CPMI yang kompeten 

sesuai dengan uraian jabatan yang 

diminta oleh pihak HHI. 

65. 26 July 

2022 

Sektor Ketenagakerjaan Mulai 

Pulih, Jumlah Penduduk 

Bekerja Bertambah 4,55 Juta 

Orang 

Positive Tribun News Kemnaker mencatat jumlah penduduk 

bekerja dalam setahun terakhir 

bertambah mencapai 4,55 juta orang. 

"Jumlah penduduk bekerja bertambah 

4,55 juta orang dalam kurun waktu 

satu tahun terakhir dari 131,06 juta 

orang pada tahun 2021 menjadi 135,61 

juta orang pada tahun 2022," kita Ida 

dalam keterangannya, Selasa 

(26/7/2022). Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker), Ida Fauziyah menyatakan 

kondisi sektor ketenagakerjaan 

menunjukkan tanda-tanda pemulihan 

setelah sekitar 2 tahun menghadapi 

http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-1785108797/ri-korsel-sepakat-tempatkan-pekerja-migran-indonesia-di-hyundai-industry
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-1785108797/ri-korsel-sepakat-tempatkan-pekerja-migran-indonesia-di-hyundai-industry
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-1785108797/ri-korsel-sepakat-tempatkan-pekerja-migran-indonesia-di-hyundai-industry
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/26/sektor-ketenagakerjaan-mulai-pulih-jumlah-penduduk-bekerja-bertambah-455-juta-orang
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/26/sektor-ketenagakerjaan-mulai-pulih-jumlah-penduduk-bekerja-bertambah-455-juta-orang
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/26/sektor-ketenagakerjaan-mulai-pulih-jumlah-penduduk-bekerja-bertambah-455-juta-orang
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/26/sektor-ketenagakerjaan-mulai-pulih-jumlah-penduduk-bekerja-bertambah-455-juta-orang
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pandemi COVID-19. Salah satu 

indikator Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan 

meningkatnya penduduk yang bekerja. 

66. 26 July 

2022 

Warga Ciamis Ini Sudah 2 Hari 

Gelar Aksi Mogok Makan di 

Depan Kemenaker 

Negative Sejenak.onlin

e 

Jakarta-. Heriyanto warga Ciamis, Jawa 

Barat menggelar aksi mogok makan di 

depan kantor Kemenaker. "2 hari ini, 

saya sendiri," kata Heri saat dihubungi, 

Selasa (26/7/2022). Hal ini dilakukan 

Heriyanto untuk meminta haknya 

sebagai pekerja berupa upah hingga 

jaminan kecelakaan kerja. Aksi mogok 

makan ini dilakukan Heriyanto seorang 

diri. 

67. 26 July 

2022 

BSU 2022 Rp1 Juta Cair ke E-

Wallet? Cek, Ini Daftar 

Rekening Bank Penyalur BSU 

BPJS Ketenagakerjaan 

Neutral Ayo Bandung Bisakah BSU 2022 Rp1 juta cair ke e-

wallet? Sebelum mengetahui lebih 

lanjut mengenai pencairan BSU 2022, 

perlu diketahui bahwa e-wallet adalah 

layanan elektronik yang berfungsi 

untuk melakukan pembayaran. Lalu 

apakah pencairan BSU 2022 bisa 

melalui e-wallet? Perhatikan informasi 

di bawah ini hingga selesai agar tak 

keliru. : BSU 2022 Jadi Cair atau Tidak? 

68. 26 July 

2022 

Dapat Sinyal BSU 2022 Cair, 

Menaker Ida Fauziyah Beri 

Kepastian Kapan Tanggal 

Cairnya? 

Neutral Ayo Bandung Berikut pernyataan resmi dari Menaker 

Ida Fauziyah soal Pencairan Bantuan 

Subsidi Upah. Kapan BSU 2022 cair? 

LENGKONG, AYOBANDUNG. COM-- 

Pertanyaan kapan BSU 2022 cair, masih 

menjadi topik hangat yang 

diperbincangkan para pekerja atau 

buruh. 

69. 26 July 

2022 

Menaker Sebut Kondisi 

Ekonomi Sektor 

Ketenagakerjaan Tunjukkan 

Pemulihan 

Positive Assets.rri.co.i

d 

KBRN, Jakarta: Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mengatakan, kondisi 

perekonomian Indonesia, khususnya di 

sektor ketenagakerjaan menunjukkan 

tanda-tanda pemulihan. "Ini 

mengindikasikan bahwa penduduk usia 

kerja menjadi lebih aktif untuk masuk 

ke dalam pasar kerja, sekaligus tanda 

bahwa penduduk usia kerja mulai 

menunjukkan optimisme terhadap 

http://sejenak.online/berita/hot/warga-ciamis-ini-sudah-2-hari-gelar-aksi-mogok-makan-di-depan-kemenaker
http://sejenak.online/berita/hot/warga-ciamis-ini-sudah-2-hari-gelar-aksi-mogok-makan-di-depan-kemenaker
http://sejenak.online/berita/hot/warga-ciamis-ini-sudah-2-hari-gelar-aksi-mogok-makan-di-depan-kemenaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793980311/bsu-2022-rp1-juta-cair-ke-e-wallet-cek-ini-daftar-rekening-bank-penyalur-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793980311/bsu-2022-rp1-juta-cair-ke-e-wallet-cek-ini-daftar-rekening-bank-penyalur-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793980311/bsu-2022-rp1-juta-cair-ke-e-wallet-cek-ini-daftar-rekening-bank-penyalur-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793980311/bsu-2022-rp1-juta-cair-ke-e-wallet-cek-ini-daftar-rekening-bank-penyalur-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793980431/dapat-sinyal-bsu-2022-cair-menaker-ida-fauziyah-beri-kepastian-kapan-tanggal-cairnya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793980431/dapat-sinyal-bsu-2022-cair-menaker-ida-fauziyah-beri-kepastian-kapan-tanggal-cairnya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793980431/dapat-sinyal-bsu-2022-cair-menaker-ida-fauziyah-beri-kepastian-kapan-tanggal-cairnya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793980431/dapat-sinyal-bsu-2022-cair-menaker-ida-fauziyah-beri-kepastian-kapan-tanggal-cairnya
http://assets.rri.co.id/ekonomi/1553598/menaker-sebut-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-tunjukkan-pemulihan
http://assets.rri.co.id/ekonomi/1553598/menaker-sebut-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-tunjukkan-pemulihan
http://assets.rri.co.id/ekonomi/1553598/menaker-sebut-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-tunjukkan-pemulihan
http://assets.rri.co.id/ekonomi/1553598/menaker-sebut-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-tunjukkan-pemulihan
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perbaikan kondisi pasar kerja dalam 

konteks pemulihan ekonomi paska 

pandemi Covid-19," kata Menaker 

dalam siaran pers yang diterima, Selasa 

(26/7/2022). Setelah sekitar dua tahun 

menghadapi pandemi Covid-19. Ida 

mengungkapkan, kondisi pemulihan 

perekonomian di sektor 

ketenegakaerjaan setidaknya terlihat 

pada enam hal. 

70. 26 July 

2022 

Menaker Sebut Kondisi 

Ekonomi Sektor 

Ketenagakerjaan Tunjukkan 

Pemulihan 

Positive Rrinews Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) 

Ida Fauziyah mengatakan, kondisi 

perekonomian Indonesia, khususnya di 

sektor ketenagakerjaan menunjukkan 

tanda-tanda pemulihan. "Ini 

mengindikasikan bahwa penduduk usia 

kerja menjadi lebih aktif untuk masuk 

ke dalam pasar kerja, sekaligus tanda 

bahwa penduduk usia kerja mulai 

menunjukkan optimisme terhadap 

perbaikan kondisi pasar kerja dalam 

konteks pemulihan ekonomi paska 

pandemi Covid-19," kata Menaker 

dalam siaran pers yang diterima, Selasa 

(26/7/2022). Setelah sekitar dua tahun 

menghadapi pandemi Covid-19. Ida 

mengungkapkan, kondisi pemulihan 

perekonomian di sektor 

ketenegakaerjaan setidaknya terlihat 

pada enam hal. 

71. 26 July 

2022 

[Berita]Polda Metro Akan 

Bahas Pengaturan Jam Kerja 

Pekerja dengan Instansi 

Terkait 

Positive Creacorridor.

com 

Dalam pertemuan dengan pihak-pihak 

terkait, Polda Metro Jaya akan 

menghimpun setiap masukan yang 

disampaikan terkait kebijakan tersebut. 

Polda Metro Jaya menyebut bahwa 

pengaturan jam kerja bagi para pekerja 

di Ibu Kota masih sebatas usulan dan 

masih harus dimatangkan kembali. 

Wadirlantas Polda Metro Jaya AKBP 

Rusdy Pramana mengatakan bahwa 

wacana pengaturan jam kerja bagi para 

pekerja di Jakarta masih bergulir. "Ini 

namanya usulan, ide yang kami harus 

http://rri.co.id/ekonomi/1553598/menaker-sebut-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-tunjukkan-pemulihan
http://rri.co.id/ekonomi/1553598/menaker-sebut-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-tunjukkan-pemulihan
http://rri.co.id/ekonomi/1553598/menaker-sebut-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-tunjukkan-pemulihan
http://rri.co.id/ekonomi/1553598/menaker-sebut-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-tunjukkan-pemulihan
http://www.creacorridor.com/2022/07/beritapolda-metro-akan-bahas-pengaturan-jam-kerja-pekerja-dengan-instansi-terkait.html
http://www.creacorridor.com/2022/07/beritapolda-metro-akan-bahas-pengaturan-jam-kerja-pekerja-dengan-instansi-terkait.html
http://www.creacorridor.com/2022/07/beritapolda-metro-akan-bahas-pengaturan-jam-kerja-pekerja-dengan-instansi-terkait.html
http://www.creacorridor.com/2022/07/beritapolda-metro-akan-bahas-pengaturan-jam-kerja-pekerja-dengan-instansi-terkait.html
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bicarakan dengan masing-masing 

instansi terkait. 

72. 26 July 

2022 

Berita Liga Indonesia - Jadwal 

Klasemen, Hasil dan Berita 

terbaru Liga Indonesia 

Neutral 31left.com Berita Liga Italia- Jadwal Klasemen, 

Hasil dan Berita terbaru Liga Italia | 

31left. Sejumlah Kesepakatan 

Indonesia-China Usia Pertemuan 

Jokowi dan Xi Jinping | 31left. News 

Blog. Menaker: Pemerintah Hormati Uji 

Formil UU Cipta Kerja Secara Elegan | 

31left. 

73. 26 July 

2022 

Besok, Komnas HAM Akan 

Periksa Semua CCTV, Ponsel, 

dan Komunikasi Terkait 

Kematian Brigadir J 

Negative 31left.com Berita Liga Italia- Jadwal Klasemen, 

Hasil dan Berita terbaru Liga Italia | 

31left. Sejumlah Kesepakatan 

Indonesia-China Usia Pertemuan 

Jokowi dan Xi Jinping | 31left. News 

Blog. Menaker: Pemerintah Hormati Uji 

Formil UU Cipta Kerja Secara Elegan | 

31left. 

74. 26 July 

2022 

CSIS dan ICW Kritik Seleksi 

Anggota BPK yang Cenderung 

Akomodir Kader Partai 

Positive 31left.com Berita Liga Italia- Jadwal Klasemen, 

Hasil dan Berita terbaru Liga Italia | 

31left. Sejumlah Kesepakatan 

Indonesia-China Usia Pertemuan 

Jokowi dan Xi Jinping | 31left. News 

Blog. Menaker: Pemerintah Hormati Uji 

Formil UU Cipta Kerja Secara Elegan | 

31left. 

75. 26 July 

2022 

Berita Liga Indonesia - Jadwal 

Klasemen, Hasil dan Berita 

terbaru Liga Indonesia 

Neutral 31left.com Berita Liga Italia- Jadwal Klasemen, 

Hasil dan Berita terbaru Liga Italia | 

31left. Sejumlah Kesepakatan 

Indonesia-China Usia Pertemuan 

Jokowi dan Xi Jinping | 31left. News 

Blog. Menaker: Pemerintah Hormati Uji 

Formil UU Cipta Kerja Secara Elegan | 

31left. 

76. 26 July 

2022 

BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Rp1 

Juta Batai Cair ke Pekerja 

Kena PHK? 

Neutral Ayo Surabaya Pekerja kena PHK sebelum BSU BLT 

subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 

2022 cair, apakah batal dapat Rp1 juta? 

AYOSURABAYA.COM-- Pemutusan 

hubungan kerja alias PHK apakah 

mempengaruhi penerimaan BSU BLT 

subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 

2022 Rp1 juta?. Apakah artinya pekerja 

http://31left.com/berita-liga-indonesia-jadwal-klasemen-hasil-dan-berita-terbaru-liga-indonesia-31left-59
http://31left.com/berita-liga-indonesia-jadwal-klasemen-hasil-dan-berita-terbaru-liga-indonesia-31left-59
http://31left.com/berita-liga-indonesia-jadwal-klasemen-hasil-dan-berita-terbaru-liga-indonesia-31left-59
http://31left.com/besok-komnas-ham-akan-periksa-semua-cctv-ponsel-dan-komunikasi-terkait-kematian-brigadir-j-31left
http://31left.com/besok-komnas-ham-akan-periksa-semua-cctv-ponsel-dan-komunikasi-terkait-kematian-brigadir-j-31left
http://31left.com/besok-komnas-ham-akan-periksa-semua-cctv-ponsel-dan-komunikasi-terkait-kematian-brigadir-j-31left
http://31left.com/besok-komnas-ham-akan-periksa-semua-cctv-ponsel-dan-komunikasi-terkait-kematian-brigadir-j-31left
http://31left.com/csis-dan-icw-kritik-seleksi-anggota-bpk-yang-cenderung-akomodir-kader-partai-31left
http://31left.com/csis-dan-icw-kritik-seleksi-anggota-bpk-yang-cenderung-akomodir-kader-partai-31left
http://31left.com/csis-dan-icw-kritik-seleksi-anggota-bpk-yang-cenderung-akomodir-kader-partai-31left
http://31left.com/berita-liga-indonesia-jadwal-klasemen-hasil-dan-berita-terbaru-liga-indonesia-31left-58
http://31left.com/berita-liga-indonesia-jadwal-klasemen-hasil-dan-berita-terbaru-liga-indonesia-31left-58
http://31left.com/berita-liga-indonesia-jadwal-klasemen-hasil-dan-berita-terbaru-liga-indonesia-31left-58
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783980875/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-batai-cair-ke-pekerja-kena-phk
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783980875/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-batai-cair-ke-pekerja-kena-phk
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783980875/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-batai-cair-ke-pekerja-kena-phk
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783980875/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-batai-cair-ke-pekerja-kena-phk
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kena PHK yang seharusnya dapat BSU 

BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 batal cair Rp1 

juta?. Pekerja kena PHK mulai risau, 

apakah BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta batal 

cair bagi mereka yang tak lagi bekerja 

sebelum pencairan bantuan subsidi 

upah?. 

77. 26 July 

2022 

Menaker: Kondisi Ekonomi 

Sektor Ketenagakerjaan Mulai 

Tunjukkan Pemulihan - 

KORAN NUSANTARA 

Positive Mediakorann

usantara.com 

Com- Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker), Ida Fauziyah, menyatakan 

bahwa kondisi perekonomian 

Indonesia, khususnya di sektor 

ketenagakerjaan menunjukkan tanda-

tanda pemulihan setelah sekitar 2 

tahun menghadapi pandemi COVID-19. 

Menaker mengatakan, kondisi 

pemulihan perekonomian di sektor 

ketenegakaerjaan tersebut setidaknya 

terlihat pada enam hal. "Itu 

mengindikasikan bahwa penduduk usia 

kerja menjadi lebih aktif untuk masuk 

ke dalam pasar kerja, sekaligus tanda 

bahwa penduduk usia kerja mulai 

menunjukkan optimisme terhadap 

perbaikan kondisi pasar kerja dalam 

konteks pemulihan ekonomi paska 

pandemi COVID-19," kata Menaker 

melalui Siaran Pers Biro Humas 

Kemnaker, Selasa (26/7/2022). Jakarta, 

mediakorannusantara. 

78. 26 July 

2022 

Bekali Parpol Tak Korupsi, KPK 

Gelar Program PCB Terpadu 

Positive Pontas.id Melalui kegiatan pembekalan 

antikorupsi yang merupakan rangkaian 

kegiatan program Politik Cerdas 

Beritegritas (PCB) Terpadu 2022, KPK 

fokus mendorong penguatan integritas 

internal partai politik. Kali ini 

pembekalan diberikan untuk para 

pengurus dan kader Partai Kebangkitan 

Bangsa (PKB)," kata PltJuru Bicara KPK, 

Ipi Maryati di Gedung Pusat Edukasi 

Antikorupsi KPK, Selasa (26/7/2022). Ipi 

memaparkan, Pada tahun 2016- 2017 

KPK bersama LIPI melakukan kajian 

http://mediakorannusantara.com/menaker-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-pemulihan
http://mediakorannusantara.com/menaker-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-pemulihan
http://mediakorannusantara.com/menaker-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-pemulihan
http://mediakorannusantara.com/menaker-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-pemulihan
http://pontas.id/2022/07/26/bekali-parpol-tak-korupsi-kpk-gelar-program-pcb-terpadu
http://pontas.id/2022/07/26/bekali-parpol-tak-korupsi-kpk-gelar-program-pcb-terpadu
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yang mengidentifikasi lima masalah 

utama terkait integritas partai politik. 

Dalam acara tersebut, kata Ipi, Ketua 

KPK Firli Bahuri akan membuka 

kegiatan bersama Wakil Ketum PKB Ida 

Fauziyah dan Sekjen Hasanuddin 

Wahid. 

79. 26 July 

2022 

PAN Bicara Peluang Erick 

Thohir Jadi Pendamping 

Capres Koalisi Indonesia 

Bersatu 

Positive 31left.com Sejumlah Kesepakatan Indonesia-China 

Usia Pertemuan Jokowi dan Xi Jinping | 

31left. News Blog. Menaker: 

Pemerintah Hormati Uji Formil UU 

Cipta Kerja Secara Elegan | 31left. 

Berita Liga Italia- Jadwal Klasemen, 

Hasil dan Berita terbaru Liga Italia | 

31left. 

80. 26 July 

2022 

Pelaksanaan Citayam Fashion 

Week Disarankan Pindah ke 

Kota Tua 

Neutral 31left.com Menaker: Pemerintah Hormati Uji 

Formil UU Cipta Kerja Secara Elegan | 

31left. News Blog. Berita Liga Italia- 

Jadwal Klasemen, Hasil dan Berita 

terbaru Liga Italia | 31left. Sejumlah 

Kesepakatan Indonesia-China Usia 

Pertemuan Jokowi dan Xi Jinping | 

31left. 

81. 26 July 

2022 

Respons Bonge Ketika Gisel 

Melumasi Tangannya dengan 

Body Lotion 

Neutral 31left.com News Blog. Menaker: Pemerintah 

Hormati Uji Formil UU Cipta Kerja 

Secara Elegan | 31left. Berita Liga Italia- 

Jadwal Klasemen, Hasil dan Berita 

terbaru Liga Italia | 31left. Sejumlah 

Kesepakatan Indonesia-China Usia 

Pertemuan Jokowi dan Xi Jinping | 

31left. 

82. 26 July 

2022 

Buruh Desak Anies Baswedan 

Segera Banding Putusan PTUN 

Jakarta Terkait UMP DKI 

Neutral 31left.com News Blog. Menaker: Pemerintah 

Hormati Uji Formil UU Cipta Kerja 

Secara Elegan | 31left. Berita Liga Italia- 

Jadwal Klasemen, Hasil dan Berita 

terbaru Liga Italia | 31left. Sejumlah 

Kesepakatan Indonesia-China Usia 

Pertemuan Jokowi dan Xi Jinping | 

31left. 

83. 26 July 

2022 

Jaksa KPK Tuntut 2 Penyuap 

Pejabat Pajak Masing-masing 

3 dan 4 Tahun Penjara 

Negative 31left.com Berita Liga Italia- Jadwal Klasemen, 

Hasil dan Berita terbaru Liga Italia | 

31left. Sejumlah Kesepakatan 

http://31left.com/pan-bicara-peluang-erick-thohir-jadi-pendamping-capres-koalisi-indonesia-bersatu-31left
http://31left.com/pan-bicara-peluang-erick-thohir-jadi-pendamping-capres-koalisi-indonesia-bersatu-31left
http://31left.com/pan-bicara-peluang-erick-thohir-jadi-pendamping-capres-koalisi-indonesia-bersatu-31left
http://31left.com/pan-bicara-peluang-erick-thohir-jadi-pendamping-capres-koalisi-indonesia-bersatu-31left
http://31left.com/pelaksanaan-citayam-fashion-week-disarankan-pindah-ke-kota-tua-31left
http://31left.com/pelaksanaan-citayam-fashion-week-disarankan-pindah-ke-kota-tua-31left
http://31left.com/pelaksanaan-citayam-fashion-week-disarankan-pindah-ke-kota-tua-31left
http://31left.com/respons-bonge-ketika-gisel-melumasi-tangannya-dengan-body-lotion-31left
http://31left.com/respons-bonge-ketika-gisel-melumasi-tangannya-dengan-body-lotion-31left
http://31left.com/respons-bonge-ketika-gisel-melumasi-tangannya-dengan-body-lotion-31left
http://31left.com/buruh-desak-anies-baswedan-segera-banding-putusan-ptun-jakarta-terkait-ump-dki-31left
http://31left.com/buruh-desak-anies-baswedan-segera-banding-putusan-ptun-jakarta-terkait-ump-dki-31left
http://31left.com/buruh-desak-anies-baswedan-segera-banding-putusan-ptun-jakarta-terkait-ump-dki-31left
http://31left.com/jaksa-kpk-tuntut-2-penyuap-pejabat-pajak-masing-masing-3-dan-4-tahun-penjara-31left
http://31left.com/jaksa-kpk-tuntut-2-penyuap-pejabat-pajak-masing-masing-3-dan-4-tahun-penjara-31left
http://31left.com/jaksa-kpk-tuntut-2-penyuap-pejabat-pajak-masing-masing-3-dan-4-tahun-penjara-31left
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Indonesia-China Usia Pertemuan 

Jokowi dan Xi Jinping | 31left. 

Menaker: Pemerintah Hormati Uji 

Formil UU Cipta Kerja Secara Elegan | 

31left. News Blog. 

84. 26 July 

2022 

Indonesia Disebut Memiliki 

Tenaga Kerja Berlimpah 

Neutral Medcom.id Indonesia disebut negara yang 

beruntung memiliki tenaga kerja 

berlimpah. Hal itu diungkapkan Ketua 

Umum Harmonisasi Integrasi Mitra 

Pengusaha Tenaga Kerja Indonesia 

(Himsataki) Tegap Herjadmo menyikapi 

arahan dari Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Afriansyah Noor 

terkait banyaknya tenaga kerja usia 

produktif. Dia menyebut Indonesia dan 

Korea Selatan sudah lama bekerjasama. 

Pekerja Indonesia selalu mendapat nilai 

positif bagi perusahaan pengguna. 

85. 26 July 

2022 

Kemnaker Beri Kepastian 

Jadwal Pencairan BSU 2022? 

Sinyal Sudah di Depan Mata 

Neutral Ayo Bandung Seperti diketahui, pada 1 Mei 2022 lalu 

Kemnaker memberikan pernyataan 

bahwa BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 

akan kembali cair. "Untuk mendorong 

pemulihan ekonomi nasional, 

pemerintah (melalui Kemnaker) 

kembali menyalurkan Bantuan Subsidi 

Gaji atau Upah (BSU) bagi pekerja atau 

buruh di tahun 2022," tulis Kemnaker 

melalui laman resmi Instagram milik 

Kementerian Ketenagakerjaan. Berikut 

ini adalah informasi terbaru mengenai 

jadwal pencarian BSU 2022. Hingga 

kini, kapan BSU 2022 cair masih 

menjadi pertanyaan dari banyak 

pekerja dan buruh. 

86. 26 July 

2022 

Polda Metro Sebut 

Pengaturan Jam Kerja untuk 

Urai Kemacetan di Jakarta 

Baru Sebatas Usulan 

Positive Kompas Wadirlantas Polda Metro Jaya AKBP 

Rusdy Pramana mengatakan, kepolisian 

masih membahas secara internal 

wacana pengaturan jam masuk kerja 

bagi para pekerja di Jakarta. 

Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Polda 

Metro Jaya Komisaris Besar Latif 

Usman menyiapkan sejumlah program 

untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. 

Usulan itu, kata Latif, berdasarkan hasil 

http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/VNnOW4Ob-indonesia-disebut-memiliki-tenaga-kerja-berlimpah
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/VNnOW4Ob-indonesia-disebut-memiliki-tenaga-kerja-berlimpah
http://www.ayojakarta.com/news/pr-763981007/kemnaker-beri-kepastian-jadwal-pencairan-bsu-2022-sinyal-sudah-di-depan-mata
http://www.ayojakarta.com/news/pr-763981007/kemnaker-beri-kepastian-jadwal-pencairan-bsu-2022-sinyal-sudah-di-depan-mata
http://www.ayojakarta.com/news/pr-763981007/kemnaker-beri-kepastian-jadwal-pencairan-bsu-2022-sinyal-sudah-di-depan-mata
http://megapolitan.kompas.com/read/2022/07/26/18372861/polda-metro-sebut-pengaturan-jam-kerja-untuk-urai-kemacetan-di-jakarta
http://megapolitan.kompas.com/read/2022/07/26/18372861/polda-metro-sebut-pengaturan-jam-kerja-untuk-urai-kemacetan-di-jakarta
http://megapolitan.kompas.com/read/2022/07/26/18372861/polda-metro-sebut-pengaturan-jam-kerja-untuk-urai-kemacetan-di-jakarta
http://megapolitan.kompas.com/read/2022/07/26/18372861/polda-metro-sebut-pengaturan-jam-kerja-untuk-urai-kemacetan-di-jakarta
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analisis terkait kemacetan Jakarta pada 

jam rawan di pagi hari. "Jam 06.00 

sampai 09.00 pagi itu padat di Jakarta. 

87. 26 July 

2022 

BP2MI: Negara Wajib Biayai 

Pekerja Migran Indonesia, 

Kebutuhan Anggaran Capai 8-

9 Triliun Rupiah 

Neutral Tribun Bali Penempatan Pekerja Migran Indonesia 

( PMI) ke luar negeri menjadi perhatian 

serius Badan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia ( BP2MI). "Namun 

juga memiliki nilai strategis dan nilai 

tambah, yaitu dengan mendapatkan 

peningkatan keahlian, keterampilan, 

yang pada akhirnya bisa dimanfaatkan 

untuk pembangunan Indonesia di masa 

mendatang," bebernya. Di tahun 2020 

Indonesia hanya bisa menempatkan 

sekitar 113 ribu pekerja dan di tahun 

2021 hanya bisa 72 ribu pekerja. 

Demikian juga dengan jumlah negara 

penempatan, jika sebelum COVID-19 

Indonesia bisa menempatkan PMI ke 

150 negara tapi karena situasi COVID-

19 yang belum pulih secara global 

walaupun kasusnya sudah melandai, 

Indonesia baru bisa menempatkan PMI 

hanya ke 69 negara. 

88. 26 July 

2022 

Peluang kerja PMI di Korsel 

terbuka lebar 

Positive Antara 

Sulteng 

Peluang kerja Korea Selatan kembali 

terbuka lebar setelah dua pejabat teras 

bidang ketenagakerjaan secara terpisah 

bertemu dengan pimpinan perusahaan 

multi nasional asal negara itu di 

Jakarta. Peluang ini harus diambil dan 

dimanfaatkan semaksimal mungkin 

agar peluang kerja di perusahaan dan 

dari negara lain juga terbuka. Wakil 

Menteri Ketenagakerjaan 

(Wamenaker), Afriansyah Noor, dan 

Kepala Kepala Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 

Benny Rhamdani, menyambut positif 

kerja sama penempatan pekerja migran 

Indonesia (PMI) untuk bekerja di 

Hyundai Heavy Industry (HHI) di Korea 

Selatan. "Pemerintah sangat peduli dan 

mendukung penuh penempatan PMI 

untuk bekerja di HHI," kata Wamenaker 

http://bali.tribunnews.com/2022/07/26/bp2mi-negara-wajib-biayai-pekerja-migran-indonesia-kebutuhan-anggaran-capai-8-9-triliun-rupiah
http://bali.tribunnews.com/2022/07/26/bp2mi-negara-wajib-biayai-pekerja-migran-indonesia-kebutuhan-anggaran-capai-8-9-triliun-rupiah
http://bali.tribunnews.com/2022/07/26/bp2mi-negara-wajib-biayai-pekerja-migran-indonesia-kebutuhan-anggaran-capai-8-9-triliun-rupiah
http://bali.tribunnews.com/2022/07/26/bp2mi-negara-wajib-biayai-pekerja-migran-indonesia-kebutuhan-anggaran-capai-8-9-triliun-rupiah
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3019717/peluang-kerja-pmi-di-korsel-terbuka-lebar
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3019717/peluang-kerja-pmi-di-korsel-terbuka-lebar
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di laman resmi Kemenaker, Senin 

(25/7), dan menyatakan akan selektif 

memilih Perusahaan Penempatan 

Pekerja Migran Indonesia (P3MI) serta 

terus memantau kinerjanya. 

89. 26 July 

2022 

Peluang kerja PMI di Korsel 

terbuka lebar 

Positive Antara 

Kalteng 

Peluang kerja Korea Selatan kembali 

terbuka lebar setelah dua pejabat teras 

bidang ketenagakerjaan secara terpisah 

bertemu dengan pimpinan perusahaan 

multi nasional asal negara itu di 

Jakarta. Peluang kerja Korea Selatan 

kembali terbuka lebar setelah dua 

pejabat teras bidang ketenagakerjaan 

secara terpisah bertemu dengan 

pimpinan perusahaan multi nasional 

asal negara itu di Jakarta. Peluang ini 

harus diambil dan dimanfaatkan 

semaksimal mungkin agar peluang 

kerja di perusahaan dan dari negara 

lain juga terbuka. Peluang ini harus 

diambil dan dimanfaatkan semaksimal 

mungkin agar peluang kerja di 

perusahaan dan dari negara lain juga 

terbuka. 

90. 26 July 

2022 

Peluang kerja PMI di Korsel 

terbuka lebar 

Positive Antara Jateng - Peluang kerja Korea Selatan kembali 

terbuka lebar setelah dua pejabat teras 

bidang ketenagakerjaan secara terpisah 

bertemu dengan pimpinan perusahaan 

multi nasional asal negara itu di 

Jakarta. - Peluang kerja Korea Selatan 

kembali terbuka lebar setelah dua 

pejabat teras bidang ketenagakerjaan 

secara terpisah bertemu dengan 

pimpinan perusahaan multi nasional 

asal negara itu di Jakarta. Pertama, 

penempatan oleh BP2MI dengan 

skema goverment to government (G to 

G) di bawah kerangka kerjasama 

Indonesia-Korsel dengan skema 

Employment Permit System 

(EPS).Kedua, penempatan oleh 

perusahaan penempatan pekerja 

migran Indonesia untuk penempatan 

PMI pada pemberi kerja berbadan 

http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3019717/peluang-kerja-pmi-di-korsel-terbuka-lebar
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3019717/peluang-kerja-pmi-di-korsel-terbuka-lebar
http://jateng.antaranews.com/nasional/berita/3019717/peluang-kerja-pmi-di-korsel-terbuka-lebar
http://jateng.antaranews.com/nasional/berita/3019717/peluang-kerja-pmi-di-korsel-terbuka-lebar
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hukum. Peluang ini harus diambil dan 

dimanfaatkan semaksimal mungkin 

agar peluang kerja di perusahaan dan 

dari negara lain juga terbuka. 

91. 26 July 

2022 

Peluang kerja PMI di Korsel 

terbuka lebar 

Positive Antara Peluang kerja Korea Selatan kembali 

terbuka lebar setelah dua pejabat teras 

bidang ketenagakerjaan secara terpisah 

bertemu dengan pimpinan perusahaan 

multi nasional asal negara itu di 

Jakarta. Peluang ini harus diambil dan 

dimanfaatkan semaksimal mungkin 

agar peluang kerja di perusahaan dan 

dari negara lain juga terbuka. Wakil 

Menteri Ketenagakerjaan 

(Wamenaker), Afriansyah Noor, dan 

Kepala Kepala Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 

Benny Rhamdani, menyambut positif 

kerja sama penempatan pekerja migran 

Indonesia (PMI) untuk bekerja di 

Hyundai Heavy Industry (HHI) di Korea 

Selatan. "Pemerintah sangat peduli dan 

mendukung penuh penempatan PMI 

untuk bekerja di HHI," kata Wamenaker 

di laman resmi Kemenaker, Senin 

(25/7), dan menyatakan akan selektif 

memilih Perusahaan Penempatan 

Pekerja Migran Indonesia (P3MI) serta 

terus memantau kinerjanya. 

92. 26 July 

2022 

Menaker: Kondisi Ekonomi 

Sektor Ketenagakerjaan Mulai 

Tunjukkan Pemulihan 

Positive Merdeka Menaker mengatakan, kondisi 

pemulihan perekonomian di sektor 

ketenagakerjaan tersebut setidaknya 

terlihat pada enam hal. "Ini 

mengindikasikan bahwa penduduk usia 

kerja menjadi lebih aktif untuk masuk 

ke dalam pasar kerja, sekaligus tanda 

bahwa penduduk usia kerja mulai 

menunjukkan optimisme terhadap 

perbaikan kondisi pasar kerja dalam 

konteks pemulihan ekonomi paska 

pandemi Covid-19," kata Menaker 

melalui Siaran Pers Biro Humas 

Kemnaker, Selasa (26/7). Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

http://www.antaranews.com/berita/3019717/peluang-kerja-pmi-di-korsel-terbuka-lebar
http://www.antaranews.com/berita/3019717/peluang-kerja-pmi-di-korsel-terbuka-lebar
http://www.merdeka.com/peristiwa/menaker-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-pemulihan.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/menaker-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-pemulihan.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/menaker-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-pemulihan.html
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menyatakan bahwa kondisi 

perekonomian Indonesia, khususnya di 

sektor ketenagakerjaan menunjukkan 

tanda-tanda pemulihan setelah sekitar 

2 tahun menghadapi pandemi Covid-

19. Pertama, pertumbuhan ekonomi 

pada Triwulan I 2022 mencapai 5,01 % 

(y-o-y). 

93. 26 July 

2022 

Peluang kerja PMI di Korsel 

terbuka lebar 

Positive Antara Riau Peluang kerja Korea Selatan kembali 

terbuka lebar setelah dua pejabat teras 

bidang ketenagakerjaan secara terpisah 

bertemu dengan pimpinan perusahaan 

multi nasional asal negara itu di 

Jakarta. Peluang ini harus diambil dan 

dimanfaatkan semaksimal mungkin 

agar peluang kerja di perusahaan dan 

dari negara lain juga terbuka. Wakil 

Menteri Ketenagakerjaan 

(Wamenaker), Afriansyah Noor, dan 

Kepala Kepala Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 

Benny Rhamdani, menyambut positif 

kerja sama penempatan pekerja migran 

Indonesia (PMI) untuk bekerja di 

Hyundai Heavy Industry (HHI) di Korea 

Selatan. "Pemerintah sangat peduli dan 

mendukung penuh penempatan PMI 

untuk bekerja di HHI," kata Wamenaker 

di laman resmi Kemenaker, Senin 

(25/7), dan menyatakan akan selektif 

memilih Perusahaan Penempatan 

Pekerja Migran Indonesia (P3MI) serta 

terus memantau kinerjanya. 

94. 26 July 

2022 

Peluang kerja PMI di Korsel 

terbuka lebar 

Positive Antara Sumut - Peluang kerja Korea Selatan kembali 

terbuka lebar setelah dua pejabat teras 

bidang ketenagakerjaan secara terpisah 

bertemu dengan pimpinan perusahaan 

multi nasional asal negara itu di 

Jakarta. Pertama, penempatan oleh 

BP2MI dengan skema goverment to 

government (G to G) di bawah 

kerangka kerjasama Indonesia-Korsel 

dengan skema Employment Permit 

System (EPS).Kedua, penempatan oleh 

http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3019717/peluang-kerja-pmi-di-korsel-terbuka-lebar
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3019717/peluang-kerja-pmi-di-korsel-terbuka-lebar
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3019717/peluang-kerja-pmi-di-korsel-terbuka-lebar
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3019717/peluang-kerja-pmi-di-korsel-terbuka-lebar
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perusahaan penempatan pekerja 

migran Indonesia untuk penempatan 

PMI pada pemberi kerja berbadan 

hukum. Peluang ini harus diambil dan 

dimanfaatkan semaksimal mungkin 

agar peluang kerja di perusahaan dan 

dari negara lain juga terbuka. Wakil 

Menteri Ketenagakerjaan 

(Wamenaker), Afriansyah Noor, dan 

Kepala Kepala Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 

Benny Rhamdani, menyambut positif 

kerja sama penempatan pekerja migran 

Indonesia (PMI) untuk bekerja di 

Hyundai Heavy Industry (HHI) di Korea 

Selatan. 

95. 26 July 

2022 

BSU 2022 Sudah Cair? Cek 

Statusmu di Link Resmi 

Kemenaker dan Dapatkan BLT 

Subsidi Gaji Rp1 Juta 

Positive Pikiran 

Rakyat Depok 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 

kembali disalurkan oleh pemerintah 

kepada pekerja yang memenuhi 

kriteria. BSU 2022 dijanjikan untuk 

kembali cair kepada pekerja yang 

terpilih menjadi penerima bantuan dari 

Kemenaker ini. BSU 2022 sudah cair? 

Pekerja bisa cek status masing-masing 

lewat link resmi Kemenaker yang akan 

diberikan di akhir artikel ini. 

96. 26 July 

2022 

Peluang kerja PMI di Korsel 

terbuka lebar 

Positive Newsexplore

r.net 

Peluang kerja Korea Selatan kembali 

terbuka lebar setelah dua pejabat teras 

bidang ketenagakerjaan secara terpisah 

bertemu dengan pimpinan perusahaan 

multi nasional asal negara itu di 

Jakarta. Peluang ini harus diambil dan 

dimanfaatkan semaksimal mungkin 

agar peluang kerja di perusahaan dan 

dari negara lain juga terbuka. Wakil 

Menteri Ketenagakerjaan 

(Wamenaker), Afriansyah Noor, dan 

Kepala Kepala Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 

Benny Rhamdani, menyambut positif 

kerja sama penempatan pekerja migran 

Indonesia (PMI) untuk bekerja di 

Hyundai Heavy Industry (HHI) di Korea 

Selatan. "Pemerintah sangat peduli dan 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095109928/bsu-2022-sudah-cair-cek-statusmu-di-link-resmi-kemenaker-dan-dapatkan-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095109928/bsu-2022-sudah-cair-cek-statusmu-di-link-resmi-kemenaker-dan-dapatkan-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095109928/bsu-2022-sudah-cair-cek-statusmu-di-link-resmi-kemenaker-dan-dapatkan-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095109928/bsu-2022-sudah-cair-cek-statusmu-di-link-resmi-kemenaker-dan-dapatkan-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://newsexplorer.net/peluang-kerja-pmi-di-korsel-terbuka-lebar-s2685476.html
http://newsexplorer.net/peluang-kerja-pmi-di-korsel-terbuka-lebar-s2685476.html
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mendukung penuh penempatan PMI 

untuk bekerja di HHI," kata Wamenaker 

di laman resmi Kemenaker, Senin 

(25/7), dan menyatakan akan selektif 

memilih Perusahaan Penempatan 

Pekerja Migran Indonesia (P3MI) serta 

terus memantau kinerjanya. 

97. 26 July 

2022 

Peluang kerja PMI di Korsel 

terbuka lebar 

Positive Antara Papua Peluang kerja Korea Selatan kembali 

terbuka lebar setelah dua pejabat teras 

bidang ketenagakerjaan secara terpisah 

bertemu dengan pimpinan perusahaan 

multi nasional asal negara itu di 

Jakarta. Peluang ini harus diambil dan 

dimanfaatkan semaksimal mungkin 

agar peluang kerja di perusahaan dan 

dari negara lain juga terbuka. Wakil 

Menteri Ketenagakerjaan 

(Wamenaker), Afriansyah Noor, dan 

Kepala Kepala Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 

Benny Rhamdani, menyambut positif 

kerja sama penempatan pekerja migran 

Indonesia (PMI) untuk bekerja di 

Hyundai Heavy Industry (HHI) di Korea 

Selatan. "Pemerintah sangat peduli dan 

mendukung penuh penempatan PMI 

untuk bekerja di HHI," kata Wamenaker 

di laman resmi Kemenaker, Senin 

(25/7), dan menyatakan akan selektif 

memilih Perusahaan Penempatan 

Pekerja Migran Indonesia (P3MI) serta 

terus memantau kinerjanya. 

98. 26 July 

2022 

Menaker: Pemerintah 

Hormati Uji Formil UU Cipta 

Kerja Secara Elegan - 

DetikFakta. com Setiap Detik, 

Selalu Ada Fakta Baru! 

Neutral Detikfakta.co

m 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- 

Pemerintah telah secara elegan 

menghormati dan mentaati uji formil 

UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja 

yang dinyatakan inkonstitusional 

bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi 

(MK). Ida mengatakan, pihak-pihak 

terkait dapat mengambil pembelajaran 

berharga dari putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 atas 

uji formil UU Nomor 11/2020 tentang 

Cipta Kerja yang menyatakan UU Cipta 

http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3019717/peluang-kerja-pmi-di-korsel-terbuka-lebar
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3019717/peluang-kerja-pmi-di-korsel-terbuka-lebar
http://detikfakta.com/bisnis/menaker-pemerintah-hormati-uji-formil-uu-cipta-kerja-secara-elegan
http://detikfakta.com/bisnis/menaker-pemerintah-hormati-uji-formil-uu-cipta-kerja-secara-elegan
http://detikfakta.com/bisnis/menaker-pemerintah-hormati-uji-formil-uu-cipta-kerja-secara-elegan
http://detikfakta.com/bisnis/menaker-pemerintah-hormati-uji-formil-uu-cipta-kerja-secara-elegan
http://detikfakta.com/bisnis/menaker-pemerintah-hormati-uji-formil-uu-cipta-kerja-secara-elegan
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Kerja inkonstitusional bersyarat. 

"Terhadap putusan MK tersebut, secara 

elegan pemerintah menghormati dan 

melaksanakan putusan MK, yakni 

dengan menerbitkan UU 13/2022 

tentang Perubahan Kedua UU 12/2011 

tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan yang menjadi 

dasar pembentukan UU Cipta Kerja," 

ucapnya. Begitu pula dengan UU 

11/2020 tentang Cipta Kerja, 

khususnya klaster ketenagakerjaan. 

99. 26 July 

2022 

Cek Nama Penerima BLT 

Subsidi Gaji, Buruan Login 

kemnaker.go.id! 

Positive Okezone BLT subsidi gaji cari Rp1 juta. Pekerja 

bisa mengecek nama penerima BLT 

subsidi gaji dengan login 

kemnaker.go.id. Adapun cara penerima 

BSU atau subsid gaji dapat dilakukan 

melalui laman resmi kemnaker 

bsu.kemnaker.go.id yang dikutip, 

Selasa (26/6/2022):. Login kedalam 

akun Anda. 5. Cek Pemberitahuan. 

100. 26 July 

2022 

Kemenaker: Malaysia Tunduk 

dan Patuhi Penempatan PMI 

Melalui Sistem RI 

Positive Kompas Besok kita adakan join working group, 

akan ada hasil penandatanganan RoD 

pada hari Kamis ini, di Indonesia yang 

akan dihadiri oleh Kemenaker, Duta 

Besar RI (untuk Malaysia), dan 

Kemenlu," ucapnya. Pemerintah 

Indonesia menghentikan sementara 

penempatan pekerja migran Indonesia 

(PMI) ke Malaysia. Lantaran Malaysia 

mengingkari kesepakatan perjanjian 

yang telah ditandatangani pada 1 April 

2022. Staf Khusus Menteri 

Ketenagakerjaan Dita Indah Sari 

mengatakan, kedua belah pihak antara 

pemerintah RI dengan Malaysia mulai 

menemukan titik kesepakatan. 

101. 26 July 

2022 

Kemenaker: Malaysia Tunduk 

dan Patuhi Penempatan PMI 

Melalui Sistem RI 

Positive Kompas Besok kita adakan join working group, 

akan ada hasil penandatanganan RoD 

pada hari Kamis ini, di Indonesia yang 

akan dihadiri oleh Kemenaker, Duta 

Besar RI (untuk Malaysia), dan 

Kemenlu," ucapnya. Pemerintah 

Indonesia menghentikan sementara 

http://economy.okezone.com/read/2022/07/26/320/2636583/cek-nama-penerima-blt-subsidi-gaji-buruan-login-kemnaker-go-id
http://economy.okezone.com/read/2022/07/26/320/2636583/cek-nama-penerima-blt-subsidi-gaji-buruan-login-kemnaker-go-id
http://economy.okezone.com/read/2022/07/26/320/2636583/cek-nama-penerima-blt-subsidi-gaji-buruan-login-kemnaker-go-id
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/07/26/191557326/kemenaker-malaysia-tunduk-dan-patuhi-penempatan-pmi-melalui-sistem-ri
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/07/26/191557326/kemenaker-malaysia-tunduk-dan-patuhi-penempatan-pmi-melalui-sistem-ri
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/07/26/191557326/kemenaker-malaysia-tunduk-dan-patuhi-penempatan-pmi-melalui-sistem-ri
http://money.kompas.com/read/2022/07/26/191557326/kemenaker-malaysia-tunduk-dan-patuhi-penempatan-pmi-melalui-sistem-ri
http://money.kompas.com/read/2022/07/26/191557326/kemenaker-malaysia-tunduk-dan-patuhi-penempatan-pmi-melalui-sistem-ri
http://money.kompas.com/read/2022/07/26/191557326/kemenaker-malaysia-tunduk-dan-patuhi-penempatan-pmi-melalui-sistem-ri
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penempatan pekerja migran Indonesia 

(PMI) ke Malaysia. Lantaran Malaysia 

mengingkari kesepakatan perjanjian 

yang telah ditandatangani pada 1 April 

2022. Staf Khusus Menteri 

Ketenagakerjaan Dita Indah Sari 

mengatakan, kedua belah pihak antara 

pemerintah RI dengan Malaysia mulai 

menemukan titik kesepakatan. 

102. 26 July 

2022 

Menaker: Kondisi sektor 

ketenagakerjaan mulai 

perlihatkan pemulihan 

Positive Antara "Ini mengindikasikan bahwa penduduk 

usia kerja menjadi lebih aktif untuk 

masuk ke dalam pasar kerja, sekaligus 

tanda bahwa penduduk usia kerja 

mulai menunjukkan optimisme 

terhadap perbaikan kondisi pasar kerja 

dalam konteks pemulihan ekonomi 

pasca pandemi COVID-19," tutur 

Menaker Ida dalam keterangan tertulis 

yang diterima di Jakarta, Selasa. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

mengatakan bahwa kondisi sektor 

ketenagakerjaan memperlihatkan 

tanda pemulihan setelah dua tahun 

menghadapi pandemi COVID-19 salah 

satunya dilihat dari Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (TPAK) naik dari 68,08 

persen pada 2021 menjadi 69,06 

persen pada 2022. Ida juga 

menjelaskan kondisi pemulihan 

perekonomian di sektor 

ketenagakerjaan juga terlihat dari 

pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 

2022 mencapai 5,01 persen. Sumber 

pertumbuhan tertinggi adalah sektor 

industri yaitu sebesar 1,06 persen. 

103. 26 July 

2022 

Menaker: Kondisi sektor 

ketenagakerjaan mulai 

perlihatkan pemulihan 

Positive Antara 

Kalteng 

"Ini mengindikasikan bahwa penduduk 

usia kerja menjadi lebih aktif untuk 

masuk ke dalam pasar kerja, sekaligus 

tanda bahwa penduduk usia kerja 

mulai menunjukkan optimisme 

terhadap perbaikan kondisi pasar kerja 

dalam konteks pemulihan ekonomi 

pasca pandemi COVID-19," tutur 

Menaker Ida dalam keterangan tertulis 

http://www.antaranews.com/berita/3019837/menaker-kondisi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-perlihatkan-pemulihan
http://www.antaranews.com/berita/3019837/menaker-kondisi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-perlihatkan-pemulihan
http://www.antaranews.com/berita/3019837/menaker-kondisi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-perlihatkan-pemulihan
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3019837/menaker-kondisi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-perlihatkan-pemulihan
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3019837/menaker-kondisi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-perlihatkan-pemulihan
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3019837/menaker-kondisi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-perlihatkan-pemulihan
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yang diterima di Jakarta, Selasa. "Ini 

mengindikasikan bahwa penduduk usia 

kerja menjadi lebih aktif untuk masuk 

ke dalam pasar kerja, sekaligus tanda 

bahwa penduduk usia kerja mulai 

menunjukkan optimisme terhadap 

perbaikan kondisi pasar kerja dalam 

konteks pemulihan ekonomi pasca 

pandemi COVID-19," tutur Menaker Ida 

dalam keterangan tertulis yang 

diterima di Jakarta, Selasa. Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

mengatakan bahwa kondisi sektor 

ketenagakerjaan memperlihatkan 

tanda pemulihan setelah dua tahun 

menghadapi pandemi COVID-19 salah 

satunya dilihat dari Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (TPAK) naik dari 68,08 

persen pada 2021 menjadi 69,06 

persen pada 2022. Ida juga 

menjelaskan kondisi pemulihan 

perekonomian di sektor 

ketenagakerjaan juga terlihat dari 

pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 

2022 mencapai 5,01 persen. 

104. 26 July 

2022 

Menaker: Kondisi sektor 

ketenagakerjaan mulai 

perlihatkan pemulihan 

Positive Antara Jateng "Ini mengindikasikan bahwa penduduk 

usia kerja menjadi lebih aktif untuk 

masuk ke dalam pasar kerja, sekaligus 

tanda bahwa penduduk usia kerja 

mulai menunjukkan optimisme 

terhadap perbaikan kondisi pasar kerja 

dalam konteks pemulihan ekonomi 

pasca pandemi COVID-19," tutur 

Menaker Ida dalam keterangan tertulis 

yang diterima di Jakarta, Selasa. "Ini 

mengindikasikan bahwa penduduk usia 

kerja menjadi lebih aktif untuk masuk 

ke dalam pasar kerja, sekaligus tanda 

bahwa penduduk usia kerja mulai 

menunjukkan optimisme terhadap 

perbaikan kondisi pasar kerja dalam 

konteks pemulihan ekonomi pasca 

pandemi COVID-19," tutur Menaker Ida 

dalam keterangan tertulis yang 

diterima di Jakarta, Selasa. Menteri 

http://jateng.antaranews.com/nasional/berita/3019837/menaker-kondisi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-perlihatkan-pemulihan
http://jateng.antaranews.com/nasional/berita/3019837/menaker-kondisi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-perlihatkan-pemulihan
http://jateng.antaranews.com/nasional/berita/3019837/menaker-kondisi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-perlihatkan-pemulihan
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Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

mengatakan bahwa kondisi sektor 

ketenagakerjaan memperlihatkan 

tanda pemulihan setelah dua tahun 

menghadapi pandemi COVID-19 salah 

satunya dilihat dari Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (TPAK) naik dari 68,08 

persen pada 2021 menjadi 69,06 

persen pada 2022. Ida juga 

menjelaskan kondisi pemulihan 

perekonomian di sektor 

ketenagakerjaan juga terlihat dari 

pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 

2022 mencapai 5,01 persen. 

105. 26 July 

2022 

Menaker: Kondisi sektor 

ketenagakerjaan mulai 

perlihatkan pemulihan 

Positive Antara 

Kaltara 

"Ini mengindikasikan bahwa penduduk 

usia kerja menjadi lebih aktif untuk 

masuk ke dalam pasar kerja, sekaligus 

tanda bahwa penduduk usia kerja 

mulai menunjukkan optimisme 

terhadap perbaikan kondisi pasar kerja 

dalam konteks pemulihan ekonomi 

pasca pandemi COVID-19," tutur 

Menaker Ida dalam keterangan tertulis 

yang diterima di Jakarta, Selasa. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

mengatakan bahwa kondisi sektor 

ketenagakerjaan memperlihatkan 

tanda pemulihan setelah dua tahun 

menghadapi pandemi COVID-19 salah 

satunya dilihat dari Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (TPAK) naik dari 68,08 

persen pada 2021 menjadi 69,06 

persen pada 2022. Ida juga 

menjelaskan kondisi pemulihan 

perekonomian di sektor 

ketenagakerjaan juga terlihat dari 

pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 

2022 mencapai 5,01 persen. Sumber 

pertumbuhan tertinggi adalah sektor 

industri yaitu sebesar 1,06 persen. 

106. 26 July 

2022 

Menaker: Kondisi sektor 

ketenagakerjaan mulai 

perlihatkan pemulihan 

Positive Antara 

Sulteng 

"Ini mengindikasikan bahwa penduduk 

usia kerja menjadi lebih aktif untuk 

masuk ke dalam pasar kerja, sekaligus 

tanda bahwa penduduk usia kerja 

http://kaltara.antaranews.com/nasional/berita/3019837/menaker-kondisi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-perlihatkan-pemulihan
http://kaltara.antaranews.com/nasional/berita/3019837/menaker-kondisi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-perlihatkan-pemulihan
http://kaltara.antaranews.com/nasional/berita/3019837/menaker-kondisi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-perlihatkan-pemulihan
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3019837/menaker-kondisi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-perlihatkan-pemulihan
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3019837/menaker-kondisi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-perlihatkan-pemulihan
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3019837/menaker-kondisi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-perlihatkan-pemulihan
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mulai menunjukkan optimisme 

terhadap perbaikan kondisi pasar kerja 

dalam konteks pemulihan ekonomi 

pasca pandemi COVID-19," tutur 

Menaker Ida dalam keterangan tertulis 

yang diterima di Jakarta, Selasa. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

mengatakan bahwa kondisi sektor 

ketenagakerjaan memperlihatkan 

tanda pemulihan setelah dua tahun 

menghadapi pandemi COVID-19 salah 

satunya dilihat dari Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (TPAK) naik dari 68,08 

persen pada 2021 menjadi 69,06 

persen pada 2022. Ida juga 

menjelaskan kondisi pemulihan 

perekonomian di sektor 

ketenagakerjaan juga terlihat dari 

pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 

2022 mencapai 5,01 persen. Sumber 

pertumbuhan tertinggi adalah sektor 

industri yaitu sebesar 1,06 persen. 

107. 26 July 

2022 

Menaker: Kondisi sektor 

ketenagakerjaan mulai 

perlihatkan pemulihan 

Positive Antara Sumut "Ini mengindikasikan bahwa penduduk 

usia kerja menjadi lebih aktif untuk 

masuk ke dalam pasar kerja, sekaligus 

tanda bahwa penduduk usia kerja 

mulai menunjukkan optimisme 

terhadap perbaikan kondisi pasar kerja 

dalam konteks pemulihan ekonomi 

pasca pandemi COVID-19," tutur 

Menaker Ida dalam keterangan tertulis 

yang diterima di Jakarta, Selasa. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

mengatakan bahwa kondisi sektor 

ketenagakerjaan memperlihatkan 

tanda pemulihan setelah dua tahun 

menghadapi pandemi COVID-19 salah 

satunya dilihat dari Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (TPAK) naik dari 68,08 

persen pada 2021 menjadi 69,06 

persen pada 2022. Ida juga 

menjelaskan kondisi pemulihan 

perekonomian di sektor 

ketenagakerjaan juga terlihat dari 

pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 

http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3019837/menaker-kondisi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-perlihatkan-pemulihan
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3019837/menaker-kondisi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-perlihatkan-pemulihan
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3019837/menaker-kondisi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-perlihatkan-pemulihan
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2022 mencapai 5,01 persen. Sumber 

pertumbuhan tertinggi adalah sektor 

industri yaitu sebesar 1,06 persen. 

108. 26 July 

2022 

Menaker: Kondisi sektor 

ketenagakerjaan mulai 

perlihatkan pemulihan 

Positive Antara Papua "Ini mengindikasikan bahwa penduduk 

usia kerja menjadi lebih aktif untuk 

masuk ke dalam pasar kerja, sekaligus 

tanda bahwa penduduk usia kerja 

mulai menunjukkan optimisme 

terhadap perbaikan kondisi pasar kerja 

dalam konteks pemulihan ekonomi 

pasca pandemi COVID-19," tutur 

Menaker Ida dalam keterangan tertulis 

yang diterima di Jakarta, Selasa. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

mengatakan bahwa kondisi sektor 

ketenagakerjaan memperlihatkan 

tanda pemulihan setelah dua tahun 

menghadapi pandemi COVID-19 salah 

satunya dilihat dari Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (TPAK) naik dari 68,08 

persen pada 2021 menjadi 69,06 

persen pada 2022. Ida juga 

menjelaskan kondisi pemulihan 

perekonomian di sektor 

ketenagakerjaan juga terlihat dari 

pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 

2022 mencapai 5,01 persen. Sumber 

pertumbuhan tertinggi adalah sektor 

industri yaitu sebesar 1,06 persen. 

109. 26 July 

2022 

Menaker: Kondisi sektor 

ketenagakerjaan mulai 

perlihatkan pemulihan 

Positive Antara Riau "Ini mengindikasikan bahwa penduduk 

usia kerja menjadi lebih aktif untuk 

masuk ke dalam pasar kerja, sekaligus 

tanda bahwa penduduk usia kerja 

mulai menunjukkan optimisme 

terhadap perbaikan kondisi pasar kerja 

dalam konteks pemulihan ekonomi 

pasca pandemi COVID-19," tutur 

Menaker Ida dalam keterangan tertulis 

yang diterima di Jakarta, Selasa. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

mengatakan bahwa kondisi sektor 

ketenagakerjaan memperlihatkan 

tanda pemulihan setelah dua tahun 

menghadapi pandemi COVID-19 salah 

http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3019837/menaker-kondisi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-perlihatkan-pemulihan
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3019837/menaker-kondisi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-perlihatkan-pemulihan
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3019837/menaker-kondisi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-perlihatkan-pemulihan
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3019837/menaker-kondisi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-perlihatkan-pemulihan
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3019837/menaker-kondisi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-perlihatkan-pemulihan
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3019837/menaker-kondisi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-perlihatkan-pemulihan
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satunya dilihat dari Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (TPAK) naik dari 68,08 

persen pada 2021 menjadi 69,06 

persen pada 2022. Ida juga 

menjelaskan kondisi pemulihan 

perekonomian di sektor 

ketenagakerjaan juga terlihat dari 

pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 

2022 mencapai 5,01 persen. Sumber 

pertumbuhan tertinggi adalah sektor 

industri yaitu sebesar 1,06 persen. 

110. 26 July 

2022 

Menaker: Kondisi sektor 

ketenagakerjaan mulai 

perlihatkan pemulihan 

Positive Newsexplore

r.net 

"Ini mengindikasikan bahwa penduduk 

usia kerja menjadi lebih aktif untuk 

masuk ke dalam pasar kerja, sekaligus 

tanda bahwa penduduk usia kerja 

mulai menunjukkan optimisme 

terhadap perbaikan kondisi pasar kerja 

dalam konteks pemulihan ekonomi 

pasca pandemi COVID-19," tutur 

Menaker Ida dalam keterangan tertulis 

yang diterima di Jakarta, Selasa. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

mengatakan bahwa kondisi sektor 

ketenagakerjaan memperlihatkan 

tanda pemulihan setelah dua tahun 

menghadapi pandemi COVID-19 salah 

satunya dilihat dari Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (TPAK) naik dari 68,08 

persen pada 2021 menjadi 69,06 

persen pada 2022. Ida juga 

menjelaskan kondisi pemulihan 

perekonomian di sektor 

ketenagakerjaan juga terlihat dari 

pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 

2022 mencapai 5,01 persen. Sumber 

pertumbuhan tertinggi adalah sektor 

industri yaitu sebesar 1,06 persen. 

111. 26 July 

2022 

Ini kata Polda Metro terkait 

sebut pengaturan jam kerja di 

Jakarta - PortalUtama.com 

Positive Portalutama.

com 

Jakarta (ANTARA) - Polda Metro Jaya 

menyebut bahwa pengaturan jam kerja 

di Jakarta masih sebatas usulan 

sehingga masih perlu dimatangkan 

kembali. Wakil Direktur Lalu Lintas 

(Wadirlantas) Polda Metro Jaya AKBP 

Rusdy Pramana di Jakarta, Selasa, 

http://newsexplorer.net/menaker-kondisi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-perlihatkan-pemulihan-s2686165.html
http://newsexplorer.net/menaker-kondisi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-perlihatkan-pemulihan-s2686165.html
http://newsexplorer.net/menaker-kondisi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-perlihatkan-pemulihan-s2686165.html
http://portalutama.com/news/ini-kata-polda-metro-terkait-sebut-pengaturan-jam-kerja-di-jakarta
http://portalutama.com/news/ini-kata-polda-metro-terkait-sebut-pengaturan-jam-kerja-di-jakarta
http://portalutama.com/news/ini-kata-polda-metro-terkait-sebut-pengaturan-jam-kerja-di-jakarta
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mengatakan, pihaknya masih 

membahas usulan itu secara internal. 

Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Polda 

Metro Jaya Komisaris Besar Latif 

Usman menyiapkan sejumlah program 

untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. 

112. 26 July 

2022 

Ini kata Polda Metro terkait 

sebut pengaturan jam kerja di 

Jakarta 

Positive Antara Polda Metro Jaya menyebut bahwa 

pengaturan jam kerja di Jakarta masih 

sebatas usulan sehingga masih perlu 

dimatangkan kembali. Wakil Direktur 

Lalu Lintas (Wadirlantas) Polda Metro 

Jaya AKBP Rusdy Pramana di Jakarta, 

Selasa, mengatakan, pihaknya masih 

membahas usulan itu secara internal. 

Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Polda 

Metro Jaya Komisaris Besar Latif 

Usman menyiapkan sejumlah program 

untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. 

Usulan itu, kata dia, berdasarkan hasil 

analisis terkait kemacetan Jakarta pada 

jam rawan di pagi hari. 

113. 26 July 

2022 

Buruh Geruduk Anak Usaha 

Garuda Indonesia 28 Juli 

2022, Ada Apa? 

Neutral Liputan 6 Kelompok buruh akan menggelar aksi 

demonstrasi di kantor PT Aerotrans 

Services Indonesia 28 Juli 2022. Ini 

merupakan anak usaha dari PT Garuda 

Indonesia. Ketua Umum Serikat Pekerja 

Dirgantara, Digital, dan Transportasi- 

Federasi Serikat Pekerja Metal 

Indonesia (SPDT-FSPMI) Iswan Abdullah 

menyampaikan, ada dugaan 

perusahaan belum memberikan hak 

pada pekerjanya. "Ini adalah anak 

perusahaan Garuda Indonesia (BUMN) 

yang bergerak di bidang transportasi 

angkutan darat, yaitu antar jemput 

karyawan dan karyawati Garuda 

Indonesia. 

114. 26 July 

2022 

Ida Fauziyah: Kondisi sektor 

ketenagakerjaan mulai 

perlihatkan pemulihan 

Positive Antara Bogor Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

mengatakan bahwa kondisi sektor 

ketenagakerjaan memperlihatkan 

tanda pemulihan setelah dua tahun 

menghadapi pandemi COVID-19 salah 

satunya dilihat dari Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (TPAK) naik dari 68,08 

http://www.antaranews.com/berita/3019877/ini-kata-polda-metro-terkait-sebut-pengaturan-jam-kerja-di-jakarta
http://www.antaranews.com/berita/3019877/ini-kata-polda-metro-terkait-sebut-pengaturan-jam-kerja-di-jakarta
http://www.antaranews.com/berita/3019877/ini-kata-polda-metro-terkait-sebut-pengaturan-jam-kerja-di-jakarta
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5024774/buruh-geruduk-anak-usaha-garuda-indonesia-28-juli-2022-ada-apa
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5024774/buruh-geruduk-anak-usaha-garuda-indonesia-28-juli-2022-ada-apa
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5024774/buruh-geruduk-anak-usaha-garuda-indonesia-28-juli-2022-ada-apa
http://megapolitan.antaranews.com/berita/204225/ida-fauziyah-kondisi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-perlihatkan-pemulihan
http://megapolitan.antaranews.com/berita/204225/ida-fauziyah-kondisi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-perlihatkan-pemulihan
http://megapolitan.antaranews.com/berita/204225/ida-fauziyah-kondisi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-perlihatkan-pemulihan
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persen pada 2021 menjadi 69,06 

persen pada 2022. "Ini 

mengindikasikan bahwa penduduk usia 

kerja menjadi lebih aktif untuk masuk 

ke dalam pasar kerja, sekaligus tanda 

bahwa penduduk usia kerja mulai 

menunjukkan optimisme terhadap 

perbaikan kondisi pasar kerja dalam 

konteks pemulihan ekonomi pasca 

pandemi COVID-19," tutur Menaker Ida 

dalam keterangan tertulis yang 

diterima di Jakarta, Selasa. Ida juga 

menjelaskan kondisi pemulihan 

perekonomian di sektor 

ketenagakerjaan juga terlihat dari 

pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 

2022 mencapai 5,01 persen. Sumber 

pertumbuhan tertinggi adalah sektor 

industri yaitu sebesar 1,06 persen. 

115. 26 July 

2022 

Menaker: Sektor 

Ketenagakerjaan Mulai 

Tunjukkan Pemulihan 

Positive Bisnistoday.c

o.id 

Menaker mengatakan, kondisi 

pemulihan perekonomian di sektor 

ketenegakaerjaan tersebut setidaknya 

terlihat pada enam hal. "Ini 

mengindikasikan bahwa penduduk usia 

kerja menjadi lebih aktif untuk masuk 

ke dalam pasar kerja, sekaligus tanda 

bahwa penduduk usia kerja mulai 

menunjukkan optimisme terhadap 

perbaikan kondisi pasar kerja dalam 

konteks pemulihan ekonomi paska 

pandemi COVID-19," kata Menaker 

melalui Siaran Pers Biro Humas 

Kemnaker, Selasa (26/7). Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

menyatakan bahwa kondisi 

perekonomian Indonesia, khususnya di 

sektor ketenagakerjaan menunjukkan 

tanda-tanda pemulihan setelah sekitar 

2 tahun menghadapi pandemi COVID-

19. Pertama, pertumbuhan ekonomi 

pada Triwulan I 2022 mencapai 5,01 % 

(y-o-y). 

116. 26 July 

2022 

Pasca Pandemi, Menaker Ida 

Fauziyah Perlihatkan Tingkat 

Neutral Tvonenews Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

mengatakan setelah dua tahun 

http://bisnistoday.co.id/menaker-sektor-ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-pemulihan
http://bisnistoday.co.id/menaker-sektor-ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-pemulihan
http://bisnistoday.co.id/menaker-sektor-ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-pemulihan
http://www.tvonenews.com/berita/nasional/56303-pasca-pandemi-menaker-ida-fauziyah-perlihatkan-tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-69-persen-pada-2022
http://www.tvonenews.com/berita/nasional/56303-pasca-pandemi-menaker-ida-fauziyah-perlihatkan-tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-69-persen-pada-2022
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Partisipasi Angkatan Kerja 69 

persen pada 2022 

menghadapi pandemi COVID-19 salah 

satunya dilihat dari Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (TPAK) naik dari 68,08 

persen pada 2021 menjadi 69,06 

persen pada 2022. "Ini 

mengindikasikan bahwa penduduk usia 

kerja menjadi lebih aktif untuk masuk 

ke dalam pasar kerja, sekaligus tanda 

bahwa penduduk usia kerja mulai 

menunjukkan optimisme terhadap 

perbaikan kondisi pasar kerja dalam 

konteks pemulihan ekonomi pasca 

pandemi COVID-19," tutur Menaker 

kepada wartawan, Selasa (26/07/2022). 

Secara nominal, jumlah penduduk 

miskin menurun dari 27,54 juta orang 

menjadi 26,16 juta orang pada periode 

yang sama," demikian Ida Fauziyah. 

Kementerian Tenaga Kerja menyebut 

pasca dua tahun menghadapi pandemi 

Covid-19 terlihat tanda pemulihan. 

117. 26 July 

2022 

Aliyah Mustika Resmikan BLK 

Multimedia Bantaeng 

Positive Harian.fajar.c

o.id 

FAJAR, MAKASSAR- Anggota Komisi IX 

DPR RI, Aliyah Mustika Ilham 

meresmikan gedung Balai Latihan Kerja 

(BLK) Multimedia Pondok Pesantren 

(PP) Al Wahdah Islamiyah, Bonto Atu, 

Kec Bisappu Kab Bantaeng, Kemarin. 

Kehadiran BLK tersebut merupakan 

salah satu aspirasi santri yang 

diperjuangkan Aliyah Mustika ke 

Kementerian Tenaga Kerja. Sebagai 

salah satu program kementerian untuk 

meningkatkan skill santri dan 

masyarakat sekitar. "Kita berharap 

melalui BLK ini akan melahirkan 

entrepreneur baru dari kalangan santri. 

118. 26 July 

2022 

Ini kata Polda Metro terkait 

sebut pengaturan jam kerja di 

Jakarta 

Positive Newsexplore

r.net 

Polda Metro Jaya menyebut bahwa 

pengaturan jam kerja di Jakarta masih 

sebatas usulan sehingga masih perlu 

dimatangkan kembali. Wakil Direktur 

Lalu Lintas (Wadirlantas) Polda Metro 

Jaya AKBP Rusdy Pramana di Jakarta, 

Selasa, mengatakan, pihaknya masih 

membahas usulan itu secara internal. 

http://www.tvonenews.com/berita/nasional/56303-pasca-pandemi-menaker-ida-fauziyah-perlihatkan-tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-69-persen-pada-2022
http://www.tvonenews.com/berita/nasional/56303-pasca-pandemi-menaker-ida-fauziyah-perlihatkan-tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-69-persen-pada-2022
http://harian.fajar.co.id/2022/07/26/aliyah-mustika-resmikan-blk-multimedia-bantaeng
http://harian.fajar.co.id/2022/07/26/aliyah-mustika-resmikan-blk-multimedia-bantaeng
http://newsexplorer.net/ini-kata-polda-metro-terkait-sebut-pengaturan-jam-kerja-di-jakarta-s2686381.html
http://newsexplorer.net/ini-kata-polda-metro-terkait-sebut-pengaturan-jam-kerja-di-jakarta-s2686381.html
http://newsexplorer.net/ini-kata-polda-metro-terkait-sebut-pengaturan-jam-kerja-di-jakarta-s2686381.html
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Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Polda 

Metro Jaya Komisaris Besar Latif 

Usman menyiapkan sejumlah program 

untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. 

Usulan itu, kata dia, berdasarkan hasil 

analisis terkait kemacetan Jakarta pada 

jam rawan di pagi hari. 

119. 26 July 

2022 

Menaker: Ekonomi Pulih, 

Rata-Rata Upah Buruh Naik di 

2022 

Positive Liputan 6 Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) 

Ida Fauziyah menyatakan bahwa 

kondisi perekonomian Indonesia, 

khususnya di sektor ketenagakerjaan 

menunjukkan tanda-tanda pemulihan 

setelah sekitar 2 tahun menghadapi 

pandemi COVID-19. Menaker 

mengatakan, kondisi pemulihan 

perekonomian di sektor 

ketenagakerjaan tersebut setidaknya 

terlihat pada enam hal. "Ini 

mengindikasikan bahwa penduduk usia 

kerja menjadi lebih aktif untuk masuk 

ke dalam pasar kerja, sekaligus tanda 

bahwa penduduk usia kerja mulai 

menunjukkan optimisme terhadap 

perbaikan kondisi pasar kerja dalam 

konteks pemulihan ekonomi paska 

pandemi COVID-19," kata Menaker 

melalui Siaran Pers Biro Humas 

Kemnaker, Selasa (26/7/2022). 

Pertama, pertumbuhan ekonomi pada 

Triwulan I 2022 mencapai 5,01 persen 

(y-o-y). 

120. 26 July 

2022 

Pengaturan jam kerja di 

Jakarta masih sebatas usulan 

Neutral Antara 

Megapolitan 

Polda Metro Jaya menyebut bahwa 

pengaturan jam kerja di Jakarta masih 

sebatas usulan sehingga masih perlu 

dimatangkan kembali. Wakil Direktur 

Lalu Lintas (Wadirlantas) Polda Metro 

Jaya AKBP Rusdy Pramana di Jakarta, 

Selasa, mengatakan, pihaknya masih 

membahas usulan itu secara internal. 

Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Polda 

Metro Jaya Komisaris Besar Latif 

Usman menyiapkan sejumlah program 

untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. 

Com dengan judul: Ini kata Polda Metro 

http://www.liputan6.com/bisnis/read/5024750/menaker-ekonomi-pulih-rata-rata-upah-buruh-naik-di-2022
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5024750/menaker-ekonomi-pulih-rata-rata-upah-buruh-naik-di-2022
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5024750/menaker-ekonomi-pulih-rata-rata-upah-buruh-naik-di-2022
http://megapolitan.antaranews.com/berita/204229/pengaturan-jam-kerja-di-jakarta-masih-sebatas-usulan
http://megapolitan.antaranews.com/berita/204229/pengaturan-jam-kerja-di-jakarta-masih-sebatas-usulan
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terkait sebut pengaturan jam kerja di 

Jakarta. 

121. 26 July 

2022 

Kondisi sektor 

ketenagakerjaan mulai 

perlihatkan pemulihan 

Positive Antara Ntb Com dengan judul: Menaker: Kondisi 

sektor ketenagakerjaan mulai 

perlihatkan pemulihan. Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

mengatakan bahwa kondisi sektor 

ketenagakerjaan memperlihatkan 

tanda pemulihan setelah dua tahun 

menghadapi pandemi COVID-19 salah 

satunya dilihat dari Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (TPAK) naik dari 68,08 

persen pada 2021 menjadi 69,06 

persen pada 2022. Ida juga 

menjelaskan kondisi pemulihan 

perekonomian di sektor 

ketenagakerjaan juga terlihat dari 

pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 

2022 mencapai 5,01 persen. "Ini 

mengindikasikan bahwa penduduk usia 

kerja menjadi lebih aktif untuk masuk 

ke dalam pasar kerja, sekaligus tanda 

bahwa penduduk usia kerja mulai 

menunjukkan optimisme terhadap 

perbaikan kondisi pasar kerja dalam 

konteks pemulihan ekonomi pasca 

pandemi COVID-19," tutur Menaker Ida 

dalam keterangan tertulis yang 

diterima di Jakarta, Selasa. 

122. 26 July 

2022 

192 Peserta Ikuti Seleksi 

Program Magang ke Jepang 

Neutral Radar 

Lombok 

MATARAM- Sebanyak 192 orang warga 

Nusa Tenggara Barat mengikuti 

pelaksanaan rekrutmen dan seleksi 

program pemagangan ke Jepang di 

Kantor Disnakertrans Provinsi Nusa 

Tenggara Barat, Senin (25/7). Gede 

mengingatkan kepada para peserta 

agar meneladani atau mencontoh para 

alumni program pemagangan ke 

Jepang yang rata-rata telah menjadi 

insan yang sukses sekembalinya dari 

Jepang. "Para alumni magang jepang 

banyak yang sukses, karena sejak dini 

mereka ditempa dengan sikap disiplin 

dan tekun bekerja. Selain mendapatkan 

http://mataram.antaranews.com/berita/208057/kondisi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-perlihatkan-pemulihan
http://mataram.antaranews.com/berita/208057/kondisi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-perlihatkan-pemulihan
http://mataram.antaranews.com/berita/208057/kondisi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-perlihatkan-pemulihan
http://radarlombok.co.id/192-peserta-ikuti-seleksi-program-magang-ke-jepang.html
http://radarlombok.co.id/192-peserta-ikuti-seleksi-program-magang-ke-jepang.html
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ilmu dan pengalaman kerja untuk 

membentuk SDM kompeten 

profesional, selama proses 

pemagangan pemerintah Jepang juga 

memberikan uang saku dan modal 

usaha. 

123. 26 July 

2022 

Menaker: Kondisi sektor 

ketenagakerjaan mulai 

perlihatkan pemulihan - 

Flores News 

Positive Flores News "Ini mengindikasikan bahwa penduduk 

usia kerja menjadi lebih aktif untuk 

masuk ke dalam pasar kerja, sekaligus 

tanda bahwa penduduk usia kerja 

mulai menunjukkan optimisme 

terhadap perbaikan kondisi pasar kerja 

dalam konteks pemulihan ekonomi 

pasca pandemi COVID-19," tutur 

Menaker Ida dalam keterangan tertulis 

yang diterima di Jakarta, Selasa. 

Floresnews. Id- Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

mengatakan bahwa kondisi sektor 

ketenagakerjaan memperlihatkan 

tanda pemulihan setelah dua tahun 

menghadapi pandemi COVID-19 salah 

satunya dilihat dari Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja (TPAK) naik dari 68,08 

persen pada 2021 menjadi 69,06 

persen pada 2022. Ida juga 

menjelaskan kondisi pemulihan 

perekonomian di sektor 

ketenagakerjaan juga terlihat dari 

pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 

2022 mencapai 5,01 persen. 

124. 26 July 

2022 

Wamenaker Sambut Positif 

Kerja Sama Penempatan PMI 

di Korsel 

Positive Abadikini.co

m 

Pemerintah sangat konsen dan 

mendukung penuh penempatan PMI 

untuk bekerja di HHI dan akan selektif 

memilih Perusahaan Penempatan 

Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang 

menempatkan, serta terus memantau 

kinerjanya. "Kami sangat senang 

mendengar terjadinya kesepakatan 

antara PT Putri Samawa Mandiri 

dengan Agency HNH terkait rencana 

penempatan PMI untuk bekerja di HHI, 

Korea Selatan," kata Afriansyah Noor 

saat menerima audiensi Shin Sang 

http://www.floresnews.id/news/pr-4993982034/menaker-kondisi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-perlihatkan-pemulihan
http://www.floresnews.id/news/pr-4993982034/menaker-kondisi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-perlihatkan-pemulihan
http://www.floresnews.id/news/pr-4993982034/menaker-kondisi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-perlihatkan-pemulihan
http://www.floresnews.id/news/pr-4993982034/menaker-kondisi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-perlihatkan-pemulihan
http://www.abadikini.com/2022/07/26/wamenaker-sambut-positif-kerja-sama-penempatan-pmi-di-korsel
http://www.abadikini.com/2022/07/26/wamenaker-sambut-positif-kerja-sama-penempatan-pmi-di-korsel
http://www.abadikini.com/2022/07/26/wamenaker-sambut-positif-kerja-sama-penempatan-pmi-di-korsel
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Woon, Head of Co-Prosperity 

Management Department HHI, di 

Jakarta, Senin (25/7/2022). Wakil 

Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah 

Noor menyambut positif kerja sama 

penempatan Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) untuk bekerja di Hyundai Heavy 

Industry (HHI) di Korea Selatan. Sekjen 

Partai Bulan Bintang itu berharap 

kepada P3MI tersebut dapat segera 

memenuhi Term and Conditions 

dimaksud dan segera menyiapkan CPMI 

yang kompeten sesuai dengan uraian 

jabatan yang diminta oleh pihak HHI. 

125. 26 July 

2022 

Menaker Sebut Sektor 

Ketenagakerjaan RI Mulai 

Pulih, Ini Buktinya 

Positive Kompas Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) 

Ida Fauziyah mengatakan, kondisi 

perekonomian Indonesia, khususnya di 

sektor ketenagakerjaan menunjukkan 

tanda-tanda pemulihan setelah sekitar 

2 tahun menghadapi pandemi Covid-

19. Menaker Ida mengatakan, kondisi 

pemulihan perekonomian di sektor 

ketenegakaerjaan tersebut setidaknya 

terlihat dalam enam hal. Lebih lanjut 

kata Menaker Ida, penduduk bekerja 

yang mengalami pengurangan jam 

kerja juga mengalami penurunan dari 

15,72 juta orang pada 2021 menjadi 

9,44 juta orang pada tahun 2022. 

Secara nominal, jumlah penduduk 

miskin menurun dari 27,54 juta orang 

menjadi 26,16 juta orang pada periode 

yang sama," ujar Menaker Ida. 

126. 26 July 

2022 

Menaker Sebut Sektor 

Ketenagakerjaan RI Mulai 

Pulih, Ini Buktinya 

Positive Kompas Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) 

Ida Fauziyah mengatakan, kondisi 

perekonomian Indonesia, khususnya di 

sektor ketenagakerjaan menunjukkan 

tanda-tanda pemulihan setelah sekitar 

2 tahun menghadapi pandemi Covid-

19. Menaker Ida mengatakan, kondisi 

pemulihan perekonomian di sektor 

ketenegakaerjaan tersebut setidaknya 

terlihat dalam enam hal. Lebih lanjut 

kata Menaker Ida, penduduk bekerja 

http://ekonomi.kompas.com/read/2022/07/26/204500126/menaker-sebut-sektor-ketenagakerjaan-ri-mulai-pulih-ini-buktinya
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/07/26/204500126/menaker-sebut-sektor-ketenagakerjaan-ri-mulai-pulih-ini-buktinya
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/07/26/204500126/menaker-sebut-sektor-ketenagakerjaan-ri-mulai-pulih-ini-buktinya
http://money.kompas.com/read/2022/07/26/204500126/menaker-sebut-sektor-ketenagakerjaan-ri-mulai-pulih-ini-buktinya
http://money.kompas.com/read/2022/07/26/204500126/menaker-sebut-sektor-ketenagakerjaan-ri-mulai-pulih-ini-buktinya
http://money.kompas.com/read/2022/07/26/204500126/menaker-sebut-sektor-ketenagakerjaan-ri-mulai-pulih-ini-buktinya
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yang mengalami pengurangan jam 

kerja juga mengalami penurunan dari 

15,72 juta orang pada 2021 menjadi 

9,44 juta orang pada tahun 2022. 

Secara nominal, jumlah penduduk 

miskin menurun dari 27,54 juta orang 

menjadi 26,16 juta orang pada periode 

yang sama," ujar Menaker Ida. 

127. 26 July 

2022 

Menaker: Sektor 

Ketenagakerjaan Mulai Pulih 

Positive Investor Daily Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), 

Ida Fauziyah mengeklaim kondisi 

perekonomian Indonesia, khususnya di 

sektor ketenagakerjaan, menunjukkan 

tanda-tanda pemulihan setelah sekitar 

dua tahun dilanda pandemi Covid-19. 

Menaker mengatakan, kondisi 

pemulihan perekonomian di sektor 

ketenagakerjaan setidaknya terlihat 

pada enam hal. Keempat, kata 

Menaker, jumlah penduduk bekerja 

bertambah 4,55 juta orang dalam 

kurun waktu satu tahun terakhir dari 

131,06 juta orang pada 2021 menjadi 

135,61 juta orang pada 2022. Pertama, 

pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-

2022 mencapai 5,01% year on year 

(yoy). 

128. 26 July 

2022 

Menaker Sambut Baik Acara 

Pemahaman Hak 

Konstitusional Warga Negara 

bagi Organisasi Pekerja 

Positive Pripos Menurut Menaker, acara seperti ini 

dapat semakin meningkatkan 

kesadaran berkonstitusi bagi semua 

pihak, khususnya bagi para pekerja dan 

organisasi serikatnya. Demikian 

disampaikan Menaker saat 

memberikan sambutan pada 

pembukaan acara PPHKWN bagi 

organisasi pekerja, Selasa (26/7/2022) 

secara virtual. Menaker mengatakan 

bahwa dalam konteks pemberlakuan 

suatu Undang-Undang, konstitusi 

menjamin hak setiap warga negara 

untuk melakukan uji materiil di MK 

terhadap UU yang dianggap tidak 

sesuai dengan UUD 1945. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

menyambut baik acara Peningkatan 

http://investor.id/business/300917/menaker-sektor-ketenagakerjaan-mulai-pulih
http://investor.id/business/300917/menaker-sektor-ketenagakerjaan-mulai-pulih
http://pripos.id/menaker-sambut-baik-acara-pemahaman-hak-konstitusional-warga-negara-bagi-organisasi-pekerja
http://pripos.id/menaker-sambut-baik-acara-pemahaman-hak-konstitusional-warga-negara-bagi-organisasi-pekerja
http://pripos.id/menaker-sambut-baik-acara-pemahaman-hak-konstitusional-warga-negara-bagi-organisasi-pekerja
http://pripos.id/menaker-sambut-baik-acara-pemahaman-hak-konstitusional-warga-negara-bagi-organisasi-pekerja
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Pemahaman Hak Konstitusional Warga 

Negara (PPHKWN) bagi organisasi 

pekerja yang diselenggarakan 

Mahkamah Konstitusi. 

129. 26 July 

2022 

Waduh, BLT Subsidi Gaji Rp1 

Juta Gagal Cair : Sejenak 

Online Economy 

Negative Sejenak.onlin

e 

JAKARTA- BLT subsidi gaji gagal cair ke 

pekerja yang tidak menjadi peserta 

BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja 

mendapatkan notifikasi jika tidak 

terdaftar sebagai calon penerima BLT 

upah. Alasan tidak terdaftar sebagai 

calon penerima BLT upah karena belum 

atau tidak memenuhi persyaratan 

sebagai calon penerima BLT tersebut. 

Apabila sudah meemenuhi persyaratan 

yang sesuai dengan permenaker nomor 

16 tahun 2021, namun data pekerja 

belum masuk dalam tahapan 

penyerahan data calon penerima BLT 

upah dari BPJS Ketenagakerjaan kepada 

Kemnaker. 

130. 26 July 

2022 

MK Gelar Acara PPHKWN 

untuk Organisasi Pekerja, 

Begini Respons Menaker Ida 

Fauziyah 

Neutral Jawa Post 

National 

Network 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

menyambut baik acara peningkatan 

pemahaman hak konstitusional warga 

negara (PPHKWN) bagi organisasi 

pekerja yang diselenggarakan 

Mahkamah Konstitusi (MK). "Setiap 

orang, termasuk pemerintah pun harus 

menghormati dan menaati putusan 

Mahkamah Konstitusi," kata Menaker 

Ida Fauziyah saat memberikan 

sambutan pada pembukaan acara 

PPHKWN bagi organisasi pekerja secara 

virtual, Selasa (26/7). Mengenai 

keharusan menghormati dan menaati 

keputusan MK, lanjut Ida Fauziyah, 

pihak-pihak terkait dapat mengambil 

pembelajaran berharga dari putusan 

MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 atas uji 

formil UU 11/2020 tentang Cipta Kerja 

yang menyatakan UU Cipta Kerja 

inkonstitusional bersyarat. Dalam 

konteks pemberlakuan suatu undang-

undang, konstitusi menjamin hak setiap 

warga negara untuk melakukan uji 

http://sejenak.online/berita/hot/waduh-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-gagal-cair-sejenak-online-economy
http://sejenak.online/berita/hot/waduh-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-gagal-cair-sejenak-online-economy
http://sejenak.online/berita/hot/waduh-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-gagal-cair-sejenak-online-economy
http://www.jpnn.com/news/mk-gelar-acara-pphkwn-untuk-organisasi-pekerja-begini-respons-menaker-ida-fauziyah
http://www.jpnn.com/news/mk-gelar-acara-pphkwn-untuk-organisasi-pekerja-begini-respons-menaker-ida-fauziyah
http://www.jpnn.com/news/mk-gelar-acara-pphkwn-untuk-organisasi-pekerja-begini-respons-menaker-ida-fauziyah
http://www.jpnn.com/news/mk-gelar-acara-pphkwn-untuk-organisasi-pekerja-begini-respons-menaker-ida-fauziyah
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materiil di MK terhadap UU yang 

dianggap tidak sesuai dengan UUD 

1945. 

131. 26 July 

2022 

Menaker Sambut Baik Acara 

Pemahaman Hak 

Konstitusional bagi Organisasi 

Pekerja - Rakyat62.id 

Positive Rakyat62.id Menurut Menaker, acara seperti ini 

dapat semakin meningkatkan 

kesadaran berkonstitusi bagi semua 

pihak, khususnya bagi para pekerja dan 

organisasi serikatnya. Demikian 

disampaikan Menaker saat 

memberikan sambutan pada 

pembukaan acara PPHKWN bagi 

organisasi pekerja, Selasa (26/7/2022) 

secara virtual. Menaker mengatakan 

bahwa dalam konteks pemberlakuan 

suatu Undang-Undang, konstitusi 

menjamin hak setiap warga negara 

untuk melakukan uji materiil di MK 

terhadap UU yang dianggap tidak 

sesuai dengan UUD 1945. 

Merdeka.com- Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

menyambut baik acara Peningkatan 

Pemahaman Hak Konstitusional Warga 

Negara (PPHKWN) bagi organisasi 

pekerja yang diselenggarakan 

Mahkamah Konstitusi. 

132. 26 July 

2022 

Menaker Sambut Baik Acara 

Pemahaman Hak 

Konstitusional bagi Organisasi 

Pekerja - PortalUtama.com 

Positive Portalutama.

com 

Menurut Menaker, acara seperti ini 

dapat semakin meningkatkan 

kesadaran berkonstitusi bagi semua 

pihak, khususnya bagi para pekerja dan 

organisasi serikatnya. Demikian 

disampaikan Menaker saat 

memberikan sambutan pada 

pembukaan acara PPHKWN bagi 

organisasi pekerja, Selasa (26/7/2022) 

secara virtual. Menaker mengatakan 

bahwa dalam konteks pemberlakuan 

suatu Undang-Undang, konstitusi 

menjamin hak setiap warga negara 

untuk melakukan uji materiil di MK 

terhadap UU yang dianggap tidak 

sesuai dengan UUD 1945. 

Merdeka.com- Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

http://rakyat62.id/ekonomi/menaker-sambut-baik-acara-pemahaman-hak-konstitusional-bagi-organisasi-pekerja
http://rakyat62.id/ekonomi/menaker-sambut-baik-acara-pemahaman-hak-konstitusional-bagi-organisasi-pekerja
http://rakyat62.id/ekonomi/menaker-sambut-baik-acara-pemahaman-hak-konstitusional-bagi-organisasi-pekerja
http://rakyat62.id/ekonomi/menaker-sambut-baik-acara-pemahaman-hak-konstitusional-bagi-organisasi-pekerja
http://portalutama.com/ekonomi/menaker-sambut-baik-acara-pemahaman-hak-konstitusional-bagi-organisasi-pekerja
http://portalutama.com/ekonomi/menaker-sambut-baik-acara-pemahaman-hak-konstitusional-bagi-organisasi-pekerja
http://portalutama.com/ekonomi/menaker-sambut-baik-acara-pemahaman-hak-konstitusional-bagi-organisasi-pekerja
http://portalutama.com/ekonomi/menaker-sambut-baik-acara-pemahaman-hak-konstitusional-bagi-organisasi-pekerja
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menyambut baik acara Peningkatan 

Pemahaman Hak Konstitusional Warga 

Negara (PPHKWN) bagi organisasi 

pekerja yang diselenggarakan 

Mahkamah Konstitusi. 

133. 26 July 

2022 

BUMN Perkebunan Buka 

Lowongan Kerja untuk D3 

hingga S1, Simak Posisi dan 

Persyaratannya 

Neutral Kompas Mengutip dari instagram resmi 

@kemnaker, Rabu (27/7/2022), berikut 

adalah persyaratan dan cara mendaftar 

lowongan kerja PTPN XII. Persyaratan 

Lowongan Kerja PTPN XII. Wanita, usia 

maksimal 25 tahun (per 1 Agustus 

2022). Cara Mendaftar Lowongan Kerja 

PTPN XII. Bagi kamu yang tertarik untuk 

lowongan kerja ini bisa mengisi data 

secara online melalui 

https://ptpn12.com/category/karir/. 

PTPN XII adalah anak usaha 

Perkebunan Nusantara III yang 

bergerak di bidang perkebunan kakao, 

teh, tebu, karet, dan kopi. Hanya 

pelamar yang memenuhi syarat dan 

terbaik yang akan dipanggil untuk 

mengikuti seleksi ini. 

134. 26 July 

2022 

Menaker: Kondisi Ekonomi 

Sektor Ketenagakerjaan Mulai 

Tunjukkan Pemulihan 

Positive Pewartasatu.

com 

Menaker mengatakan, kondisi 

pemulihan perekonomian di sektor 

ketenagakerjaan tersebut setidaknya 

terlihat pada enam hal. "Ini 

mengindikasikan bahwa penduduk usia 

kerja menjadi lebih aktif untuk masuk 

ke dalam pasar kerja, sekaligus tanda 

bahwa penduduk usia kerja mulai 

menunjukkan optimisme terhadap 

perbaikan kondisi pasar kerja dalam 

konteks pemulihan ekonomi paska 

pandemi COVID-19," kata Menaker 

melalui Siaran Pers Biro Humas 

Kemnaker, Selasa (26/7/2022). Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

menyatakan bahwa kondisi 

perekonomian Indonesia, khususnya di 

sektor ketenagakerjaan menunjukkan 

tanda-tanda pemulihan setelah sekitar 

2 tahun menghadapi pandemi COVID-

19. Pertama, pertumbuhan ekonomi 

http://ekonomi.kompas.com/read/2022/07/27/083500526/bumn-perkebunan-buka-lowongan-kerja-untuk-d3-hingga-s1-simak-posisi-dan
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/07/27/083500526/bumn-perkebunan-buka-lowongan-kerja-untuk-d3-hingga-s1-simak-posisi-dan
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/07/27/083500526/bumn-perkebunan-buka-lowongan-kerja-untuk-d3-hingga-s1-simak-posisi-dan
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/07/27/083500526/bumn-perkebunan-buka-lowongan-kerja-untuk-d3-hingga-s1-simak-posisi-dan
http://pewartasatu.com/menaker-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-pemulihan
http://pewartasatu.com/menaker-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-pemulihan
http://pewartasatu.com/menaker-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-pemulihan
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pada Triwulan I 2022 mencapai 5,01 % 

(y-o-y). 

135. 26 July 

2022 

Polda Metro: Pengaturan Jam 

Kerja di Jakarta Buat Atasi 

Kemacetan Masih Sebatas 

Usulan 

Neutral Suara.com Polda Metro Jaya menyebut bahwa 

pengaturan jam kerja di Jakarta masih 

sebatas usulan sehingga masih perlu 

dimatangkan lagi. Ini tentunya 

ditindaklanjuti, contohnya pekan depan 

kami akan rapat dan mengundang 

pihak terkait," kata Rusdy di Jakarta, 

Selasa (26/7/2022). Sebelumnya, 

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya 

Komisaris Besar Latif Usman 

menyiapkan sejumlah program untuk 

mengatasi kemacetan di Jakarta. 

Usulan itu, kata dia, berdasarkan hasil 

analisis terkait kemacetan Jakarta pada 

jam rawan di pagi hari. 

136. 26 July 

2022 

Menaker Sambut Baik Acara 

Pemahaman Hak 

Konstitusional Warga Negara 

bagi Organisasi Pekerja 

Positive Pewartasatu.

com 

Menurut Menaker, acara seperti ini 

dapat semakin meningkatkan 

kesadaran berkonstitusi bagi semua 

pihak, khususnya bagi para pekerja dan 

organisasi serikatnya. Demikian 

disampaikan Menaker saat 

memberikan sambutan pada 

pembukaan acara PPHKWN bagi 

organisasi pekerja, Selasa (26/7/2022) 

secara virtual. Menaker mengatakan 

bahwa dalam konteks pemberlakuan 

suatu Undang-Undang, konstitusi 

menjamin hak setiap warga negara 

untuk melakukan uji materiil di MK 

terhadap UU yang dianggap tidak 

sesuai dengan UUD 1945. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

menyambut baik acara Peningkatan 

Pemahaman Hak Konstitusional Warga 

Negara (PPHKWN) bagi organisasi 

pekerja yang diselenggarakan 

Mahkamah Konstitusi. 

137. 26 July 

2022 

Menaker Ida Menyambut Baik 

Acara Pemahaman Hak 

Konstitusional Warga Negara 

bagi Organisasi Pekerja 

Positive Progresnews.

info 

Menurut Menaker, acara seperti ini 

dapat semakin meningkatkan 

kesadaran berkonstitusi bagi semua 

pihak, khususnya bagi para pekerja dan 

organisasi serikatnya. Demikian 

http://jakarta.suara.com/read/2022/07/26/220749/polda-metro-pengaturan-jam-kerja-di-jakarta-buat-atasi-kemacetan-masih-sebatas-usulan
http://jakarta.suara.com/read/2022/07/26/220749/polda-metro-pengaturan-jam-kerja-di-jakarta-buat-atasi-kemacetan-masih-sebatas-usulan
http://jakarta.suara.com/read/2022/07/26/220749/polda-metro-pengaturan-jam-kerja-di-jakarta-buat-atasi-kemacetan-masih-sebatas-usulan
http://jakarta.suara.com/read/2022/07/26/220749/polda-metro-pengaturan-jam-kerja-di-jakarta-buat-atasi-kemacetan-masih-sebatas-usulan
http://pewartasatu.com/menaker-sambut-baik-acara-pemahaman-hak-konstitusional-warga-negara-bagi-organisasi-pekerja
http://pewartasatu.com/menaker-sambut-baik-acara-pemahaman-hak-konstitusional-warga-negara-bagi-organisasi-pekerja
http://pewartasatu.com/menaker-sambut-baik-acara-pemahaman-hak-konstitusional-warga-negara-bagi-organisasi-pekerja
http://pewartasatu.com/menaker-sambut-baik-acara-pemahaman-hak-konstitusional-warga-negara-bagi-organisasi-pekerja
http://progresnews.info/2022/07/26/8111
http://progresnews.info/2022/07/26/8111
http://progresnews.info/2022/07/26/8111
http://progresnews.info/2022/07/26/8111
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disampaikan Menaker saat 

memberikan sambutan pada 

pembukaan acara PPHKWN bagi 

organisasi pekerja, Selasa (26/7/2022) 

secara virtual. Menaker mengatakan 

bahwa dalam konteks pemberlakuan 

suatu Undang-Undang, konstitusi 

menjamin hak setiap warga negara 

untuk melakukan uji materiil di MK 

terhadap UU yang dianggap tidak 

sesuai dengan UUD 1945. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

menyambut baik acara Peningkatan 

Pemahaman Hak Konstitusional Warga 

Negara (PPHKWN) bagi organisasi 

pekerja yang diselenggarakan 

Mahkamah Konstitusi. 

138. 26 July 

2022 

Menaker Sambut Baik Acara 

Pemahaman Hak 

Konstitusional Warga Negara 

bagi Para Pekerja dan 

Organisasi SP 

Positive Wartapemba

ruan.co.id 

Menaker Sambut Baik Acara 

Pemahaman Hak Konstitusional Warga 

Negara bagi Para Pekerja dan 

Organisasi SP. Jakarta, 

Wartapembaruan.co.id- Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker), Ida 

Fauziyah, menyambut baik acara 

Peningkatan Pemahaman Hak 

Konstitusional Warga Negara 

(PPHKWN) bagi organisasi pekerja yang 

diselenggarakan Mahkamah Konstitusi. 

Menurut Menaker, acara seperti ini 

dapat semakin meningkatkan 

kesadaran berkonstitusi bagi semua 

pihak, khususnya bagi para pekerja dan 

organisasi serikat pekerja (SP). "Dalam 

konteks pemberlakuan suatu Undang-

Undang, konstitusi menjamin hak 

setiap warga negara untuk melakukan 

uji materiil di MK terhadap UU yang 

dianggap tidak sesuai dengan UUD 

1945," ujar Menaker saat memberikan 

sambutan pada pembukaan acara 

PPHKWN bagi organisasi pekerja, 

Selasa (26/7/2022) secara virtual. 

http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/menaker-sambut-baik-acara-pemahaman-hak.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/menaker-sambut-baik-acara-pemahaman-hak.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/menaker-sambut-baik-acara-pemahaman-hak.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/menaker-sambut-baik-acara-pemahaman-hak.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/menaker-sambut-baik-acara-pemahaman-hak.html
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139. 26 July 

2022 

Polda Metro Sebut 

Pengaturan Jam Kerja di 

Jakarta Masih Sebatas Usulan 

Positive Voi Polda Metro Jaya menyebut 

pengaturan jam kerja di Jakarta masih 

sebatas usulan sehingga masih perlu 

dimatangkan kembali. Sebelumnya, 

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya 

Kombes Latif Usman menyiapkan 

sejumlah program untuk mengatasi 

kemacetan di Jakarta. Usulan itu, kata 

dia, berdasarkan hasil analisis terkait 

kemacetan Jakarta pada jam rawan di 

pagi hari. "Jam 06.00 sampai 09.00 WIB 

pagi kan padat di Jakarta. 

140. 26 July 

2022 

Update Wacana Pengaturan 

Jam Kerja untuk Urai 

Kemacetan di Jakarta 

Negative Kompas Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Polda 

Metro Jaya Kombes Latif Usman telah 

menyiapkan sejumlah program untuk 

mengatasi kemacetan di Jakarta. "Jam 

06.00 sampai 09.00 WIB pagi kan padat 

di Jakarta. KOMPAS.com/MITA AMALIA 

HAPSARI Polisi memberhentikan 

pelanggar ganjil genap di persimpangan 

dari Jalan Cideng Timur menuju Jalan 

Balikpapan Raya, Jakarta Pusat, Senin 

(6/6/2022) pagi. Polisi 

memberhentikan pelanggar ganjil 

genap di persimpangan dari Jalan 

Cideng Timur menuju Jalan Balikpapan 

Raya, Jakarta Pusat, Senin (6/6/2022) 

pagi. 

141. 26 July 

2022 

Menaker Sambut Baik Acara 

Pemahaman Hak 

Konstitusional bagi Organisasi 

Pekerja 

Positive Merdeka Menurut Menaker, acara seperti ini 

dapat semakin meningkatkan 

kesadaran berkonstitusi bagi semua 

pihak, khususnya bagi para pekerja dan 

organisasi serikatnya. Demikian 

disampaikan Menaker saat 

memberikan sambutan pada 

pembukaan acara PPHKWN bagi 

organisasi pekerja, Selasa (26/7/2022) 

secara virtual. Menaker mengatakan 

bahwa dalam konteks pemberlakuan 

suatu Undang-Undang, konstitusi 

menjamin hak setiap warga negara 

untuk melakukan uji materiil di MK 

terhadap UU yang dianggap tidak 

sesuai dengan UUD 1945. Menteri 

http://voi.id/berita/194730/polda-metro-sebut-pengaturan-jam-kerja-di-jakarta-masih-sebatas-usulan
http://voi.id/berita/194730/polda-metro-sebut-pengaturan-jam-kerja-di-jakarta-masih-sebatas-usulan
http://voi.id/berita/194730/polda-metro-sebut-pengaturan-jam-kerja-di-jakarta-masih-sebatas-usulan
http://otomotif.kompas.com/read/2022/07/27/084200415/update-wacana-pengaturan-jam-kerja-untuk-urai-kemacetan-di-jakarta
http://otomotif.kompas.com/read/2022/07/27/084200415/update-wacana-pengaturan-jam-kerja-untuk-urai-kemacetan-di-jakarta
http://otomotif.kompas.com/read/2022/07/27/084200415/update-wacana-pengaturan-jam-kerja-untuk-urai-kemacetan-di-jakarta
http://www.merdeka.com/peristiwa/menaker-sambut-baik-acara-pemahaman-hak-konstitusional-bagi-organisasi-pekerja.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/menaker-sambut-baik-acara-pemahaman-hak-konstitusional-bagi-organisasi-pekerja.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/menaker-sambut-baik-acara-pemahaman-hak-konstitusional-bagi-organisasi-pekerja.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/menaker-sambut-baik-acara-pemahaman-hak-konstitusional-bagi-organisasi-pekerja.html
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Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

menyambut baik acara Peningkatan 

Pemahaman Hak Konstitusional Warga 

Negara (PPHKWN) bagi organisasi 

pekerja yang diselenggarakan 

Mahkamah Konstitusi. 

142. 26 July 

2022 

Demo di BLK Kendari Ricuh, 

Polisi Pukul Wartawan, 

Demonstran Dihajar Sampai 

Terkapar 

Negative Haluanrakyat

.com 

Aksi demonstrasi elemen mahasiswa 

dan pemuda dari kelompok Pemerhati 

Keadilan Sulawesi Tenggara (PK-Sultra) 

di Kantor Balai Latihan Kerja (BLK) 

Kendari, Kamis (18/3/2021) siang 

berlangsung ricuh. Demonstran terlibat 

adu mulut dengan aparat kepolisian 

dari Polres Kendari yang mengamankan 

jalannya aksi hingga berujung kejar-

kejaran di jalan raya. Rudi, jurnalis 

media Berita Kota Kendari (BKK) 

dipukul di bagian kepala oleh polisi. 

Polres Kendari sendiri belum 

memberikan pernyataan banyak terkait 

hal ini. 

143. 26 July 

2022 

Gubernur Jambi Serahkan 

Penghargaan K3 Kepada 65 

Perusahaan dari Kemenaker 

Positive Haloindonesi

anews.com 

Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris,Sos, 

M.H menyerahkan secara langsung 

penghargaan Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja (K3) dari 

Kementerian Ketenagakerjaan RI, 

bertempat di auditorium rumah dinas 

gubernur Jambi penghargaan 

diserahkan kepada 65 perusahaan yang 

dinilai berperan dalam penerapan 

budaya K3 dilingkungan perusahaan. 

Selasa malam,26 Juli 2022 Dalam 

sambutannya Al Haris menyampaikan 

"Pentingnya menerapkan program 

budaya K3 dilingkungan perusahaan 

dengan diperolehnya penghargaan K3 

ini membuktikan bahwa kita semua 

peduli mewujudkan pekerja yang 

sejahtera." ujarnya "Kita tidak boleh 

berpuas diri dengan Raihan 

penghargaan ini, tetapi harus terus 

dievaluasi dan ditingkatkan, prestasi ini 

perlu dipertahankan dan harus 

ditingkatkan," kata gubernur Ditempat 

http://haluanrakyat.com/demo-di-blk-kendari-ricuh-polisi-pukul-wartawan-demonstran-dihajar-sampai-terkapar
http://haluanrakyat.com/demo-di-blk-kendari-ricuh-polisi-pukul-wartawan-demonstran-dihajar-sampai-terkapar
http://haluanrakyat.com/demo-di-blk-kendari-ricuh-polisi-pukul-wartawan-demonstran-dihajar-sampai-terkapar
http://haluanrakyat.com/demo-di-blk-kendari-ricuh-polisi-pukul-wartawan-demonstran-dihajar-sampai-terkapar
http://haloindonesianews.com/2022/07/26/gubernur-jambi-serahkan-penghargaan-k3-kepada-65-perusahaan-dari-kemenaker
http://haloindonesianews.com/2022/07/26/gubernur-jambi-serahkan-penghargaan-k3-kepada-65-perusahaan-dari-kemenaker
http://haloindonesianews.com/2022/07/26/gubernur-jambi-serahkan-penghargaan-k3-kepada-65-perusahaan-dari-kemenaker
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yang sama Kadisnakertrans Provinsi 

Jambi Bahari,S.H. M.Si mengatakan 

"agar tercipta lingkungan yang nyaman 

di perusahaan pentingnya penerapan 

K3 agar terwujud pekerja yang sehat 

dan produktif," "Semoga dengan 

diberikan penghargaan K3 ini menjadi 

motivasi bagi pemerintah maupun 

perusahaan untuk lebih meningkatkan 

penerapan K3 dilingkungan 

perusahaan," pungkasnya Selain 

penyerahan piagam penghargaan K3 

gubernur Jambi juga direncanakan 

melakukan Audiensi dengan pengurus 

Dewan K3 provinsi Jambi. 

144. 26 July 

2022 

Menaker: Pemerintah 

Hormati Uji Formil UU Cipta 

Kerja Secara Elegan - 

PortalUtama.com 

Positive Portalutama.

com 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- 

Pemerintah telah secara elegan 

menghormati dan mentaati uji formil 

UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja 

yang dinyatakan inkonstitusional 

bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi 

(MK). Ida mengatakan, pihak-pihak 

terkait dapat mengambil pembelajaran 

berharga dari putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 atas 

uji formil UU Nomor 11/2020 tentang 

Cipta Kerja yang menyatakan UU Cipta 

Kerja inkonstitusional bersyarat. 

"Terhadap putusan MK tersebut, secara 

elegan pemerintah menghormati dan 

melaksanakan putusan MK, yakni 

dengan menerbitkan UU 13/2022 

tentang Perubahan Kedua UU 12/2011 

tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan yang menjadi 

dasar pembentukan UU Cipta Kerja," 

ucapnya. Begitu pula dengan UU 

11/2020 tentang Cipta Kerja, 

khususnya klaster ketenagakerjaan. 

145. 26 July 

2022 

Menaker: Pemerintah 

Hormati Uji Formil UU Cipta 

Kerja Secara Elegan - Harian-

Nasional.com 

Positive Hariannasion

al.com 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- 

Pemerintah telah secara elegan 

menghormati dan mentaati uji formil 

UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja 

yang dinyatakan inkonstitusional 

http://portalutama.com/bisnis/menaker-pemerintah-hormati-uji-formil-uu-cipta-kerja-secara-elegan
http://portalutama.com/bisnis/menaker-pemerintah-hormati-uji-formil-uu-cipta-kerja-secara-elegan
http://portalutama.com/bisnis/menaker-pemerintah-hormati-uji-formil-uu-cipta-kerja-secara-elegan
http://portalutama.com/bisnis/menaker-pemerintah-hormati-uji-formil-uu-cipta-kerja-secara-elegan
http://harian-nasional.com/bisnis/menaker-pemerintah-hormati-uji-formil-uu-cipta-kerja-secara-elegan
http://harian-nasional.com/bisnis/menaker-pemerintah-hormati-uji-formil-uu-cipta-kerja-secara-elegan
http://harian-nasional.com/bisnis/menaker-pemerintah-hormati-uji-formil-uu-cipta-kerja-secara-elegan
http://harian-nasional.com/bisnis/menaker-pemerintah-hormati-uji-formil-uu-cipta-kerja-secara-elegan
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bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi 

(MK). Ida mengatakan, pihak-pihak 

terkait dapat mengambil pembelajaran 

berharga dari putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 atas 

uji formil UU Nomor 11/2020 tentang 

Cipta Kerja yang menyatakan UU Cipta 

Kerja inkonstitusional bersyarat. 

"Terhadap putusan MK tersebut, secara 

elegan pemerintah menghormati dan 

melaksanakan putusan MK, yakni 

dengan menerbitkan UU 13/2022 

tentang Perubahan Kedua UU 12/2011 

tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan yang menjadi 

dasar pembentukan UU Cipta Kerja," 

ucapnya. Begitu pula dengan UU 

11/2020 tentang Cipta Kerja, 

khususnya klaster ketenagakerjaan. 

146. 26 July 

2022 

Menaker: Pemerintah 

Hormati Uji Formil UU Cipta 

Kerja Secara Elegan - 

Rakyat62.id 

Positive Rakyat62.id TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- 

Pemerintah telah secara elegan 

menghormati dan mentaati uji formil 

UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja 

yang dinyatakan inkonstitusional 

bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi 

(MK). Ia juga menyoroti pentingnya 

konstitusi menjamin hak setiap warga 

negara untuk melakukan uji materiil di 

MK terhadap UU yang dianggap tidak 

sesuai dengan UUD 1945. Hal ini 

disampaikan Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah, saat 

memberikan sambutan pada 

pembukaan acara Peningkatan 

Pemahaman Hak Konstitusional Warga 

Negara (PPHKWN) bagi organisasi 

pekerja, Selasa (26/7/2022) secara 

virtual. "Setiap orang, termasuk 

pemerintah pun harus menghormati 

dan menaati putusan Mahkamah 

Konstitusi," kata Ida dalam 

keterangannya. 

147. 26 July 

2022 

Menaker: Pemerintah 

Hormati Uji Formil UU Cipta 

Positive Miliarder.co.i

d 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- 

Pemerintah telah secara elegan 

http://rakyat62.id/bisnis/menaker-pemerintah-hormati-uji-formil-uu-cipta-kerja-secara-elegan
http://rakyat62.id/bisnis/menaker-pemerintah-hormati-uji-formil-uu-cipta-kerja-secara-elegan
http://rakyat62.id/bisnis/menaker-pemerintah-hormati-uji-formil-uu-cipta-kerja-secara-elegan
http://rakyat62.id/bisnis/menaker-pemerintah-hormati-uji-formil-uu-cipta-kerja-secara-elegan
http://miliarder.co.id/bisnis/menaker-pemerintah-hormati-uji-formil-uu-cipta-kerja-secara-elegan
http://miliarder.co.id/bisnis/menaker-pemerintah-hormati-uji-formil-uu-cipta-kerja-secara-elegan
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Kerja Secara Elegan - 

Miliarder.Co.id 

menghormati dan mentaati uji formil 

UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja 

yang dinyatakan inkonstitusional 

bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi 

(MK). Ia juga menyoroti pentingnya 

konstitusi menjamin hak setiap warga 

negara untuk melakukan uji materiil di 

MK terhadap UU yang dianggap tidak 

sesuai dengan UUD 1945. Hal ini 

disampaikan Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah, saat 

memberikan sambutan pada 

pembukaan acara Peningkatan 

Pemahaman Hak Konstitusional Warga 

Negara (PPHKWN) bagi organisasi 

pekerja, Selasa (26/7/2022) secara 

virtual. "Setiap orang, termasuk 

pemerintah pun harus menghormati 

dan menaati putusan Mahkamah 

Konstitusi," kata Ida dalam 

keterangannya. 

148. 26 July 

2022 

Menaker: Pemerintah 

Hormati Uji Formil UU Cipta 

Kerja Secara Elegan 

Positive Tribun News Hal ini disampaikan Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah, saat memberikan sambutan 

pada pembukaan acara Peningkatan 

Pemahaman Hak Konstitusional Warga 

Negara (PPHKWN) bagi organisasi 

pekerja, Selasa (26/7/2022) secara 

virtual. 1. Menaker: Kondisi Ekonomi 

Sektor Ketenagakerjaan Mulai 

Tunjukkan Pemulihan. 4. Menaker Ida 

Fauziyah Ungkap Alasan 

Pemberhentian Penempatan Pekerja 

Migran Indonesia ke Malaysia. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- 

Pemerintah telah secara elegan 

menghormati dan mentaati uji formil 

UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja 

yang dinyatakan inkonstitusional 

bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi 

(MK). 

149. 26 July 

2022 

Menaker: Pemerintah 

Hormati Uji Formil UU Cipta 

Positive Redaksiharia

n.com 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- 

Pemerintah telah secara elegan 

menghormati dan mentaati uji formil 

http://miliarder.co.id/bisnis/menaker-pemerintah-hormati-uji-formil-uu-cipta-kerja-secara-elegan
http://miliarder.co.id/bisnis/menaker-pemerintah-hormati-uji-formil-uu-cipta-kerja-secara-elegan
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/26/menaker-pemerintah-hormati-uji-formil-uu-cipta-kerja-secara-elegan
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/26/menaker-pemerintah-hormati-uji-formil-uu-cipta-kerja-secara-elegan
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/26/menaker-pemerintah-hormati-uji-formil-uu-cipta-kerja-secara-elegan
http://redaksiharian.com/bisnis/menaker-pemerintah-hormati-uji-formil-uu-cipta-kerja-secara-elegan
http://redaksiharian.com/bisnis/menaker-pemerintah-hormati-uji-formil-uu-cipta-kerja-secara-elegan
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Kerja Secara Elegan - 

RedaksiHarian.com 

UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja 

yang dinyatakan inkonstitusional 

bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi 

(MK). Ida mengatakan, pihak-pihak 

terkait dapat mengambil pembelajaran 

berharga dari putusan Mahkamah 

Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 atas 

uji formil UU Nomor 11/2020 tentang 

Cipta Kerja yang menyatakan UU Cipta 

Kerja inkonstitusional bersyarat. 

"Terhadap putusan MK tersebut, secara 

elegan pemerintah menghormati dan 

melaksanakan putusan MK, yakni 

dengan menerbitkan UU 13/2022 

tentang Perubahan Kedua UU 12/2011 

tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan yang menjadi 

dasar pembentukan UU Cipta Kerja," 

ucapnya. Begitu pula dengan UU 

11/2020 tentang Cipta Kerja, 

khususnya klaster ketenagakerjaan. 

150. 27 July 

2022 

Warga Ciamis Ini Sudah 2 Hari 

Gelar Aksi Mogok Makan di 

Depan Kemenaker 

Negative Detik Heriyanto warga Ciamis, Jawa Barat 

menggelar aksi mogok makan di depan 

kantor Kemenaker. "2 hari ini, saya 

sendiri," kata Heri saat dihubungi, 

Selasa (26/7/2022). Hal ini dilakukan 

Heriyanto untuk meminta haknya 

sebagai pekerja berupa upah hingga 

jaminan kecelakaan kerja. Aksi mogok 

makan ini dilakukan Heriyanto seorang 

diri. 

151. 27 July 

2022 

Cek Info Loker BUMN, PTPN 

XII Buka Lowongan Kerja D3-

S1, Ini Syarat dan Cara 

Daftarnya 

Neutral Semarangku.

com 

Cek info loker BUMN PTPN XII dimana 

membuka lowongan kerja D3/S1. 

Berikut persyaratan dan cara daftar 

loker atau lowongan kerja D3/S1 yang 

dibuka BUMN PTPN XII. Melalui 

Instagram resminya, Kemnaker 

menginformasikan loker atau lowongan 

kerja D3/S1 di PTPN XII. "PTPN XII 

membuka kesempatan bagimu untuk 

mengisi berbagai formasi yang tersedia, 

" tulis Kemnaker pada Instagram 

resminya. Berikut adalah persyaratan 

dan cara mendaftar loker atau 

http://redaksiharian.com/bisnis/menaker-pemerintah-hormati-uji-formil-uu-cipta-kerja-secara-elegan
http://redaksiharian.com/bisnis/menaker-pemerintah-hormati-uji-formil-uu-cipta-kerja-secara-elegan
http://news.detik.com/berita/d-6200742/warga-ciamis-ini-sudah-2-hari-gelar-aksi-mogok-makan-di-depan-kemenaker
http://news.detik.com/berita/d-6200742/warga-ciamis-ini-sudah-2-hari-gelar-aksi-mogok-makan-di-depan-kemenaker
http://news.detik.com/berita/d-6200742/warga-ciamis-ini-sudah-2-hari-gelar-aksi-mogok-makan-di-depan-kemenaker
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315113643/cek-info-loker-bumn-ptpn-xii-buka-lowongan-kerja-d3-s1-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315113643/cek-info-loker-bumn-ptpn-xii-buka-lowongan-kerja-d3-s1-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315113643/cek-info-loker-bumn-ptpn-xii-buka-lowongan-kerja-d3-s1-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315113643/cek-info-loker-bumn-ptpn-xii-buka-lowongan-kerja-d3-s1-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
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lowongan kerja D3/S1 di BUMN PTPN 

XII :. Sekretaris dan Kesekretariatan. 

Bagi lulusan D3/S1 yang tertarik untuk 

mendaftar loker atau lowongan kerja 

BUMN PTPN XII, kunjungi Website 

www.ptpn12.com. Demikian 

persyaratan dan cara mendaftar loker 

atau lowongan kerja D3/S1 di BUMN 

PTPN XII.***. 

152. 27 July 

2022 

Menaker: Kondisi Ekonomi 

Sektor Ketenagakerjaan Mulai 

Tunjukkan Pemulihan 

Positive Liputan 6 Menaker mengatakan, kondisi 

pemulihan perekonomian di sektor 

ketenegakaerjaan tersebut setidaknya 

terlihat pada enam hal. "Ini 

mengindikasikan bahwa penduduk usia 

kerja menjadi lebih aktif untuk masuk 

ke dalam pasar kerja, sekaligus tanda 

bahwa penduduk usia kerja mulai 

menunjukkan optimisme terhadap 

perbaikan kondisi pasar kerja dalam 

konteks pemulihan ekonomi paska 

pandemi COVID-19," kata Menaker 

melalui Siaran Pers Biro Humas 

Kemnaker, Selasa (26/7/2022). Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

menyatakan bahwa kondisi 

perekonomian Indonesia, khususnya di 

sektor ketenagakerjaan menunjukkan 

tanda-tanda pemulihan setelah sekitar 

2 tahun menghadapi pandemi COVID-

19. Pertama, pertumbuhan ekonomi 

pada Triwulan I 2022 mencapai 5,01 % 

(y-o-y). 

153. 27 July 

2022 

Menaker Sambut Baik Acara 

Pemahaman Hak 

Konstitusional Warga Negara 

bagi Organisasi Pekerja 

Positive Liputan 6 Menurut Menaker, acara seperti ini 

dapat semakin meningkatkan 

kesadaran berkonstitusi bagi semua 

pihak, khususnya bagi para pekerja dan 

organisasi serikatnya. Demikian 

disampaikan Menaker saat 

memberikan sambutan pada 

pembukaan acara PPHKWN bagi 

organisasi pekerja, Selasa (26/7/2022) 

secara virtual. Menaker mengatakan, 

bahwa dalam konteks pemberlakuan 

suatu Undang-Undang, konstitusi 

http://www.liputan6.com/news/read/5024947/menaker-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-pemulihan
http://www.liputan6.com/news/read/5024947/menaker-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-pemulihan
http://www.liputan6.com/news/read/5024947/menaker-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-pemulihan
http://www.liputan6.com/news/read/5024948/menaker-sambut-baik-acara-pemahaman-hak-konstitusional-warga-negara-bagi-organisasi-pekerja
http://www.liputan6.com/news/read/5024948/menaker-sambut-baik-acara-pemahaman-hak-konstitusional-warga-negara-bagi-organisasi-pekerja
http://www.liputan6.com/news/read/5024948/menaker-sambut-baik-acara-pemahaman-hak-konstitusional-warga-negara-bagi-organisasi-pekerja
http://www.liputan6.com/news/read/5024948/menaker-sambut-baik-acara-pemahaman-hak-konstitusional-warga-negara-bagi-organisasi-pekerja


 

75 

 

menjamin hak setiap warga negara 

untuk melakukan uji materiil di MK 

terhadap UU yang dianggap tidak 

sesuai dengan UUD 1945. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

menyambut baik acara Peningkatan 

Pemahaman Hak Konstitusional Warga 

Negara (PPHKWN) bagi organisasi 

pekerja yang diselenggarakan 

Mahkamah Konstitusi. 

154. 27 July 

2022 

Waduh, BLT Subsidi Gaji Rp1 

Juta Gagal Cair 

Negative Okezone BLT subsidi gaji gagal cair ke pekerja 

yang tidak menjadi peserta BPJS 

Ketenagakerjaan. Pekerja 

mendapatkan notifikasi jika tidak 

terdaftar sebagai calon penerima BLT 

upah. Alasan tidak terdaftar sebagai 

calon penerima BLT upah karena belum 

atau tidak memenuhi persyaratan 

sebagai calon penerima BLT tersebut. 

Apabila sudah meemenuhi persyaratan 

yang sesuai dengan permenaker nomor 

16 tahun 2021, namun data pekerja 

belum masuk dalam tahapan 

penyerahan data calon penerima BLT 

upah dari BPJS Ketenagakerjaan kepada 

Kemnaker. 

155. 27 July 

2022 

Ojol Bakal Gelar Aksi Jahit 

Mulut di Depan Kemenhub 

Hari Ini 

Neutral Idn Times Aliansi Barisan Ojol Merdeka (BOM) 

berencana menggelar aksi bertajuk 

Tanpa Kata, di depan Kantor 

Kementerian Perhubungan 

(Kemenhub) hari ini, Rabu (27/7/2022). 

"Sudah rapat berulang kali dengan 

Kemenhub, sudah bersurat berkali-kali, 

demo sudah berkali-kali. Padahal, kata 

Krisna, awal tahun ini tepatnya pada 5 

Januari 2022, sejumlah aliansi ojek 

online telah melakukan unjuk rasa 

serupa di depan kantor Kemenhub, dan 

dijanjikan akan segera direalisasikan. 

Dalam aksi tersebut, sejumlah 

pengemudi ojek online akan melakukan 

aksi jahit mulut. 

http://economy.okezone.com/read/2022/07/26/320/2636521/waduh-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-gagal-cair
http://economy.okezone.com/read/2022/07/26/320/2636521/waduh-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-gagal-cair
http://www.idntimes.com/news/indonesia/yosafat-diva-bagus/ojol-bakal-gelar-aksi-jahit-mulut-di-depan-kemenhub-hari-ini
http://www.idntimes.com/news/indonesia/yosafat-diva-bagus/ojol-bakal-gelar-aksi-jahit-mulut-di-depan-kemenhub-hari-ini
http://www.idntimes.com/news/indonesia/yosafat-diva-bagus/ojol-bakal-gelar-aksi-jahit-mulut-di-depan-kemenhub-hari-ini
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156. 27 July 

2022 

Polda Metro: Pengaturan Jam 

Kerja di Jakarta Sebatas 

Usulan 

Neutral Republika Polda Metro Jaya menyebut bahwa 

pengaturan jam kerja di Jakarta masih 

sebatas usulan. Ini tentunya 

ditindaklanjuti, contohnya pekan depan 

kami akan rapat dan mengundang 

pihak terkait," kata Rusdy di Jakarta, 

Selasa (26/7/2022). Sebelumnya, 

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya 

Komisaris Besar Latif Usman 

menyiapkan sejumlah program untuk 

mengatasi kemacetan di Jakarta. 

Usulan itu, kata dia, berdasarkan hasil 

analisis terkait kemacetan Jakarta pada 

jam rawan di pagi hari. 

157. 27 July 

2022 

Sektor Ketenagakerjaan Mulai 

Pulih, Subsidi Gaji Jadi 

Disalurkan? 

Neutral Kompas Menurut Staf Khusus Menteri 

Ketenagakerjaan Dita Indah Sari, 

program subsidi gaji masih menunggu 

arahan dari Presiden Joko Widodo 

(Jokowi). "Kementerian 

Ketenagakerjaan dengan BPJS 

Ketenagakerjaan sudah siap semuanya 

sampai data kalau memang program ini 

berjalan. Keenam, jumlah kepesertaan 

aktif BPJS Ketenagakerjaan dapat terus 

dijaga peningkatannya selama masa 

pandemi dari 29,98 juta orang pada 

tahun 2020 menjadi 32,30 juta orang 

pada Mei 2022. Pemerintah 

menyatakan bahwa perekonomian 

Indonesia khususnya di sektor 

ketenagakerjaan mulai menunjukkan 

tanda-tanda pemulihan setelah 2 tahun 

menghadapi pandemi Covid-19. 

158. 27 July 

2022 

Sektor Ketenagakerjaan Mulai 

Pulih, Subsidi Gaji Jadi 

Disalurkan? 

Neutral Kompas Menurut Staf Khusus Menteri 

Ketenagakerjaan Dita Indah Sari, 

program subsidi gaji masih menunggu 

arahan dari Presiden Joko Widodo 

(Jokowi). "Kementerian 

Ketenagakerjaan dengan BPJS 

Ketenagakerjaan sudah siap semuanya 

sampai data kalau memang program ini 

berjalan. Keenam, jumlah kepesertaan 

aktif BPJS Ketenagakerjaan dapat terus 

dijaga peningkatannya selama masa 

http://republika.co.id/berita/rfniyq428/polda-metro-pengaturan-jam-kerja-di-jakarta-sebatas-usulan
http://republika.co.id/berita/rfniyq428/polda-metro-pengaturan-jam-kerja-di-jakarta-sebatas-usulan
http://republika.co.id/berita/rfniyq428/polda-metro-pengaturan-jam-kerja-di-jakarta-sebatas-usulan
http://money.kompas.com/read/2022/07/27/080500826/sektor-ketenagakerjaan-mulai-pulih-subsidi-gaji-jadi-disalurkan-
http://money.kompas.com/read/2022/07/27/080500826/sektor-ketenagakerjaan-mulai-pulih-subsidi-gaji-jadi-disalurkan-
http://money.kompas.com/read/2022/07/27/080500826/sektor-ketenagakerjaan-mulai-pulih-subsidi-gaji-jadi-disalurkan-
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/07/27/080500826/sektor-ketenagakerjaan-mulai-pulih-subsidi-gaji-jadi-disalurkan-
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/07/27/080500826/sektor-ketenagakerjaan-mulai-pulih-subsidi-gaji-jadi-disalurkan-
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/07/27/080500826/sektor-ketenagakerjaan-mulai-pulih-subsidi-gaji-jadi-disalurkan-
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pandemi dari 29,98 juta orang pada 

tahun 2020 menjadi 32,30 juta orang 

pada Mei 2022. Pemerintah 

menyatakan bahwa perekonomian 

Indonesia khususnya di sektor 

ketenagakerjaan mulai menunjukkan 

tanda-tanda pemulihan setelah 2 tahun 

menghadapi pandemi Covid-19. 

159. 27 July 

2022 

BUMN Perkebunan Buka 

Lowongan Kerja untuk D3 

hingga S1, Simak Posisi dan 

Persyaratannya 

Neutral Kompas Mengutip dari instagram resmi 

@kemnaker, Rabu (27/7/2022), berikut 

adalah persyaratan dan cara mendaftar 

lowongan kerja PTPN XII. Persyaratan 

Lowongan Kerja PTPN XII. Wanita, usia 

maksimal 25 tahun (per 1 Agustus 

2022). Cara Mendaftar Lowongan Kerja 

PTPN XII. Bagi kamu yang tertarik untuk 

lowongan kerja ini bisa mengisi data 

secara online melalui 

https://ptpn12.com/category/karir/. 

PTPN XII adalah anak usaha 

Perkebunan Nusantara III yang 

bergerak di bidang perkebunan kakao, 

teh, tebu, karet, dan kopi. Hanya 

pelamar yang memenuhi syarat dan 

terbaik yang akan dipanggil untuk 

mengikuti seleksi ini. 

160. 27 July 

2022 

[Berita]Wadirlantas Tanggapi 

Usulan Pengaturan Jam Kerja 

untuk Atasi Kemacetan 

Jakarta 

Positive Creacorridor.

com 

Foto: Fransiskus Adryanto 

Pratama/JPNN.com. Creacorridor.com, 

JAKARTA- Wakil Direktur Lalu Lintas 

(Wadirlantas) Polda Metro Jaya AKBP 

Rusdy Pramana mengatakan 

pengaturan jam kerja bagi para pekerja 

di ibu kota untuk mengurangi 

kemacetan masih sebatas usulan dan 

harus dipikirkan matang-matang. 

Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Polda 

Metro Jaya Komisaris Besar Latif 

Usman menyiapkan salah satu program 

untuk mengatasi kemacetan di Jakarta 

dengan mengatur keberangkatan jam 

kerja. Usulan itu didasari hasil analisis 

kemacetan Jakarta yang rawan di 

waktu-waktu tertentu. Mobilitas warga 

Jakarta baik pekerjaan maupun pelajar 

http://money.kompas.com/read/2022/07/27/083500526/bumn-perkebunan-buka-lowongan-kerja-untuk-d3-hingga-s1-simak-posisi-dan
http://money.kompas.com/read/2022/07/27/083500526/bumn-perkebunan-buka-lowongan-kerja-untuk-d3-hingga-s1-simak-posisi-dan
http://money.kompas.com/read/2022/07/27/083500526/bumn-perkebunan-buka-lowongan-kerja-untuk-d3-hingga-s1-simak-posisi-dan
http://money.kompas.com/read/2022/07/27/083500526/bumn-perkebunan-buka-lowongan-kerja-untuk-d3-hingga-s1-simak-posisi-dan
http://www.creacorridor.com/2022/07/beritawadirlantas-tanggapi-usulan-pengaturan-jam-kerja-untuk-atasi-kemacetan-jakarta.html
http://www.creacorridor.com/2022/07/beritawadirlantas-tanggapi-usulan-pengaturan-jam-kerja-untuk-atasi-kemacetan-jakarta.html
http://www.creacorridor.com/2022/07/beritawadirlantas-tanggapi-usulan-pengaturan-jam-kerja-untuk-atasi-kemacetan-jakarta.html
http://www.creacorridor.com/2022/07/beritawadirlantas-tanggapi-usulan-pengaturan-jam-kerja-untuk-atasi-kemacetan-jakarta.html
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sering berangkat pada waktu yang 

bersamaan sehingga meningkatkan 

volume kendaraan di jalanan yang 

menyebabkan kemacetan. 

161. 27 July 

2022 

PHK 152 Karyawan, Kemnaker 

Panggil Anak Usaha Garuda 

Indonesia 

Negative Okezone PHK terhadap 152 karyawan tersebut 

mulai mencuat setelah karyawan 

Aerofood Indonesia yang tergabung 

dalam Serikat Karyawan Sejahtera ACS 

mengajukan surat keberatan PHK 

kepada Direktur Utama Aerofood 

Indonesia, I Wayan Susena. 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) memanggil manajemen 

dan Serikat Karyawan PT Aerofood 

Indonesia. Pemanggilan ini menyusul 

adanya Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) terhadap 152 karyawan 

perusahaan. Aerofood Indonesia 

merupakan anak usaha PT Garuda 

Indonesia Tbk. 

162. 27 July 

2022 

Pekerja Ibu Kota Wajib Simak! 

Ini Kata Polda Metro Soal 

Pengaturan Jam Kerja di 

Jakarta 

Positive Koran Jakarta Polda Metro Jaya menyebut bahwa 

hingga kini wacana pengaturan jam 

kerja bagi para pekerja di Jakarta masih 

sebatas usulan, sehingga masih perlu 

dimatangkan kembali. Sebelumnya, 

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya 

Komisaris Besar Latif Usman 

menyiapkan sejumlah program untuk 

mengatasi kemacetan di Jakarta. 

Usulan itu, kata dia, berdasarkan hasil 

analisis terkait kemacetan Jakarta pada 

jam rawan di pagi hari. "Jam 06.00 

sampai 09.00 WIB pagi kan padat di 

Jakarta. 

163. 27 July 

2022 

PMII Pariaman harus Terus 

Semangat dalam Membangun 

Daerah 

Positive Posmetro 

Padang 

PARIAMAN, METRO-Wali Kota 

Pariaman Genius Umar menyatakan 

PMII Kota Pariaman harus semangat, 

karena jaringan PMII di seluruh 

Indonesia memiliki tokoh-tokoh 

nasional yang cukup diperhitungkan 

"Sebagai generasi muda harus 

mempunyai kreatifitas dan aktif dalam 

berbagai organisasi pergerakan, seperti 

yang ditunjukan oleh PMII Kota 

http://economy.okezone.com/read/2022/07/27/320/2636939/phk-152-karyawan-kemnaker-panggil-anak-usaha-garuda-indonesia
http://economy.okezone.com/read/2022/07/27/320/2636939/phk-152-karyawan-kemnaker-panggil-anak-usaha-garuda-indonesia
http://economy.okezone.com/read/2022/07/27/320/2636939/phk-152-karyawan-kemnaker-panggil-anak-usaha-garuda-indonesia
http://koran-jakarta.com/pekerja-ibu-kota-wajib-simak-ini-kata-polda-metro-soal-pengaturan-jam-kerja-di-jakarta
http://koran-jakarta.com/pekerja-ibu-kota-wajib-simak-ini-kata-polda-metro-soal-pengaturan-jam-kerja-di-jakarta
http://koran-jakarta.com/pekerja-ibu-kota-wajib-simak-ini-kata-polda-metro-soal-pengaturan-jam-kerja-di-jakarta
http://koran-jakarta.com/pekerja-ibu-kota-wajib-simak-ini-kata-polda-metro-soal-pengaturan-jam-kerja-di-jakarta
http://posmetropadang.co.id/pmii-pariaman-harus-terus-semangat-dalam-membangun-daerah
http://posmetropadang.co.id/pmii-pariaman-harus-terus-semangat-dalam-membangun-daerah
http://posmetropadang.co.id/pmii-pariaman-harus-terus-semangat-dalam-membangun-daerah
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Pariaman ini, yang banyak memberikan 

masukan dan menempa dirinya 

menjadi anak muda yang berkarakter 

dan berpendirian," kata Walikota 

Pariaman Genius Umar kemarin, usai 

menghadiri acara pelantikan dan 

diskusi panel pengurus cabang 

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 

(PMII) Kota Pariaman. Katanya, jaringan 

PMII diseluruh Indonesia ini memiliki 

tokoh-tokoh nasional yang cukup 

diperhitungkan sebut saja M. Iqbal 

Assegaf, Nusron Wahid, Aminuddin 

Ma'ruf, Imam Nahrawi, Muhaimin 

Iskandar, Yaqut Cholil Qoumas, Bu 

Anggia Ermarini, Bu Ida Fauziyah dan 

masih banyak mantan pengurus PMII 

lainnya, dan semoga nantinya ada 

pengurus PMII dari Kota Pariaman ini 

yang dapat menjadi tokoh daerah kalau 

dapat juga menjadi tokoh nasional. 

"Pemerintah Kota Pariaman 

membangun secara bersama-sama 

dengan masyarakat, akan tetapi pilar 

suksesnya suatu pembangunan itu 

adalah para pemuda, dan nantinya 

yang akan menjadi salah satu pilar 

utamanya adalah PMII," jelas Genius 

Umar. Genius Umar ungkapkan rasa 

terimakasih, kepada PMII yang telah 

memberikan berbagai macam edukatif, 

dukungan, dan kontribusi untuk 

pembangunan Kota Pariaman ini secara 

bersama-sama, sehingga bisa tercipta 

rasa solidaritas yang tinggi pada jiwa 

masing-masing pemuda khususnya 

PMII. 

164. 27 July 

2022 

Anak Usaha Garuda PHK 152 

Karyawan, Kemnaker 

Upayakan Mediasi 

Positive Sindo News segera memanggil manajemen dan 

Serikat Karyawan (Sekar) PT Aerofood 

Indonesia menyusul adanya Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) terhadap 152 

karyawan. PHK terhadap 152 karyawan 

tersebut mulai mencuat setelah 

karyawan Aerofood Indonesia yang 

tergabung dalam Serikat Karyawan 

http://ekbis.sindonews.com/read/838025/34/anak-usaha-garuda-phk-152-karyawan-kemnaker-upayakan-mediasi-1658887647
http://ekbis.sindonews.com/read/838025/34/anak-usaha-garuda-phk-152-karyawan-kemnaker-upayakan-mediasi-1658887647
http://ekbis.sindonews.com/read/838025/34/anak-usaha-garuda-phk-152-karyawan-kemnaker-upayakan-mediasi-1658887647
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Sejahtera ACS mengajukan surat 

keberatan PHK kepada Direktur Utama 

Aerofood Indonesia I Wayan Susena. 

Aerofood Indonesia merupakan anak 

usaha PT Garuda Indonesia Tbk yang 

bergerak di bidang penyedia katering 

untuk penerbangan domestik dan 

internasional. Dirjen Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Indah 

Anggoro Putri mengatakan, 

pemanggilan terhadap manajemen dan 

Serikat Karyawan Aerofood Indonesia 

terkait dengan upaya mediasi yang 

difasilitasi Kemnaker. 

165. 27 July 

2022 

Info Prakerja Gelombang 38, 

Cek Link Kemnaker.go.id 

Untuk Membeli Platform 

Pelatihan Prakerja ! 

Neutral Tribun News 

Pontianak 

Cara-cara untuk membeli platform 

prakerja di sisnaker melalui laman 

kemnaker.go.id. * Kunjungi laman 

kemnaker.go.id. |Update Info Prakerja 

Gelombang 38, Berikut Nominal 

Insentif Yang Akan Diperoleh Jika Lolos 

Prakerja|. |Update Info Prakerja 

Gelombang 38, Berikut Nominal 

Insentif Yang Akan Diperoleh Jika Lolos 

Prakerja|. |Update Info Prakerja 

Gelombang 38, Berikut Nominal 

Insentif Yang Akan Diperoleh Jika Lolos 

Prakerja|. Demikian cara membeli 

platform prakerja di situs sisnaker 

melalui kemnaker.go.id. (*). |Update 

Info Prakerja Gelombang 38, Berikut 

Nominal Insentif Yang Akan Diperoleh 

Jika Lolos Prakerja|. 

166. 27 July 

2022 

Wadirlantas Tanggapi Usulan 

Pengaturan Jam Kerja untuk 

Atasi Kemacetan Jakarta 

Positive Jawa Post 

National 

Network 

Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Polda 

Metro Jaya Komisaris Besar Latif 

Usman menyiapkan salah satu program 

untuk mengatasi kemacetan di Jakarta 

dengan mengatur keberangkatan jam 

kerja. Usulan itu didasari hasil analisis 

kemacetan Jakarta yang rawan di 

waktu-waktu tertentu. Mobilitas warga 

Jakarta baik pekerjaan maupun pelajar 

sering berangkat pada waktu yang 

bersamaan sehingga meningkatkan 

http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/27/info-prakerja-gelombang-38-cek-link-kemnakergoid-untuk-membeli-platform-pelatihan-prakerja
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/27/info-prakerja-gelombang-38-cek-link-kemnakergoid-untuk-membeli-platform-pelatihan-prakerja
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/27/info-prakerja-gelombang-38-cek-link-kemnakergoid-untuk-membeli-platform-pelatihan-prakerja
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/27/info-prakerja-gelombang-38-cek-link-kemnakergoid-untuk-membeli-platform-pelatihan-prakerja
http://www.jpnn.com/news/wadirlantas-tanggapi-usulan-pengaturan-jam-kerja-untuk-atasi-kemacetan-jakarta
http://www.jpnn.com/news/wadirlantas-tanggapi-usulan-pengaturan-jam-kerja-untuk-atasi-kemacetan-jakarta
http://www.jpnn.com/news/wadirlantas-tanggapi-usulan-pengaturan-jam-kerja-untuk-atasi-kemacetan-jakarta


 

81 

 

volume kendaraan di jalanan yang 

menyebabkan kemacetan. "Jam 06.00 

sampai 09.00 pagi itu padat di Jakarta. 

167. 27 July 

2022 

Kemnaker Minta Anak Usaha 

Garuda Indonesia Tinjau 

Ulang PHK 152 Karyawan 

Negative Okezone Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) meminta agar anak usaha 

PT Garuda Indonesia Tbk meninjau 

ulang keputusan PHK 152 karyawan. 

PHK terhadap 152 karyawan dilakukan 

oleh PT Aerofood Indonesia. Direktur 

Jenderal Pembinaan Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja (PHI dan Jamsos), Indah Anggoro 

Putri mengatakan manajemen 

Aerofood Indonesia seyogyanya 

mengedepankan dialog dengan 

karyawan, sebelum mengambil 

keputusan PHK. "Kedepankan dialog 

antara manajemen dan pekerja harus 

dilaksanakan sebelum memutuskan 

apapun (PHK)," ungkap Indah saat 

dihubungi MNC Portal Indonesia, Rabu 

(27/7/2022). 

  

http://economy.okezone.com/read/2022/07/27/320/2636964/kemnaker-minta-anak-usaha-garuda-indonesia-tinjau-ulang-phk-152-karyawan
http://economy.okezone.com/read/2022/07/27/320/2636964/kemnaker-minta-anak-usaha-garuda-indonesia-tinjau-ulang-phk-152-karyawan
http://economy.okezone.com/read/2022/07/27/320/2636964/kemnaker-minta-anak-usaha-garuda-indonesia-tinjau-ulang-phk-152-karyawan
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Title KPK Tatar Kader PKB Agar Berintegritas Tinggi Author Candra Yuri Nuralam 

Media Medcom.id Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.medcom.id/nasional/hukum/GbmB424k-kpk-tatar-kader-pkb-agar-

berintegritas-tinggi 

Summary Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar acara politik cerdas berintegritas 

(PCB) hari ini, 26 Juli 2022. "Kali ini pembekalan diberikan untuk para pengurus dan kader 

PKB," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang pencegahan KPK Ipi Maryati melalui 

keterangan tertulis, Selasa, 26 Juli 2022. Acara berlangsung di Gedung Pusat Edukasi 

Antikorupsi KPK. Ketua KPK Firli Bahuri bakal menjadi pembicara dalam kegiatan itu. 

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar acara politik cerdas berintegritas (PCB) hari ini, 

26 Juli 2022. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi peserta dalam acara itu."Kali ini pembekalan 

diberikan untuk para pengurus dan kader PKB," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang pencegahan 

KPK Ipi Maryati melalui keterangan tertulis, Selasa, 26 Juli 2022.Acara berlangsung di Gedung Pusat 

Edukasi Antikorupsi KPK. Rencananya acara itu dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB. Wakil 

Ketua Umum PKB Ida Fauziyah dan Sekjen Hasanuddin Wahid menjadi petinggi partai yang dijadwalkan 

hadir.Ketua KPK Firli Bahuri bakal menjadi pembicara dalam kegiatan itu. Sejumlah materi pendidikan 

antikorupsi bakal dipaparkan Firli nanti."Setelah itu, dilanjutkan dengan pembekalan sejumlah materi 

oleh para pejabat di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK. Di antaranya tentang 

Penguatan Integritas dan pembahasan pembelajaran mandiri antikorupsi," ujar Ipi.Pendidikan 

antikorupsi itu juga bakal digelar secara daring. Kader PKB di daerah bisa mengikuti acara itu melalui 

bantuan internet.PKB merupakan partai kesepuluh yang sudah ditatar KPK agar berintegritas tinggi. 

Sembilan partai lain yang sudah mengikuti acara ini yakni PAN, PBB, Demokrat, Gerindra, PDIP, Golkar, 

Hanura, Berkarya, dan PKS."KPK fokus mendorong penguatan integritas internal partai politik. Sebab, 

parpol yang berintegritas merupakan landasan penting dalam membangun upaya pencegahan korupsi," 

kata Ipi. 
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Title KPK beri penguatan integritas kepada pengurus PKB - 

Flores News 

Author Yosefina Evasentia 

Media Flores News Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.floresnews.id/news/pr-4993976782/kpk-beri-penguatan-integritas-kepada-

pengurus-pkb 

Summary Floresnews.id- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pembekalan penguatan 

integritas kepada pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam program Politik Cerdas 

Berintegritas (PCB) Terpadu 2022. Kali ini pembekalan diberikan untuk para pengurus dan 

kader PKB bertempat di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK," kata Pelaksana Tugas (Plt) 

Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, 

Selasa. Ia menginformasikan Ketua KPK Firli Bahuri akan membuka kegiatan bersama Wakil 

Ketum PKB Ida Fauziyah dan Sekjen Hasanuddin Wahid. Setelah itu, dilanjutkan dengan 

pembekalan sejumlah materi oleh para pejabat di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta 

Masyarakat KPK di antaranya tentang penguatan integritas dan pembahasan pembelajaran 

mandiri antikorupsi. 

 

Floresnews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pembekalan penguatan integritas 

kepada pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) 

Terpadu 2022. "Sesuai jadwal hari ini, Selasa akan dilaksanakan kembali pembekalan antikorupsi bagi 

partai politik. Kali ini pembekalan diberikan untuk para pengurus dan kader PKB bertempat di Gedung 

Pusat Edukasi Antikorupsi KPK," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati 

Kuding dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Ia menginformasikan Ketua KPK Firli Bahuri akan 

membuka kegiatan bersama Wakil Ketum PKB Ida Fauziyah dan Sekjen Hasanuddin Wahid. Setelah itu, 

dilanjutkan dengan pembekalan sejumlah materi oleh para pejabat di Kedeputian Pendidikan dan Peran 

Serta Masyarakat KPK di antaranya tentang penguatan integritas dan pembahasan pembelajaran mandiri 

antikorupsi."Berdasarkan konfirmasi yang kami terima, kegiatan tersebut juga akan dihadiri secara 

langsung oleh sekitar 75 pengurus partai. Selebihnya, para pengurus DPD/DPW dan DPC akan mengikuti 

kegiatan pembekalan secara daring," kata Ipi. KPK fokus mendorong penguatan integritas internal partai 

politik melalui kegiatan pembekalan antikorupsi yang merupakan rangkaian kegiatan PCB Terpadu 2022. 

"Sebab, parpol yang berintegritas merupakan landasan penting dalam membangun upaya pencegahan 

korupsi. Tidak terlepas karena proses politik seperti pemilihan pejabat publik ataupun proses 

penganggaran melibatkan peran sentral partai politik," ucap Ipi. Pada 2016-2017, KPK bersama Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah melakukan kajian yang mengidentifikasi lima masalah utama 

terkait integritas partai politik. Hasil kajian itu kemudian dikembangkan dan menghasilkan konsep 

tentang Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). 
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Title Masih Bingung Cara Membalas E-mail Wawancara 

Kerja? Ini Cara Efektifnya! 

Author Medcom.Id Developer 

Media Medcom.id Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.medcom.id/pendidikan/tips-pendidikan/8koZmDrb-masih-bingung-membalas-

emailinterview-kerja-ini-cara-efektifnya 

Summary Mengutip dari akun Instagram @kemnaker, berikut cara membalas email panggilan 

interview beserta template balasan: Cara membalas email panggilan wawancara kerja. Inilah 

cara membalas email panggilan interview beserta template balasan. Hampir semua orang 

membutuhkan kerja untuk hidup sehari-hari. Untuk itu, mendapat panggilan wawancara 

atau interview merupakan kabar baik yang ditunggu-tunggu pencari kerja. 

 

Hampir semua orang membutuhkan kerja untuk hidup sehari-hari. Untuk itu, mendapat panggilan 

wawancara atau interview merupakan kabar baik yang ditunggu-tunggu pencari kerja.Namun, 

kebanyakan orang tidak tahu cara membalas panggilan kerja yang benar dan efektif.Bahkan, kebanyakan 

pencari kerja tidak mengetahui harus membalas lewat email atau langsung datang ke 

perusahaan.Mengutip dari akun Instagram @kemnaker, berikut cara membalas email panggilan 

interview beserta template balasan: Cara membalas email panggilan wawancara kerja- Balas dengan 

ringkas dan langsung ke inti- Tunjukkan apresiasi- Balas tepat waktu- Usulkan jadwal interview bila tidak 

sesuai dengan ketersediaan waktu- Pastikan selalu balas email panggilan interview kerja bahkan bila 

menolaknyaCc:Subject: Menerima Tawaran Interview -(Nama)Yth. nama perekrut,Terima kasih atas 

pertimbangan dan undangan wawancara kerja untuk posisi (posisi yang dilamar) di perusahaan (sebut 

nama perusahaan). Saya bisa hadir sesuai waktu dan lokasi yang telah Anda tentukan (sebut waktu dan 

lokasi yang telah ditentukan oleh perekrut pada email sebelumnya). Saya menantikan wawancara ini dan 

saya juga berharap dapat bertemu dengan Anda untuk membahas pekerjaan ini secara lebih rinci.Harap 

beritahu Saya jika ada informasi atau dokumen pelengkap sebelum wawancara kerja di waktu yang telah 

ditentukan.Tertanda,(Nama)(Nomor telepon) 2. Menolak tawaran interview To: 

recruitment@ptmajuterus.comCc:Subject: Menolak Tawaran Interview -(Nama)Yth. nama 

perekrut,Terima kasih banyak telah menghubungi dan memberi kesempatan wawancara kerja kepada 

Saya.Namun, saya mohon maaf karena tidak dapat melanjutkan wawancara kerja untuk posisi (posisi 

yang dilamar) di perusahaan (sebut nama perusahaan) tersebut karena (sebutkan alasan 

penolakan).Sekali lagi terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah Anda 

berikanTertanda,(Nama)Inilah cara membalas email panggilan interview beserta template balasan. 

Semoga dengan cara ini, Sobat Medcom tetap membangun relasi baik dengan perusahaan sekali pun 

menolaknya.(Gabriella Carissa Maharani Prahyta)| 
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Title Masih Bingung Cara Membalas E-mail Wawancara Kerja? Ini Cara 

Efektifnya! 

Author Medcom 

Media Medcom.id Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.medcom.id/pendidikan/tips-pendidikan/8koZmDrb-masih-bingung-cara-

membalas-e-mail-wawancara-kerja-ini-cara-efektifnya 

Summary Mengutip dari akun Instagram @kemnaker, berikut cara membalas email panggilan 

interview beserta template balasan: Cara membalas email panggilan wawancara kerja Balas 

dengan ringkas dan langsung ke inti Tunjukkan apresiasi Balas tepat waktu Usulkan jadwal 

interview bila tidak sesuai dengan ketersediaan waktu Pastikan selalu balas email panggilan 

interview kerja bahkan bila menolaknya Template Balasan Email 1. Inilah cara membalas 

email panggilan interview beserta template balasan. Hampir semua orang membutuhkan 

kerja untuk hidup sehari-hari. Untuk itu, mendapat panggilan wawancara atau interview 

merupakan kabar baik yang ditunggu-tunggu pencari kerja. 

 

Hampir semua orang membutuhkan kerja untuk hidup sehari-hari. Untuk itu, mendapat panggilan 

wawancara atau interview merupakan kabar baik yang ditunggu-tunggu pencari kerja.Namun, 

kebanyakan orang tidak tahu cara membalas panggilan kerja yang benar dan efektif.Bahkan, kebanyakan 

pencari kerja tidak mengetahui harus membalas lewat email atau langsung datang ke 

perusahaan.Mengutip dari akun Instagram @kemnaker, berikut cara membalas email panggilan 

interview beserta template balasan: Cara membalas email panggilan wawancara kerja Balas dengan 

ringkas dan langsung ke inti Tunjukkan apresiasi Balas tepat waktu Usulkan jadwal interview bila tidak 

sesuai dengan ketersediaan waktu Pastikan selalu balas email panggilan interview kerja bahkan bila 

menolaknya Template Balasan Email 1. Menerima tawaran interview To: 

recruitment@ptmajuterus.comCc:Subject: Menerima Tawaran Interview -(Nama)Yth. nama 

perekrut,Terima kasih atas pertimbangan dan undangan wawancara kerja untuk posisi (posisi yang 

dilamar) di perusahaan (sebut nama perusahaan). Saya bisa hadir sesuai waktu dan lokasi yang telah 

Anda tentukan (sebut waktu dan lokasi yang telah ditentukan oleh perekrut pada email sebelumnya). 

Saya menantikan wawancara ini dan saya juga berharap dapat bertemu dengan Anda untuk membahas 

pekerjaan ini secara lebih rinci.Harap beritahu Saya jika ada informasi atau dokumen pelengkap sebelum 

wawancara kerja di waktu yang telah ditentukan.Tertanda,(Nama)(Nomor telepon) 2. Menolak tawaran 

interview To: recruitment@ptmajuterus.comCc:Subject: Menolak Tawaran Interview -(Nama)Yth. nama 

perekrut,Terima kasih banyak telah menghubungi dan memberi kesempatan wawancara kerja kepada 

Saya.Namun, saya mohon maaf karena tidak dapat melanjutkan wawancara kerja untuk posisi (posisi 

yang dilamar) di perusahaan (sebut nama perusahaan) tersebut karena (sebutkan alasan 

penolakan).Sekali lagi terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah Anda 

berikanTertanda,(Nama)Inilah cara membalas email panggilan interview beserta template balasan. 

Semoga dengan cara ini, Sobat Medcom tetap membangun relasi baik dengan perusahaan sekali pun 

menolaknya. 
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Title BSU 2022 Kapan Bisa Cair? Simak Info Terbaru dan Cara Cek 

Penerima di Link Resmi bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095104945/bsu-2022-kapan-bisa-cair-simak-

info-terbaru-dan-cara-cek-penerima-di-link-resmi-bsubpjsketenagakerjaangoid 

Summary Simak informasi terbaru dari Menaker terkait kapan BSU 2022 bisa cair, dan cara cek 

penerima di link resmi bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 

sampai sekarang masih banyak dinantikan kepastian jadwal pencairanya oleh para pekerja. 

Sebagai pihak penyalur, Menaker Ida Fauziyah menyampaikan bahwa, dana BSU 2022 masih 

belum bisa dicairkan, karena pihaknya masih mempersiapkan instrumen kebijakan 

pelaksaan pencairan yang baru. Untuk lebih memastikan, jika nantinya dana BSU 2022 sudah 

mulai dicairkan, maka penerima bisa lebih dulu cek nama penerima di link 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, sesuai dengan peraturan pencairan tahun sebelumnya. Cara 

cek nama penerima BSU 2022:. 

 

 

 

Simak informasi terbaru dari Menaker terkait kapan BSU 2022 bisa cair, dan cara cek penerima di link 

resmi bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 sampai sekarang masih 

banyak dinantikan kepastian jadwal pencairanya oleh para pekerja.Sebagai pihak penyalur, Menaker Ida 

Fauziyah menyampaikan bahwa, dana BSU 2022 masih belum bisa dicairkan, karena pihaknya masih 

mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksaan pencairan yang baru."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, sebagaimana dikutip oleh 

Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara News pada 26 Juli 2022.Untuk lebih memastikan, jika nantinya dana 

BSU 2022 sudah mulai dicairkan, maka penerima bisa lebih dulu cek nama penerima di link 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, sesuai dengan peraturan pencairan tahun sebelumnya.Cara cek nama 

penerima BSU 2022:1. Tahap pertama, login di link bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk cek nama 

penerima BSU 2022. 
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Title Pemerintah RI stop pengiriman Pekerja Migran, Perdana Menteri 

Malaysia takut bermasalah dengan Indonesia 

Author _noname 

Media Lombok Insider Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.lombokinsider.com/internasional/pr-1553976240/pemerintah-ri-stop-

pengiriman-pekerja-migran-perdana-menteri-malaysia-takut-bermasalah-dengan-

indonesia 

Summary LOMBOK INSIDER- Pemerintah RI menghentikan sementara pengiriman Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) ke Malaysia. Kementerian Luar Negeri RI menyatakan keputusan itu akibat 

Malaysia melanggar MoU atau Nota Kesepahaman terkait Pekerja Migran Indonesia yang 

ditandatangani dua bulan lalu. Pemerintah Indonesia sangat menyayangkan tindakan 

Malaysia melanggar kesepakatan kedua negara yang disaksikan Presiden Joko Widodo dan 

PM Malaysia Ismail Sabri Yakoob pada 1 April 2022. 

 

 

 

LOMBOK INSIDER - Pemerintah RI menghentikan sementara pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

ke Malaysia.Pekerja Migran Indonesia tersebut meliputi pekerja rumah tangga dan tenaga kerja sektor 

perkebunan.Kementerian Luar Negeri RI menyatakan keputusan itu akibat Malaysia melanggar MoU atau 

Nota Kesepahaman terkait Pekerja Migran Indonesia yang ditandatangani dua bulan lalu.Pemerintah 

Indonesia sangat menyayangkan tindakan Malaysia melanggar kesepakatan kedua negara yang 

disaksikan Presiden Joko Widodo dan PM Malaysia Ismail Sabri Yakoob pada 1 April 2022.Direktur 

Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Judha 

Nugraha menyebut Malaysia masih menerapkan sistem rekruitmen melalui internet yang tidak 

tercantum dalam MoU antara Kedua Negara.Hal tersebut dinilai berpotensi menimbulkan berbagai 

penyimpanan yang bisa merugikan Pekerja Migran Indonesia.Judha menambahkan perekrutan secara 

online tersebut membuat Pekerja Migran Indonesia rentan dieksploitasi."Setelah diadakan rapat 

kementerian lembaga di pusat untuk membahas situasi ini, termasuk tentunya dengan kemenaker selaku 

regulator, maka diputuskan untuk menghentikan sementara waktu penempatan PMI ke Malaysia hingga 

terdapat klarifikasi dari Pemerintah Malaysia termasuk komitmen untuk menghentikan mekanisme 

sistem rekruitmen online," kata Judha Nughraha. 
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Title Cek Rekening Sekarang, BLT Subsidi Gaji Cair ke Pekerja Peserta 

BPJS Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Babel Review Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://babelreview.co.id/cek-rekening-sekarang-blt-subsidi-gaji-cair-ke-pekerja-peserta-

bpjs-ketenagakerjaan 

Summary Saat ini hanya pekerja terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dapat bantuan 

Rp1 juta. BLT subsidi gaji tidak cair ke semua pekerja. Selai itu ada kriteria lain, di mana 

pekerja penerima BLT subsidi gaji ini hanya yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta per 

bulan. Ombudsman pun memberi saran terhadap pelaksanaan program BSU 

Ketenagakerjaan, di antaranya pekerja status dirumahkan agar dibuatkan skema afirmasi 

dari program BSU. 

 

 

 

BLT subsidi gaji tidak cair ke semua pekerja. Saat ini hanya pekerja terdaftar sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan yang dapat bantuan Rp1 juta.Selai itu ada kriteria lain, di mana pekerja penerima BLT 

subsidi gaji ini hanya yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta per bulan.Ombudsman pun memberi saran 

terhadap pelaksanaan program BSU Ketenagakerjaan, di antaranya pekerja status dirumahkan agar 

dibuatkan skema afirmasi dari program BSU."Kemudian, bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang PHK 

atau dipulangkan, pekerja non formal atau Bukan Penerima Upah (BPU) iuran mandiri agar dapat 

dimasukkan menjadi penerima BSU," lanjut Robert dikutip dari Okezone.com.Sebelumnya, Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan, bahwa program BSU didesain untuk pekerja atau buruh 

dengan gaji di bawah Rp3,5 juta.BSU dan akan diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar Rp500. 000 

per bulan selama dua bulan yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp 1 juta."Saat ini Kemnaker tengah 

mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022 dan akan memastikan program BSU dapat 

dijalankan dengan cepat, tepat, akurat dan akuntabel," kata Ida. (*)Sumber: Okezone.com 
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Title HUT Kemnaker RI ke 75, Dr La Ode Haji Polondu Jadi Komandan 

Upacara di BPVP Banda Aceh 

Author _noname 

Media Pena Sultra Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Neutral 

Link http://penasultra.com/hut-kemnaker-ri-ke-75-dr-la-ode-haji-polondu-jadi-komandan-

upacara-di-bpvp-banda-aceh 

Summary Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kementerian Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia (Kemnaker RI) ke- 75, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) 

Kendari Dr La Ode Haji Polondu jadi Komandan Upacara di BPVP Banda Aceh, Senin, 25 Juni 

2022. La Ode Haji Polondu menambahkan, terkait posisinya yang ada di BPVP Banda Aceh 

dan tidak dapat memimpin upacara secara langsung di BPVP Kendari, disebabkan karena 

sedang menghadiri acara Pembukaan Kompetisi Instruktur Nasional (KKIN) Regional Barat di 

BPVP Banda Aceh, namun meski demikian, dalam perayaan HUT Kemnaker RI dirinya tetap 

menyempatkan diri untuk merayakan hal itu dan bertindak sebagai komandan upacara di 

BPVP Banda Aceh. 

 

 

 

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia 

(Kemnaker RI) ke- 75, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari Dr La Ode Haji 

Polondu jadi Komandan Upacara di BPVP Banda Aceh, Senin, 25 Juni 2022.Pada giat tersebut, Kepala 

Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan, Andri Susila, S.T, M.Si bertindak sebagai 

Inspektur Upacara, Kepala BPVP Banda Aceh Rahmad Faisal, S.T. bertindak sebagai Pembaca Pembukaan 

UUD 1945, dan Koordinator Dit. Bina Intala Kemnaker RI, Heru Setiawan bertindak sebagai pembawa teks 

Pancasila.Kepala BPVP Kendari, Dr La Ode Haji Polondu saat dihubungi via telepon menuturkan, 

pelaksanaan Upacara Peringatan HUT Kemnaker RI ke 75 di BPVP Banda Aceh diikuti sejumlah Aparatur 

Sipil Negera (ASN) yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPnPN) 

dari BPVP Banda Aceh, BBPVP Medan dan BPVP Kendari."Alhamdulillah, giat hari ini berlangsung dengan 

khidmat dan pada akhir upacara kami melakukan pemotongan nasi tumpeng sebagai bentuk rasa syukur 

bertambahnya usia Kemnaker RI," katanya.Ia mengatakan, dengan bertambahnya usia Kemnaker 

diharapkan bisa lebih memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang 

ketenagakerjaan, baik itu persoalan lapangan kerja atau dalam hal mempersiapkan angkatan kerja yang 
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siap pakai dan kompeten guna menekan angka pengangguran."Kata orang bijak, seiring bertambahnya 

usia anda selalu belajar sesuatu yang baru tentang diri anda, dapat terus menjadi organisasi pembelajar 

untuk meningkatkan kualitas dirinya," demikian Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia 

(Menaker RI) Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Inspektur 

Upacara Andri Susila di halaman Kantor BPVP Banda Aceh.Lebih lanjut Menaker Ida Fauziyah 

mengatakan, kondisi ekonomi Indonesia khususnya disektor ketenagakerjaan telah cukup membaik, 

setelah kurang lebih dua tahun menghadapi Pandemi Covid 19 yang sangat memukul perekonomian 

Indonesia."Berdasarkan data BPS, saat ini kita sudah menunjukan kemajuan yang baik dalam pemulihan 

ekonomi dan penyerapan angkatan kerja, namun hal itu barulah langkah awal untuk semakin lebih baik 

dalam menyiapkan angkatan kerja siap pakai, berdaya saing tinggi dan kompeten," tandasnya.La Ode Haji 

Polondu menambahkan, terkait posisinya yang ada di BPVP Banda Aceh dan tidak dapat memimpin 

upacara secara langsung di BPVP Kendari, disebabkan karena sedang menghadiri acara Pembukaan 

Kompetisi Instruktur Nasional (KKIN) Regional Barat di BPVP Banda Aceh, namun meski demikian, dalam 

perayaan HUT Kemnaker RI dirinya tetap menyempatkan diri untuk merayakan hal itu dan bertindak 

sebagai komandan upacara di BPVP Banda Aceh."Saya sangat berterimakasih atas kesempatan yang 

diberikan Kepala BPVP Banda Aceh dan seluruh Keluarga Besar BPVP Banda Aceh untuk bersama-sama 

merayakan HUT Kemnaker RI ke 75, semoga apa yang kita lakukan selama ini dapat menjadi nilai ibadah 

dan bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Dirgahayu Kemnaker RI KE 75," tutupnya. 
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Title La Ode Haji Polondu Jadi Komandan Upacara Dalam Memperingati 

HUT Kemnaker RI ke-75 di Banda Aceh 

Author _noname 

Media Inilah Sultra Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://inilahsultra.com/2022/07/26/la-ode-haji-polondu-jadi-komandan-upacara-dalam-

memperingati-hut-kemnaker-ri-ke-75-di-banda-aceh 

Summary Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia 

(Kemnaker RI) ke 75, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari Dr La 

Ode Haji Polondu jadi Komandan upacara di BPVP Banda Aceh, pada Senin 25 Juli 2022. La 

Ode Haji Polondu menambahkan, terkait posisinya yang ada di BPVP Banda Aceh dan tidak 

dapat memimpin upacara secara langsung di BPVP Kendari, disebabkan karena sedang 

menghadiri acara Pembukaan Kompetisi Instruktur Nasional (KKIN) Regional Barat di BPVP 

Banda Aceh, namun meski demikian, dalam perayaan HUT Kemnaker RI dirinya tetap 

menyempatkan diri untuk merayakan hal itu dan bertindak sebagai komandan upacara di 

BPVP Banda Aceh. Pada giat tersebut, Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 

(BBPVP) Medan, Andri Susila, S.T, M, Si bertindak sebagai Inspektur Upacara, Kepala BPVP 

Banda Aceh Rahmad Faisal, S.T. Bertindak sebagai Pembaca Pembukaan UUD 1945, dan 

Koordinator Dit. Kepala BPVP Kendari Dr La Ode Haji Polondu menuturkan, pelaksanaan 

Upacara Peringatan HUT Kemnaker RI ke-75 di BPVP Banda Aceh diikuti sejumlah Aparatur 

Sipil Negera (ASN) yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah non Pegawai 

Negeri (PPnPN) dari BPVP Banda Aceh, BBPVP Medan dan BPVP Kendari. 

 

 

 

Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) 

ke 75, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari Dr La Ode Haji Polondu jadi 

Komandan upacara di BPVP Banda Aceh, pada Senin 25 Juli 2022.Pada giat tersebut, Kepala Balai Besar 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan, Andri Susila, S.T, M, Si bertindak sebagai Inspektur 

Upacara, Kepala BPVP Banda Aceh Rahmad Faisal, S.T. bertindak sebagai Pembaca Pembukaan UUD 

1945, dan Koordinator Dit. Bina Intala Kemnaker RI, Heru Setiawan bertindak sebagai Pembawa Teks 

Pancasila.Kepala BPVP Kendari Dr La Ode Haji Polondu menuturkan, pelaksanaan Upacara Peringatan 

HUT Kemnaker RI ke-75 di BPVP Banda Aceh diikuti sejumlah Aparatur Sipil Negera (ASN) yakni Pegawai 
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Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPnPN) dari BPVP Banda Aceh, BBPVP 

Medan dan BPVP Kendari."Alhamdulillah, giat hari ini berlangsung dengan khidmat dan pada akhir 

upacara kami melakukan pemotongan nasi tumpeng sebagai bentuk rasa syukur bertambahnya usia 

Kemnaker RI," katanya.Ia mengatakan, dengan bertambahnya usia Kemnaker diharapkan bisa lebih 

memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan, baik 

itu persoalan lapangan kerja atau dalam hal mempersiapkan angkatan kerja yang siap pakai dan 

kompeten guna menekan angka pengangguran."Kata orang bijak, seiring bertambahnya usia anda selalu 

belajar sesuatu yang baru tentang diri anda, dapat terus menjadi organisasi pembelajar untuk 

meningkatkan kualitas dirinya," demikian Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Menaker RI) 

Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Inspektur Upacara Andri 

Susila di halaman Kantor BPVP Banda Aceh.Lebih lanjut Menaker Ida Fauziyah mengatakan, kondisi 

ekonomi Indonesia khususnya disektor ketenagakerjaan telah cukup membaik, setelah kurang lebih dua 

tahun menghadapi Pandemi Covid 19 yang sangat memukul perekonomian Indonesia."Berdasarkan data 

BPS, saat ini kita sudah menunjukan kemajuan yang baik dalam pemulihan ekonomi dan penyerapan 

angkatan kerja, namun hal itu barulah langkah awal untuk semakin lebih baik dalam menyiapkan 

angkatan kerja siap pakai, berdaya saing tinggi dan kompeten," tandasnya.La Ode Haji Polondu 

menambahkan, terkait posisinya yang ada di BPVP Banda Aceh dan tidak dapat memimpin upacara secara 

langsung di BPVP Kendari, disebabkan karena sedang menghadiri acara Pembukaan Kompetisi Instruktur 

Nasional (KKIN) Regional Barat di BPVP Banda Aceh, namun meski demikian, dalam perayaan HUT 

Kemnaker RI dirinya tetap menyempatkan diri untuk merayakan hal itu dan bertindak sebagai komandan 

upacara di BPVP Banda Aceh."Saya sangat berterimakasih atas kesempatan yang diberikan Kepala BPVP 

Banda Aceh dan seluruh Keluarga Besar BPVP Banda Aceh untuk bersama-sama merayakan HUT 

Kemnaker RI ke 75, semoga apa yang kita lakukan selama ini dapat menjadi nilai ibadah dan bermanfaat 

bagi masyarakat secara umum. DIRGAHAYU KEMNAKER RI KE 75," tutupnya. (C) 
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Title Jadwal BSU Cair 2022 Kapan? Ini Kata Menaker Ida Fauziyah 

- Ayo Indonesia 

Author Husnul Khatimah 

Media Ayoindonesia.com Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013977287/jadwal-bsu-cair-2022-kapan-ini-

kata-menaker-ida-fauziyah 

Summary AYOINDONESIA.COM- Jadwal BSU cair 2022 kapan akan dibahas dalam artikel ini beserta 

pernyatan Menaker Ida Fauziyah. Bagi yang masih ragu akan jadwal BSU 2022 cair ini, ada 

kabar baik bahwa Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) RI, Ida Fauziyah, sudah memastikan 

BSU cair pada tahun 2022 ini. Pernyataan ini dikeluarkan oleh Ida setelah banyak komentar 

dari pekerja yang membanjiri unggahan Instagram Kemnaker maupun unggahan di akun 

Instagram resmi Menaker sendiri. Memasuki akhir bulan Juli 2022, jadwal BSU cair kapan 

masih jadi tanda tanya sehingga mengakibatkan para pekerja terus bertanya-tanya apakah 

program yang juga dikenal sebagai BLT BPJS Ketenagakerjaan ini benar-benar akan cair. 

 

 

 

AYOINDONESIA.COM - Jadwal BSU cair 2022 kapan akan dibahas dalam artikel ini beserta pernyatan 

Menaker Ida Fauziyah. Memasuki akhir bulan Juli 2022, jadwal BSU cair kapan masih jadi tanda tanya 

sehingga mengakibatkan para pekerja terus bertanya-tanya apakah program yang juga dikenal sebagai 

BLT BPJS Ketenagakerjaan ini benar-benar akan cair. Meskipun Kemnaker pernah menyatakan bahwa 

sedang melakukan penyusunan regulasi BSU 2022, para pekerja tetap meragukan Jadwal BSU 2022 cair 

karena hingga beberapa bulan masih belum ada update jadwal mengenai regulasi tersebut.Bagi yang 

masih ragu akan jadwal BSU 2022 cair ini, ada kabar baik bahwa Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) 

RI, Ida Fauziyah, sudah memastikan BSU cair pada tahun 2022 ini. Pernyataan ini dikeluarkan oleh Ida 

setelah banyak komentar dari pekerja yang membanjiri unggahan Instagram Kemnaker maupun 

unggahan di akun Instagram resmi Menaker sendiri.Komentar yang ditinggalkan oleh para pekerja 

sebagian besar bernada hampir sama yaitu mengenai kelanjutan BSU 2022. Foto Ida yang sedang 

mewakili pemerintah Indonesia untuk melakukan kolaborasi dengan pemerintah Austria juga tidak luput 

untuk dijadikan tempat bertanya tentang BLT BPJS Ketenagakerjaan. Beruntung, pada saat itu Ida 

bersedia merespon keingin tahuan dari salah seorang pekerja tersebut. 
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Title Di Hadapan Kader PKB, Firli Bahuri Urai Andil Soekarno 

Hingga Jokowi dalam Pemberantasan Korupsi 

Author JAMALUDIN 

AKMAL 

Media Republik Merdeka Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://politik.rmol.id/read/2022/07/26/541468/di-hadapan-kader-pkb-firli-bahuri-urai-

andil-soekarno-hingga-jokowi-dalam-pemberantasan-korupsi 

Summary Politik Sejarah keterlibatan Presiden Indonesia dalam pemberantasan korupsi menjadi 

materi yang disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri saat 

didatangi puluhan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Penjelasan disampaikan Firli 

Bahuri dalam acara Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022 yang digelar di Gedung 

Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa pagi (26/7). Soekarno, 

Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi semuanya ada, tidak ada yang lepas," 

ujar Firli seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Selasa siang (26/7). Pertama, Presiden 

Soekarno meletakkan landasan tujuan dasar negara, serta mengeluarkan Peraturan 

Penguasa Militer nomor PRT/PM/06/1957 yang merupakan peraturan tentang 

pemberantasan korupsi. 

 

Politik Sejarah keterlibatan Presiden Indonesia dalam pemberantasan korupsi menjadi materi yang 

disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri saat didatangi puluhan kader Partai 

Kebangkitan Bangsa (PKB).Penjelasan disampaikan Firli Bahuri dalam acara Politik Cerdas Berintegritas 

(PCB) Terpadu 2022 yang digelar di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, 

Selasa pagi (26/7).Acara ini dihadiri Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Ida Fauziyah, Sekretaris Jenderal 

(Sekjen) PKB Hasanuddin Wahid, dan puluhan pengurus DPP PKB."Kalau kita menyimak perjalanan 

sejarah, serasa saya tidak ada pemimpin bangsa kita yang tidak memberikan andil untuk membebaskan 

negeri ini dari praktik-praktik korupsi. Mulai dari Presiden Pertama Ir. Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus 

Dur, Megawati, SBY, Jokowi semuanya ada, tidak ada yang lepas," ujar Firli seperti dikutip Kantor Berita 

Politik RMOL, Selasa siang (26/7).Firli selanjutnya membeberkan satu pertama andil para presiden 

Indonesia dalam rangka memberantas korupsi.Pertama, Presiden Soekarno meletakkan landasan tujuan 

dasar negara, serta mengeluarkan Peraturan Penguasa Militer nomor PRT/PM/06/1957 yang merupakan 

peraturan tentang pemberantasan korupsi.Selanjutnya di era Presiden Soeharto. Di era Soeharto ini, 

dikeluarkan UU 3/1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, GBHN tahun 1973 tentang pembinaan aparatur 

yang berwibawa dan bersih dalam pengelolaan negara.Kemudian di era Presiden B.J Habibie, terbit UU 

28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme."Selanjutnya juga ada presiden berikutnya, era Gus Dur. Mengeluarkan Tap MPR 

XI/MPR/1998 tentang Pengelolaan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Bahkan di era Gus Dur, ada 

UU yang memperluas pengertian dan nomenklatur apa itu tindak pidana korupsi. Dengan diterbitkannya 

UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," jelas Firli.Dalam UU 31/1999 yang 

diterbitkan di era Gus Dur kata Firli, pengertian tindak pidana korupsi tidak hanya dua, melainkan ada 30 

jenis dan rupa tindak pidana korupsi. Dengan banyaknya pasal, jenis, dan bentuk, tindak pidana korupsi 

menjadi tampak lebih banyak dari sebelumnya."Padahal dulu itu di luar Pasal 2 Pasal 3, tidak disebut 

sebagai tindak pidana korupsi. Sekarang pak, gratifikasi tidak dilaporkan, kena korupsi. Jual beli jabatan, 

kena korupsi. Melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan perkerjan dan kewajiban 
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termasuk korupsi. Penyalahgunaan kewenangan termasuk korupsi. Perbuatan curang termasuk tindak 

pidana korupsi. Ada semua," terang Firli."Jadi ada 30 jenis dan rupa tindak pidana korupsi pak. Sesuai 

dengan UU 31/1999 yang diterbitkan di era mana, di era pemerintahan Gus Dur bersama wakil rakyat," 

sambung Firli.Kemudian di era Presiden Megawati Soekarnoputri, lahir UU 2/2001 yang 

menyempurnakan UU 31/1999, dan lahir lembaga KPK.Lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), 

lahir UU 8/2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta lahirnya ratifikasi UNCAC 

UU 7/2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption.Kemudian di era Presiden 

Joko Widodo, lahir UU 19/2019 tentang perubahan kedua atas UU 30/2002 tentang KPK, serta keluar 

Perpres 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)."Apa yang kita boleh ambil 

di dalam tujuh perjalanan para pimpinan nasional, apa ada hari ini, tentulah karena hari kemarin, hari 

esok tentulah ditentukan hari ini. Tetapi apa yang akan terjadi esok tidak mesti sama dengan yang kita 

lakukan kemarin. Karena sesungguhnya perubahan itu adalah keniscayaan. Kita tidak tahu, tapi yang pasti 

sampai hari ini, korupsi masih merupakan salah satu masalah kebangsaan kita," pungkas Firli. 
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Title KPK Ceramahi Anak Buah Cak Imin Soal Antikorupsi - 

inilahkendari.com 

Author Erwin C. Sihombing 

Media Inilahkendari.com Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Neutral 

Link http://inilahkendari.com/kpk-ceramahi-anak-buah-cak-imin-soal-antikorupsi 

Summary Ketua KPK Firli Bahuri diagendakan bakal memberi pemaparan langsung kepada anak buah 

ketum Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang pernah terseret kasus suap durian ketika 

menjabat Menakertrans itu. Pelaksana tugas (Plt) Jubir KPK bidang Pencegahan, Ipi Maryati 

menyebutkan, Cak Imin yang juga Wakil Ketua DPR tidak hadir dalam agenda itu. KPK bakal 

memberi pembekalan penguatan integritas kepada pengurus PKB. "Kali ini pembekalan 

diberikan untuk para pengurus dan kader PKB bertempat di Gedung Pusat Edukasi 

Antikorupsi KPK," kata Ipi, di Jakarta, Selasa (26/7/2022). 

 

 

 

KPK bakal memberi pembekalan penguatan integritas kepada pengurus PKB. Ketua KPK Firli Bahuri 

diagendakan bakal memberi pemaparan langsung kepada anak buah ketum Muhaimin Iskandar alias Cak 

Imin, yang pernah terseret kasus suap durian ketika menjabat Menakertrans itu.Pelaksana tugas (Plt) 

Jubir KPK bidang Pencegahan, Ipi Maryati menyebutkan, Cak Imin yang juga Wakil Ketua DPR tidak hadir 

dalam agenda itu. Pengurus teras PKB yang hadir yakni Waketum Ida Fauziah dan Sekjen Hasanuddin 

Wahid. "Kali ini pembekalan diberikan untuk para pengurus dan kader PKB bertempat di Gedung Pusat 

Edukasi Antikorupsi KPK," kata Ipi, di Jakarta, Selasa (26/7/2022). Materi pembekalan bakal disampaikan 

oleh para pejabat di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK di antaranya tentang 

penguatan integritas dan pembahasan pembelajaran mandiri antikorupsi. "Kegiatan tersebut juga akan 

dihadiri secara langsung oleh sekitar 75 pengurus partai. Selebihnya, para pengurus DPD/DPW dan DPC 

akan mengikuti kegiatan pembekalan secara daring," kata Ipi. Kegiatan pembekalan yang menjadi 

program KPK ini dimaksudkan untuk menguatkan integritas parpol di Indonesia sebagai upaya 

pencegahan korupsi. PKB merupakan partai ke-10 setelah sebelumnya KPK memberikan pembekalan 

yang sama kepada jajaran pimpinan dan pengurus dari sembilan parpol, yaitu PAN, PBB, Demokrat, 

Gerindra, PDIP, Golkar, Hanura, Berkarya, dan PKS. "Karena proses politik seperti pemilihan pejabat 

publik ataupun proses penganggaran melibatkan peran sentral partai politik," ucap Ipi. 
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Title Menaker: Kondisi Ekonomi Sektor Ketenagakerjaan 

Mulai Tunjukkan Pemulihan 

Author Medcom.Id 

Developer 

Media Infopublik.id Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/652771/menaker-kondisi-ekonomi-

sektor-ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-pemulihan 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menyatakan bahwa kondisi 

perekonomian Indonesia, khususnya di sektor ketenagakerjaan menunjukkan tanda-tanda 

pemulihan setelah sekitar 2 tahun menghadapi pandemi COVID-19. Menaker mengatakan, 

kondisi pemulihan perekonomian di sektor ketenegakaerjaan tersebut setidaknya terlihat 

pada enam hal. "Itu mengindikasikan bahwa penduduk usia kerja menjadi lebih aktif untuk 

masuk ke dalam pasar kerja, sekaligus tanda bahwa penduduk usia kerja mulai menunjukkan 

optimisme terhadap perbaikan kondisi pasar kerja dalam konteks pemulihan ekonomi paska 

pandemi COVID-19," kata Menaker melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Selasa 

(26/7/2022). Pertama, pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2022 mencapai 5,0 persen 

(year on year/y-o-y). 

 

 

 

 Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menyatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia, 

khususnya di sektor ketenagakerjaan menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah sekitar 2 tahun 

menghadapi pandemi COVID-19.Menaker mengatakan, kondisi pemulihan perekonomian di sektor 

ketenegakaerjaan tersebut setidaknya terlihat pada enam hal. Pertama, pertumbuhan ekonomi pada 

Triwulan I 2022 mencapai 5,0 persen (year on year/y-o-y). Sumber pertumbuhan tertinggi terdapat pada 

sektor Industri yaitu sebesar 1,06 persen.Kedua, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat dari 

68,08 perse pada tahun 2021 menjadi 69,06 persen pada 2022."Itu mengindikasikan bahwa penduduk 

usia kerja menjadi lebih aktif untuk masuk ke dalam pasar kerja, sekaligus tanda bahwa penduduk usia 

kerja mulai menunjukkan optimisme terhadap perbaikan kondisi pasar kerja dalam konteks pemulihan 

ekonomi paska pandemi COVID-19," kata Menaker melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Selasa 

(26/7/2022).Ketiga, tingkat pengangguran terbuka menurun dari 6,26 persen pada Februari 2021 

menjadi 5,83 persen pada Februari 2022. Dalam konteks itu, jumlah pengangguran karena COVID-19 

menurun dari 1,62 juta orang menjadi 0,96 juta orang pada periode yang sama.Selain itu, jumlah 
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penduduk yang berstatus sementara tidak bekerja karena COVID-19 menurun dari 1,11 juta orang pada 

2021 menjadi 0,58 juta orang pada 2022.Lebih jauh ia mengatakan bahwa penduduk bekerja yang 

mengalami pengurangan jam kerja juga mengalami penurunan dari 15,72 juta orang pada 2021 menjadi 

9,44 juta orang pada 2022."Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa kondisi waktu produktif (waktu 

bekerja) tenaga kerja Indonesia semakin membaik," ucapnya.Keempat, jumlah penduduk bekerja 

bertambah 4,55 juta orang dalam kurun waktu satu tahun terakhir dari 131,06 juta orang pada 2021 

menjadi 135,61 juta orang pada 2022.Geliat penciptaan lapangan kerja terjadi pada sektor pertanian, 

pertambangan dan penggalian, industri, listrik gas dan air, konstruksi, transportasi dan pergudangan, 

serta akomodasi dan makan minum.Kelima, rata-rata upah buruh di Indonesia mengalami peningkatan 

dari Rp2.860.630,- pada 2021 menjadi Rp2.892.537,- pada 2022. Menurutnya, meskipun rata-rata upah 

buruh belum meningkat secara signifikan, namun hal ini paling tidak menunjukkan adanya perbaikan dari 

sisi pendapatan pekerja.Keenam, jumlah kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan dapat terus dijaga 

peningkatannya selama masa pandemi dari 29,98 juta orang pada 2020 menjadi 32,30 juta orang pada 

Mei 2022."Seluruh perbaikan tersebut bermuara pada menurunnya tingkat kemiskinan dari 10,14 persen 

pada Maret 2021 menjadi 9,54 persen pada Maret 2022. Secara nominal, jumlah penduduk miskin 

menurun dari 27,54 juta orang menjadi 26,16 juta orang pada periode yang sama," ujarnya. 
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Title KPK Ceramahi Anak Buah Cak Imin Soal Antikorupsi Author Erwin C. Sihombing 

Media Inilah Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.inilah.com/kpk-ceramahi-anak-buah-cak-imin-soal-antikorupsi 

Summary Ketua KPK Firli Bahuri diagendakan bakal memberi pemaparan langsung kepada anak buah 

ketum Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang pernah terseret kasus suap durian ketika 

menjabat Menakertrans itu. Pelaksana tugas (Plt) Jubir KPK bidang Pencegahan, Ipi Maryati 

menyebutkan, Cak Imin yang juga Wakil Ketua DPR tidak hadir dalam agenda itu. KPK bakal 

memberi pembekalan penguatan integritas kepada pengurus PKB. "Kali ini pembekalan 

diberikan untuk para pengurus dan kader PKB bertempat di Gedung Pusat Edukasi 

Antikorupsi KPK," kata Ipi, di Jakarta, Selasa (26/7/2022). 

 

 

 

KPK bakal memberi pembekalan penguatan integritas kepada pengurus PKB. Ketua KPK Firli Bahuri 

diagendakan bakal memberi pemaparan langsung kepada anak buah ketum Muhaimin Iskandar alias Cak 

Imin, yang pernah terseret kasus suap durian ketika menjabat Menakertrans itu. Pelaksana tugas (Plt) 

Jubir KPK bidang Pencegahan, Ipi Maryati menyebutkan, Cak Imin yang juga Wakil Ketua DPR tidak hadir 

dalam agenda itu. Pengurus teras PKB yang hadir yakni Waketum Ida Fauziah dan Sekjen Hasanuddin 

Wahid."Kali ini pembekalan diberikan untuk para pengurus dan kader PKB bertempat di Gedung Pusat 

Edukasi Antikorupsi KPK," kata Ipi, di Jakarta, Selasa (26/7/2022).Materi pembekalan bakal disampaikan 

oleh para pejabat di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK di antaranya tentang 

penguatan integritas dan pembahasan pembelajaran mandiri antikorupsi. "Kegiatan tersebut juga akan 

dihadiri secara langsung oleh sekitar 75 pengurus partai. Selebihnya, para pengurus DPD/DPW dan DPC 

akan mengikuti kegiatan pembekalan secara daring," kata Ipi.Kegiatan pembekalan yang menjadi 

program KPK ini dimaksudkan untuk menguatkan integritas parpol di Indonesia sebagai upaya 

pencegahan korupsi. PKB merupakan partai ke-10 setelah sebelumnya KPK memberikan pembekalan 

yang sama kepada jajaran pimpinan dan pengurus dari sembilan parpol, yaitu PAN, PBB, Demokrat, 

Gerindra, PDIP, Golkar, Hanura, Berkarya, dan PKS."Karena proses politik seperti pemilihan pejabat publik 

ataupun proses penganggaran melibatkan peran sentral partai politik," ucap Ipi. 
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Title PTPN XII Buka Lowongan Kerja bagi D3/S1, Segera Daftar Author Mahar Prastiwi 

Media Kompas Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.kompas.com/edu/read/2022/07/26/120114471/ptpn-xii-buka-lowongan-

kerja-bagi-d3-s1-segera-daftar 

Summary PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) saat ini membuka lowongan kerja bagi lulusan 

D3/S1. Lowongan kerja dari PTPN XII ini dibuka untuk posisi Sekretaris dan Kesekretariatan. 

 

PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) saat ini membuka lowongan kerja bagi lulusan D3/S1. Lowongan 

kerja dari PTPN XII ini dibuka untuk posisi Sekretaris dan Kesekretariatan.Kandidat yang diterima pada 

posisi ini akan diangkat sebagai karyawan dengan status PKWT.Perlu diketahui bahwa, PTPN XII 

merupakan perusahaan dengan komposisi kepemilikan saham dimiliki pemerintah Indonesia sebesar 10 

persen dan 90 persen dimiliki PTPN III.Perusahaan ini didirikan pada tahun 1996. PTPN XII bergerak 

dibidang usaha agribisnis dan agri-industri.Sekretaris dan Kesekretariatan PTPN XIIMelansir dari akun 

Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan (@kemnaker), Selasa (26/7/2022) membagikan informasi 

lowongan kerja PTPN XII untuk lulusan D3/S1.Posisi yang dibuka, yakni Sekretaris dan Kesekretariatan. 

Berikut kualifikasi yang dibutuhkan PTPN XII untuk mengisi posisi karyawan PKWT Sekretaris dan 

Kesekretariatan.Syarat dan kriteria1. Wanita, usia maksimal 25 tahun per 1 Agustus 2022.2. Pendidikan 

minimal D3/S1 jurusan Public Relations/Sekretaris/Administrasi Perkantoran/Manajemen Perhotelan.3. 

IPK minimal 3,00 dari perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta.4. Status belum 

menikah.5. Mampu mengoperasikan komputer dengan aplikasi program administrasi perkantoran.6. 

Tekun, pekerja keras, bertanggungjawab, teliti.7. Mampu berbahasa Inggris dengan aktif.Bagi kamu yang 

tertarik bekerja di PTPN XII segera kirimkan lamaran karena lowongan kerja ini ditutup pada 28 Juli 2022 

mendatang.Kamu bisa mendaftar lowongan kerja PTPN XII di tautan ini 

https://ptpn12.com/category/karir/.PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) saat ini membuka lowongan 

kerja bagi lulusan D3/S1. Lowongan kerja dari PTPN XII ini dibuka untuk posisi Sekretaris dan 

Kesekretariatan.Kandidat yang diterima pada posisi ini akan diangkat sebagai karyawan dengan status 

PKWT.Perlu diketahui bahwa, PTPN XII merupakan perusahaan dengan komposisi kepemilikan saham 

dimiliki pemerintah Indonesia sebesar 10 persen dan 90 persen dimiliki PTPN III.Perusahaan ini didirikan 

pada tahun 1996. PTPN XII bergerak dibidang usaha agribisnis dan agri-industri.Sekretaris dan 

Kesekretariatan PTPN XIIMelansir dari akun Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan 

(@kemnaker), Selasa (26/7/2022) membagikan informasi lowongan kerja PTPN XII untuk lulusan 

D3/S1.Posisi yang dibuka, yakni Sekretaris dan Kesekretariatan. Berikut kualifikasi yang dibutuhkan PTPN 

XII untuk mengisi posisi karyawan PKWT Sekretaris dan Kesekretariatan.Syarat dan kriteria1. Wanita, usia 

maksimal 25 tahun per 1 Agustus 2022.2. Pendidikan minimal D3/S1 jurusan Public 

Relations/Sekretaris/Administrasi Perkantoran/Manajemen Perhotelan.3. IPK minimal 3,00 dari 

perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta.4. Status belum menikah.5. Mampu 

mengoperasikan komputer dengan aplikasi program administrasi perkantoran.6. Tekun, pekerja keras, 

bertanggungjawab, teliti.7. Mampu berbahasa Inggris dengan aktif.Bagi kamu yang tertarik bekerja di 

PTPN XII segera kirimkan lamaran karena lowongan kerja ini ditutup pada 28 Juli 2022 mendatang.Kamu 

bisa mendaftar lowongan kerja PTPN XII di tautan ini https://ptpn12.com/category/karir/. 
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Title 7 Golongan Dipastikan Tidak Bisa Dapat BSU 2022, Cek Daftar 

Penerima di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773977899/7-golongan-dipastikan-tidak-bisa-

dapat-bsu-2022-cek-daftar-penerima-di-bsubpjsketenagakerjaangoid 

Summary Banyak pekerja yang saat ini sedang menanti pengumuman penyaluran dana BSU 2022. 

Pasalnya hingga saat ini belum diketahui kapan penyaluran dana BSU 2022 akan diberikan 

oleh Kementerian ketenagakerjaan. Sementara itu, melalui akun Instagram pribadinya, 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan jika dana BSU 2022 akan disalurkan 

setelah tuntasnya proses regulasi. Seperti yang diketahui, BSU 2022 akan disalurkan kepada 

pekerja yang bekerja dibidang transportasi, industry konsumsi, property, real estate, aneka 

industry serta pedagangan dan jasa kecuali jasa Pendidikan dan Kesehatan. 

 

Banyak pekerja yang saat ini sedang menanti pengumuman penyaluran dana BSU 2022.Pasalnya hingga 

saat ini belum diketahui kapan penyaluran dana BSU 2022 akan diberikan oleh Kementerian 

ketenagakerjaan.Sementara itu, melalui akun Instagram pribadinya, Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah mengatakan jika dana BSU 2022 akan disalurkan setelah tuntasnya proses regulasi."BSU dulu 

baru itu ibu," tulis akun @rory_bkc207."@rory_bkc207 itu pasti, sabar ya. kita sedang proses tuntaskan 

regulasinya," jawab Ida Fauziyah Jumat 17 Juni 2022.Bila mengacu pada mekanisme penyaluran dana 

bantuan subsidi upah pada tahun lalu. Maka dana tersebut diprediksi akan disalurkan pada jelang akhir 

tahun Agustus-Desember.Namun jadwal pasti penyaluran dana bantuan subsidi upah masih menunggu 

pengumuman dari kemnaker.Seperti yang diketahui, BSU 2022 akan disalurkan kepada pekerja yang 

bekerja dibidang transportasi, industry konsumsi, property, real estate, aneka industry serta pedagangan 

dan jasa kecuali jasa Pendidikan dan Kesehatan.Tapi sayangnya tidak semua pekerja yang bekerja 

dibidang-bidang tersebut bisa mendapatkan dana bantuan subsidi upah. 
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Title Di Hadapan Kader PKB, Firli Bahuri Urai Andil Soekarno Hingga 

Jokowi dalam Pemberantasan Korupsi 

Author _noname 

Media Demokrasi.co.id Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.demokrasi.co.id/2022/07/di-hadapan-kader-pkb-firli-bahuri-urai.html 

Summary Sejarah keterlibatan Presiden Indonesia dalam pemberantasan korupsi menjadi materi yang 

disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri saat didatangi puluhan 

kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Penjelasan disampaikan Firli Bahuri dalam acara 

Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022 yang digelar di Gedung Pusat Edukasi 

Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa pagi (26/7). Soekarno, Soeharto, Habibie, 

Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi semuanya ada, tidak ada yang lepas," ujar Firli seperti 

dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Selasa siang (26/7). Pertama, Presiden Soekarno 

meletakkan landasan tujuan dasar negara, serta mengeluarkan Peraturan Penguasa Militer 

nomor PRT/PM/06/1957 yang merupakan peraturan tentang pemberantasan korupsi. 

 

Sejarah keterlibatan Presiden Indonesia dalam pemberantasan korupsi menjadi materi yang disampaikan 

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri saat didatangi puluhan kader Partai Kebangkitan 

Bangsa (PKB).Penjelasan disampaikan Firli Bahuri dalam acara Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 

2022 yang digelar di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa pagi 

(26/7).Acara ini dihadiri Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Ida Fauziyah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) 

PKB Hasanuddin Wahid, dan puluhan pengurus DPP PKB."Kalau kita menyimak perjalanan sejarah, serasa 

saya tidak ada pemimpin bangsa kita yang tidak memberikan andil untuk membebaskan negeri ini dari 

praktik-praktik korupsi. Mulai dari Presiden Pertama Ir. Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, 

SBY, Jokowi semuanya ada, tidak ada yang lepas," ujar Firli seperti dikutip Kantor Berita Politik RMOL, 

Selasa siang (26/7).Firli selanjutnya membeberkan andil para presiden Indonesia dalam rangka 

memberantas korupsi.Pertama, Presiden Soekarno meletakkan landasan tujuan dasar negara, serta 

mengeluarkan Peraturan Penguasa Militer nomor PRT/PM/06/1957 yang merupakan peraturan tentang 

pemberantasan korupsi.Selanjutnya di era Presiden Soeharto. Di era Soeharto ini, dikeluarkan UU 3/1971 

tentang Tindak Pidana Korupsi, GBHN tahun 1973 tentang pembinaan aparatur yang berwibawa dan 

bersih dalam pengelolaan negara.Kemudian di era Presiden B.J Habibie, terbit UU 28/1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme."Selanjutnya juga ada 

presiden berikutnya, era Gus Dur. Mengeluarkan Tap MPR XI/MPR/1998 tentang Pengelolaan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari KKN. Bahkan di era Gus Dur, ada UU yang memperluas pengertian dan 

nomenklatur apa itu tindak pidana korupsi. Dengan diterbitkannya UU 31/1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi," jelas Firli.Dalam UU 31/1999 yang diterbitkan di era Gus Dur kata Firli, pengertian 

tindak pidana korupsi tidak hanya dua, melainkan ada 30 jenis dan rupa tindak pidana korupsi. Dengan 

banyaknya pasal, jenis, dan bentuk, tindak pidana korupsi menjadi tampak lebih banyak dari 

sebelumnya."Padahal dulu itu di luar Pasal 2 Pasal 3, tidak disebut sebagai tindak pidana korupsi. 

Sekarang pak, gratifikasi tidak dilaporkan, kena korupsi. Jual beli jabatan, kena korupsi. Melakukan 

sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan perkerjan dan kewajiban termasuk korupsi. 

Penyalahgunaan kewenangan termasuk korupsi. Perbuatan curang termasuk tindak pidana korupsi. Ada 

semua," terang Firli."Jadi ada 30 jenis dan rupa tindak pidana korupsi pak. Sesuai dengan UU 31/1999 
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yang diterbitkan di era mana, di era pemerintahan Gus Dur bersama wakil rakyat," sambung 

Firli.Kemudian di era Presiden Megawati Soekarnoputri, lahir UU 2/2001 yang menyempurnakan UU 

31/1999, dan lahir lembaga KPK.Lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), lahir UU 8/2010 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta lahirnya ratifikasi UNCAC UU 7/2006 tentang 

Pengesahan United Nations Convention Against Corruption.Kemudian di era Presiden Joko Widodo, lahir 

UU 19/2019 tentang perubahan kedua atas UU 30/2002 tentang KPK, serta keluar Perpres 54/2018 

tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)."Apa yang kita boleh ambil di dalam tujuh 

perjalanan para pimpinan nasional, apa ada hari ini, tentulah karena hari kemarin, hari esok tentulah 

ditentukan hari ini. Tetapi apa yang akan terjadi esok tidak mesti sama dengan yang kita lakukan kemarin. 

Karena sesungguhnya perubahan itu adalah keniscayaan. Kita tidak tahu, tapi yang pasti sampai hari ini, 

korupsi masih merupakan salah satu masalah kebangsaan kita," pungkas Firli. [rmol] 
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Title Menaker: Jadikan HUT ke-75 Momentum Transformasikan 

Sembilan Lompatan Kemnaker 

Author Jalaludin 

Rummi 

Media Suara Pemerintah Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://suarapemerintah.id/2022/07/menaker-jadikan-hut-ke-75-momentum-

transformasikan-sembilan-lompatan-kemnaker 

Summary "Jadikan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemnaker ini sebagai momentum untuk 

mentransformasikan Sembilan Lompatan Kemnaker sebagai identitas kita bersama," kata 

Menaker pada upacara peringatan HUT ke-75 Kemnaker yang diselenggarakan di halaman 

kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (25/7/22). Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah meminta 

para pegawai di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan agar lebih intensif melaksanakan 

Sembilan Lompatan Kemnaker. "Bapak dan ibu harus mencermati setiap detail kegiatan 

pada Sembilan Lompatan Kemnaker dan melaksanakan detail kegiatan tersebut dengan 

sebaik-baiknya," katanya. Lebih jauh Menaker mengatakan bahwa di era sekarang ini juga 

perlu menyadari bahwa organisasi publik apapun sangat membutuhkan lisensi sosial, yaitu 

adanya kepercayaan dan legitimasi sosial dari para stakeholdernya. 

 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah meminta para pegawai di lingkungan Kementerian 

Ketenagakerjaan agar lebih intensif melaksanakan Sembilan Lompatan Kemnaker.Hal tersebut sebagai 

upaya dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan ketenagakerjaan yang ada dan sebagai upaya 

untuk meningkatkan hal-hal yang telah dicapai Kemnaker."Jadikan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemnaker ini 

sebagai momentum untuk mentransformasikan Sembilan Lompatan Kemnaker sebagai identitas kita 

bersama," kata Menaker pada upacara peringatan HUT ke-75 Kemnaker yang diselenggarakan di 

halaman kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (25/7/22)."Bapak dan ibu harus mencermati setiap detail 

kegiatan pada Sembilan Lompatan Kemnaker dan melaksanakan detail kegiatan tersebut dengan sebaik-

baiknya," katanya.Lebih jauh Menaker mengatakan bahwa di era sekarang ini juga perlu menyadari 

bahwa organisasi publik apapun sangat membutuhkan lisensi sosial, yaitu adanya kepercayaan dan 

legitimasi sosial dari para stakeholdernya. Sebab tanpa adanya lisensi sosial, maka biaya sosial yang 

muncul dari suatu kebijakan akan semakin tinggi."Oleh karena itu, sejumlah ahli mengatakan bahwa 

lisensi sosial adalah sesuatu yang sesungguhnya sangat mahal bagi suatu organisasi publik, khususnya di 

era digital sekarang ini," ucapnya. 
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Title Surati Jokowi hingga Erick Thohir, Ratusan Karyawan 

Aerofood Protes PHK Sepihak 

Author Francisca Christy 

Rosana 

Media Tempo.co Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Negative 

Link http://bisnis.tempo.co/read/1615970/surati-jokowi-hingga-erick-thohir-ratusan-karyawan-

aerofood-protes-phk-sepihak 

Summary "Sebagaimana pada beberapa kesempatan dalam berpidato, Bapak Presiden Joko Widodo 

(Jokowi) sering mengingatkan agar semua pelaku usaha jangan melakukan PHK. Dia 

menegaskan, tindakan managemen mengabaikan arahan Jokowi. Padahal kami karyawan 

telah teruji dalam bekerja menyajikan menu termasuk melayani menu penerbangan 

VVIP/penerbangan Presiden Jokowi dan tamu VVIP/tamu kenegaraan lainnya," kata dia. 

 

Sebanyak 152 karyawan PT Aerofood Indonesia menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) yang 

dilakukan perusahaan katering milik Garuda Indonesia tersebut. Para pegawai terdampak PHK menilai 

manajemen melakukan pemecatan karyawan secara sepihak."Keputusan PHK tersebut dilakukan secara 

sepihak dan tanpa ada kesepakatan dengan kami selaku pengurus serikat pekerja Sekar Sejahtera ACS," 

ujar Ketua Umum Sekar Sejahtera ACS Agus Sulistiyo dalam keterangan tertulis, Selasa, 26 Juli 2022.Agus 

menilai, keputusan PHK sepihak bertentangan dengan undang-undang dan menciptakan hubungan 

Industrial yang tidak harmonis. Karyawan, tutur dia, menjadi resah serta tidak tenang dalam 

bekerja."Sebagaimana pada beberapa kesempatan dalam berpidato, Bapak Presiden Joko Widodo 

(Jokowi) sering mengingatkan agar semua pelaku usaha jangan melakukan PHK. Namun faktanya 

sekarang ini managemen PT Aerofood Indonesia sebagai anak perusahaan Garuda indonesia justru 

melakukan PHK secara sepihak," kata Agus.Dia menegaskan, tindakan managemen mengabaikan arahan 

Jokowi. Agus menuturkan lantaran kondisi perekonomian Indonesia mulai tumbuh, tren pergerakan 

penerbangan komersial juga meningkat, seharusnya manajemen Aerofood mengembangkan peluang-

peluang bisnis."Bukan sibuk melakukan PHK secara sepihak terhadap aset perusahaan/karyawan. 

Padahal kami karyawan telah teruji dalam bekerja menyajikan menu termasuk melayani menu 

penerbangan VVIP/penerbangan Presiden Jokowi dan tamu VVIP/tamu kenegaraan lainnya," kata 

dia.Adapun karyawan menuntut agar perusahaan membatalkan semua surat keputusan PHK. Karyawan 

meminta manajemen mempekerjakan kembali semua karyawan di posisinya masing-masing."Untuk 

menjaga harmonisasi, kami mengingatkan agar semua keputusan manajemen yang terkait dengan 

hukum industrial wajib hukumnya dibicarakan terlebih dulu dan disepakati dengan kami selaku pengurus 

serikat pekerja," ucapnya.Serikat Pekerja Sekar Sejahtera ACS menyatakan telah menyampaikan surat 

tertulis kepada Direktur Utama PT Aerofood Indonesia I Wayan Suseno. Surat itu juga ditembuskan ke 

Jokowi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Komisi VI DPR RI, Disnaker Kota 

Tangerang, dan Seluruh Direksi serta Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.Tempo telah 

menghubungi Wayan Susena dan Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra untuk meminta 

konfirmasi ihwal PHK sepihak. Namun hingga berita ini diturunkan, Irfan belum memberikan respons. 

Sedangkan Wayan menyatakan akan segera memberikan jawaban melalui manajemen 

perusahaan.JONIANSYAH HARDJONO (Tangerang)Garuda Tambah 3 Pesawat Boeing 737-800 Setelah 

Lolos dari KepailitanIkuti berita terkini dari Tempo di Google News, . 
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Title Surati Jokowi Hingga Erick Thohir, Ratusan Karyawan Aerofood 

Protes PHK Sepihak 

Author Kang Aboy 

Media En.badaksatu.com Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Negative 

Link http://en.badaksatu.com/auto/110762/surati-jokowi-hingga-erick-thohir-ratusan-

karyawan-aerofood-protes-phk-sepihak.html 

Summary "Sebagaimana pada beberapa kesempatan dalam berpidato, Bapak Presiden Joko Widodo 

(Jokowi) sering mengingatkan agar semua pelaku usaha jangan melakukan PHK. Dia 

menegaskan, tindakan managemen mengabaikan arahan Jokowi. Padahal kami karyawan 

telah teruji dalam bekerja menyajikan menu termasuk melayani menu penerbangan 

VVIP/penerbangan Presiden Jokowi dan tamu VVIP/tamu kenegaraan lainnya," kata dia.. 

Surat itu juga ditembuskan ke Jokowi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Tenaga Kerja Ida 

Fauziyah, Komisi VI DPR RI, Disnaker Kota Tangerang, dan Seluruh Direksi serta Komisaris PT 

Garuda Indonesia (Persero) Tbk.. 

 

Sebanyak 152 karyawan PT Aerofood Indonesia menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) yang 

dilakukan perusahaan katering milik Garuda Indonesia tersebut. Para pegawai terdampak PHK menilai 

manajemen melakukan pemecatan karyawan secara sepihak. "Keputusan PHK tersebut dilakukan secara 

sepihak dan tanpa ada kesepakatan dengan kami selaku pengurus serikat pekerja Sekar Sejahtera ACS," 

ujar Ketua Umum Sekar Sejahtera ACS Agus Sulistiyo dalam keterangan tertulis, Selasa, 26 Juli 2022. Agus 

menilai, keputusan PHK sepihak bertentangan dengan undang-undang dan menciptakan hubungan 

Industrial yang tidak harmonis. Karyawan, tutur dia, menjadi resah serta tidak tenang dalam bekerja. 

"Sebagaimana pada beberapa kesempatan dalam berpidato, Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) sering 

mengingatkan agar semua pelaku usaha jangan melakukan PHK. Namun faktanya sekarang ini 

managemen PT Aerofood Indonesia sebagai anak perusahaan Garuda indonesia justru melakukan PHK 

secara sepihak," kata Agus. Dia menegaskan, tindakan managemen mengabaikan arahan Jokowi. Agus 

menuturkan lantaran kondisi perekonomian Indonesia mulai tumbuh, tren pergerakan penerbangan 

komersial juga meningkat, seharusnya manajemen Aerofood mengembangkan peluang-peluang bisnis. 

"Bukan sibuk melakukan PHK secara sepihak terhadap aset perusahaan/karyawan. Padahal kami 

karyawan telah teruji dalam bekerja menyajikan menu termasuk melayani menu penerbangan 

VVIP/penerbangan Presiden Jokowi dan tamu VVIP/tamu kenegaraan lainnya," kata dia. Adapun 

karyawan menuntut agar perusahaan membatalkan semua surat keputusan PHK. Karyawan meminta 

manajemen mempekerjakan kembali semua karyawan di posisinya masing-masing. "Untuk menjaga 

harmonisasi, kami mengingatkan agar semua keputusan manajemen yang terkait dengan hukum 

industrial wajib hukumnya dibicarakan terlebih dulu dan disepakati dengan kami selaku pengurus serikat 

pekerja," ucapnya. Serikat Pekerja Sekar Sejahtera ACS menyatakan telah menyampaikan surat tertulis 

kepada Direktur Utama PT Aerofood Indonesia I Wayan Suseno. Surat itu juga ditembuskan ke Jokowi, 

Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Komisi VI DPR RI, Disnaker Kota 

Tangerang, dan Seluruh Direksi serta Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. EN.BADAKSATU.COM 

telah menghubungi Wayan Susena dan Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra untuk meminta 

konfirmasi ihwal PHK sepihak. Namun hingga berita ini diturunkan, Irfan belum memberikan respons. 

Sedangkan Wayan menyatakan akan segera memberikan jawaban melalui manajemen perusahaan. 
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Title Menaker: Kondisi Ekonomi Sektor Ketenagakerjaan Mulai 

Tunjukkan Pemulihan 

Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2022/07/26/menaker-kondisi-ekonomi-

sektor-ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-pemulihan 

Summary Menaker mengatakan, kondisi pemulihan perekonomian di sektor ketenegakaerjaan 

tersebut setidaknya terlihat pada enam hal. "Ini mengindikasikan bahwa penduduk usia kerja 

menjadi lebih aktif untuk masuk ke dalam pasar kerja, sekaligus tanda bahwa penduduk usia 

kerja mulai menunjukkan optimisme terhadap perbaikan kondisi pasar kerja dalam konteks 

pemulihan ekonomi paska pandemi COVID-19," kata Menaker melalui Siaran Pers Biro 

Humas Kemnaker, Selasa (26/7/2022). Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan 

bahwa kondisi perekonomian Indonesia, khususnya di sektor ketenagakerjaan menunjukkan 

tanda-tanda pemulihan setelah sekitar 2 tahun menghadapi pandemi COVID-19. Pertama, 

pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2022 mencapai 5,01 persen (y-o-y). 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia, khususnya 

di sektor ketenagakerjaan menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah sekitar 2 tahun menghadapi 

pandemi COVID-19.Menaker mengatakan, kondisi pemulihan perekonomian di sektor ketenegakaerjaan 

tersebut setidaknya terlihat pada enam hal. Pertama, pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2022 

mencapai 5,01 persen (y-o-y). Sumber pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor Industri yaitu sebesar 

1,06 %.Kedua, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat dari 68,08 % pada tahun 2021 

menjadi 69,06 % pada tahun 2022."Ini mengindikasikan bahwa penduduk usia kerja menjadi lebih aktif 

untuk masuk ke dalam pasar kerja, sekaligus tanda bahwa penduduk usia kerja mulai menunjukkan 

optimisme terhadap perbaikan kondisi pasar kerja dalam konteks pemulihan ekonomi paska pandemi 

COVID-19," kata Menaker melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (26/7/2022).Ketiga, tingkat 

pengangguran terbuka menurun dari 6,26 % pada Februari 2021 menjadi 5,83 % pada Februari 2022. 

Dalam konteks ini, jumlah pengangguran karena Covid-19 menurun dari 1,62 juta orang menjadi 0,96 

juta orang pada periode yang sama. Selain itu, jumlah penduduk yang berstatus sementara tidak bekerja 

karena Covid-19 menurun dari 1,11 juta orang pada tahun 2021 menjadi 0,58 juta orang pada tahun 
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2022.Lebih jauh ia mengatakan bahwa penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja juga 

mengalami penurunan dari 15,72 juta orang pada tahun 2021 menjadi 9,44 juta orang pada tahun 

2022."Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa kondisi waktu produktif (waktu bekerja) tenaga kerja 

Indonesia semakin membaik," ucapnya.Keempat, jumlah penduduk bekerja bertambah 4,55 juta orang 

dalam kurun waktu satu tahun terakhir dari 131,06 juta orang pada tahun 2021 menjadi 135,61 juta orang 

pada tahun 2022. Geliat penciptaan lapangan kerja terjadi pada sektor pertanian, pertambangan dan 

penggalian, industri, listrik gas dan air, konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta akomodasi dan 

makan minum.Kelima, rata-rata upah buruh di Indonesia mengalami peningkatan dari Rp. 2.860.630,- 

pada tahun 2021 menjadi Rp. 2.892.537,- pada tahun 2022. Menurutnya, meskipun rata-rata upah buruh 

belum meningkat secara signifikan, namun hal ini paling tidak menunjukkan adanya perbaikan dari sisi 

pendapatan pekerja.Keenam, jumlah kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan dapat terus dijaga 

peningkatannya selama masa pandemi dari 29,98 juta orang pada tahun 2020 menjadi 32,30 juta orang 

pada Mei 2022."Seluruh perbaikan tersebut bermuara pada menurunnya tingkat kemiskinan dari 10,14 

% pada Maret 2021 menjadi 9,54 % pada Maret 2022. Secara nominal, jumlah penduduk miskin menurun 

dari 27,54 juta orang menjadi 26,16 juta orang pada periode yang sama," ujarnya. 
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Title 5 Kriteria Karyawan yang Dapat Daftar Dana BSU 2022, Rp1 juta 

Cair ke Rekening 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773978287/5-kriteria-karyawan-yang-dapat-

daftar-dana-bsu-2022-rp1-juta-cair-ke-rekening 

Summary Sampai saat ini banyak karyawan yang sudah menunggu pengumuman kapan jadwal resmi 

penyaluran BSU 2022. Seperti yang sudah diketahui, hingga saat ini kemnaker sedang 

melakukan proses regulasi dan administrasi penyaluran dana BSU 2022 sebesar Rp1 juta. 

Pemerintah melalui kemnaker pertama kali mengumumkan akan melanjutkan program BSU 

2022 atau BLT subsidi gaji, pada April 2021. Ada lima kriteria karyawan yang dipastikan 

terdaftar menjadi penerima BSU 2022 sebesar Rp1 juta, diantaranya:. 

 

 

 

Sampai saat ini banyak karyawan yang sudah menunggu pengumuman kapan jadwal resmi penyaluran 

BSU 2022.Seperti yang sudah diketahui, hingga saat ini kemnaker sedang melakukan proses regulasi dan 

administrasi penyaluran dana BSU 2022 sebesar Rp1 juta.Pemerintah melalui kemnaker pertama kali 

mengumumkan akan melanjutkan program BSU 2022 atau BLT subsidi gaji, pada April 2021.Tapi 

sayangnya, sampai saat ini belum ada jadwal pasti kapan dana bantuan subsidi upah akan 

disalurkan.Penyaluran dana BLT subsidi gaji dikhususkan bagi pekerja yang bekerja dibidang industry 

konsumsi, property, real estate, aneka industry, transportasi serta perdagangan dan jasa kecuali jasa 

Pendidikan dan Kesehatan.Ada lima kriteria karyawan yang dipastikan terdaftar menjadi penerima BSU 

2022 sebesar Rp1 juta, diantaranya:1. WNI 
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Title BPJAMSOSTEK Serahkan Kartu Peserta dan Santunan Manfaat 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Ahli Waris di Badung 

Author Rizki - Jun - 

Media Balitribune.co.id Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://balitribune.co.id/content/bpjamsostek-serahkan-kartu-peserta-dan-santunan-

manfaat-jaminan-sosial-ketenagakerjaan 

Summary balitribune.co.id | Mangupura- BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) mengapresiasi 

Pemerintah Kabupaten Badung yang telah melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 

2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, 

dimana tercantum seluruh pekerja baik penerima upah (formal) maupun bukan penerima 

upah (informal) termasuk pegawai pemerintah dengan status non-Aparatur Sipil Negara 

(ASN) harus menjadi peserta aktif dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Badung 

Menuju Perlindungan Semesta Ketenagakerjaan dan Penyerahan Simbolis Kartu Peserta dan 

Santunan Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Ahli Waris di Ruang Kerta Gosana 

Puspem Badung, Selasa (26/7). 

 

 

 

balitribune.co.id | Mangupura - BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) mengapresiasi Pemerintah 

Kabupaten Badung yang telah melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang 

Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dimana tercantum seluruh pekerja 

baik penerima upah (formal) maupun bukan penerima upah (informal) termasuk pegawai pemerintah 

dengan status non-Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi peserta aktif dalam program Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan. Hal ini disampaikan Deputi Direktur Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS 

Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK), Ady Hendratta saat acara.Badung Menuju Perlindungan Semesta 

Ketenagakerjaan dan Penyerahan Simbolis Kartu Peserta dan Santunan Manfaat Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan Kepada Ahli Waris di Ruang Kerta Gosana Puspem Badung, Selasa (26/7). "Kami yakin 

dukungan Pemkab Badung akan meningkatkan cakupan perlindungan ketenagakerjaan dan membawa 

Pemkab Badung meraih penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan (Paritrana Award) tahun 2022 yang 

merupakan penghargaan yang dilaksanakan oleh Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan RI, Kemendagri, Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan untuk kategori Pemerintah 

Kabupaten/Kota," jelasnya.Kerjasama, kolaborasi dan sinergi BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemerintah 
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Kabupaten Badung akan terus dilakukan dan ditingkatkan untuk menciptakan masyarakat Badung yang 

lebih sejahtera dengan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Kata dia, meningkatnya cakupan 

perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ini bagi seluruh pekerja di berbagai sektor serta dukungan 

penuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung akan mampu menciptakan Badung Menuju 

Perlindungan Semesta Ketenagakerjaan.Ia menyebutkan, cakupan kepesertaan sektor formal di 

Kabupaten Badung pada Juni 2022 sebesar 60 persen (114.374 tenaga kerja) dari total pekerja formal di 

Badung sebanyak 190. 124 tenaga kerja. Sedangkan kepesertaan sektor informal sebesar 8 persen atau 

14.188 tenaga kerja yang sudah terlindungi dari 186 ribu pekerja informal di Badung. Perlindungan non-

ASN di Badung sampai Juni 2022 sebanyak 7.500 non-ASN di Badung. Lebih lanjut dia menjelaskan, 

pembayaran manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat Badung selama tahun 2022 sebanyak 4.123 

tenaga kerja dengan rincian 2.375 Jaminan Hari Tua, 429 Jaminan Kecelakaan kerja, 95 Jaminan 

Kematian, 1.224 Jaminan Pensiun dengan total pembayaran manfaat sebesar Rp 54 miliar. Sedangkan 

untuk beasiswa sebanyak 72 anak di Kabupaten Badung yang dibayarkan sebesar Rp 677 juta. Bupati 

Badung, I Nyoman Giri Prasta dalam sambutannya mengatakan, perlindungan jaminan sosial ini salah 

satu langkah konkret negara hadir untuk rakyatnya. Pemerintah Badung tetap komitmen untuk 

melaksanakan program BPJS Ketenagakerjaan. "Karena kami ingin meringankan beban negara. Semua 

akan berumur, sakit dan mati. Maka kita harus jaga diri dengan baik dan melakukan proteksi. Kami ingin 

menjadi role model nasional. Semoga dengan pulihnya ekonomi, cakupan BPJS Ketenagakerjaan semakin 

meningkat," katanya. Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Bali-Denpasar, Opik Taufik mengatakan, kegiatan 

simbolis penyerahan untuk kartu kepesertaan bagi 7.547 peserta non-ASN yang diangggarkan 

Pemerintah Kabupaten Badung di tahun 2022. "Diserahkan secara simbolis ada 10 kasus klaim yang sudah 

terjadi dan diserahkan langsung oleh Bupati Badung," ucapnya. Ia menyatakan harapan kedepan sesuai 

komitmen Bupati Badung seiring membaiknya perekonomian di Bali, khususnya di Kabupaten Badung 

bahwa coverage untuk kepesertaaan bagi seluruh tenaga kerja yang ada di Gumi Keris ini akan terus 

ditingkatkan. "Astungkara di tahun 2023 sudah dimulai perlindungan kepada tokoh-tokoh adat, 

keagamaan untuk 2.446 yang akan dianggarkan di tahun 2023," sebutnya. 
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Title Info Loker Juli 2022 PT Indodrill Pondasi Machinery, Cek Posisi 

dan Kualifikasi yang Dibutuhkan 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Bekasi Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-125105577/info-loker-juli-2022-pt-indodrill-

pondasi-machinery-cek-posisi-dan-kualifikasi-yang-dibutuhkan 

Summary Info PT Indodrill Pondasi Machinery membuka lowongan kerja atau loker di bulan Juli 2022 

simak terus untuk posisi dan kualifikasi yang dibutuhkan. PT Indodrill Pondasi Machinery 

membutuhkan pekerja dengan lulusan minimal SMK atau sederajat dan berpengalaman 

minimal 1 tahun di bidang konstruksi. Dengan penempatan di wilayah Penjaringan Jakarta 

Utara, PT Indodrill Pondasi Machinery membuka lowongan di bulan Juli 2022 untuk posisi 

sales. Bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan, bisa melamar lowongan kerja tersebut atau 

dapat mengirimkan lowongan ini ke teman, kerabat maupun keluarga. 

 

Info PT Indodrill Pondasi Machinery membuka lowongan kerja atau loker di bulan Juli 2022 simak terus 

untuk posisi dan kualifikasi yang dibutuhkan.PT Indodrill Pondasi Machinery membutuhkan pekerja 

dengan lulusan minimal SMK atau sederajat dan berpengalaman minimal 1 tahun di bidang 

konstruksi.Dengan penempatan di wilayah Penjaringan Jakarta Utara, PT Indodrill Pondasi Machinery 

membuka lowongan di bulan Juli 2022 untuk posisi sales.Bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan, bisa 

melamar lowongan kerja tersebut atau dapat mengirimkan lowongan ini ke teman, kerabat maupun 

keluarga.Dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Instagram @kemnaker pada Selasa, 26 Juli 2022, simak 

informasi deskripsi pekerjaan dan kualifikasi untuk posisi tersebut sebagai berikut:KUALIFIKASI :- Laki-laki 

atau Perempuan, usia maksimal 35 tahun- Pendidikan minimal SMK/Sederajat- Memiliki pengalaman 

minimal 1 tahun di bidang mesin konstruksi- Mampu berbahasa Inggris- Memiliki keterampilan 

komunikasi dan disiplin- Memiliki SIM SIM A & C- Mampu bekerja secara individu maupun timDESKRIPSI 

PEKERJAAN :- Mencapai target penjualan sendiri yang ditetapkan oleh manajemen- Menjaga hubungan 

klien yang sangat baik dengan klien yang ada dan potensial- Meneliti dan mengembangkan pasar untuk 

pasar baru XCMG Indonesia.Jangan lewatkan kesempatan berkarir ini, siapkan diri dan daftarkan segera 

diri Anda sesuai dengan kualifikasi dan persyaratan di atas.Kirimkan lamaran dan CV Anda serta untuk 

info lebih lanjut melalui website karirhub.kemnaker.go.id. 
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Title Barisan Ojol Merdeka (BOM), Minta Pemerintah Revisi Aturan 

Tarif Ojek Online - Kilas Berita 

Author Atik Koswara 

Media Kilasberita.id Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.kilasberita.id/nasional/pr-3203978605/barisan-ojol-merdeka-bom-minta-

pemerintah-revisi-aturan-tarif-ojek-online 

Summary KILASBERITA.ID- Barisan Ojol Merdeka (BOM) sebagai organisasi Ojek Online, akan 

menggelar aksi unjuk rasa kepada pemerintah. Aksi "TANPA KATA" yang digagas oleh Aliansi 

Barisan Ojol Merdeka (BOM), rencananya akan digelar pada tanggal 27 Juli 2022 di depan 

Kantor Kementerian perhubungan. "Kenapa kami juga meminta Pemerintah mencabut atau 

merevisi UU OMNIBUSLAW CIPTA KERJA karena tidak mengakomodir kehidupan profesi 

Pengemudi Online saat ini yang dimana dimata Masyarakat Umum Ojek Online sudah 

menjadi kebutuhan sehari-hari dan penggerak roda perekonomian UMKM," lanjutnya. "Kami 

dari Aliansi Barisan Ojol Merdeka (BOM) akan menggelar aksi "TANPA KATA" pada tanggal 

27 Juli 2022 di depan Kantor Kementerian perhubungan," ujar Krisna selaku kordinator aksi. 

 

 

 

KILASBERITA.ID - Barisan Ojol Merdeka (BOM) sebagai organisasi Ojek Online, akan menggelar aksi unjuk 

rasa kepada pemerintah. Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaannya kepada pemerintah atas hak 

kepada Ojek Online di Indonesia. Aksi "TANPA KATA" yang digagas oleh Aliansi Barisan Ojol Merdeka 

(BOM), rencananya akan digelar pada tanggal 27 Juli 2022 di depan Kantor Kementerian 

perhubungan.Dalam rilis yang disampaikan oleh kordinator aksi Krisna, ada empat tuntutan yang akan 

disampaikan."Kami dari Aliansi Barisan Ojol Merdeka (BOM) akan menggelar aksi "TANPA KATA" pada 

tanggal 27 Juli 2022 di depan Kantor Kementerian perhubungan," ujar Krisna selaku kordinator aksi. Kami 

sebagai pengemudi ojek Online, sekaligus Tim 10 yang menjadi bagian dalam perumusan Peraturan 

Menteri Perhubungan no. 12 tahun 2019, menuntut konsistensi kementerian perhubungan dalam 

penerapan Peraturan Menteri no. 12 tahun 2019 dan Keputusan Menteri no. 548 tahun 2020 yakni : 

1.Senin, 25 Juli 2022 | 10:25 WIBSabtu, 23 Juli 2022 | 19:56 WIBSabtu, 23 Juli 2022 | 15:40 WIBJumat, 

22 Juli 2022 | 19:02 WIBKamis, 21 Juli 2022 | 18:30 WIBRabu, 20 Juli 2022 | 18:35 WIBRabu, 20 Juli 2022 

| 18:16 WIBRabu, 20 Juli 2022 | 17:54 WIBRabu, 20 Juli 2022 | 10:48 WIBSenin, 18 Juli 2022 | 15:00 

WIBJumat, 15 Juli 2022 | 15:02 WIBKamis, 14 Juli 2022 | 18:12 WIBKamis, 14 Juli 2022 | 12:39 WIBSelasa, 
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12 Juli 2022 | 20:05 WIBSelasa, 12 Juli 2022 | 16:39 WIBSenin, 11 Juli 2022 | 18:47 WIBMinggu, 10 Juli 

2022 | 17:14 WIB2. REVISI PERJANJIAN KEMITRAAN YANG DINILAI SEPIHAK 3. CABUT/ REVISI UU 

OMNIBUSLAW CIPTA KERJA 4. AKUI DAN SEJAHTERAKAN OJEK ONLINE INDONESIA"Semua tuntutan itu 

bukan tanpa dasar atau tanpa alasan, ditambah lagi biaya hidup yang layak semakin meningkat. tarif atau 

pendapatan yang layak ada didalam PM 12 dan KP 548 yang semestinya direvisi maksimal satu tahun 

sekali sedangkan evaluasi tarif terakhir dilakukan pada awal tahun 2020," terang Krisna. "Diawal tahun 

pada tgl 05/01/2022, kami beserta aliansi ojek Online yang lain telah melakukan Unjuk Rasa didepan 

Kantor KEMENHUB, dan dijanjikan akan segera di realisasikan, bahkan kami sudah menghitung bersama 

dengan kementerian perhubungan perihal persentase kenaikan tersebut. bahkan kami juga beberapa kali 

melayangkan surat kepada Kemenhub, kenyataannya sampai detik ini tidak ada realisasi kongkrit yang 

dilakukan pihak-pihak terkait dalam hal ini," terangnya. "Kenapa kami juga meminta Pemerintah 

mencabut atau merevisi UU OMNIBUSLAW CIPTA KERJA karena tidak mengakomodir kehidupan profesi 

Pengemudi Online saat ini yang dimana dimata Masyarakat Umum Ojek Online sudah menjadi kebutuhan 

sehari-hari dan penggerak roda perekonomian UMKM," lanjutnya."Kami adalah Rakyat Indonesia yang 

mana hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak menjadi Hak kami sebagai Rakyat dan dijamin oleh 

Konstitusi. Jika kementerian perhubungan selaku perpanjangan tangan presiden tidak dapat 

menjalankan amanah konstitusi, maka ini akan jadi preseden buruk bagi pemerintahan Presiden Joko 

Widodo dan Wakil presiden Ma'ruf amin," sebutnya. "Kami berharap melalui aksi ini bapak presiden Joko 

Widodo bisa melakukan evaluasi terhadap kinerja beberapa kementerian yang terkait dalam ekosistem 

transportasi berbasiskan aplikasi seperti Kementerian Perhubungan, kementerian koperasi dan UMKM, 

kementerian ketenagakerjaan dan Kementerian Kominfo yang kami anggap lalai dalam menjalankan 

tugas nya sebagai pembantu presiden dalam hal mengimplementasikan amanah konstitusi pasal 27 ayat 

(2) UUD 1945," harapnya. "Mudah-mudahan dengan "AKSI TANPA KATA" bisa terwujud kesejahteraan 

Ojek Online Indonesia pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. 

  



 

115 

 

Title KPK Beri Pembekalan Antikorupsi kepada Pengurus PKB Author Unggah News 

Media Unggah News Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://unggahnews.com/kpk-beri-pembekalan-antikorupsi-kepada-pengurus-pkb 

Summary Photo : Ipi Maryati Kuding Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan. Jakarta- Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Selasa (26/7) kembali memberikan pembekalan 

antikorupsi bagi partai politik. Kali ini pembekalan diberikan untuk para pengurus dan kader 

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), bertempat di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK pukul 

09.00- 12.00 WIB. "Melalui kegiatan pembekalan antikorupsi yang merupakan rangkaian 

kegiatan program Politik Cerdas Beritegritas (PCB) Terpadu 2022, KPK fokus mendorong 

penguatan integritas internal partai politik. 

 

Photo : Ipi Maryati Kuding Plt Juru Bicara KPK Bidang PencegahanJakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) hari ini, Selasa (26/7) kembali memberikan pembekalan antikorupsi bagi partai politik.Kali ini 

pembekalan diberikan untuk para pengurus dan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), bertempat di 

Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK pukul 09.00 - 12.00 WIB."Melalui kegiatan pembekalan 

antikorupsi yang merupakan rangkaian kegiatan program Politik Cerdas Beritegritas (PCB) Terpadu 2022, 

KPK fokus mendorong penguatan integritas internal partai politik. Sebab, parpol yang berintegritas 

merupakan landasan penting dalam membangun upaya pencegahan korupsi. Tidak terlepas karena 

proses politik seperti pemilihan pejabat publik ataupun proses penganggaran melibatkan peran sentral 

partai politik,"jelas Ipi Maryati Kuding Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan menyampaikan kepada 

wartawan dalam rilisnya.Pada tahun 2016 - 2017 KPK bersama LIPI melakukan kajian yang 

mengidentifikasi 5 (lima) masalah utama terkait integritas partai politik. Hasil kajian ini kemudian 

dikembangkan dan menghasilkan konsep tentang Sistem Integritas Partai Politik (SIPP).Lima persoalan 

tersebut meliputi keterbukaan keuangan partai, sistem rekrutmen, sistem kaderisasi, penetapan kode 

etik serta implementasinya melalui mahkamah etik, dan demokratisasi internal.Karenanya SIPP menjadi 

salah satu materi yang diberikan pada setiap pembekalan antikorupsi PCB Terpadu 2022.Ketua KPK Firli 

Bahuri membuka kegiatan bersama Wakil Ketum PKB Ida Fauziyah dan Sekjen Hasanuddin Wahid. Setelah 

itu, dilanjutkan dengan pembekalan sejumlah materi oleh para pejabat di Kedeputian Pendidikan dan 

Peran Serta Masyarakat KPK. Di antaranya tentang Penguatan Integritas dan pembahasan pembelajaran 

mandiri antikorupsi.Berdasarkan konfirmasi yang kami terima kegiatan tersebut juga akan dihadiri secara 

langsung oleh sekitar 75 pengurus partai. Selebihnya para pengurus DPD/DPW dan DPC akan mengikuti 

kegiatan pembekalan secara daring.PKB merupakan partai ke -10 setelah sebelumnya KPK memberikan 

pembekalan yang sama kepada jajaran pimpinan dan pengurus dari 9 parpol, yaitu PAN, PBB, Demokrat, 

Gerindra, PDIP, Golkar, Hanura, Berkarya, dan PKS. (tugas). 
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Title 999 Perusahaan Jepang Siap Menerima Pemagang dan Pekerja 

Indonesia 

Author Galih Mps 

Media Lombokpost Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://lombokpost.jawapos.com/ekonomi-bisnis/26/07/2022/999-perusahaan-jepang-

siap-menerima-pemagang-dan-pekerja-indonesia 

Summary Kemnaker RI terus berupaya meningkatkan jumlah peserta pemagangan ke Jepang. Selain 

kebutuhan tenaga kerja yang sangat tinggi, tujuan pemagangan Jepang ini dapat menambah 

wawasan dan keterampilan. "Kami berharap peserta pemagangan bisa memenuhi 

kebutuhan pasar kerja, baik berupa siswa magang maupun bekerja langsung di perusahaan-

perusahaan Jepang," kata Sub Koordinator Pemagangan Kemnaker RI Beni Binarwan. 

Dengan jumlah perusahaan 999 untuk program magang ke Jepang. 

 

Kemnaker RI terus berupaya meningkatkan jumlah peserta pemagangan ke Jepang. Selain kebutuhan 

tenaga kerja yang sangat tinggi, tujuan pemagangan Jepang ini dapat menambah wawasan dan 

keterampilan. "Kami berharap peserta pemagangan bisa memenuhi kebutuhan pasar kerja, baik berupa 

siswa magang maupun bekerja langsung di perusahaan-perusahaan Jepang," kata Sub Koordinator 

Pemagangan Kemnaker RI Beni Binarwan.Sejak Maret 2022 sampai sekarang, pemerintah telah 

memberangkatkan enam angkatan atau sekitar 969 orang. Dengan jumlah perusahaan 999 untuk 

program magang ke Jepang.Jumlah peserta yang mendaftar di Nusa Tenggara Barat 260 orang. 

Sedangkan peserta yang telah melakukan daftar ulang 192 orang. Rinciannya: Kota Mataram 26 orang 

dan Kota Bima 19 orang. Berikutnya Kabupaten Lombok Barat 54 orang, Lombok Timur 39 orang, Lombok 

Tengah 35 orang, Lombok Utara satu orang, Sumbawa Barat tiga orang, Sumbawa 14 orang, dan 

Kabupaten Bima satu orang. Jumlah peserta regular 187 orang dan caregiver lima orang."Pemerintah 

berharap rekrutmen di Nusa Tenggara Barat semuanya bisa lolos. Kemarin sudah dilaksanakan try out 

dan hasilnya maksimal," jelasnya. Kadisnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Barat I Gede Putu Aryadi 

menyampaikan modal dasar untuk menjadi sukses ada dua. Pertama sehat jasmani dan rohani. Kedua, 

memiliki kemampuan berkomunikasi, yaitu penguasaan bahasa negara lain. Oleh karena itu, sebelum 

mengikuti proses seleksi, calon peserta diimbau untuk menyiapkan diri. "Mulai sekarang biasakan hidup 

disiplin, tinggalkan kemalasan dan rajin beribadah untuk menuntun anda menuju kebaikan," ujarnya. 

Gede mengingatkan alumni program pemagangan ke Jepang yang rata-rata telah sukses sekembalinya 

ke tanah air. Karena sejak dini mereka ditempa dengan sikap disiplin dan tekun bekerja."Disiplin dan jujur 

adalah modal dasar meraih sukses," imbuhnya. Selain mendapatkan ilmu dan pengalaman kerja untuk 

membentuk SDM kompeten profesional. Selama proses pemagangan Jepang juga memberikan uang saku 

dan modal usaha. Sehingga sangat membantu dari sisi biaya. "Kami beharap peserta pemagangan 

senantiasa menjaga nama baik dengan menunjukkan disiplin dan etika yang baik selama di Jepang," 

ujarnya. Salah satu yang pernah kerja di Jepang Fajri mengatakan apabila kerja bagus, bisa dilakukan 

pemanggilan oleh perusahaan. Seperti dirinya yang awalnya pemagangan, kini dipanggil kembali untuk 

bekerja di salah satu perusahaan Jepang. Bekerja di Jepang mengajarkan akan kedisiplinan yang ketat. 

"Bulan depan akan berangkat kembali," tuturnya. 
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Title KPK Beri Pembekalan Antikorupsi kepada Pengurus PKB Author Nama 

Media Jambicenter.id Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://jambicenter.id/kpk-beri-pembekalan-antikorupsi-kepada-pengurus-pkb 

Summary Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Selasa (26/7) kembali memberikan 

pembekalan antikorupsi bagi partai politik. Kali ini pembekalan diberikan untuk para 

pengurus dan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), bertempat di Gedung Pusat Edukasi 

Antikorupsi KPK pukul 09.00- 12.00 WIB. "Melalui kegiatan pembekalan antikorupsi yang 

merupakan rangkaian kegiatan program Politik Cerdas Beritegritas (PCB) Terpadu 2022, KPK 

fokus mendorong penguatan integritas internal partai politik. Tidak terlepas karena proses 

politik seperti pemilihan pejabat publik ataupun proses penganggaran melibatkan peran 

sentral partai politik,"jelas Ipi Maryati Kuding Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan 

menyampaikan kepada wartawan dalam rilisnya. 

 

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Selasa (26/7) kembali memberikan pembekalan 

antikorupsi bagi partai politik. Kali ini pembekalan diberikan untuk para pengurus dan kader Partai 

Kebangkitan Bangsa (PKB), bertempat di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK pukul 09.00 - 12.00 WIB. 

"Melalui kegiatan pembekalan antikorupsi yang merupakan rangkaian kegiatan program Politik Cerdas 

Beritegritas (PCB) Terpadu 2022, KPK fokus mendorong penguatan integritas internal partai politik. 

Sebab, parpol yang berintegritas merupakan landasan penting dalam membangun upaya pencegahan 

korupsi. Tidak terlepas karena proses politik seperti pemilihan pejabat publik ataupun proses 

penganggaran melibatkan peran sentral partai politik,"jelas Ipi Maryati Kuding Plt Juru Bicara KPK Bidang 

Pencegahan menyampaikan kepada wartawan dalam rilisnya. Pada tahun 2016 - 2017 KPK bersama LIPI 

melakukan kajian yang mengidentifikasi 5 (lima) masalah utama terkait integritas partai politik. Hasil 

kajian ini kemudian dikembangkan dan menghasilkan konsep tentang Sistem Integritas Partai Politik 

(SIPP). Lima persoalan tersebut meliputi keterbukaan keuangan partai, sistem rekrutmen, sistem 

kaderisasi, penetapan kode etik serta implementasinya melalui mahkamah etik, dan demokratisasi 

internal. Karenanya SIPP menjadi salah satu materi yang diberikan pada setiap pembekalan antikorupsi 

PCB Terpadu 2022. Ketua KPK Firli Bahuri membuka kegiatan bersama Wakil Ketum PKB Ida Fauziyah dan 

Sekjen Hasanuddin Wahid. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembekalan sejumlah materi oleh para 

pejabat di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK. Di antaranya tentang Penguatan 

Integritas dan pembahasan pembelajaran mandiri antikorupsi. Berdasarkan konfirmasi yang kami terima 

kegiatan tersebut juga akan dihadiri secara langsung oleh sekitar 75 pengurus partai. Selebihnya para 

pengurus DPD/DPW dan DPC akan mengikuti kegiatan pembekalan secara daring. PKB merupakan partai 

ke -10 setelah sebelumnya KPK memberikan pembekalan yang sama kepada jajaran pimpinan dan 

pengurus dari 9 parpol, yaitu PAN, PBB, Demokrat, Gerindra, PDIP, Golkar, Hanura, Berkarya, dan PKS. 

(tugas). 
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Title Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tahap II Resmi Dibuka Author Rajib Rijali 

Media Kalteng Today Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://kaltengtoday.com/pelatihan-vokasi-dan-produktivitas-tahap-ii-resmi-dibuka 

Summary Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Program Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tahap II 

Tahun anggaran 2022 resmi dibuka, di Aula asrama Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya. 

 

 

 

 Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Program Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Tahap II Tahun 

anggaran 2022 resmi dibuka, di Aula asrama Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya.Kegiatan pelatihan 

tersebut merupakan kerja sama Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya dengan Kementerian Tenaga 

Kerja, melalui balai besar pelatihan vokasi dan produktivitias (BBPVP) Kota Bekasi tahun 2022.Dalam 

sambutannya, Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, yang dibacakan Staff Ahli Bidang Ekonomi, 

Keuangan dan Pembangunan, Urianinu Napulangit mengatakan, adanya pelatihan tersebut merupakan 

bentuk komitmen Pemko untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan 

pelatihan teknis."Pelatihan tersebut dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Palangka Raya yang 

memiliki kompetensi, integritas serta daya saing dalam menghadapi arus globalisasi serta perkembangan 

teknologi yang semakin cepat," katanya, Selasa (26/7/2022).Dijelaskannya, pelatihan tersebut peserta 

akan mendapatkan ilmu keterampilan dalam berbagai bidang. Seperti, Fillet Welder Smaw2F/PB, Bakery, 

tata Kecantikan kulit, Servis AC rumah tangga, desain grafis, Komputer hingga servis motor.Dengan 

berbagai keterampilan tersebut, dirinya meyakini dapat membantu masyarakat Kota Palangka Raya, 

untuk mendapatkan pekerjaan atau membuka usaha secara mandiri."Keterampilan itu sangat penting 

untuk dimiliki oleh setiap masyarakat. Karena itu adalah modal utama untuk masyarakat bisa 

mendapatkan pekerjaan atau membuka usaha," ucapnya.Dengan adanya pelatihan tersebut, lanjut 

Urianinu Napulangit berharap, dapat menjadi ujang tombak untuk membuka peluang atau lapangan kerja 

baru. Sehingga angka pengangguran semakin berkurang dan ekonomi Kota Palangka Raya semakin baik 

kedepannya."Kita tidak ingin ada usia tenaga kerja produktif yang jadi pengangguran, sehingga cara 

untuk mengatasinya adalah dengan mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) sebaik mungkin," 

pungkasnya. 
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Title Jajaran Pengurus PKB Dibekali Pendidikan Antikorupsi KPK Author Martin Ronaldo 

Media Sindo News Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://nasional.sindonews.com/read/837231/12/jajaran-pengurus-pkb-dibekali-

pendidikan-antikorupsi-kpk-1658815640 

Summary ( KPK ). PKB menyatakan komitmennya melakukan upaya pencegahan dini dan melawan 

korupsi. "Kami sungguh mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh KPK hari ini, karena ini 

adalah proses pencegahan dini terhadap praktik-praktik korupsi," kata Menteri 

Ketenagakerjaan ini kepada wartawan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Selasa 

(26/7/2022). Ditambah, KPK merilis data terbaru lembaga negara yang sering masuk dalam 

daftar hitam, seperti lembaga eksekutif dan legislatif. "Belajar dari kondisi itulah, maka 

betapa penting melakukan pendidikan politik kepada partai politik, karena apa, partai politik 

adalah sumber rekrutmen jabatan-jabatan politik dan saya juga menyambut baik apa yang 

dilakukan oleh KPK kalau tahun ini pendidikan antikorupsi ini dilakukan kepada partai 

politik," katanya. 

 

 

 

 Jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Nasional (DPP PKB ) mengikuti pembekalan 

antikorupsi yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). PKB menyatakan komitmennya 

melakukan upaya pencegahan dini dan melawan korupsi.Wakil Ketua Umum PKB Ida Fauziyah 

mengatakan, pendidikan antikorupsi sangat penting diberikan, terutama kepada partai politik."Kami 

sungguh mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh KPK hari ini, karena ini adalah proses pencegahan 

dini terhadap praktik-praktik korupsi," kata Menteri Ketenagakerjaan ini kepada wartawan di Gedung 

Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Selasa (26/7/2022).Menurutnya, menjelang pesta demokrasi 2024, 

masyarakat dan anggota partai politik harus diberikan pemahaman tentang politik uang. Ditambah, KPK 

merilis data terbaru lembaga negara yang sering masuk dalam daftar hitam, seperti lembaga eksekutif 

dan legislatif."Belajar dari kondisi itulah, maka betapa penting melakukan pendidikan politik kepada 

partai politik, karena apa, partai politik adalah sumber rekrutmen jabatan-jabatan politik dan saya juga 

menyambut baik apa yang dilakukan oleh KPK kalau tahun ini pendidikan antikorupsi ini dilakukan kepada 

partai politik," katanya.Ida Fauziyah berharap agar edukasi tentang pemahaman antikorupsi dapat 

menyentuh lebih luas lagi dan dapat sampai hingga masyarakat paling bawah. "Yang tidak kalah 
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pentingnya adalah edukasi kepada masyarakat untuk jauh dari korupsi, tahun depan rencananya 

pendidikan antikorupsi itu akan diberikan kepada masyarakat," katanya.Wakil Ketua Umum PKB Ida 

Fauziyah mengatakan, pendidikan antikorupsi sangat penting diberikan, terutama kepada partai 

politik."Kami sungguh mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh KPK hari ini, karena ini adalah proses 

pencegahan dini terhadap praktik-praktik korupsi," kata Menteri Ketenagakerjaan ini kepada wartawan 

di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Selasa (26/7/2022).Menurutnya, menjelang pesta demokrasi 

2024, masyarakat dan anggota partai politik harus diberikan pemahaman tentang politik uang. Ditambah, 

KPK merilis data terbaru lembaga negara yang sering masuk dalam daftar hitam, seperti lembaga 

eksekutif dan legislatif."Belajar dari kondisi itulah, maka betapa penting melakukan pendidikan politik 

kepada partai politik, karena apa, partai politik adalah sumber rekrutmen jabatan-jabatan politik dan 

saya juga menyambut baik apa yang dilakukan oleh KPK kalau tahun ini pendidikan antikorupsi ini 

dilakukan kepada partai politik," katanya.Ida Fauziyah berharap agar edukasi tentang pemahaman 

antikorupsi dapat menyentuh lebih luas lagi dan dapat sampai hingga masyarakat paling bawah. "Yang 

tidak kalah pentingnya adalah edukasi kepada masyarakat untuk jauh dari korupsi, tahun depan 

rencananya pendidikan antikorupsi itu akan diberikan kepada masyarakat," katanya. 
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Title Pemerintah Sambut Positif Kesepakatan Penempatan 

Pekerja Migran Indonesia di Korsel 

Author Penulis Admin 

Rubrik Sultra - 

Media Emiten News Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.emitennews.com/news/pemerintah-sambut-positif-kesepakatan-

penempatan-pekerja-migran-indonesia-di-korsel 

Summary EmitenNews.com- Korea Selatan salah satu negara tujuan penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI). Dengan semangat itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

menyambut positif kerja sama penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja di 

Hyundai Heavy Industry (HHI) Republik Korea. Saat menerima audiensi Shin Sang Woon, 

Head of Co-Prosperity Management Department HHI, di Jakarta, Senin (25/7/2022), Wakil 

Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, mengemukakan, pemerintah fokus dan 

mendukung penuh penempatan PMI untuk bekerja di HHI, dan akan selektif memilih 

Perusahaan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang menempatkan, 

serta terus memantau kinerjanya. Afriansyah Noor mengemukakan, tiga skema dalam 

penempatan Pekerja Migran Indonesia di Korea Selatan. 

 

 

 

EmitenNews.com - Korea Selatan salah satu negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

Kerja sama penempatan di Negeri Ginseng itu, dilakukan melalui tiga skema. Dengan semangat itu, 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyambut positif kerja sama penempatan Pekerja Migran 

Indonesia untuk bekerja di Hyundai Heavy Industry (HHI) Republik Korea.Saat menerima audiensi Shin 

Sang Woon, Head of Co-Prosperity Management Department HHI, di Jakarta, Senin (25/7/2022), Wakil 

Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, mengemukakan, pemerintah fokus dan mendukung penuh 

penempatan PMI untuk bekerja di HHI, dan akan selektif memilih Perusahaan Perusahaan Penempatan 

Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang menempatkan, serta terus memantau kinerjanya."Kami sangat 

senang mendengar terjadinya kesepakatan antara PT Putri Samawa Mandiri dengan Agency HNH terkait 

rencana penempatan PMI untuk bekerja di HHI, Korea Selatan," kata Afriansyah Noor.Afriansyah Noor 

mengemukakan, tiga skema dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia di Korea Selatan. Pertama, 

penempatan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dengan skema Goverment to 

Government (G to G) di bawah kerangka kerja sama Indonesia-Korsel dengan skema Employment Permit 
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System (EPS).Kedua, penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P) untuk 

penempatan PMI pada pemberi kerja berbadan hukum. Ketiga, PMI Perseorangan sebagai pekerja 

profesional yang penempatannya tidak melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada 

jabatan yang terendah pada setiap sektor."Kemnaker berkeinginan kerja sama antara Indonesia dan 

Korea Selatan, khususnya penempatan PMI di HHI, dapat berjalan baik," katanya.Afriansyah Noor 

berharap kepada P3MI tersebut dapat segera memenuhi Term and Conditions dimaksud dan segera 

menyiapkan CPMI yang kompeten sesuai uraian jabatan yang diminta pihak HHI. Kepada HHI, Kemnaker 

meminta untuk dapat menyediakan fasilitas bagi PMI yang memadai, agar mereka nantinya dapat bekerja 

dengan baik dan tentunya akan meningkatkan produktivitas perusahaan."Kami berharap kerja sama 

penempatan ini dapat berjalan lebih baik dengan menjunjung tinggi perlindungan dan kesejahteraan bagi 

PMI," ujar Afriansyah Noor. 
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Title Kurun Waktu 3 Bulan, Imigrasi Tanjunguban Tunda Penerbitan 3 

Paspor 

Author _noname 

Media Batam Today Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Negative 

Link http://batamtoday.com/home/read/178882/Kurun-Waktu-3-Bulan-Imigrasi-Tanjunguban-

Tunda-Penerbitan-3-Paspor 

Summary Di Kabupaten Bintan, Imigrasi Tanjunguban telah menunda penerbita 3 Paspor. 

Dijelaskannya, penundaan penerbitan 3 Paspor itu kurun waktu tiga bulan terakhir ini. 

Maraknya pengiriman CPMI non prosedural ke Malaysia, membuat pihak Imigrasi 

memeprketat penerbitan Paspor. Hal ini, berlaku hampir di semua daerah se-Indonesia. 

 

 

 

Maraknya pengiriman CPMI non prosedural ke Malaysia, membuat pihak Imigrasi memeprketat 

penerbitan Paspor. Hal ini, berlaku hampir di semua daerah se-Indonesia.Di Kabupaten Bintan, Imigrasi 

Tanjunguban telah menunda penerbita 3 Paspor. Di mana, pemohon Paspor itu terindikasi akan menjadi 

CPMI."Pengetatan penerbitan Paspor ini kita lakukan untuk melindungi WNI dari tindak pidana 

perdagangan orang (TPPO). Saat ini, WNI yang akan berangkat ke luar negeri, wajib memenuhi semua 

syarat termasuk untuk permohonan Paspor," ungkap Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Tanjunguban, Erwin 

Haryadi, Selasa (26/7/2022).Dijelaskannya, penundaan penerbitan 3 Paspor itu kurun waktu tiga bulan 

terakhir ini. "Kelengkapan dokumen dari pemohon belum lengkap dan adanya indikasi akan menjadi PMI 

non prosedural. Selain itu ada rekomendasi dari Dinas atau Kementerian Tenaga Kerja, apabila akan 

bekerja di luar negeri," jelasnya.Erwin menegaskan, penundaan penerbitan Paspor, bukan berarti ditolak. 

"Tentunya pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen sebagai persyaratan untuk 

diterbitkan Paspor," ungkapnya.Agar tidak ada mis komunikasi, kata Erwin, pemohon Paspor diharapkan 

langsung berkomunikasi atau datang ke Kantor Imigrasi tidak melalui perantara orang lain. "Karena 

petugas Imigrasi akan langsung memberikan pelayanan terhadap pemohon Paspor. Sehingga tidak 

menimbulkan persepsi yang kurang baik," tutup dia.Persyaratan permohonan Paspor, sebagi berikut:1. 

Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) yang masih berlaku;2. Kartu Keluarga;3. Akta kelahiran/akta perkawinan 

atau buku nikah/ijazah/surat baptis; dan4. Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor. 
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Title Sektor Ketenagakerjaan Mulai Pulih, Cek Enam Indikatornya! Author _noname 

Media Idx Channel Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.idxchannel.com/economics/sektor-ketenagakerjaan-mulai-pulih-cek-enam-

indikatornya 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan kondisi perekonomian 

Indonesia, khususnya di sektor ketenagakerjaan mulai pulih pascapandemi Covid-19. Kondisi 

pemulihan ini setidaknya terlihat pada enam hal. Pertama, pertumbuhan ekonomi pada 

kuartal I-2022 mencapai 5,01 perse secara tahunan (y-o-y). Sumber pertumbuhan tertinggi 

terdapat pada sektor Industri yaitu sebesar 1,06 persen. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan kondisi perekonomian Indonesia, 

khususnya di sektor ketenagakerjaan mulai pulih pascapandemi Covid-19.Kondisi pemulihan ini 

setidaknya terlihat pada enam hal. Pertama, pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2022 mencapai 5,01 

perse secara tahunan (y-o-y). Sumber pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor Industri yaitu sebesar 

1,06 persen.Kedua, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat dari 68,08 persen pada 2021 

menjadi 69,06 persen pada 2022. "Ini mengindikasikan bahwa penduduk usia kerja menjadi lebih aktif 

untuk masuk ke dalam pasar kerja, sekaligus tanda bahwa penduduk usia kerja mulai menunjukkan 

optimisme terhadap perbaikan kondisi pasar kerja dalam konteks pemulihan ekonomi pascapandemi 

Covid-19," kata Ida melalui Siaran, Selasa (26/7/2022).Ketiga, tingkat pengangguran terbuka menurun 

dari 6,26 persen pada Februari 2021 menjadi 5,83 persen pada Februari 2022. Dalam konteks ini, jumlah 

pengangguran karena Covid-19 menurun dari 1,62 juta orang menjadi 0,96 juta orang pada periode yang 

sama. 
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Title KPK Beri Pembekalan Penguatan Integritas ke Pengurus 

PKB 

Author Prasetyo Siran 

Media Realita Rakyat Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.realitarakyat.com/2022/07/kpk-beri-pembekalan-penguatan-integritas-ke-

pengurus-pkb 

Summary Realitarakyat.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pembekalan 

penguatan integritas kepada pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam program 

Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu 2022. Kali ini pembekalan diberikan untuk para 

pengurus dan kader PKB bertempat di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK," kata 

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam 

keterangannya di Jakarta, Selasa (26/7). Ia menginformasikan Ketua KPK Firli Bahuri akan 

membuka kegiatan bersama Wakil Ketum PKB Ida Fauziyah dan Sekjen Hasanuddin Wahid. 

Setelah itu, dilanjutkan dengan pembekalan sejumlah materi oleh para pejabat di 

Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK di antaranya tentang penguatan 

integritas dan pembahasan pembelajaran mandiri antikorupsi. 

 

 

 

Realitarakyat.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pembekalan penguatan integritas 

kepada pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) 

Terpadu 2022. "Sesuai jadwal hari ini, Selasa akan dilaksanakan kembali pembekalan antikorupsi bagi 

partai politik. Kali ini pembekalan diberikan untuk para pengurus dan kader PKB bertempat di Gedung 

Pusat Edukasi Antikorupsi KPK," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati 

Kuding dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (26/7). Ia menginformasikan Ketua KPK Firli Bahuri akan 

membuka kegiatan bersama Wakil Ketum PKB Ida Fauziyah dan Sekjen Hasanuddin Wahid. Setelah itu, 

dilanjutkan dengan pembekalan sejumlah materi oleh para pejabat di Kedeputian Pendidikan dan Peran 

Serta Masyarakat KPK di antaranya tentang penguatan integritas dan pembahasan pembelajaran mandiri 

antikorupsi. "Berdasarkan konfirmasi yang kami terima, kegiatan tersebut juga akan dihadiri secara 

langsung oleh sekitar 75 pengurus partai. Selebihnya, para pengurus DPD/DPW dan DPC akan mengikuti 

kegiatan pembekalan secara daring," kata Ipi. KPK fokus mendorong penguatan integritas internal partai 

politik melalui kegiatan pembekalan antikorupsi yang merupakan rangkaian kegiatan PCB Terpadu 2022. 
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"Sebab, parpol yang berintegritas merupakan landasan penting dalam membangun upaya pencegahan 

korupsi. Tidak terlepas karena proses politik seperti pemilihan pejabat publik ataupun proses 

penganggaran melibatkan peran sentral partai politik," ucap Ipi. Pada 2016-2017, KPK bersama Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah melakukan kajian yang mengidentifikasi lima masalah utama 

terkait integritas partai politik. Hasil kajian itu kemudian dikembangkan dan menghasilkan konsep 

tentang Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Lima persoalan tersebut meliputi keterbukaan keuangan 

partai, sistem rekrutmen, sistem kaderisasi, penetapan kode etik serta implementasinya melalui 

mahkamah etik, dan demokratisasi internal. "Karenanya, SIPP menjadi salah satu materi yang diberikan 

pada setiap pembekalan antikorupsi PCB Terpadu 2022," kata Ipi. PKB merupakan partai ke-10 setelah 

sebelumnya KPK memberikan pembekalan yang sama kepada jajaran pimpinan dan pengurus dari 

sembilan parpol, yaitu PAN, PBB, Demokrat, Gerindra, PDIP, Golkar, Hanura, Berkarya, dan PKS. 
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Title Kondisi Ekonomi Sektor Ketenagakerjaan Mulai Tunjukkan 

Pemulihan 

Author _noname 

Media Progresnews.info Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://progresnews.info/2022/07/26/8107 

Summary Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan bahwa kondisi perekonomian 

Indonesia, khususnya di sektor ketenagakerjaan menunjukkan tanda-tanda pemulihan 

setelah sekitar 2 tahun menghadapi pandemi COVID-19. "Kondisi yang demikian 

menunjukkan bahwa kondisi waktu produktif (waktu bekerja) tenaga kerja Indonesia 

semakin membaik," ucapnya. Keenam, jumlah kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan 

dapat terus dijaga peningkatannya selama masa pandemi dari 29,98 juta orang pada tahun 

2020 menjadi 32,30 juta orang pada Mei 2022. Menaker mengatakan, kondisi pemulihan 

perekonomian di sektor ketenegakaerjaan tersebut setidaknya terlihat pada enam hal. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia, khususnya 

di sektor ketenagakerjaan menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah sekitar 2 tahun menghadapi 

pandemi COVID-19.Menaker mengatakan, kondisi pemulihan perekonomian di sektor ketenegakaerjaan 

tersebut setidaknya terlihat pada enam hal. Pertama, pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2022 

mencapai 5,01 % (y-o-y). Sumber pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor Industri yaitu sebesar 1,06 

%.Kedua, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat dari 68,08 % pada tahun 2021 menjadi 

69,06 % pada tahun 2022."Ini mengindikasikan bahwa penduduk usia kerja menjadi lebih aktif untuk 

masuk ke dalam pasar kerja, sekaligus tanda bahwa penduduk usia kerja mulai menunjukkan optimisme 

terhadap perbaikan kondisi pasar kerja dalam konteks pemulihan ekonomi paska pandemi COVID-19," 

kata Menaker melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (26/7/2022).Ketiga, tingkat 

pengangguran terbuka menurun dari 6,26 % pada Februari 2021 menjadi 5,83 % pada Februari 2022. 

Dalam konteks ini, jumlah pengangguran karena Covid-19 menurun dari 1,62 juta orang menjadi 0,96 

juta orang pada periode yang sama. Selain itu, jumlah penduduk yang berstatus sementara tidak bekerja 

karena Covid-19 menurun dari 1,11 juta orang pada tahun 2021 menjadi 0,58 juta orang pada tahun 

2022.Lebih jauh ia mengatakan bahwa penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja juga 

mengalami penurunan dari 15,72 juta orang pada tahun 2021 menjadi 9,44 juta orang pada tahun 
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2022."Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa kondisi waktu produktif (waktu bekerja) tenaga kerja 

Indonesia semakin membaik," ucapnya.Keempat, jumlah penduduk bekerja bertambah 4,55 juta orang 

dalam kurun waktu satu tahun terakhir dari 131,06 juta orang pada tahun 2021 menjadi 135,61 juta orang 

pada tahun 2022. Geliat penciptaan lapangan kerja terjadi pada sektor pertanian, pertambangan dan 

penggalian, industri, listrik gas dan air, konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta akomodasi dan 

makan minum.Kelima, rata-rata upah buruh di Indonesia mengalami peningkatan dari Rp. 2.860.630,- 

pada tahun 2021 menjadi Rp. 2.892.537,- pada tahun 2022. Menurutnya, meskipun rata-rata upah buruh 

belum meningkat secara signifikan, namun hal ini paling tidak menunjukkan adanya perbaikan dari sisi 

pendapatan pekerja.Keenam, jumlah kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan dapat terus dijaga 

peningkatannya selama masa pandemi dari 29,98 juta orang pada tahun 2020 menjadi 32,30 juta orang 

pada Mei 2022."Seluruh perbaikan tersebut bermuara pada menurunnya tingkat kemiskinan dari 10,14 

% pada Maret 2021 menjadi 9,54 % pada Maret 2022. Secara nominal, jumlah penduduk miskin menurun 

dari 27,54 juta orang menjadi 26,16 juta orang pada periode yang sama," ujarnya. 
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Title Sektor Ketenagakerjaan Mulai Pulih, Menaker Ida: Tingkat 

Pengangguran Terbuka Turun 

Author _noname 

Media Idx Channel Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.idxchannel.com/economics/sektor-ketenagakerjaan-mulai-pulih-menaker-ida-

tingkat-pengangguran-terbuka-turun 

Summary Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan bahwa kondisi perekonomian 

Indonesia, khususnya di sektor ketenagakerjaan menunjukkan tanda-tanda pemulihan 

setelah sekitar 2 tahun menghadapi pandemi COVID-19. Sumber pertumbuhan tertinggi 

terdapat pada sektor industri yaitu sebesar 1,06 %. Kedua, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

(TPAK) meningkat dari 68,08 % pada tahun 2021 menjadi 69,06 % pada tahun 2022. Keenam, 

jumlah kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan dapat terus dijaga peningkatannya selama 

masa pandemi dari 29,98 juta orang pada tahun 2020 menjadi 32,30 juta orang pada Mei 

2022. Ida mengatakan, kondisi pemulihan perekonomian di sektor ketenagakerjaan tersebut 

setidaknya terlihat pada enam hal. 

 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia, khususnya 

di sektor ketenagakerjaan menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah sekitar 2 tahun menghadapi 

pandemi COVID-19.Ida mengatakan, kondisi pemulihan perekonomian di sektor ketenagakerjaan 

tersebut setidaknya terlihat pada enam hal. Pertama, pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2022 

mencapai 5,01% year on year atau (yoy). Sumber pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor industri 

yaitu sebesar 1,06 %.Kedua, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat dari 68,08 % pada tahun 

2021 menjadi 69,06 % pada tahun 2022."Ini mengindikasikan bahwa penduduk usia kerja menjadi lebih 

aktif untuk masuk ke dalam pasar kerja, sekaligus tanda bahwa penduduk usia kerja mulai menunjukkan 

optimisme terhadap perbaikan kondisi pasar kerja dalam konteks pemulihan ekonomi paska pandemi 

COVID-19," kata Ida di Jakarta, Selasa (26/7/2022).Ketiga, tingkat pengangguran terbuka menurun dari 

6,26 % pada Februari 2021 menjadi 5,83 % pada Februari 2022. Dalam konteks ini, jumlah pengangguran 

karena Covid-19 menurun dari 1,62 juta orang menjadi 0,96 juta orang pada periode yang sama. Selain 

itu, jumlah penduduk yang berstatus sementara tidak bekerja karena Covid-19 menurun dari 1,11 juta 

orang pada tahun 2021 menjadi 0,58 juta orang pada tahun 2022.Lebih jauh dia mengatakan bahwa 

penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja juga mengalami penurunan dari 15,72 juta 

orang pada tahun 2021 menjadi 9,44 juta orang pada tahun 2022."Kondisi yang demikian menunjukkan 

bahwa kondisi waktu produktif (waktu bekerja) tenaga kerja Indonesia semakin membaik," 

ucapnya.Keempat, jumlah penduduk bekerja bertambah 4,55 juta orang dalam kurun waktu satu tahun 

terakhir dari 131,06 juta orang pada tahun 2021 menjadi 135,61 juta orang pada tahun 2022. Geliat 

penciptaan lapangan kerja terjadi pada sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri, listrik 

gas dan air, konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta akomodasi dan makan minum.Kelima, rata-

rata upah buruh di Indonesia mengalami peningkatan dari Rp2.860.630 pada tahun 2021 menjadi 

Rp2.892.537 pada tahun 2022. Menurutnya, meskipun rata-rata upah buruh belum meningkat secara 

signifikan, namun hal ini paling tidak menunjukkan adanya perbaikan dari sisi pendapatan 

pekerja.Keenam, jumlah kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan dapat terus dijaga peningkatannya 

selama masa pandemi dari 29,98 juta orang pada tahun 2020 menjadi 32,30 juta orang pada Mei 2022. 
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Title Sektor Ketenagakerjaan Indonesia Mulai Pulih dari Krisis 

Pandemi, Ini 6 Tandanya 

Author Berita Baru 

Media Beritabaru.news Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Negative 

Link http://beritabaru.news/sektor-ketenagakerjaan-indonesia-mulai-pulih-dari-krisis-pandemi-

ini-6-tandanya-133557.html 

Summary Kondisi perekonomian Indonesia, khususnya di sektor ketenagakerjaan menunjukkan tanda-

tanda pemulihan, setelah sekitar 2 tahun menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19. 

"Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa kondisi waktu produktif (waktu bekerja) tenaga 

kerja Indonesia semakin membaik," ucapnya. Kelima, rata-rata upah buruh di Indonesia 

mengalami peningkatan dari Rp. Tanda-tanda pemulihan setidaknya terlihat pada enam hal. 

 

 

 

Kondisi perekonomian Indonesia, khususnya di sektor ketenagakerjaan menunjukkan tanda-tanda 

pemulihan, setelah sekitar 2 tahun menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19. Tanda-tanda pemulihan 

setidaknya terlihat pada enam hal.Pertama, pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2022 mencapai 5,01 

% (y-o-y). Sumber pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor Industri yaitu sebesar 1,06 %. Kedua, 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat dari 68,08 % pada tahun 2021 menjadi 69,06 % pada 

tahun 2022."Ini mengindikasikan bahwa penduduk usia kerja menjadi lebih aktif untuk masuk ke dalam 

pasar kerja, sekaligus tanda bahwa penduduk usia kerja mulai menunjukkan optimisme terhadap 

perbaikan kondisi pasar kerja dalam konteks pemulihan ekonomi paska pandemi Covid-19," kata Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (26/7/2022).Ketiga, 

tingkat pengangguran terbuka menurun dari 6,26 % pada Februari 2021 menjadi 5,83 % pada Februari 

2022. Dalam konteks ini, jumlah pengangguran karena Covid-19 menurun dari 1,62 juta orang menjadi 

0,96 juta orang pada periode yang sama. Selain itu, jumlah penduduk yang berstatus sementara tidak 

bekerja karena Covid-19 menurun dari 1,11 juta orang pada tahun 2021, menjadi 0,58 juta orang pada 

tahun 2022.Ida menambahkan, penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja juga 

mengalami penurunan dari 15,72 juta orang pada tahun 2021, menjadi 9,44 juta orang pada tahun 

2022."Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa kondisi waktu produktif (waktu bekerja) tenaga kerja 

Indonesia semakin membaik," ucapnya.Keempat, jumlah penduduk bekerja bertambah 4,55 juta orang 

dalam kurun waktu satu tahun terakhir dari 131,06 juta orang pada tahun 2021 menjadi 135,61 juta orang 
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pada tahun 2022. Geliat penciptaan lapangan kerja terjadi pada sektor pertanian, pertambangan dan 

penggalian, industri, listrik gas dan air, konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta akomodasi dan 

makan minum.Kelima, rata-rata upah buruh di Indonesia mengalami peningkatan dari Rp. 2.860.630 

pada tahun 2021, menjadi Rp. 2.892.537 pada tahun 2022. Menurutnya, meskipun rata-rata upah buruh 

belum meningkat secara signifikan, namun hal ini paling tidak menunjukkan adanya perbaikan dari sisi 

pendapatan pekerja.Keenam, jumlah kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan dapat terus dijaga 

peningkatannya selama masa pandemi dari 29,98 juta orang pada tahun 2020 menjadi 32,30 juta orang 

pada Mei 2022."Seluruh perbaikan tersebut bermuara pada menurunnya tingkat kemiskinan dari 10,14 

% pada Maret 2021 menjadi 9,54 % pada Maret 2022. Secara nominal, jumlah penduduk miskin menurun 

dari 27,54 juta orang menjadi 26,16 juta orang pada periode yang sama," ujarnya. 
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Title Sektor Ketenagakerjaan Indonesia Mulai Pulih dari Krisis 

Pandemi, Ini 6 Tandanya 

Author Naufal Sinuka 

Media Juragananime.id Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Negative 

Link http://juragananime.id/artikel/113649/sektor-ketenagakerjaan-indonesia-mulai-pulih-dari-

krisis-pandemi-ini-6-tandanya 

Summary Kondisi perekonomian Indonesia, khususnya di sektor ketenagakerjaan menunjukkan tanda-

tanda pemulihan, setelah sekitar 2 tahun menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19. 

"Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa kondisi waktu produktif (waktu bekerja) tenaga 

kerja Indonesia semakin membaik," ucapnya. Kelima, rata-rata upah buruh di Indonesia 

mengalami peningkatan dari Rp. Tanda-tanda pemulihan setidaknya terlihat pada enam hal. 

 

 

 

Kondisi perekonomian Indonesia, khususnya di sektor ketenagakerjaan menunjukkan tanda-tanda 

pemulihan, setelah sekitar 2 tahun menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19. Tanda-tanda pemulihan 

setidaknya terlihat pada enam hal.Pertama, pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2022 mencapai 5,01 

% (y-o-y). Sumber pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor Industri yaitu sebesar 1,06 %. Kedua, 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat dari 68,08 % pada tahun 2021 menjadi 69,06 % pada 

tahun 2022."Ini mengindikasikan bahwa penduduk usia kerja menjadi lebih aktif untuk masuk ke dalam 

pasar kerja, sekaligus tanda bahwa penduduk usia kerja mulai menunjukkan optimisme terhadap 

perbaikan kondisi pasar kerja dalam konteks pemulihan ekonomi paska pandemi Covid-19," kata Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (26/7/2022).Ketiga, 

tingkat pengangguran terbuka menurun dari 6,26 % pada Februari 2021 menjadi 5,83 % pada Februari 

2022. Dalam konteks ini, jumlah pengangguran karena Covid-19 menurun dari 1,62 juta orang menjadi 

0,96 juta orang pada periode yang sama. Selain itu, jumlah penduduk yang berstatus sementara tidak 

bekerja karena Covid-19 menurun dari 1,11 juta orang pada tahun 2021, menjadi 0,58 juta orang pada 

tahun 2022.Ida menambahkan, penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja juga 

mengalami penurunan dari 15,72 juta orang pada tahun 2021, menjadi 9,44 juta orang pada tahun 

2022."Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa kondisi waktu produktif (waktu bekerja) tenaga kerja 

Indonesia semakin membaik," ucapnya.Keempat, jumlah penduduk bekerja bertambah 4,55 juta orang 

dalam kurun waktu satu tahun terakhir dari 131,06 juta orang pada tahun 2021 menjadi 135,61 juta orang 
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pada tahun 2022. Geliat penciptaan lapangan kerja terjadi pada sektor pertanian, pertambangan dan 

penggalian, industri, listrik gas dan air, konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta akomodasi dan 

makan minum.Kelima, rata-rata upah buruh di Indonesia mengalami peningkatan dari Rp. 2.860.630 

pada tahun 2021, menjadi Rp. 2.892.537 pada tahun 2022. Menurutnya, meskipun rata-rata upah buruh 

belum meningkat secara signifikan, namun hal ini paling tidak menunjukkan adanya perbaikan dari sisi 

pendapatan pekerja. Keenam, jumlah kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan dapat terus dijaga 

peningkatannya selama masa pandemi dari 29,98 juta orang pada tahun 2020 menjadi 32,30 juta orang 

pada Mei 2022."Seluruh perbaikan tersebut bermuara pada menurunnya tingkat kemiskinan dari 10,14 

% pada Maret 2021 menjadi 9,54 % pada Maret 2022. Secara nominal, jumlah penduduk miskin menurun 

dari 27,54 juta orang menjadi 26,16 juta orang pada periode yang sama," ujarnya. 
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Title Menaker: Kondisi Ekonomi Sektor Ketenagakerjaan 

Mulai Tunjukkan Pemulihan 

Author M. Ilham Ramadhan 

Avisena 

Media Media Indonesia Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://mediaindonesia.com/ekonomi/509650/menaker-kondisi-ekonomi-sektor-

ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-pemulihan 

Summary Menaker mengatakan, kondisi pemulihan perekonomian di sektor ketenegakaerjaan 

tersebut setidaknya terlihat pada enam hal. "Ini mengindikasikan bahwa penduduk usia kerja 

menjadi lebih aktif untuk masuk ke dalam pasar kerja, sekaligus tanda bahwa penduduk usia 

kerja mulai menunjukkan optimisme terhadap perbaikan kondisi pasar kerja dalam konteks 

pemulihan ekonomi paska pandemi covid-19," kata Menaker melalui siaran pers, Selasa 

(26/7). 

 

MENTERI Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan, kondisi perekonomian Indonesia, khususnya di 

sektor ketenagakerjaan menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah sekitar 2 tahun menghadapi 

pandemi covid-19.Menaker mengatakan, kondisi pemulihan perekonomian di sektor ketenegakaerjaan 

tersebut setidaknya terlihat pada enam hal. Pertama, pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2022 

mencapai 5,01 % (y-o-y). Sumber pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor Industri yaitu sebesar 1,06 

%.Kedua, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat dari 68,08 % pada tahun 2021 menjadi 

69,06 % pada tahun 2022."Ini mengindikasikan bahwa penduduk usia kerja menjadi lebih aktif untuk 

masuk ke dalam pasar kerja, sekaligus tanda bahwa penduduk usia kerja mulai menunjukkan optimisme 

terhadap perbaikan kondisi pasar kerja dalam konteks pemulihan ekonomi paska pandemi covid-19," 

kata Menaker melalui siaran pers, Selasa (26/7).Ketiga, tingkat pengangguran terbuka menurun dari 6,26 

% pada Februari 2021 menjadi 5,83 % pada Februari 2022. Dalam konteks ini, jumlah pengangguran 

karena covid-19 menurun dari 1,62 juta orang menjadi 0,96 juta orang pada periode yang sama. Selain 

itu, jumlah penduduk yang berstatus sementara tidak bekerja karena covid-19 menurun dari 1,11 juta 

orang pada tahun 2021 menjadi 0,58 juta orang pada tahun 2022.Lebih jauh, ia mengatakan bahwa 

penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja juga mengalami penurunan dari 15,72 juta 

orang pada tahun 2021 menjadi 9,44 juta orang pada tahun 2022."Kondisi yang demikian menunjukkan 

bahwa kondisi waktu produktif (waktu bekerja) tenaga kerja Indonesia semakin membaik," 

ucapnya.Keempat, jumlah penduduk bekerja bertambah 4,55 juta orang dalam kurun waktu satu tahun 

terakhir dari 131,06 juta orang pada tahun 2021 menjadi 135,61 juta orang pada tahun 2022. Geliat 

penciptaan lapangan kerja terjadi pada sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri, listrik 

gas dan air, konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta akomodasi dan makan minum.Kelima, rata-

rata upah buruh di Indonesia mengalami peningkatan dari Rp2.860.630,- pada tahun 2021 menjadi 

Rp2.892.537,- pada tahun 2022. Menurutnya, meskipun rata-rata upah buruh belum meningkat secara 

signifikan, namun hal ini paling tidak menunjukkan adanya perbaikan dari sisi pendapatan 

pekerja.Keenam, jumlah kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan dapat terus dijaga peningkatannya 

selama masa pandemi dari 29,98 juta orang pada tahun 2020 menjadi 32,30 juta orang pada Mei 

2022."Seluruh perbaikan tersebut bermuara pada menurunnya tingkat kemiskinan dari 10,14 % pada 

Maret 2021 menjadi 9,54 % pada Maret 2022. Secara nominal, jumlah penduduk miskin menurun dari 

27,54 juta orang menjadi 26,16 juta orang pada periode yang sama," ujarnya. 
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Title Virtual Job Fair Maluku Utara: Ada 3000 Lowongan di 50 

Perusahaan, Login jobfair.kemnaker.go.id 

Author _noname 

Media Tribun News Ambon Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Neutral 

Link http://ambon.tribunnews.com/2022/07/26/virtual-job-fair-maluku-utara-ada-3000-

lowongan-di-50-perusahaan-login-jobfairkemnakergoid 

Summary Virtual Job Fair 2022 Maluku Utara digelar pada 28-30 Juli 2022 pukul 09.00. Dalam virtual 

job fair ini, ada 50 perusahaan yang akan menawarkan lowongan pekerjaan. Kabar gembira 

bagi job seeker atau pencari kerja di Maluku Utara!. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan Virtusl Job Fair 2022. Sedikitnya, ada 300 

lowongan kerja yang bisa dilamar. 

 

 

 

Kabar gembira bagi job seeker atau pencari kerja di Maluku Utara!Dinas Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan Virtusl Job Fair 2022.Virtual Job Fair 2022 Maluku 

Utara digelar pada 28-30 Juli 2022 pukul 09.00.Dalam virtual job fair ini, ada 50 perusahaan yang akan 

menawarkan lowongan pekerjaan.Sedikitnya, ada 300 lowongan kerja yang bisa dilamar.Adapun daftar 

perusahaan dan lowongan dapat dilihat lewat link jobfair.kemnaker.go.id.Program job fair ini gratis tanpa 

dipungut biaya.Untuk mengikuti job fair dari Kemnaker, Anda harus mendaftar sebagai pelamar kerja di 

laman siapkerja.kemnaker.go.id.Berikut cara mendaftar akun siap kerja Kemnaker.go.id1.2. Selanjutnya 

klik Daftar Sekarang pada laman login,3. Berikutnya, Anda akan diarahkan menuju laman pendaftaran 

Akun, lengkapi data mulai dari NIK KTP hingga nama ibu kandung,Catatan :Pada tahap ini akan ada proses 

pengecekan NIK dan nama ibu andung terdaftar di Dukcapil Pusat (Kementerian Dalam Negeri). Jika NIK 

Anda tidak valid atau tidak ditemukan, silahkan hubungi Dukcapil setempat untuk mengupdate ke 

Dukcapil Pusat dan gunakan email, nomor ponsel yang aktif.4. Jika telah selesai, klik Berikutnya,5. 

Langkah selanjutnya, isi alamat email. nomor handphone dan password yang akan digunakan lalu klik 

Daftar Sekarang,6. Pada laman aktivasi akun asukkan kode OTP yang di kirimkan melalui email saat 

pendaftaran, lalu klik Konfirmasi,7. Selesai, akun Anda telah berhasil dibuat. 
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Title Sektor ketenagakerjaan Indonesia mulai pulih dari krisis 

pandemi, ini 6 tandanya 

Author Skip To Content 

Media Berita Viral Indonesia Terbaru Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Negative 

Link http://jlksjfdiweslfkj.com/sektor-ketenagakerjaan-indonesia-mulai-pulih-dari-krisis-

pandemi-ini-6-tandanya 

Summary Setelah menghadapi krisis selama kurang lebih 2 tahun akibat pandemi Covid-19, kondisi 

perekonomian Indonesia khususnya di sektor ketenagakerjaan mulai menunjukkan tanda-

tanda pemulihan. Tanda-tanda pemulihan setidaknya bisa dilihat pada enam hal. Pertama, 

laju pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2022 akan mencapai 5,01% (year-on-year). 

Sumber pertumbuhan tertinggi adalah sektor industri sebesar 1,06%. 

 

 

 

 Setelah menghadapi krisis selama kurang lebih 2 tahun akibat pandemi Covid-19, kondisi perekonomian 

Indonesia khususnya di sektor ketenagakerjaan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Tanda-

tanda pemulihan setidaknya bisa dilihat pada enam hal. Pertama, laju pertumbuhan ekonomi pada 

triwulan I 2022 akan mencapai 5,01% (year-on-year). Sumber pertumbuhan tertinggi adalah sektor 

industri sebesar 1,06%. Kedua, angka partisipasi angkatan kerja (TPAK) akan meningkat dari 68,08% pada 

tahun 2021 menjadi 69,06% pada tahun 2022. "Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia kerja semakin 

aktif memasuki pasar kerja dan penduduk usia kerja mulai menunjukkan optimisme terhadap perbaikan 

kondisi pasar tenaga kerja dalam rangka pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19", Menteri Tenaga 

Kerja Ida Fauziyah mengatakan dalam sebuah pernyataan. Siaran Pers Biro Humas Kemenaker, Selasa (26 

Juli 2022). Ketiga, tingkat pengangguran terbuka turun dari 6,26% pada Februari 2021 menjadi 5,83% 

pada Februari 2022. Dengan latar belakang ini, jumlah pengangguran akibat Covid-19 turun dari 1,62 juta 

menjadi 960. 000 pada periode yang sama. Selain itu, jumlah penduduk yang menganggur sementara 

akibat Covid-19 mengalami penurunan dari 1,11 juta pada tahun 2021 menjadi 580. 000 pada tahun 

2022. 
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Title Sektor Ketenagakerjaan Indonesia Mulai Pulih dari Krisis 

Pandemi, Ini 6 Tandanya 

Author Fabiola Febrinastri 

Media Suara.com Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.suara.com/bisnis/2022/07/26/142944/sektor-ketenagakerjaan-indonesia-

mulai-pulih-dari-krisis-pandemi-ini-6-tandanya 

Summary Kondisi perekonomian Indonesia, khususnya di sektor ketenagakerjaan menunjukkan tanda-

tanda pemulihan, setelah sekitar 2 tahun menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19. 

"Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa kondisi waktu produktif (waktu bekerja) tenaga 

kerja Indonesia semakin membaik," ucapnya. Kelima, rata-rata upah buruh di Indonesia 

mengalami peningkatan dari Rp. Tanda-tanda pemulihan setidaknya terlihat pada enam hal. 

 

 

 

Kondisi perekonomian Indonesia, khususnya di sektor ketenagakerjaan menunjukkan tanda-tanda 

pemulihan, setelah sekitar 2 tahun menghadapi krisis akibat pandemi Covid-19. Tanda-tanda pemulihan 

setidaknya terlihat pada enam hal.Pertama, pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2022 mencapai 5,01 

% (y-o-y). Sumber pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor Industri yaitu sebesar 1,06 %. Kedua, 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat dari 68,08 % pada tahun 2021 menjadi 69,06 % pada 

tahun 2022."Ini mengindikasikan bahwa penduduk usia kerja menjadi lebih aktif untuk masuk ke dalam 

pasar kerja, sekaligus tanda bahwa penduduk usia kerja mulai menunjukkan optimisme terhadap 

perbaikan kondisi pasar kerja dalam konteks pemulihan ekonomi paska pandemi Covid-19," kata Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (26/7/2022).Ketiga, 

tingkat pengangguran terbuka menurun dari 6,26 % pada Februari 2021 menjadi 5,83 % pada Februari 

2022. Dalam konteks ini, jumlah pengangguran karena Covid-19 menurun dari 1,62 juta orang menjadi 

0,96 juta orang pada periode yang sama. Selain itu, jumlah penduduk yang berstatus sementara tidak 

bekerja karena Covid-19 menurun dari 1,11 juta orang pada tahun 2021, menjadi 0,58 juta orang pada 

tahun 2022.Ida menambahkan, penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja juga 

mengalami penurunan dari 15,72 juta orang pada tahun 2021, menjadi 9,44 juta orang pada tahun 

2022."Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa kondisi waktu produktif (waktu bekerja) tenaga kerja 

Indonesia semakin membaik," ucapnya.Keempat, jumlah penduduk bekerja bertambah 4,55 juta orang 

dalam kurun waktu satu tahun terakhir dari 131,06 juta orang pada tahun 2021 menjadi 135,61 juta orang 
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pada tahun 2022. Geliat penciptaan lapangan kerja terjadi pada sektor pertanian, pertambangan dan 

penggalian, industri, listrik gas dan air, konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta akomodasi dan 

makan minum.Kelima, rata-rata upah buruh di Indonesia mengalami peningkatan dari Rp. 2.860.630 

pada tahun 2021, menjadi Rp. 2.892.537 pada tahun 2022. Menurutnya, meskipun rata-rata upah buruh 

belum meningkat secara signifikan, namun hal ini paling tidak menunjukkan adanya perbaikan dari sisi 

pendapatan pekerja.Keenam, jumlah kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan dapat terus dijaga 

peningkatannya selama masa pandemi dari 29,98 juta orang pada tahun 2020 menjadi 32,30 juta orang 

pada Mei 2022."Seluruh perbaikan tersebut bermuara pada menurunnya tingkat kemiskinan dari 10,14 

% pada Maret 2021 menjadi 9,54 % pada Maret 2022. Secara nominal, jumlah penduduk miskin menurun 

dari 27,54 juta orang menjadi 26,16 juta orang pada periode yang sama," ujarnya. 
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Title Penyebab BSU 2022 Belum Cair Bulan Juli 2022, Berikut Cara Cek 

Penerima BLT Subsidi Gaji 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773979270/penyebab-bsu-2022-belum-cair-

bulan-juli-2022-berikut-cara-cek-penerima-blt-subsidi-gaji 

Summary Banyak pekerja yang menanyakan penyebab BSU 2022 atau BLT subsidi gaji belum juga cair 

Juli 2022. Sudah memasuki pertengahan Juli 2022, kabar tentang kapan jadwal pasti BSU 

2022 cair belum juga terdengar. Para pekerja yang berhak mendapatkan BSU 2022 sudah 

sangat lama menantikan pencairan dana bantuan tersebut. Ada beberapa hal yang membuat 

BSU 2022 belum cair sampai saat ini. 

 

 

 

Banyak pekerja yang menanyakan penyebab BSU 2022 atau BLT subsidi gaji belum juga cair Juli 

2022.Sudah memasuki pertengahan Juli 2022, kabar tentang kapan jadwal pasti BSU 2022 cair belum 

juga terdengar.Para pekerja yang berhak mendapatkan BSU 2022 sudah sangat lama menantikan 

pencairan dana bantuan tersebut.Dana BLT subsidi gaji sendiri merupakan program bantuan dari 

pemerintah melalui kemnaker untuk para pekerja yang terdampak pandemi covid 19 sebesar Rp1 juta 

per orang.Para pekerja yang dapat menerima dana bantuan subsidi upah juga harus sudah memenuhi 

syarat yang ditentukan oleh kemnaker.Yang menjadi syarat utama untuk mendapatkan dana bantuan 

tersebut adalah maksimal memiliki penghasilan Rp3,5 juta per bulan, masih terdaftar aktif sebagai 

anggota di BPJS Ketenagakerjaan dan bekerja di wilayah PPKM level 3 dan 4.Pekerja yang menjadi 

penerima dana bantuan subsidi upah bisa menggunakan dana tersebut untuk membeli kebutuhan 

pokok.Namun sayangnya, hingga saat ini penyaluran dana BLT subsidi gaji tersebut belum ada jadwal 

pasti kapan akan diberikan.Ada beberapa hal yang membuat BSU 2022 belum cair sampai saat ini. 
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Title Menaker Ida Fauziyah Tunjukkan Tanda-tanda Pemulihan di 

Sektor Ketenagakerjaan, Hamdalah 

Author _noname 

Media Jawa Post National Network Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.jpnn.com/news/menaker-ida-fauziyah-tunjukkan-tanda-tanda-pemulihan-di-

sektor-ketenagakerjaan-hamdalah 

Summary "Sekaligus tanda penduduk usia kerja mulai menunjukkan optimisme terhadap perbaikan 

kondisi pasar kerja dalam konteks pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19," kata 

Menaker Ida Fauziyah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (26/7). Menaker Ida 

Fauziyah juga menyebutkan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja juga 

menurun dari 15,72 juta orang pada 2021 menjadi 9,44 juta orang di tahun ini. Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan kondisi sektor ketenagakerjaan 

menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah sekitar 2 tahun menghadapi pandemi Covid-

19. Menurut Menaker Ida, hal tersebut mengindikasikan penduduk usia kerja menjadi lebih 

aktif untuk masuk ke dalam pasar kerja. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan kondisi sektor ketenagakerjaan menunjukkan 

tanda-tanda pemulihan setelah sekitar 2 tahun menghadapi pandemi Covid-19.Dia menyebutkan tanda-

tanda terjadinya pemulihan di sektor ketenagakerjaan tersebut setidaknya terlihat pada enam 

hal.Pertama, pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2022 mencapai 5,01 persen (y-o-y).Sumber 

pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor industri, yaitu sebesar 1,06 persen.Kedua, tingkat partisipasi 

angkatan kerja (TPAK) meningkat dari 68,08 persen pada 2021 menjadi 69,06 persen pada tahun 

ini.Menurut Menaker Ida, hal tersebut mengindikasikan penduduk usia kerja menjadi lebih aktif untuk 

masuk ke dalam pasar kerja."Sekaligus tanda penduduk usia kerja mulai menunjukkan optimisme 

terhadap perbaikan kondisi pasar kerja dalam konteks pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19," kata 

Menaker Ida Fauziyah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (26/7).Lebih lanjut Menaker Ida 

menyampaikan tanda-tanda lainnya yang menunjukkan terjadinya pemulihan di sektor ketenagakerjaan, 

yaitu tingkat pengangguran terbuka menurun dari 6,26 persen pada Februari 2021 menjadi 5,83 persen 

pada Februari 2022.19 menurun dari 1,62 juta orang menjadi 0,96 juta orang pada periode yang 

sama.Selain itu, jumlah penduduk yang berstatus sementara tidak bekerja karena Covid-19 menurun dari 



 

141 

 

1,11 juta orang pada tahun 2021 menjadi 0,58 juta orang pada tahun 2022.Menaker Ida Fauziyah juga 

menyebutkan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja juga menurun dari 15,72 juta 

orang pada 2021 menjadi 9,44 juta orang di tahun ini."Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa 

kondisi waktu produktif (waktu bekerja) tenaga kerja Indonesia semakin membaik," bebernya.Keempat, 

jumlah penduduk bekerja bertambah 4,55 juta orang dalam kurun waktu satu tahun terakhir dari 131,06 

juta orang pada tahun lalu menjadi 135,61 juta orang di 2022 ini.Geliat penciptaan lapangan kerja terjadi 

pada sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri, listrik gas dan air, konstruksi, transportasi 

dan pergudangan, serta akomodasi dan makan minum.Kelima, rata-rata upah buruh di Indonesia 

mengalami peningkatan dari Rp 2.860.630 pada tahun lalu menjadi Rp 2.892.537 di 2022.Menurutnya, 

meskipun rata-rata upah buruh belum meningkat secara signifikan, namun hal ini paling tidak 

menunjukkan adanya perbaikan dari sisi pendapatan pekerja.Keenam, lanjut Menaker Ida, jumlah 

kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan dapat terus dijaga peningkatannya selama masa pandemi dari 

29,98 juta orang pada 2020 menjadi 32,30 juta orang pada Mei 2022.Seluruh perbaikan tersebut 

bermuara pada menurunnya tingkat kemiskinan dari 10,14 persen pada Maret 2021, menjadi 9,54 persen 

pada Maret 2022."Secara nominal, jumlah penduduk miskin menurun dari 27,54 juta orang menjadi 

26,16 juta orang pada periode yang sama," sebutnya.Redaktur & 
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Title Wakil Menaker Harapkan Munas FSB NIKEUBA Rumuskan 

Program Konkret dan Konstruktif 

Author _noname 

Media Indo Politika Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://indopolitika.com/wakil-menaker-harapkan-munas-fsb-nikeuba-rumuskan-program-

konkret-dan-konstruktif 

Summary Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor, mengatakan kehadirannya 

di Munas FSB NIKEUBA adalah bagian dari vokasi bagi federasi serikat buruh/serikat pekerja 

yang selama ini menjadi mitra pemerintah. "Saya berharap melalui Munas FSB NIKEUBA 

mampu melahirkan pemikiran dan rumusan program maupun kegiatan lebih konkrit dan 

konstruktif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja," 

katanya. Menurut Rudi, dengan adanya Munas FSB NIKEUBA ini dapat membantu 

pemerintah daerah dalam upaya mengurangi jumlah pengangguran khususnya di Kabupaten 

Tangerang. Musyawarah Nasional Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, 

Perbankan, dan Aneka Industri (FSB NIKEUBA) dilaksanakan Pada 24-26 Juli 2022 di 

Kabupaten Tangerang. 

 

 

 

Musyawarah Nasional Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan, dan Aneka 

Industri (FSB NIKEUBA) dilaksanakan Pada 24-26 Juli 2022 di Kabupaten Tangerang.Acara itu bertajuk 

"Membangun Gerakan Buruh yang Siap Beradaptasi di Tengah Era Disrupsi Teknologi".Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor, mengatakan kehadirannya di Munas FSB NIKEUBA 

adalah bagian dari vokasi bagi federasi serikat buruh/serikat pekerja yang selama ini menjadi mitra 

pemerintah."Federasi-federasi yang berkoodinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja, sehingga apa yang 

teman-teman lakukan ini (Munas) bisa bermanfaat untuk kita semua dan terkoordinir dengan baik oleh 

Kementerian Tenaga Kerja," terangnya.Menurut Afriansyah, munas ini merupakan forum dialog yang 

memiliki jangkauan strategis karena tidak hanya menyangkut komitmen namun juga langkah bersama 

secara nyata untuk melakukan konsultasi, koordinasi, dan evaluasi program serta pencapaian kinerja 

organisasi."Saya berharap melalui Munas FSB NIKEUBA mampu melahirkan pemikiran dan rumusan 

program maupun kegiatan lebih konkrit dan konstruktif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

kesejahteraan buruh dan pekerja," katanya.Afriansyah juga berpendapat hubungan industrial memiliki 
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kontribusi signifikan dalam meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kolaborasi 

dan komitmen di antara para pelaku hubungan industrial akan mendorong terciptanya target 

pertumbuhan ekonomi.Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang, Rudi 

Hartono mendukung penuh aspirasi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) untuk 

memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan buruh.Menurut Rudi, dengan adanya Munas FSB NIKEUBA 

ini dapat membantu pemerintah daerah dalam upaya mengurangi jumlah pengangguran khususnya di 

Kabupaten Tangerang."Kami akan terus mendorong serikat pekerja/serikat buruh agar dapat 

memberikan andil membela dan menyejahterakan pekerja/buruh sehingga dapat membantu 

menurunkan pengangguran di Kabupaten Tangerang," ujarnya. 
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Title 6 Bukti Ekonomi Ketenagakerjaan RI Pulih, Tingkat 

Pengangguran Turun 

Author Michelle Natalia 

Media Okezone Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/07/26/320/2636540/6-bukti-ekonomi-

ketenagakerjaan-ri-pulih-tingkat-pengangguran-turun 

Summary Kedua, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat dari 68,08% pada tahun 2021 

menjadi 69,06% pada tahun 2022. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan 

bahwa kondisi perekonomian Indonesia, khususnya di sektor ketenagakerjaan menunjukkan 

tanda-tanda pemulihan setelah sekitar 2 tahun menghadapi pandemi Covid-19. Sumber 

pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor Industri yaitu sebesar 1,06%. "Ini 

mengindikasikan bahwa penduduk usia kerja menjadi lebih aktif untuk masuk ke dalam pasar 

kerja, sekaligus tanda bahwa penduduk usia kerja mulai menunjukkan optimisme terhadap 

perbaikan kondisi pasar kerja dalam konteks pemulihan ekonomi paska pandemi Covid-19," 

kata Ida di Jakarta, Selasa (26/7/2022). 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia, khususnya 

di sektor ketenagakerjaan menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah sekitar 2 tahun menghadapi 

pandemi Covid-19.Ida mengatakan, kondisi pemulihan perekonomian di sektor ketenagakerjaan tersebut 

setidaknya terlihat pada enam hal.Pertama, pertumbuhan ekonomi pada Triwulan 2022 mencapai 5,01%. 

Sumber pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor Industri yaitu sebesar 1,06%.Kedua, Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat dari 68,08% pada tahun 2021 menjadi 69,06% pada tahun 

2022."Ini mengindikasikan bahwa penduduk usia kerja menjadi lebih aktif untuk masuk ke dalam pasar 

kerja, sekaligus tanda bahwa penduduk usia kerja mulai menunjukkan optimisme terhadap perbaikan 

kondisi pasar kerja dalam konteks pemulihan ekonomi paska pandemi Covid-19," kata Ida di Jakarta, 

Selasa (26/7/2022).Ketiga, tingkat pengangguran terbuka menurun dari 6,26% pada Februari 2021 

menjadi 5,83% pada Februari 2022.Dalam konteks ini, jumlah pengangguran karena Covid-19 menurun 

dari 1,62 juta orang menjadi 0,96 juta orang pada periode yang sama.Selain itu, jumlah penduduk yang 

berstatus sementara tidak bekerja karena Covid-19 menurun dari 1,11 juta orang pada tahun 2021 

menjadi 0,58 juta orang pada tahun 2022.Lebih jauh dia mengatakan bahwa penduduk bekerja yang 
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mengalami pengurangan jam kerja juga mengalami penurunan dari 15,72 juta orang pada tahun 2021 

menjadi 9,44 juta orang pada tahun 2022."Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa kondisi waktu 

produktif (waktu bekerja) tenaga kerja Indonesia semakin membaik," ucapnya.Keempat, jumlah 

penduduk bekerja bertambah 4,55 juta orang dalam kurun waktu satu tahun terakhir dari 131,06 juta 

orang pada tahun 2021 menjadi 135,61 juta orang pada tahun 2022.Geliat penciptaan lapangan kerja 

terjadi pada sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri, listrik gas dan air, konstruksi, 

transportasi dan pergudangan, serta akomodasi dan makan minum.Kelima, rata-rata upah buruh di 

Indonesia mengalami peningkatan dari Rp2.860.630 pada tahun 2021 menjadi Rp2.892.537 pada tahun 

2022.Menurutnya, meskipun rata-rata upah buruh belum meningkat secara signifikan, namun hal ini 

paling tidak menunjukkan adanya perbaikan dari sisi pendapatan pekerja.Keenam, jumlah kepesertaan 

aktif BPJS Ketenagakerjaan dapat terus dijaga peningkatannya selama masa pandemi dari 29,98 juta 

orang pada tahun 2020 menjadi 32,30 juta orang pada Mei 2022."Seluruh perbaikan tersebut bermuara 

pada menurunnya tingkat kemiskinan dari 10,14% pada Maret 2021 menjadi 9,54% pada Maret 2022. 

Secara nominal, jumlah penduduk miskin menurun dari 27,54 juta orang menjadi 26,16 juta orang pada 

periode yang sama," pungkasnya. 
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Title PTPN XII Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3/S1, Berikut 

Syarat dan Cara Mendaftar 

Author _noname 

Media Tribun News Medan Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Neutral 

Link http://medan.tribunnews.com/2022/07/26/ptpn-xii-buka-lowongan-kerja-untuk-lulusan-

d3s1-berikut-syarat-dan-cara-mendaftar 

Summary PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) saat ini membuka lowongan kerja bagi lulusan 

D3/S1. Lowongan kerja dari PTPN XII ini dibuka untuk posisi Sekretaris dan Kesekretariatan. 

Perlu diketahui bahwa, PTPN XII merupakan perusahaan dengan komposisi kepemilikan 

saham dimiliki pemerintah Indonesia sebesar 10 persen dan 90 persen dimiliki PTPN III. 

Perusahaan ini didirikan pada tahun 1996. PTPN XII bergerak dibidang usaha agribisnis dan 

agri-industri. 

 

 

 

PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII) saat ini membuka lowongan kerja bagi lulusan D3/S1.Lowongan 

kerja dari PTPN XII ini dibuka untuk posisi Sekretaris dan Kesekretariatan.Kandidat yang diterima pada 

posisi ini akan diangkat sebagai karyawan dengan status PKWT.Perlu diketahui bahwa, PTPN XII 

merupakan perusahaan dengan komposisi kepemilikan saham dimiliki pemerintah Indonesia sebesar 10 

persen dan 90 persen dimiliki PTPN III.Perusahaan ini didirikan pada tahun 1996. PTPN XII bergerak 

dibidang usaha agribisnis dan agri-industri.Sekretaris dan Kesekretariatan PTPN XIIMelansir dari akun 

Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan (@kemnaker), Selasa (26/7/2022) membagikan informasi 

lowongan kerja PTPN XII untuk lulusan D3/S1.Posisi yang dibuka, yakni Sekretaris dan Kesekretariatan. 

Berikut kualifikasi yang dibutuhkan PTPN XII untuk mengisi posisi karyawan PKWT Sekretaris dan 

Kesekretariatan.1. Wanita, usia maksimal 25 tahun per 1 Agustus 2022.2. Pendidikan minimal D3/S1 

jurusan Public Relations/Sekretaris/Administrasi Perkantoran/Manajemen Perhotelan.3. IPK minimal 

3,00 dari perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta.4. Status belum menikah.5. Mampu 

mengoperasikan komputer dengan aplikasi program administrasi perkantoran.6. Tekun, pekerja keras, 

bertanggungjawab, teliti.7. Mampu berbahasa Inggris dengan aktif.Bagi kamu yang tertarik bekerja di 

PTPN XII segera kirimkan lamaran karena lowongan kerja ini ditutup pada 28 Juli 2022 mendatang.Kamu 

bisa mendaftar lowongan kerja PTPN XII di tautan ini . 
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Title Info Loker Juli 2022: PT Energi Mega Persada Tbk Buka Lowongan 

Kerja untuk MT, Berikut Syaratnya 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Bekasi Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Neutral 

Link http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-125106440/info-loker-juli-2022-pt-energi-

mega-persada-tbk-buka-lowongan-kerja-untuk-mt-berikut-syaratnya 

Summary Info loker atau lowongan kerja terbaru Juli 2022, PT Energi Mega Persada Tbk membuka 

lowongan untuk posisi Management Trainee (MT). PT Energi Mega Persada Tbk atau yang 

lebih dikenal sebagai EMP adalah perusahaan publik di bidang minyak dan gas bumi yang 

beroperasi di Indonesia juga luar Negeri. 

 

 

 

Info loker atau lowongan kerja terbaru Juli 2022, PT Energi Mega Persada Tbk membuka lowongan untuk 

posisi Management Trainee (MT).PT Energi Mega Persada Tbk atau yang lebih dikenal sebagai EMP 

adalah perusahaan publik di bidang minyak dan gas bumi yang beroperasi di Indonesia juga luar 

NegeriPerusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 2004 ini berkantor pusat di Jakarta dan 

telah berdiri sejak tahun 2001 di Indonesia.Saat ini, PT Energi Mega Persada Tbk membuka lowongan 

kerja atau loker sebagai Management Trainee disingkat MT menjadi salah satu pilihan karier yang banyak 

diincar oleh jobseeker terutama fresh graduate.Management Trainee adalah salah satu program 

perekrutan karyawan baru, kandidat yang lolos akan mendapatkan pelatihan dan pengetahuan tentang 

unit bisnis dan profil perusahaan terkait.Bagi Anda yang minat menjadi MT, bisa melamar lowongan kerja 

tersebut paling lambat hingga 12 Agustus 2022 mendatang.Dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari 

Instagram @kemnaker pada Selasa, 26 Juli 2022, berikut persyaratan PT Energi Mega Persada Tbk yang 

wajib dimiliki pelamar:KUALIFIKASI UMUM :- Memiliki Gelar Sarjana atau Magister jurusan Teknik, 

Perminyakan, Geologi dan Geofisika- Mempunyai Nilai Minimum IPK 3.0 dari 4.0.- Maksimal 25 tahun 

pada November 2022- Bersedia bekerja di daerah terpencilWaspadalah terhadap segala upaya penipuan 

rekrutmen karena seluruh program rekrutmen EMP tidak dipungut biaya apapun.Itulah informasi 

lowongan kerja bulan Juli 2022 di PT Energi Mega Persada Tbk yang tersedia dalam waktu terbatas dan 

statusnya bisa berubah sewaktu-waktu.Untuk info lebih lanjut, Anda bisa kunjungi Website 

https://www.emp.id/career/. 
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Title Siap-siap! Ini Tanda BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 Cair ke 

Rekening Anda 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793979209/siap-siap-ini-tanda-bsu-bpjs-

ketenagakerjaan-2022-cair-ke-rekening-anda 

Summary Terdapat tanda-tanda BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair ke rekening Anda. Program BSU 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 ini bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan 

meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja/buruh dalam penanganan dampak Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19). : BSU 2022 Kapan Cair? Berdasarkan Permenaker RI No 16 

Tahun 2022, berikut syarat mendaftar BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022:. : Selamat! Bantuan 

Subsidi Upah atau BSU 2022 adalah bantuan yang diberikan pemerintah bagi para pekerja 

atau buruh. 

 

 

 

Terdapat tanda-tanda BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair ke rekening Anda.Bantuan Subsidi Upah atau 

BSU 2022 adalah bantuan yang diberikan pemerintah bagi para pekerja atau buruh.Program BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 ini bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan 

kemampuan ekonomi pekerja/buruh dalam penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).: 

BSU 2022 Kapan Cair? Masuk Babak Baru, Status BSU BPJS Ketenagakerjaan Berubah 

Tersalurkan?Penyaluran bantuan subsidi tahun ini diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp 

500.000/bulan selama dua bulan, yang akan diberikan sekaligus sebesar Rp1 juta.Pada tahun 2021 lalu, 

jumlah calon penerima BSU mencapai kurang lebih 8 juta orang dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp8 

Triliun.Berdasarkan Permenaker RI No 16 Tahun 2022, berikut syarat mendaftar BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022:: Selamat! BSU 2022 Cair Hanya ke Rekening Bank Ini, Cek Nama Penerima BSU 

BPJS Ketenagakerjaan Segera1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk 

Kependudukan 

  



 

149 

 

Title Menaker: Kondisi Ekonomi Sektor Ketenagakerjaan Mulai 

Tunjukkan Pemulihan 

Author Medcom.Id 

Developer 

Media Medcom.id Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/3NOPrVpb-menaker-kondisi-ekonomi-sektor-

ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-pemulihan 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan kondisi perekonomian 

Indonesia, khususnya di sektor ketenagakerjaan menunjukkan tanda-tanda pemulihan 

setelah sekitar dua tahun menghadapi pandemi covid-19. Menaker mengatakan, kondisi 

pemulihan perekonomian di sektor ketenegakaerjaan tersebut setidaknya terlihat pada 

enam hal. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan kondisi perekonomian Indonesia, 

khususnya di sektor ketenagakerjaan menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah sekitar dua tahun 

menghadapi pandemi covid-19.Menaker mengatakan, kondisi pemulihan perekonomian di sektor 

ketenegakaerjaan tersebut setidaknya terlihat pada enam hal. Pertama, pertumbuhan ekonomi pada 

kuartal I-2022 mencapai 5,01 persen (yoy). Sumber pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor industri 

yaitu sebesar 1,06 persen. Kedua, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat dari 68,08 persen 

pada 2021 menjadi 69,06 persen pada 2022."Ini mengindikasikan penduduk usia kerja menjadi lebih aktif 

untuk masuk ke dalam pasar kerja, sekaligus tanda penduduk usia kerja mulai menunjukkan optimisme 

terhadap perbaikan kondisi pasar kerja dalam konteks pemulihan ekonomi pascapandemi covid-19," kata 

Menaker melalui siaran pers, Selasa, 26 Juli 2022.Ketiga, tingkat pengangguran terbuka menurun dari 

6,26 persen pada Februari 2021 menjadi 5,83 persen pada Februari 2022. Dalam konteks ini, jumlah 

pengangguran karena covid-19 menurun dari 1,62 juta orang menjadi 0,96 juta orang pada periode yang 

sama. Selain itu, jumlah penduduk yang berstatus sementara tidak bekerja karena covid-19 menurun dari 

1,11 juta orang pada 2021 menjadi 0,58 juta orang di 2022.Lebih jauh ia mengatakan penduduk bekerja 

yang mengalami pengurangan jam kerja juga mengalami penurunan dari 15,72 juta orang pada 2021 

menjadi 9,44 juta orang pada 2022."Kondisi yang demikian menunjukkan kondisi waktu produktif (waktu 

bekerja) tenaga kerja Indonesia semakin membaik," ucapnya.|Keempat, jumlah penduduk bekerja 

bertambah 4,55 juta orang dalam kurun waktu satu tahun terakhir dari 131,06 juta orang pada 2021 

menjadi 135,61 juta orang pada 2022. Geliat penciptaan lapangan kerja terjadi pada sektor pertanian, 

pertambangan dan penggalian, industri, listrik gas dan air, konstruksi, transportasi dan pergudangan, 

serta akomodasi dan makan minum.Kelima, rata-rata upah buruh di Indonesia mengalami peningkatan 

dari Rp2.860.630 pada 2021 menjadi Rp2.892.537 pada 2022. Menurutnya, meskipun rata-rata upah 

buruh belum meningkat secara signifikan, namun hal ini paling tidak menunjukkan adanya perbaikan dari 

sisi pendapatan pekerja.Keenam, jumlah kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan dapat terus dijaga 

peningkatannya selama masa pandemi dari 29,98 juta orang pada 2020 menjadi 32,30 juta orang pada 

Mei 2022."Seluruh perbaikan tersebut bermuara pada menurunnya tingkat kemiskinan dari 10,14 persen 

pada Maret 2021 menjadi 9,54 persen pada Maret 2022. Secara nominal, jumlah penduduk miskin 

menurun dari 27,54 juta orang menjadi 26,16 juta orang pada periode yang sama," ujarnya. 
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Title Tingkatkan Keahlian SDM, Bupati Tebo Temui Staf Ahli Kemenaker RI 

Puluhan Mahasiswa dan Ribuan Siswa di Sarolangun Terima Beasiswa dan 

Seragam Sekolah Undangan Terbuka, IKA Unja Adakan Silahturahmi Akbar 

2022 Al Haris Ajak Petani Pertahankan Kualitas Kopi Kerinci Tingkatkan 

Keahlian SDM, Bupati Tebo Temui Staf Ahli Kemenaker RI 169 Kades di 

Merangin Ikuti Pembekalan 

Author Name 

Media Mediator News Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://mediatornews.com/2022/07/26/tingkatkan-keahlian-sdm-bupati-tebo-temui-staf-

ahli-kemenaker-ri 

Summary Bupati Tebo H. Aspan S.T. Didampingi sejumlah Kepala OPD terkait bertemu Staf Ahli 

Kementerian Tenaga Kerja RI, Indrawan, di Jakarta, Senin (25/07/2022). Bupati Aspan 

berharap pertemuan hari ini dapat menghasilkan sejumlah program strategis ke depannya 

sehingga meningkatkan kualitas SDM dan menyerap tenaga kerja serta mampu mengurangi 

angka pengangguran di Kabupaten Tebo. 

 

 

 

Pj. Bupati Tebo H. Aspan S.T. didampingi sejumlah Kepala OPD terkait bertemu Staf Ahli Kementerian 

Tenaga Kerja RI, Indrawan, di Jakarta, Senin (25/07/2022). Dalam pertemuan yang juga diikuti Pj. Bupati 

Sarolangun Hendrizal tersebut, Pj. Bupati Aspan membahas tentang Usulan Program Kegiatan UPTD Balai 

Latihan Kerja (BLK), BLK Komunitas dan Padat Karya. Pj. Bupati Aspan berharap pertemuan hari ini dapat 

menghasilkan sejumlah program strategis ke depannya sehingga meningkatkan kualitas SDM dan 

menyerap tenaga kerja serta mampu mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Tebo. 

"Sebagaimana diketahui banyak usaha usaha yang berkembang, pengusaha pengusaha yang berinvestasi 

di Kabupaten Tebo namun para pekerjanya berasal dari luar Tebo. Ini yang kita dorong agar SDM asli 

Tebo memiliki keahlian sehingga tenaga kerja aslinya terserap di Kabupaten Tebo sendiri" ujar H. Aspan. 

Upaya untuk meningkatkan keahlian SDM tersebut diharapkan Pj. Bupati Aspan dapat terealisasi dengan 

dukungan Pemerintah Pusat melalui pembangunan BLK, kegiatan Padat Karya, bantuan peralatan BLK 

yang direncanakan di anggaran perubahan ataupun di APBN di 2023. Staf Ahli sendiri merespon dengan 

baik usulan tersebut. Dia mengapresiasi langkah Pj. Bupati Aspan dalam menekan angka pengangguran 

di daerah dan akan ditindaklanjuti agar program yang diusulkan ini dapat terealisasi. 
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Title Berapa Jumlah Tenaga Kerja Asing Tiongkok di Indonesia? | 

Databoks 

Author Suarajambi.Com 

Media Databoks Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Neutral 

Link http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/26/berapa-jumlah-tenaga-kerja-

asing-tiongkok-di-indonesia 

Summary Isu tenaga kerja asing (TKA) asal dari Tiongkok di Indonesia mencapai jutaan sering muncul 

di media sosial. Meskipun TKA asal Negeri Tirai Bambu yang bekerja di Indonesia memang 

terbanyak, tapi jumlahnya tidak mencapai jutaan. Berdasarkan data Kementerian 

Ketenagakerjaan jumlah TKA asal Tiongkok yang bekerja di Indonesia sebanyak 42,82 ribu 

pekerja per Juni 2022. TKA di Indonesia terbesar berikutnya berasal dari Jepang, yakni 

sebanyak 10,1 ribu pekerja (10,99%). 

 

Isu tenaga kerja asing (TKA) asal dari Tiongkok di Indonesia mencapai jutaan sering muncul di media 

sosial. Meskipun TKA asal Negeri Tirai Bambu yang bekerja di Indonesia memang terbanyak, tapi 

jumlahnya tidak mencapai jutaan. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan jumlah TKA asal 

Tiongkok yang bekerja di Indonesia sebanyak 42,82 ribu pekerja per Juni 2022. Jumlah tersebut porsinya 

mencapai 44,34% dari total TKA yang bekerja di Tanah Air. Jumlah tersebut juga merupakan yang terbesar 

dibandingkan dengan TKA asal negara lainnya. TKA di Indonesia terbesar berikutnya berasal dari Jepang, 

yakni sebanyak 10,1 ribu pekerja (10,99%). Diikuti Korea Selatan sebanyak 9,26 ribu pekerja (9,59%), India 

sebanyak 6,2 ribu pekerja (6,42%), Filipina sebanyak 4,67 ribu pekerja (4,84%). Kemudian dari Malaysia 

sebanyak 3,81 ribu pekerja (3,94%), Amerika Serikat sebanyak 2,12 ribu pekerja (2,19%), Taiwan 

sebanyak 2,03 ribu pekerja (2,1%), Inggris sebanya 1,85 ribu pekerja (1,92%), Australia sebanyak 1,7 ribu 

pekerja (1,77%), serta dari negara-negaral lainnya sebanyak 11,5 ribu pekerja (11,91%).Berikut ini jumlah 

TKA di Indonesia menurut Jabatannya (per Mei 2022):Konsultan: 21.631 pekerjaDireksi: 054 

pekerjaKomisaris: 701 pekerjaManager: 20.480 pekerjaProfesional: 44. 
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Title Ketua TP-PKK Tebo Armayanti Cek Ruang Promosi Anjungan Jambi H 

Mashuri Pantau Pencoblosan Pilkades Serentak 2022 Bupati Berangkatkan 

dan Serahkan CJH Merangin ke Jambi Pemkab Tanjabbar Jalin Kerjasama 

dengan PT BSI Ketua TP-PKK Tebo Armayanti Cek Ruang Promosi 

Anjungan Jambi Tingkatkan Keahlian SDM, Bupati Tebo Temui Staf Ahli 

Kemenaker RI 

Author Name 

Media Mediator News Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://mediatornews.com/2022/07/26/ketua-tp-pkk-tebo-armayanti-cek-ruang-promosi-

anjungan-jambi 

Summary Ruang promosi Kabupaten / Kota di Anjungan Jambi, TMII Jakarta dikunjungi Ketua TP-PKK 

Tebo Hj. Kemudian Pimpinan Anjungan Jambi Primarani Pangidaran menjelaskan kepada 

Ketua TP-PKK Tebo bahwa ada beberapa event seni budaya yang bisa diikuti Kabupaten Tebo 

pasca Re Opening TMII pada bulan Agustus 2022 nanti. 

 

 

 

Ruang promosi Kabupaten / Kota di Anjungan Jambi, TMII Jakarta dikunjungi Ketua TP-PKK Tebo Hj. 

Armayanti Aspan, Senin pagi (25/7). Hj. Armayanti dalam kunjungan tersebut didampingi Pimpinan 

Anjungan Jambi TMII Primarani Pangidaran, SE, ME untuk melihat lansung kondisi anjungan Jambi, 

khususnya ruang promosi Kabupaten/ Kota yang ada di gedung promosi anjungan Jambi TMII Jakarta. Ia 

mengatakan, kedatangannya ingin melihat langsung ruang promosi Kabupaten/Kota yang ada di Gedung 

promosi Anjungan Jambi karena disini ada ruang Pameran. "Apalagi saat ini ruang tersebut baru habis 

direnovasi. Nanti barang-barang lama akan kita perbaharui. Kita ingin menampilkan dari Kabupaten Tebo 

yang terbaik. Sudah dibicarakan dengan pengrajin Songket, Tenun, Batik, makanan khas Tebo dan produk 

lainnya. Mereka sangat berharap sekali bisa tampil di Anjungan promosi Jambi ini ", ungkap Ketua 

Dekranasda Tebo ini. Istri orang Nomor 1 Tebo ini juga melihat rumah Adat Jambi dan ruang Galeri Seni 

yang ada disana. Kemudian Pimpinan Anjungan Jambi Primarani Pangidaran menjelaskan kepada Ketua 

TP-PKK Tebo bahwa ada beberapa event seni budaya yang bisa diikuti Kabupaten Tebo pasca Re Opening 

TMII pada bulan Agustus 2022 nanti. 
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Title Menaker: Kondisi Ekonomi Sektor Ketenagakerjaan Mulai 

Tunjukkan Pemulihan 

Author _noname 

Media Pripos Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://pripos.id/menaker-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-

pemulihan 

Summary Menaker mengatakan, kondisi pemulihan perekonomian di sektor ketenegakaerjaan 

tersebut setidaknya terlihat pada enam hal. "Ini mengindikasikan bahwa penduduk usia kerja 

menjadi lebih aktif untuk masuk ke dalam pasar kerja, sekaligus tanda bahwa penduduk usia 

kerja mulai menunjukkan optimisme terhadap perbaikan kondisi pasar kerja dalam konteks 

pemulihan ekonomi paska pandemi COVID-19," kata Menaker melalui Siaran Pers Biro 

Humas Kemnaker, Selasa (26/7/2022). 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia, khususnya 

di sektor ketenagakerjaan menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah sekitar 2 tahun menghadapi 

pandemi COVID-19.Menaker mengatakan, kondisi pemulihan perekonomian di sektor ketenegakaerjaan 

tersebut setidaknya terlihat pada enam hal. Pertama, pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2022 

mencapai 5,01 % (y-o-y). Sumber pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor Industri yaitu sebesar 1,06 

%.Kedua, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat dari 68,08 % pada tahun 2021 menjadi 

69,06 % pada tahun 2022."Ini mengindikasikan bahwa penduduk usia kerja menjadi lebih aktif untuk 

masuk ke dalam pasar kerja, sekaligus tanda bahwa penduduk usia kerja mulai menunjukkan optimisme 

terhadap perbaikan kondisi pasar kerja dalam konteks pemulihan ekonomi paska pandemi COVID-19," 

kata Menaker melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (26/7/2022).Ketiga, tingkat 

pengangguran terbuka menurun dari 6,26 % pada Februari 2021 menjadi 5,83 % pada Februari 2022. 

Dalam konteks ini, jumlah pengangguran karena Covid-19 menurun dari 1,62 juta orang menjadi 0,96 

juta orang pada periode yang sama. Selain itu, jumlah penduduk yang berstatus sementara tidak bekerja 

karena Covid-19 menurun dari 1,11 juta orang pada tahun 2021 menjadi 0,58 juta orang pada tahun 

2022.Lebih jauh ia mengatakan bahwa penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja juga 

mengalami penurunan dari 15,72 juta orang pada tahun 2021 menjadi 9,44 juta orang pada tahun 

2022."Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa kondisi waktu produktif (waktu bekerja) tenaga kerja 
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Indonesia semakin membaik," ucapnya.Keempat, jumlah penduduk bekerja bertambah 4,55 juta orang 

dalam kurun waktu satu tahun terakhir dari 131,06 juta orang pada tahun 2021 menjadi 135,61 juta orang 

pada tahun 2022. Geliat penciptaan lapangan kerja terjadi pada sektor pertanian, pertambangan dan 

penggalian, industri, listrik gas dan air, konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta akomodasi dan 

makan minum.Kelima, rata-rata upah buruh di Indonesia mengalami peningkatan dari Rp. 2.860.630,- 

pada tahun 2021 menjadi Rp. 2.892.537,- pada tahun 2022. Menurutnya, meskipun rata-rata upah buruh 

belum meningkat secara signifikan, namun hal ini paling tidak menunjukkan adanya perbaikan dari sisi 

pendapatan pekerja.Keenam, jumlah kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan dapat terus dijaga 

peningkatannya selama masa pandemi dari 29,98 juta orang pada tahun 2020 menjadi 32,30 juta orang 

pada Mei 2022."Seluruh perbaikan tersebut bermuara pada menurunnya tingkat kemiskinan dari 10,14 

% pada Maret 2021 menjadi 9,54 % pada Maret 2022. Secara nominal, jumlah penduduk miskin menurun 

dari 27,54 juta orang menjadi 26,16 juta orang pada periode yang sama," ujarnya. 
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Title Tenaga Kerja Asing di Indonesia Mulai Meningkat pada 2022 | 

Databoks 

Author Editor 

Media Databoks Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Neutral 

Link http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/26/tenaga-kerja-asing-di-indonesia-

mulai-meningkat-pada-2022 

Summary Pandemi Covid-19 membuat jumlah tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia menyusut. 

Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, sebelum pandemi jumlah TKA yang bekerja di 

Indonesia sekitar 109,55 ribu orang pada akhir 2019. Adapun memasuki tahun ini jumlah TKA 

di Indonesia bertambah 8,3 ribu orang (9,4%), sehingga totalnya menjadi 96,57 ribu pekerja 

pada akhir Mei 2022. Tiongkok tercatat sebagai negara asal TKA terbesar di Indonesia, diikuti 

Jepang, Korea Selatan dan India. 

 

Pandemi Covid-19 membuat jumlah tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia menyusut. Menurut data 

Kementerian Ketenagakerjaan, sebelum pandemi jumlah TKA yang bekerja di Indonesia sekitar 109,55 

ribu orang pada akhir 2019. Jumlah tersebut sudah meningkat dari beberapa tahun sebelumnya, seperti 

terlihat pada grafik. Namun, pada tahun awal pandemi jumlah TKA di Tanah Air berkurang 15,79 ribu 

orang (14,4%), menyisakan 93,76 ribu pekerja pada akhir 2020. Demikian pula sepanjang 2021, 

jumlahnya kembali menyusut 5,49 ribu orang (5,85%) menjadi 88,27 ribu pekerja.Adapun memasuki 

tahun ini jumlah TKA di Indonesia bertambah 8,3 ribu orang (9,4%), sehingga totalnya menjadi 96,57 ribu 

pekerja pada akhir Mei 2022. Hal ini terjadi seiring dengan dilonggarkannya pembatasan kegiatan sosial, 

yang berimbas pada tumbuhnya aktivitas ekonomi. Tiongkok tercatat sebagai negara asal TKA terbesar 

di Indonesia, diikuti Jepang, Korea Selatan dan India. Banyaknya proyek investasi asing yang 

menggunakan teknologi baru dari Tiongkok membuat jumlah TKA dari negara tersebut cukup besar, 

bahkan hampir mencapai separuh dari total TKA pada Mei 2022. Berikut rincian jumlah TKA di Indonesia 

menurut negara asalnya sampai Mei 2022:Tiongkok: 42.822 pekerjaJepang: 610 pekerjaKorea Selatan: 

9.264 pekerjaIndia: 6.201 pekerjaFilipina 4. 
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Title Ratusan Karyawan Aerofood Protes PHK Sepihak, Surati Jokowi 

hingga Erick Thohir 

Author Redaksi 

Media Berita Trans Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.beritatrans.com/artikel/227807/ratusan-karyawan-aerofood-protes-phk-

sepihak-surati-jokowi-hingga-erick-thohir 

Summary "Sebagaimana pada beberapa kesempatan dalam berpidato, Bapak Presiden Joko Widodo 

(Jokowi) sering mengingatkan agar semua pelaku usaha jangan melakukan PHK,. Dia 

menegaskan, tindakan managemen mengabaikan arahan Jokowi. Padahal kami karyawan 

telah teruji dalam bekerja menyajikan menu termasuk melayani menu penerbangan 

VVIP/penerbangan Presiden Jokowi dan tamu VVIP/tamu kenegaraan lainnya," kata dia. 

Surat itu juga ditembuskan ke Jokowi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Tenaga Kerja Ida 

Fauziyah, Komisi VI DPR RI, Disnaker Kota Tangerang, dan Seluruh Direksi serta Komisaris PT 

Garuda Indonesia (Persero) Tbk. 

 

 

 

Sebanyak 152 karyawan PT Aerofood Indonesia menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) yang 

dilakukan perusahaan katering milik Garuda Indonesia tersebut. Para pegawai terdampak PHK menilai 

manajemen melakukan pemecatan karyawan secara sepihak."Keputusan PHK tersebut dilakukan secara 

sepihak dan tanpa ada kesepakatan dengan kami selaku pengurus serikat pekerja Sekar Sejahtera ACS," 

ujar Ketua Umum Sekar Sejahtera ACS Agus Sulistiyo dalam keterangan tertulis, Selasa, 26 Juli 2022.Agus 

menilai, keputusan PHK sepihak bertentangan dengan undang-undang dan menciptakan hubungan 

Industrial yang tidak harmonis. Karyawan, tutur dia, menjadi resah serta tidak tenang dalam 

bekerja."Sebagaimana pada beberapa kesempatan dalam berpidato, Bapak Presiden Joko Widodo 

(Jokowi) sering mengingatkan agar semua pelaku usaha jangan melakukan PHK, . Namun faktanya 

sekarang ini managemen PT Aerofood Indonesia sebagai anak perusahaan Garuda indonesia justru 

melakukan PHK secara sepihak," kata Agus.Dia menegaskan, tindakan managemen mengabaikan arahan 

Jokowi. Agus menuturkan lantaran kondisi perekonomian Indonesia mulai tumbuh, tren pergerakan 

penerbangan komersial juga meningkat, seharusnya manajemen Aerofood mengembangkan peluang-

peluang bisnis."Bukan sibuk melakukan PHK secara sepihak terhadap aset perusahaan/karyawan. 

Padahal kami karyawan telah teruji dalam bekerja menyajikan menu termasuk melayani menu 
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penerbangan VVIP/penerbangan Presiden Jokowi dan tamu VVIP/tamu kenegaraan lainnya," kata 

dia.Adapun karyawan menuntut agar perusahaan membatalkan semua surat keputusan PHK. Karyawan 

meminta manajemen mempekerjakan kembali semua karyawan di posisinya masing-masing."Untuk 

menjaga harmonisasi, kami mengingatkan agar semua keputusan manajemen yang terkait dengan 

hukum industrial wajib hukumnya dibicarakan terlebih dulu dan disepakati dengan kami selaku pengurus 

serikat pekerja," ucapnya.Serikat Pekerja Sekar Sejahtera ACS menyatakan telah menyampaikan surat 

tertulis kepada Direktur Utama PT Aerofood Indonesia I Wayan Suseno. Surat itu juga ditembuskan ke 

Jokowi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Komisi VI DPR RI, Disnaker Kota 

Tangerang, dan Seluruh Direksi serta Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.Tempo telah 

menghubungi Wayan Susena dan Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra untuk meminta 

konfirmasi ihwal PHK sepihak. Namun hingga berita ini diturunkan, Irfan belum memberikan respons. 

Sedangkan Wayan menyatakan akan segera memberikan jawaban melalui manajemen perusahaan.(ny/ 
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Title Disnaker Berikan Sosialisasi Tata Cara Pemberitahuan dan 

Pelaporan PHK 

Author _noname 

Media Probolinggo Kab Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Negative 

Link http://probolinggokab.go.id/disnaker-berikan-sosialisasi-tata-cara-pemberitahuan-dan-

pelaporan-phk 

Summary PDinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Probolinggo memberikan sosialisasi tata cara 

pemberitahuan dan pelaporan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Selasa (26/7/2022). 

Selama kegiatan mereka mendapatkan materi dari narasumber yang berasal dari Disnaker 

Kabupaten Probolinggo dan BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Probolinggo. Kepala 

Disnaker Kabupaten Probolinggo Doddy Nur Baskoro mengatakan kegiatan ini dilakukan 

untuk menindaklanjuti surat dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan Disnaker 

Provinsi Jawa Timur sesuai amanah Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan, UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu 

Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja. Atas dasar kepatuhan setiap 

perusahaan terhadap peraturan yang berlaku maka setiap perusahaan mempunyai 

kewajiban melaporkan pemutusan hubungan kerja/PHK ke Disnaker Kabupaten Probolinggo 

sesuai format laporan Pemutusan Hubungan Kerja," pungkasnya. 

 

 

 

PDinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Probolinggo memberikan sosialisasi tata cara pemberitahuan 

dan pelaporan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Selasa (26/7/2022).Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan 

perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo. Selama kegiatan mereka mendapatkan materi 

dari narasumber yang berasal dari Disnaker Kabupaten Probolinggo dan BPJS Kesehatan Cabang 

Kabupaten Probolinggo.Kepala Disnaker Kabupaten Probolinggo Doddy Nur Baskoro mengatakan 

kegiatan ini dilakukan untuk menindaklanjuti surat dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan 

Disnaker Provinsi Jawa Timur sesuai amanah Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan, UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 

Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat 

dan Pemutusan Hubungan Kerja."Saya akan menyampaikan data terkait data perusahaan yang sudah 



 

159 

 

tutup antara lain tahun 2020 PT Balsa Bantaran, tahun 2021 PT Victory Panel Gending serta tahun 2022 

PT Ami Wood Leces, PT Suryajaya Abadi Perkasa Sumberasih. Perusahaan yang berhenti sementara 

produksi PT Dura Surya Gending, PT Dharma Sukses Niaga Malasan dan PT Prima Sejahtera International 

Dua Leces," katanya.Doddy menerangkan salah satu perusahaan yang telah memberikan laporan secara 

tertulis tentang pemberitahuan kepailitan perusahaan adalah PT Suryajaya Abadi Perkasa. Harapannya, 

perusahaan tersebut berkewajiban memberikan laporan tertulis terkait kepailitan perusahaan maupun 

laporan PHK."Keterlambatan laporan tersebut kami memahami dikarenakan dampak Covid-19 yang 

sangat mempengaruhi kelangsungan aktifitas perusahaan. Atas dasar kepatuhan setiap perusahaan 

terhadap peraturan yang berlaku maka setiap perusahaan mempunyai kewajiban melaporkan 

pemutusan hubungan kerja/PHK ke Disnaker Kabupaten Probolinggo sesuai format laporan Pemutusan 

Hubungan Kerja," pungkasnya 
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Title Waduh! Perusahaan Katering Garuda PHK Ratusan 

Karyawan 

Author Achmad Dwi Afriyadi 

Media Detik Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Negative 

Link http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6199872/waduh-perusahaan-katering-

garuda-phk-ratusan-karyawan 

Summary Perusahaan katering PT Garuda Indonesia (Persero) ini melakukan PHK terhadap 152 

karyawan. Karyawan PT Aerofood Indonesia tergabung dalam Serikat Karyawan Sejahtera 

ACS menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan. Namun, 

manajemen Aerofood Indonesia sebagai anak usaha Garuda Indonesia justru melakukan PHK 

secara sepihak. Hal ini terungkap dari surat serikat pekerja perihal Penolakan Atas PHK 

Sepihak yang ditujukan kepada Direktur Utama Aerofood Indonesia I Wayan Susena. 

 

Karyawan PT Aerofood Indonesia tergabung dalam Serikat Karyawan Sejahtera ACS menolak pemutusan 

hubungan kerja (PHK) yang dilakukan perusahaan. Perusahaan katering PT Garuda Indonesia (Persero) 

ini melakukan PHK terhadap 152 karyawan.Hal ini terungkap dari surat serikat pekerja perihal Penolakan 

Atas PHK Sepihak yang ditujukan kepada Direktur Utama Aerofood Indonesia I Wayan Susena. Surat ini 

diteken Ketua Serikat Karyawan Sejahtera ACS Agus Sulistiyo dan Sekretaris Jenderal Serikat Karyawan 

Sejahtera ACS Antonius Vebrianto."Bahwa keputusan PHK tersebut dilakukan secara sepihak dan tanpa 

ada kesepakatan dengan kami Pengurus Serikat Pekerja Sekar Sejahtera ACS," bunyi poin surat yang 

diterima detikcom, Selasa (26/7/2022).Pada poin selanjutnya dijelaskan, keputusan PHK secara sepihak 

ini bertentangan dengan Undang-undang dan menciptakan hubungan industrial yang tidak harmonis dan 

karyawan menjadi resah serta tidak tenang dalam bekerja.Kemudian, serikat pekerja menyinggung 

pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sering mengingatkan agar semua pelaku usaha jangan 

melakukan PHK. Namun, manajemen Aerofood Indonesia sebagai anak usaha Garuda Indonesia justru 

melakukan PHK secara sepihak."Bahwa dalam kondisi perekonomian Indonesia sudah mulai tumbuh 

sekarang ini dan diikuti dengan tren pertumbuhan penerbangan komersial sudah mendekati normal, 

maka seharusnya manajemen PT Aerofood Indonesia harus lebih konsentrasi pada upaya untuk 

mengembangkan peluang-peluang bisnis yang sudah terbuka lebar dan bukan sibuk melakukan PHK 

secara sepihak terhadap aset perusahaan/karyawan," bunyi poin selanjutnya.Terkait poin-poin tersebut, 

serikat pekerja menyatakan keberatan dan menolak keputusan PHK secara sepihak yang melanggar 

hukum. Kemudian, meminta manajemen untuk membatalkan semua surat keputusan PHK yang telah 

dikeluarkan."Bahwa kami meminta kepada manajemen untuk mempekerjakan kembali semua karyawan 

yang di PHK pada posisi masing-masing," bunyi surat tersebut.Surat ini ditembuskan ke Presiden, Menteri 

BUMN, Menteri Ketenagakerjaan, Komisi VI, dan lain-lain. detikcom telah berupaya menghubungi 

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra. Namun, Irfan belum memberikan respons. 
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Title Duet Kemnaker Dan Kab Tanah Bumbu, Alihkan BLK UPTD Jadi 

BLK UPTP 

Author _noname 

Media Seputar Cibubur Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Neutral 

Link http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785108655/duet-kemnaker-dan-

kab-tanah-bumbu-alihkan-blk-uptd-jadi-blk-uptp 

Summary Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyambut baik keinginan Pemerintah Daerah 

Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang ingin mengalihkan Balai Latihan Kerja (BLK) UPTD 

Tanah Bumbu untuk dikelola dan dikembangkan menjadi BLK UPTP Kemnaker. "Saya 

menyambut baik pengalihan BLK UPTD Tanah Bumbu menjadi BLK UPTP Kemnaker, untuk 

itu saya akan kirimkan tim dari Kemnaker ke Tanah Bumbu melihat segala yang dibutuhkan," 

kata Menaker Ida Fauziyah ketika menerima audiensi Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar, 

di Jakarta, Senin (25 Juli 2022). 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyambut baik keinginan Pemerintah Daerah Tanah Bumbu, 

Kalimantan Selatan yang ingin mengalihkan Balai Latihan Kerja (BLK) UPTD Tanah Bumbu untuk dikelola 

dan dikembangkan menjadi BLK UPTP Kemnaker."Saya menyambut baik pengalihan BLK UPTD Tanah 

Bumbu menjadi BLK UPTP Kemnaker, untuk itu saya akan kirimkan tim dari Kemnaker ke Tanah Bumbu 

melihat segala yang dibutuhkan," kata Menaker Ida Fauziyah ketika menerima audiensi Bupati Tanah 

Bumbu, Zairullah Azhar, di Jakarta, Senin (25 Juli 2022).Menaker mengatakan, Mekanisme pengalihan 

status BLK UPTD menjadi BLK UPTP dilakukan melalui berbagai tahapan verifikasi berupa peninjauan 

lapangan bersama tim teknis dari Kementerian Dalam Negeri, Kemnaker, dan Perwakilan Pemda."Hasil 

verifikasi tersebut akan digunakan sebagai dasar keputusan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah 

(DPOD) atas penyerahan BLK UPTD Tanah Bumbu kepada Kemnaker yang kemudian dibuatkan Berita 

Acara Penyerahan (BAP) personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen (P3D)," ucap 

Menaker.Sementara itu, Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar menambahkan, Kabupaten Tanah Bumbu 

sangat memerlukan BLK yang memiliki standar nasional, karena letak Tanah Bumbu memiliki posisi 

sebagai penyangga IKN, banyak industri baru akan dibangun dan sangat membutuhkan tenaga kerja."Jika 

ada BLK diharapkan dapat mengatasi masalah ketenagakerjaan di Tanah Bumbu," ucap Zairullah.* 
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Title Aliansi Pengemudi Ojol Siap Geruduk Kemenhub, Ini 

Tuntutan Mereka 

Author Yosafat Diva Bayu 

Wisesa 

Media Idn Times Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.idntimes.com/news/indonesia/yosafat-diva-bagus/aliansi-pengemudi-ojol-

siap-geruduk-kemenhub-ini-tuntutan-mereka 

Summary Aliansi Barisan Ojol Merdeka (BOM) direncanakan bakal menggelar aksi bertajuk Tanpa Kata, 

di depan Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Rabu (27/7/2022). 

 

Aliansi Barisan Ojol Merdeka (BOM) direncanakan bakal menggelar aksi bertajuk Tanpa Kata, di depan 

Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Rabu (27/7/2022)."Kami dari Aliansi Barisan Ojol 

Merdeka akan menggelar aksi pada 27 Juli 2022 di depan Kantor Kementerian Perhubungan," ujar 

penanggung jawab aksi, Krisna, dalam keterangan tertulis, Selasa (26/7/2022).Krisna menjelaskan 

tuntutan tersebut disuarakan pengemudi ojek sekaligus Tim Sepuluh yang jadi bagian perumusan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 dan Nomor 548 Tahun 2020."Semua tuntutan 

itu bukan tanpa dasar atau tanpa alasan, ditambah lagi biaya hidup yang layak semakin meningkat. Tarif 

atau pendapatan yang layak semestinya direvisi maksimal satu tahun sekali, sedangkan evaluasi tarif 

terakhir dilakukan pada awal 2020 silam," kata dia.1. Pengemudi ojol sempat dijanjikan 

KemenhubPadahal, kata Krisna, awal tahun ini tepatnya pada 5 Januari 2022, sejumlah aliansi ojek online 

telah melakukan unjuk rasa serupa di depan kantor Kemenhub, dan dijanjikan akan segera direalisasikan. 

Namun hingga saat ini belum ada kejelasan."Bahkan kami sudah menghitung bersama dengan 

Kementerian Perhubungan perihal persentase kenaikan tersebut. Bahkan kami juga beberapa kali 

melayangkan surat kepada Kemenhub. Kenyataannya sampai detik ini tidak ada realisasi konkret yang 

dilakukan pihak-pihak terkait," ujar dia.2. Pengemudi ojol desak pemerintah cabut revisi UU Omnibus 

Law Cipta KerjaKrisna juga mendesak pemerintah mencabut atau merevisi UU Omnibus Law Cipta Kerja, 

karena dinilai tidak mengakomodasi kehidupan profesi pengemudi ojek online. Dia meminta 

kesejahteraan pengemudi ojek online lebih diperhatikan, karena sudah menjadi bagian dari kebutuhan 

masyarakat sehari-hari."Saat ini yang di mata masyarakat umum ojek online sudah menjadi kebutuhan 

sehari-hari, dan penggerak roda perekonomian UMKM (Usaha Mikor Kecil dan Menengah)," tutur 

dia.Lebih lanjut, Krisna menegaskan, pengemudi ojek online merupakan rakyat Indonesia, sehingga juga 

memiliki hak mendapatkan kehidupan yang layak."Hak kami sebagai rakyat dan dijamin oleh konstitusi, 

jika kementerian perhubungan selaku perpanjangan tangan presiden tidak dapat menjalankan amanah 

konstitusi maka ini akan jadi preseden buruk bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil 

Presiden Ma'ruf Amin," ucap dia.3. Pemerintah didorong lakukan evaluasi terhadap beberapa 

kementerianKrisna berharap melalui aksi tersebut pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap 

kinerja beberapa kementerian yang terkait dalam ekosistem transportasi berbasiskan aplikasi, seperti 

Kementerian Perhubungan, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Ketenagakerjaan, dan 

Kementerian Kominfo."Kami anggap mereka lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai pembantu 

presiden, dalam hal mengimplementasikan amanah konstitusi Pasal 27 ayat (2) UUD 1945," tutur 

dia.Baca Artikel Selengkapnya 
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Title PTPN XII Buka Lowongan Kerja: Pendidikan D3 hingga S1, Ini 

Syaratnya 

Author _noname 

Media Tribun News Ambon Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Neutral 

Link http://ambon.tribunnews.com/2022/07/26/ptpn-xii-buka-lowongan-kerja-pendidikan-d3-

hingga-s1-ini-syaratnya 

Summary Lowongan kerja karyawan PKWT PTPN XII dengan posisi Sekretaris dan Kesekretariatan. 

Pendidikan minimal D3 hingga S1. Lowongan Pekerjaan Karyawan PKWT PTPN XII. Sekretaris 

dan Kesekretariatan. PTPN XII membuka kesempatan bagimu untuk mengisi formasi yang 

tersedia. 

 

 

 

Lowongan kerja karyawan PKWT PTPN XII dengan posisi Sekretaris dan Kesekretariatan.Pendaftaran 

paling lambat sampai 28 Juli 2022, yang dibutuhkan seorang wanita dengan usia maksimal 25 

tahun.Pendidikan minimal D3 hingga S1.Melansir laman Instagram @kemnaker berikut informasi 

lengkapnya."LokerNaker Untukmu Rekanaker!PTPN XII membuka kesempatan bagimu untuk mengisi 

formasi yang tersedia.Info lebih lanjut kunjungi Website www.ptpn12.comAyo buruan siapkan diri dan 

daftarkan diri Rekanaker!Pendaftaran paling lambat sampai 28 Juli 2022Mention teman, tetangga, dan 

saudaramu agar mereka tahu informasi baik ini.Selamat berjuang!Wujudkan 

#IndonesiaKompeten!#Lowongan #lowongankerja #loker #infoloker #jobs #kemnaker," 

tulisnya.Lowongan Pekerjaan Karyawan PKWT PTPN XIISekretaris dan KesekretariatanSyarat dan 

kriteriaa. Wanita, usia maksimal 25 tahun (per 1 Agustus 2022)b. Pendidikan minimal D3/S1 jurusan 

Pablic Relations/ Sekretaris/ Administrasi Perkantoran/ Manajemen Perhotelanc. IPK minimal 3,00 

(PTN/PTS)d. Status belum menikahe. Mampu mengoperasikan komputer dengan aplikasi program 

administrasi perkantoranf. Tekun, pekerja keras, bertanggungjawab, telitig. Mampu berbahasa Inggris 

dengan aktifCara Daftar- Silakan mendaftar di siniDAFTAR ONLINE- Pendaftaran paling lambat tanggal 28 

Juli 2022 
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Title Soal Antikorupsi, Anak Buah Cak Imin Diceramahi KPK Author Eviera Paramita Sandi 

Media Jagatbisnis.com Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Neutral 

Link http://jagatbisnis.com/2022/07/26/soal-antikorupsi-anak-buah-cak-imin-diceramahi-kpk 

Summary Ketua KPK Firli Bahuri diagendakan bakal memberi pemaparan langsung kepada anak buah 

ketum Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang pernah terseret kasus suap durian ketika 

menjabat Menakertrans itu. Pelaksana tugas (Plt) Jubir KPK bidang Pencegahan, Ipi Maryati 

menyebutkan, Cak Imin yang juga Wakil Ketua DPR tidak hadir dalam agenda itu. 

 

 

 

 KPK bakal memberi pembekalan penguatan integritas kepada pengurus PKB. Ketua KPK Firli Bahuri 

diagendakan bakal memberi pemaparan langsung kepada anak buah ketum Muhaimin Iskandar alias Cak 

Imin, yang pernah terseret kasus suap durian ketika menjabat Menakertrans itu.Pelaksana tugas (Plt) 

Jubir KPK bidang Pencegahan, Ipi Maryati menyebutkan, Cak Imin yang juga Wakil Ketua DPR tidak hadir 

dalam agenda itu. Pengurus teras PKB yang hadir yakni Waketum Ida Fauziah dan Sekjen Hasanuddin 

Wahid."Kali ini pembekalan diberikan untuk para pengurus dan kader PKB bertempat di Gedung Pusat 

Edukasi Antikorupsi KPK," kata Ipi, di Jakarta, Selasa (26/7/2022).Materi pembekalan bakal disampaikan 

oleh para pejabat di Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK di antaranya tentang 

penguatan integritas dan pembahasan pembelajaran mandiri antikorupsi. "Kegiatan tersebut juga akan 

dihadiri secara langsung oleh sekitar 75 pengurus partai. Selebihnya, para pengurus DPD/DPW dan DPC 

akan mengikuti kegiatan pembekalan secara daring," kata Ipi.Kegiatan pembekalan yang menjadi 

program KPK ini dimaksudkan untuk menguatkan integritas parpol di Indonesia sebagai upaya 

pencegahan korupsi. PKB merupakan partai ke-10 setelah sebelumnya KPK memberikan pembekalan 

yang sama kepada jajaran pimpinan dan pengurus dari sembilan parpol, yaitu PAN, PBB, Demokrat, 

Gerindra, PDIP, Golkar, Hanura, Berkarya, dan PKS."Karena proses politik seperti pemilihan pejabat publik 

ataupun proses penganggaran melibatkan peran sentral partai politik," ucap Ipi. 
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Title Pasca 2 Tahun Pandemi COVID-19, Kondisi Perekonomian Indonesia 

Sektor Ketenagakerjaan Tunjukkan Pemulihan 

Author _noname 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/pasca-2-tahun-pandemi-covid-19-

kondisi.html 

Summary Pasca 2 Tahun Pandemi COVID-19, Kondisi Perekonomian Indonesia Sektor Ketenagakerjaan 

Tunjukkan Pemulihan. Jakarta, Wartapembaruan.co.id- Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker), Ida Fauziyah mengklaim kondisi perekonomian Indonesia, khususnya di sektor 

ketenagakerjaan menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah sekitar 2 tahun menghadapi 

pandemi COVID-19. "Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa kondisi waktu produktif 

(waktu bekerja) tenaga kerja Indonesia semakin membaik," tuturnya. Kelima, rata-rata upah 

buruh di Indonesia mengalami peningkatan dari Rp. 

 

 

 

Pasca 2 Tahun Pandemi COVID-19, Kondisi Perekonomian Indonesia Sektor Ketenagakerjaan Tunjukkan 

PemulihanJakarta, Wartapembaruan.co.id - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah 

mengklaim kondisi perekonomian Indonesia, khususnya di sektor ketenagakerjaan menunjukkan tanda-

tanda pemulihan setelah sekitar 2 tahun menghadapi pandemi COVID-19.Menaker mengatakan, kondisi 

pemulihan perekonomian di sektor ketenegakaerjaan tersebut setidaknya terlihat pada enam hal. 

Pertama, pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2022 mencapai 5,01 % (y-o-y). Sumber pertumbuhan 

tertinggi terdapat pada sektor Industri yaitu sebesar 1,06 %.Kedua, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

(TPAK) meningkat dari 68,08 % pada tahun 2021 menjadi 69,06 % pada tahun 2022."Ini mengindikasikan 

bahwa penduduk usia kerja menjadi lebih aktif untuk masuk ke dalam pasar kerja, sekaligus tanda bahwa 

penduduk usia kerja mulai menunjukkan optimisme terhadap perbaikan kondisi pasar kerja dalam 

konteks pemulihan ekonomi paska pandemi COVID-19," kata Menaker melalui Siaran Pers Biro Humas 

Kemnaker, Selasa (26/7/2022).Ketiga, tingkat pengangguran terbuka menurun dari 6,26 % pada Februari 

2021 menjadi 5,83 % pada Februari 2022. Dalam konteks ini, jumlah pengangguran karena Covid-19 

menurun dari 1,62 juta orang menjadi 0,96 juta orang pada periode yang sama. Selain itu, jumlah 

penduduk yang berstatus sementara tidak bekerja karena Covid-19 menurun dari 1,11 juta orang pada 

tahun 2021 menjadi 0,58 juta orang pada tahun 2022.Lebih jauh disebutnya, penduduk bekerja yang 
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mengalami pengurangan jam kerja juga mengalami penurunan dari 15,72 juta orang pada tahun 2021 

menjadi 9,44 juta orang pada tahun 2022."Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa kondisi waktu 

produktif (waktu bekerja) tenaga kerja Indonesia semakin membaik," tuturnya.Keempat, jumlah 

penduduk bekerja bertambah 4,55 juta orang dalam kurun waktu satu tahun terakhir dari 131,06 juta 

orang pada tahun 2021 menjadi 135,61 juta orang pada tahun 2022. Geliat penciptaan lapangan kerja 

terjadi pada sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri, listrik gas dan air, konstruksi, 

transportasi dan pergudangan, serta akomodasi dan makan minum.Kelima, rata-rata upah buruh di 

Indonesia mengalami peningkatan dari Rp. 2.860.630,- pada tahun 2021 menjadi Rp. 2.892.537,- pada 

tahun 2022. Menurutnya, meskipun rata-rata upah buruh belum meningkat secara signifikan, namun hal 

ini paling tidak menunjukkan adanya perbaikan dari sisi pendapatan pekerja.Keenam, jumlah 

kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan dapat terus dijaga peningkatannya selama masa pandemi dari 

29,98 juta orang pada tahun 2020 menjadi 32,30 juta orang pada Mei 2022."Seluruh perbaikan tersebut 

bermuara pada menurunnya tingkat kemiskinan dari 10,14 % pada Maret 2021 menjadi 9,54 % pada 

Maret 2022. Secara nominal, jumlah penduduk miskin menurun dari 27,54 juta orang menjadi 26,16 juta 

orang pada periode yang sama," pungkas Menaker Ida Fauziyah. 
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Title RI - Korsel Sepakat Tempatkan Pekerja Migran Indonesia Di 

Hyundai Industry 

Author _noname 

Media Seputar Cibubur Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-1785108797/ri-korsel-sepakat-

tempatkan-pekerja-migran-indonesia-di-hyundai-industry 

Summary Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyambut positif kerja sama penempatan 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja di Hyundai Heavy Industry (HHI) Republik 

Korea/Korea Selatan. Pemerintah sangat konsen dan mendukung penuh penempatan PMI 

untuk bekerja di HHI, dan akan selektif memilih Perusahaan Perusahaan Penempatan 

Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang menempatkan, serta terus memantau kinerjanya. 

"Kami sangat senang mendengar terjadinya kesepakatan antara PT Putri Samawa Mandiri 

dengan Agency HNH terkait rencana penempatan PMI untuk bekerja di HHI, Korea Selatan," 

kata Afriansyah Noor saat menerima audiensi Shin Sang Woon, Head of Co-Prosperity 

Management Department HHI, di Jakarta, Senin (25 juli 2022). 

 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyambut positif kerja sama penempatan Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja di Hyundai Heavy Industry (HHI) Republik Korea/Korea 

Selatan.Pemerintah sangat konsen dan mendukung penuh penempatan PMI untuk bekerja di HHI, dan 

akan selektif memilih Perusahaan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang 

menempatkan, serta terus memantau kinerjanya."Kami sangat senang mendengar terjadinya 

kesepakatan antara PT Putri Samawa Mandiri dengan Agency HNH terkait rencana penempatan PMI 

untuk bekerja di HHI, Korea Selatan," kata Afriansyah Noor saat menerima audiensi Shin Sang Woon, 

Head of Co-Prosperity Management Department HHI, di Jakarta, Senin (25 juli 2022).Afriansyah Noor 

berharap kepada P3MI tersebut dapat segera memenuhi Term and Conditions dimaksud dan segera 

menyiapkan CPMI yang kompeten sesuai dengan uraian jabatan yang diminta oleh pihak HHI.Sementara 

kepada HHI, Kemnaker meminta untuk dapat menyediakan fasilitas bagi PMI yang memadai, agar mereka 

nantinya dapat bekerja dengan baik dan tentunya akan meningkatkan produktivitas perusahaan."Kami 

berharap kerja sama penempatan ini dapat berjalan lebih baik dengan menjunjung tinggi pelindungan 

dan kesejahteraan bagi PMI," ujar Afriansyah Noor. 
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Title Sektor Ketenagakerjaan Mulai Pulih, Jumlah Penduduk Bekerja 

Bertambah 4,55 Juta Orang 

Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/26/sektor-ketenagakerjaan-mulai-pulih-

jumlah-penduduk-bekerja-bertambah-455-juta-orang 

Summary Kemnaker mencatat jumlah penduduk bekerja dalam setahun terakhir bertambah mencapai 

4,55 juta orang. "Jumlah penduduk bekerja bertambah 4,55 juta orang dalam kurun waktu 

satu tahun terakhir dari 131,06 juta orang pada tahun 2021 menjadi 135,61 juta orang pada 

tahun 2022," kita Ida dalam keterangannya, Selasa (26/7/2022). 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menyatakan kondisi sektor ketenagakerjaan 

menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah sekitar 2 tahun menghadapi pandemi COVID-19.Salah satu 

indikator Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan meningkatnya penduduk yang 

bekerja.Kemnaker mencatat jumlah penduduk bekerja dalam setahun terakhir bertambah mencapai 4,55 

juta orang."Jumlah penduduk bekerja bertambah 4,55 juta orang dalam kurun waktu satu tahun terakhir 

dari 131,06 juta orang pada tahun 2021 menjadi 135,61 juta orang pada tahun 2022," kita Ida dalam 

keterangannya, Selasa (26/7/2022).Geliat penciptaan lapangan kerja terjadi pada sektor pertanian, 

pertambangan dan penggalian, industri, listrik gas dan air, konstruksi, transportasi dan pergudangan, 

serta akomodasi dan makan minum.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat dari 68,08 

persen pada tahun 2021 menjadi 69,06 % pada tahun 2022.Menurutnya, ini mengindikasikan bahwa 

penduduk usia kerja menjadi lebih aktif untuk masuk ke dalam pasar kerja, sekaligus tanda bahwa 

penduduk usia kerja mulai menunjukkan perbaikan kondisi pasar kerja paska pandemi COVID-19.Selain 

itu, tingkat pengangguran terbuka menurun dari 6,26 % pada Februari 2021 menjadi 5,83 % pada Februari 

2022.Dalam konteks ini, jumlah pengangguran karena Covid-19 menurun dari 1,62 juta orang menjadi 

0,96 juta orang pada periode yang sama.Selain itu, jumlah penduduk yang berstatus sementara tidak 

bekerja karena Covid-19 menurun dari 1,11 juta orang pada tahun 2021 menjadi 0,58 juta orang pada 

tahun 2022.Ida mengatakan bahwa penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja juga 

mengalami penurunan dari 15,72 juta orang pada tahun 2021 menjadi 9,44 juta orang pada tahun 

2022."Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa kondisi waktu produktif (waktu bekerja) tenaga kerja 
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Indonesia semakin membaik," ucapnya.Selain itu, rata-rata upah buruh di Indonesia mengalami 

peningkatan dari Rp. 2.860.630,- pada tahun 2021 menjadi Rp. 2.892.537,- pada tahun 

2022.Menurutnya, meskipun rata-rata upah buruh belum meningkat secara signifikan, namun hal ini 

paling tidak menunjukkan adanya perbaikan dari sisi pendapatan pekerja.Jumlah kepesertaan aktif BPJS 

Ketenagakerjaan terus dijaga peningkatannya selama masa pandemi dari 29,98 juta orang pada tahun 

2020 menjadi 32,30 juta orang pada Mei 2022."Seluruh perbaikan tersebut bermuara pada menurunnya 

tingkat kemiskinan dari 10,14 % pada Maret 2021 menjadi 9,54 % pada Maret 2022. Secara nominal, 

jumlah penduduk miskin menurun dari 27,54 juta orang menjadi 26,16 juta orang pada periode yang 

sama," ujarnya. 
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Title Warga Ciamis Ini Sudah 2 Hari Gelar Aksi Mogok Makan di 

Depan Kemenaker 

Author Sejenak Online 

Media Sejenak.online Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Negative 

Link http://sejenak.online/berita/hot/warga-ciamis-ini-sudah-2-hari-gelar-aksi-mogok-makan-

di-depan-kemenaker 

Summary Jakarta-. Heriyanto warga Ciamis, Jawa Barat menggelar aksi mogok makan di depan kantor 

Kemenaker. "2 hari ini, saya sendiri," kata Heri saat dihubungi, Selasa (26/7/2022). Hal ini 

dilakukan Heriyanto untuk meminta haknya sebagai pekerja berupa upah hingga jaminan 

kecelakaan kerja. Aksi mogok makan ini dilakukan Heriyanto seorang diri. 

 

Jakarta -Heriyanto warga Ciamis, Jawa Barat menggelar aksi mogok makan di depan kantor Kemenaker. 

Hal ini dilakukan Heriyanto untuk meminta haknya sebagai pekerja berupa upah hingga jaminan 

kecelakaan kerja.Aksi mogok makan ini dilakukan Heriyanto seorang diri. Herianto mengaku sudah dua 

hari melakukan aksi mogok makan di depan Kemenaker RI."2 hari ini, saya sendiri," kata Heri saat 

dihubungi, Selasa (26/7/2022).Heri mengatakan sebelumnya sempat mengalami kecelakaan kerja. Hal ini 

terjadi pada tahun 2007 dimana saat itu dia bekerja di PT BHL (BUMI HUTANI LESTARI) Kabupaten 

Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.Heri menyebutkan sudah bekerja sekitar 4 tahun sebagai 

pengairan untuk orang chemis atau semprot lahan mematikan rumput lalu dialihkan ke bagian 

pengawasan alat berat. Pada tanggal 2 Januari 2015, Heri mengaku dirinya diminta untuk lembur 

mengawasi alat berat yang melakukan perbaikan kebun dan jalan.Pada saat tengah melakukan 

pengecekan, Heri mengalami kecelakaan kerja dan terjepit alat berat. Hal ini membuatnya mengalami 

tulang remuk dan retak pada punggung."Pada saat saya sedang mengecek pancang jembatan, saya 

kesengol dan ke jepit burit alat berat ekskavator yang sedang memutar. Atas kecelakaan kerja tersebut 

saya dibawa ke klinik dan kemudian saya dirujuk ke RS Doris Silvanus Palangkaraya, akibat dari kecelakaan 

tersebut saya mengalami tulang remuk dan retak pada punggung yang kemudian saat ini saya mengalami 

cacat permanen," tuturnya."Setelah insiden kecelakaan kerja saya mengalami tindakan diskriminatif 

diantaranya adalah memaksa saya harus bekerja di luar dari pekerjaan semula, saya harus bekerja 

menyapu dan membawa sampah dan dipaksa terus bekerja dimana kondisi kesehatan saya belum pulih, 

karena pekerjaan berat yang diberikan kepada saya kondisi kesehatan saya kembali memburuk," 

sambungnya.Selanjutnya, Heri mengatakan pada tahun 2018 dia diminta untuk menandatangani surat 

dan dijanjikan akan mendapatkan pesangon hingga uang penghargaan. Namun Heri mengatakan hal itu 

tak kunjung didapatkan. Dia pun mengaku baru mengetahui surat tersebut berisi surat pengunduran 

diri."Tahun 2018 dalam kondisi kesehatan saya yang sedang menurun karena terjadi peradangan pada 

luka-luka saya, pada saat itu saya dipaksa untuk menandatangani sebuah surat dengan janji bila 

menandatangani surat tersebut saya akan diberikan pesangon, uang penghargaan, uang jaminan 

kecelakaan kerja dan berstatus pensiun dini, namun ternyata saya baru mengetahui bahwa surat itu 

adalah berisi surat pengunduran diri," tuturnya.Atas kejadian tersebut, Heri melakukan aksinya dan 

meminta kepada Kemenaker untuk memberikan sanksi ke perusahaan tempatnya bekerja. Serta 

meminta agar perusahaan memberikan hak-haknya sebagai karyawan."Meminta Kementerian 

memberikan sanksi tegas atas tindakan sewenang-wenang dan melawan hukum yang dilakukan kepada 

saya dan pekerja yang lain. Mendesak agar pihak PT BUMI HUTANI untuk segera memberikan hak-hak 
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saya sebagai pekerja di antaranya adalah upah dan jaminan kecelakaan kerja dan lain-lain," tuturnya.Heri 

sendiri mengaku selama melakukan aksinya telah bertemu dengan perwakilan Kemenaker. Namun Heri 

menilai tidak ada ketegasan dari Kemenaker dalam kejadian yang menimpanya."Ada tapi mereka cuma 

janji-janji aja saya dari 2019. Kemnaker tapi nggak ada kata serius dalam penanganan perkara yang saya 

hadapi," ujar Heri.(dwia/idn) 
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Title Dapat Sinyal BSU 2022 Cair, Menaker Ida Fauziyah Beri Kepastian 

Kapan Tanggal Cairnya? 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793980431/dapat-sinyal-bsu-2022-cair-menaker-

ida-fauziyah-beri-kepastian-kapan-tanggal-cairnya 

Summary Berikut pernyataan resmi dari Menaker Ida Fauziyah soal Pencairan Bantuan Subsidi Upah. 

Kapan BSU 2022 cair? LENGKONG, AYOBANDUNG. COM-- Pertanyaan kapan BSU 2022 cair, 

masih menjadi topik hangat yang diperbincangkan para pekerja atau buruh. 

 

 

 

Kapan BSU 2022 cair? Berikut pernyataan resmi dari Menaker Ida Fauziyah soal Pencairan Bantuan 

Subsidi Upah.LENGKONG, AYOBANDUNG. COM -- Pertanyaan kapan BSU 2022 cair, masih menjadi topik 

hangat yang diperbincangkan para pekerja atau buruh.Karena sampai akhir bulan Juli, kapan BSU 2022 

cair masih belum diketahui, seringkali para pekerja menanyakannya langsung melalui Instagram resmi 

milik Kemnaker.Seperti diketahui, pada 1 Mei 2022 lalu Kemnaker memberikan pernyataan bahwa BSU 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 akan kembali cair."Untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, 

pemerintah (melalui Kemnaker) kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji atau Upah (BSU) bagi pekerja 

atau buruh di tahun 2022," tulis Kemnaker melalui laman resmi Instagram milik Kementerian 

KetenagakerjaanPernyataan di atas bukan hanya wacana, karena Kemnaker telah mengalokasikan dana 

sebesar Rp8,8 triliun untuk merealisasikan program BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022.Pada Bantuan 

Subsidi Upah di tahun 2022 ini, nantinya para pekerja akan menerima bantuan sebesar Rp500. 000 

selama 2 bulan, dan dibayarkan selama 1 tahap.: BSU 2022 Rp1 Juta Cair ke E-Wallet? Cek, Ini Daftar 

Rekening Bank Penyalur BSU BPJS KetenagakerjaanArtinya para pekerja akan menerima bantuan 

langsung sebesar Rp1 juta, jumlah ini sama dengan tahun sebelumnya pada BSU BPJS Ketenagakerjaan 

2021. 
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Title BSU 2022 Rp1 Juta Cair ke E-Wallet? Cek, Ini Daftar Rekening Bank 

Penyalur BSU BPJS Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793980311/bsu-2022-rp1-juta-cair-ke-e-wallet-

cek-ini-daftar-rekening-bank-penyalur-bsu-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary Bisakah BSU 2022 Rp1 juta cair ke e-wallet? Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai 

pencairan BSU 2022, perlu diketahui bahwa e-wallet adalah layanan elektronik yang 

berfungsi untuk melakukan pembayaran. Lalu apakah pencairan BSU 2022 bisa melalui e-

wallet? Perhatikan informasi di bawah ini hingga selesai agar tak keliru. : BSU 2022 Jadi Cair 

atau Tidak? 

 

 

 

Bisakah BSU 2022 Rp1 juta cair ke e-wallet? Simak di bawah ini daftar rekening bank penyalur Bantuan 

Subsidi Upah BPJS Ketenagakerjaan 2022.Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai pencairan BSU 

2022, perlu diketahui bahwa e-wallet adalah layanan elektronik yang berfungsi untuk melakukan 

pembayaran.E-wallet lebih dikenal dengan dompet digital yang memudahkan penggunanya melakukan 

pengiriman uang tanpa melalui rekening bank. Lalu apakah pencairan BSU 2022 bisa melalui e-wallet? 

Perhatikan informasi di bawah ini hingga selesai agar tak keliru.: BSU 2022 Jadi Cair atau Tidak? Ini 

Penjelasan Kemnaker Soal Pencairan Rp1 JutaPekerja dan buruh saat ini tengah harap-harap cemas 

menunggu pencairan Bantuan Subsidi Upah BPJS Ketenagakerjaan.Dilansir dari Instagram resmi 

@kemnaker, banyak calon penerima yang merasa resah pasalnya belum ada tanda-tanda bantuan subsidi 

ini akan dicairkan.BSU 2022 dijanjikan akan cair pada bulan April lalu namun hingga saat ini Kemnaker 

belum juga mencairkan bantuan Rp1 juta ke penerima.: Siap-siap! Ini Tanda BSU BPJS Ketenagakerjaan 

2022 Cair ke Rekening AndaUntuk mendapatkan bantuan ini, calon penerima harus memenuhi syarat 

berdasarkan Permenaker RI No 16 Tahun 2022. Apa saja? 
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Title Menaker Sebut Kondisi Ekonomi Sektor Ketenagakerjaan Tunjukkan 

Pemulihan 

Author Lpp Rri 

Media Assets.rri.co.id Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://assets.rri.co.id/ekonomi/1553598/menaker-sebut-kondisi-ekonomi-sektor-

ketenagakerjaan-tunjukkan-pemulihan 

Summary KBRN, Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, kondisi 

perekonomian Indonesia, khususnya di sektor ketenagakerjaan menunjukkan tanda-tanda 

pemulihan. "Ini mengindikasikan bahwa penduduk usia kerja menjadi lebih aktif untuk 

masuk ke dalam pasar kerja, sekaligus tanda bahwa penduduk usia kerja mulai menunjukkan 

optimisme terhadap perbaikan kondisi pasar kerja dalam konteks pemulihan ekonomi paska 

pandemi Covid-19," kata Menaker dalam siaran pers yang diterima, Selasa (26/7/2022). 

Setelah sekitar dua tahun menghadapi pandemi Covid-19. Ida mengungkapkan, kondisi 

pemulihan perekonomian di sektor ketenegakaerjaan setidaknya terlihat pada enam hal. 

 

 

 

KBRN, Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, kondisi perekonomian 

Indonesia, khususnya di sektor ketenagakerjaan menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Setelah sekitar 

dua tahun menghadapi pandemi Covid-19. Ida mengungkapkan, kondisi pemulihan perekonomian di 

sektor ketenegakaerjaan setidaknya terlihat pada enam hal. Pertama, pertumbuhan ekonomi pada 

triwulan I 2022 mencapai 5,01 persen (y-o-y). Sumber pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor 

Industri yaitu sebesar 1.06 persen. Kedua, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat dari 68,08 

persen pada tahun 2021, menjadi 69,06 persen pada tahun 2022. "Ini mengindikasikan bahwa penduduk 

usia kerja menjadi lebih aktif untuk masuk ke dalam pasar kerja, sekaligus tanda bahwa penduduk usia 

kerja mulai menunjukkan optimisme terhadap perbaikan kondisi pasar kerja dalam konteks pemulihan 

ekonomi paska pandemi Covid-19," kata Menaker dalam siaran pers yang diterima, Selasa (26/7/2022). 

Ketiga, kata Ida, tingkat pengangguran terbuka menurun dari 6,26 persen pada Februari 2021 menjadi 

5,83 persen pada Februari 2022. Dalam konteks ini, jumlah pengangguran karena Covid-19 menurun dari 

1,62 juta orang menjadi 0,96 juta orang pada periode yang sama. Selain itu, jumlah penduduk yang 

berstatus sementara tidak bekerja akibat Covid-19 menurun dari 1,11 juta orang pada tahun 2021, 

menjadi 0,58 juta orang pada tahun 2022. Lebih jauh, ia mengatakan penduduk bekerja yang mengalami 
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pengurangan jam kerja juga mengalami penurunan dari 15,72 juta orang pada tahun 2021, menjadi 9,44 

juta orang pada tahun 2022. "Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa kondisi waktu produktif (waktu 

bekerja) tenaga kerja Indonesia semakin membaik," ucapnya. Keempat, jumlah penduduk bekerja 

bertambah 4,55 juta orang dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Dari 131,06 juta orang pada tahun 

2021 menjadi 135,61 juta orang pada tahun 2022. Ida menyebut, geliat penciptaan lapangan kerja terjadi 

pada sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri, listrik gas dan air, konstruksi, transportasi 

dan pergudangan, serta akomodasi dan makan minum. Kelima, rata-rata upah buruh di Indonesia 

mengalami peningkatan dari Rp2.860.630 pada tahun 2021 menjadi Rp2.892.537 pada tahun 2022. 

Meskipun rata-rata upah buruh belum meningkat secara signifikan, lanjut Ida, hal ini paling tidak 

menunjukkan adanya perbaikan dari sisi pendapatan pekerja. Keenam, jumlah kepesertaan aktif BPJS 

Ketenagakerjaan dapat terus dijaga peningkatannya selama masa pandemi. Dari 29,98 juta orang pada 

tahun 2020 menjadi 32,30 juta orang pada Mei 2022. "Seluruh perbaikan tersebut bermuara pada 

menurunnya tingkat kemiskinan dari 10,14 persen pada Maret 2021 menjadi 9,54 persen pada Maret 

2022. Secara nominal, jumlah penduduk miskin menurun dari 27,54 juta orang menjadi 26,16 juta orang 

pada periode yang sama," ujarnya. 
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Title Menaker Sebut Kondisi Ekonomi Sektor Ketenagakerjaan 

Tunjukkan Pemulihan 

Author Lukman Tara 

Media Rrinews Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://rri.co.id/ekonomi/1553598/menaker-sebut-kondisi-ekonomi-sektor-

ketenagakerjaan-tunjukkan-pemulihan 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, kondisi perekonomian 

Indonesia, khususnya di sektor ketenagakerjaan menunjukkan tanda-tanda pemulihan. "Ini 

mengindikasikan bahwa penduduk usia kerja menjadi lebih aktif untuk masuk ke dalam pasar 

kerja, sekaligus tanda bahwa penduduk usia kerja mulai menunjukkan optimisme terhadap 

perbaikan kondisi pasar kerja dalam konteks pemulihan ekonomi paska pandemi Covid-19," 

kata Menaker dalam siaran pers yang diterima, Selasa (26/7/2022). Setelah sekitar dua tahun 

menghadapi pandemi Covid-19. Ida mengungkapkan, kondisi pemulihan perekonomian di 

sektor ketenegakaerjaan setidaknya terlihat pada enam hal. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, kondisi perekonomian Indonesia, 

khususnya di sektor ketenagakerjaan menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Setelah sekitar dua tahun 

menghadapi pandemi Covid-19.Ida mengungkapkan, kondisi pemulihan perekonomian di sektor 

ketenegakaerjaan setidaknya terlihat pada enam hal. Pertama, pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 

2022 mencapai 5,01 persen (y-o-y).Sumber pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor Industri yaitu 

sebesar 1.06 persen. Kedua, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat dari 68,08 persen pada 

tahun 2021, menjadi 69,06 persen pada tahun 2022."Ini mengindikasikan bahwa penduduk usia kerja 

menjadi lebih aktif untuk masuk ke dalam pasar kerja, sekaligus tanda bahwa penduduk usia kerja mulai 

menunjukkan optimisme terhadap perbaikan kondisi pasar kerja dalam konteks pemulihan ekonomi 

paska pandemi Covid-19," kata Menaker dalam siaran pers yang diterima, Selasa (26/7/2022).Ketiga, kata 

Ida, tingkat pengangguran terbuka menurun dari 6,26 persen pada Februari 2021 menjadi 5,83 persen 

pada Februari 2022. Dalam konteks ini, jumlah pengangguran karena Covid-19 menurun dari 1,62 juta 

orang menjadi 0,96 juta orang pada periode yang sama.Selain itu, jumlah penduduk yang berstatus 

sementara tidak bekerja akibat Covid-19 menurun dari 1,11 juta orang pada tahun 2021, menjadi 0,58 

juta orang pada tahun 2022.Lebih jauh, ia mengatakan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan 
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jam kerja juga mengalami penurunan dari 15,72 juta orang pada tahun 2021, menjadi 9,44 juta orang 

pada tahun 2022."Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa kondisi waktu produktif (waktu bekerja) 

tenaga kerja Indonesia semakin membaik," ucapnya.Keempat, jumlah penduduk bekerja bertambah 4,55 

juta orang dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Dari 131,06 juta orang pada tahun 2021 menjadi 

135,61 juta orang pada tahun 2022.Ida menyebut, geliat penciptaan lapangan kerja terjadi pada sektor 

pertanian, pertambangan dan penggalian, industri, listrik gas dan air, konstruksi, transportasi dan 

pergudangan, serta akomodasi dan makan minum.Kelima, rata-rata upah buruh di Indonesia mengalami 

peningkatan dari Rp2.860.630 pada tahun 2021 menjadi Rp2.892.537 pada tahun 2022.Meskipun rata-

rata upah buruh belum meningkat secara signifikan, lanjut Ida, hal ini paling tidak menunjukkan adanya 

perbaikan dari sisi pendapatan pekerja.Keenam, jumlah kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan dapat 

terus dijaga peningkatannya selama masa pandemi. Dari 29,98 juta orang pada tahun 2020 menjadi 32,30 

juta orang pada Mei 2022."Seluruh perbaikan tersebut bermuara pada menurunnya tingkat kemiskinan 

dari 10,14 persen pada Maret 2021 menjadi 9,54 persen pada Maret 2022. Secara nominal, jumlah 

penduduk miskin menurun dari 27,54 juta orang menjadi 26,16 juta orang pada periode yang sama," 

ujarnya. 
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Title [Berita]Polda Metro Akan Bahas Pengaturan Jam Kerja Pekerja 

dengan Instansi Terkait 

Author Copyright 

Media Creacorridor.com Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.creacorridor.com/2022/07/beritapolda-metro-akan-bahas-pengaturan-jam-

kerja-pekerja-dengan-instansi-terkait.html 

Summary Dalam pertemuan dengan pihak-pihak terkait, Polda Metro Jaya akan menghimpun setiap 

masukan yang disampaikan terkait kebijakan tersebut. Polda Metro Jaya menyebut bahwa 

pengaturan jam kerja bagi para pekerja di Ibu Kota masih sebatas usulan dan masih harus 

dimatangkan kembali. Wadirlantas Polda Metro Jaya AKBP Rusdy Pramana mengatakan 

bahwa wacana pengaturan jam kerja bagi para pekerja di Jakarta masih bergulir. "Ini 

namanya usulan, ide yang kami harus bicarakan dengan masing-masing instansi terkait. 

 

Polda Metro Jaya menyebut bahwa pengaturan jam kerja bagi para pekerja di Ibu Kota masih sebatas 

usulan dan masih harus dimatangkan kembali. Pembahasan masih dilakukan secara internal. Wadirlantas 

Polda Metro Jaya AKBP Rusdy Pramana mengatakan bahwa wacana pengaturan jam kerja bagi para 

pekerja di Jakarta masih bergulir. Polisi akan mengundang pihak-pihak terkait untuk dimintai masukan 

terkait rencana penerapan kebijakan untuk rangka mengurai kemacetan di Ibu Kota. "Langkah-langkah 

koordinasi sudah. Ini tentunya ditindaklanjuti, contohnya Minggu depan kami akan rapat dan 

mengundang pihak-pihak stakeholder terkait," ujar Rusdy, Selasa (26/7/2022). Dalam pertemuan dengan 

pihak-pihak terkait, Polda Metro Jaya akan menghimpun setiap masukan yang disampaikan terkait 

kebijakan tersebut. Dia berharap rencana kepolisian mengatur jam kerja untuk mengurai kemacetan 

dapat semakin matang. "Ini namanya usulan, ide yang kami harus bicarakan dengan masing-masing 

instansi terkait. Ada Dinas Perhubungan, sampai Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian PAN-

RB barangkali," kata Rusdy. "Ini sedang kami minta masukan, kira-kira pihak mana saja yang bisa kami 

ajak untuk duduk bersama membahas tentang usulan ini," tuturnya. Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas 

Polda Metro Jaya Komisaris Besar Latif Usman menyiapkan sejumlah program untuk mengatasi 

kemacetan di Jakarta. Salah satunya jam keberangkatan pekerja diatur supaya tidak menumpuk pada jam 

yang sama. Usulan itu, berdasarkan hasil analisis terkait kemacetan Jakarta pada jam rawan di pagi hari. 

Mobilitas pekerja hingga pelajar berangkat pada jam bersamaan menjadi penyebab kemacetan di jalan. 

"Jam 06.00 sampai 09.00 pagi itu padat di Jakarta. Nah, jam 09.00 sampai 14.00 siang agak lengang. 

Maksud saya, jam sembilan pagi ini ada pengaturan kegiatan masyarakat," kata Latif di Jakarta, Rabu 

(20/7/2022). 
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Title Berita Liga Indonesia - Jadwal Klasemen, Hasil dan Berita terbaru 

Liga Indonesia 

Author Admin 

Media 31left.com Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Neutral 

Link http://31left.com/berita-liga-indonesia-jadwal-klasemen-hasil-dan-berita-terbaru-liga-

indonesia-31left-59 

Summary Berita Liga Italia- Jadwal Klasemen, Hasil dan Berita terbaru Liga Italia | 31left. Sejumlah 

Kesepakatan Indonesia-China Usia Pertemuan Jokowi dan Xi Jinping | 31left. News Blog. 

Menaker: Pemerintah Hormati Uji Formil UU Cipta Kerja Secara Elegan | 31left. 

 

 

 

 News BlogMenaker: Pemerintah Hormati Uji Formil UU Cipta Kerja Secara Elegan | 31leftBerita Liga Italia 

- Jadwal Klasemen, Hasil dan Berita terbaru Liga Italia | 31leftSejumlah Kesepakatan Indonesia-China Usia 

Pertemuan Jokowi dan Xi Jinping | 31left 

  



 

180 

 

Title Besok, Komnas HAM Akan Periksa Semua CCTV, Ponsel, dan 

Komunikasi Terkait Kematian Brigadir J 

Author Admin 

Media 31left.com Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Negative 

Link http://31left.com/besok-komnas-ham-akan-periksa-semua-cctv-ponsel-dan-komunikasi-

terkait-kematian-brigadir-j-31left 

Summary Berita Liga Italia- Jadwal Klasemen, Hasil dan Berita terbaru Liga Italia | 31left. Sejumlah 

Kesepakatan Indonesia-China Usia Pertemuan Jokowi dan Xi Jinping | 31left. News Blog. 

Menaker: Pemerintah Hormati Uji Formil UU Cipta Kerja Secara Elegan | 31left. 
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- Jadwal Klasemen, Hasil dan Berita terbaru Liga Italia | 31leftSejumlah Kesepakatan Indonesia-China Usia 

Pertemuan Jokowi dan Xi Jinping | 31left 
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Title CSIS dan ICW Kritik Seleksi Anggota BPK yang Cenderung 

Akomodir Kader Partai 

Author Admin 

Media 31left.com Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://31left.com/csis-dan-icw-kritik-seleksi-anggota-bpk-yang-cenderung-akomodir-

kader-partai-31left 

Summary Berita Liga Italia- Jadwal Klasemen, Hasil dan Berita terbaru Liga Italia | 31left. Sejumlah 

Kesepakatan Indonesia-China Usia Pertemuan Jokowi dan Xi Jinping | 31left. News Blog. 

Menaker: Pemerintah Hormati Uji Formil UU Cipta Kerja Secara Elegan | 31left. 

 

 

 

 News BlogMenaker: Pemerintah Hormati Uji Formil UU Cipta Kerja Secara Elegan | 31leftBerita Liga Italia 

- Jadwal Klasemen, Hasil dan Berita terbaru Liga Italia | 31leftSejumlah Kesepakatan Indonesia-China Usia 

Pertemuan Jokowi dan Xi Jinping | 31left 

  



 

182 

 

Title Berita Liga Indonesia - Jadwal Klasemen, Hasil dan Berita terbaru 

Liga Indonesia 

Author Admin 

Media 31left.com Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Neutral 

Link http://31left.com/berita-liga-indonesia-jadwal-klasemen-hasil-dan-berita-terbaru-liga-

indonesia-31left-58 

Summary Berita Liga Italia- Jadwal Klasemen, Hasil dan Berita terbaru Liga Italia | 31left. Sejumlah 

Kesepakatan Indonesia-China Usia Pertemuan Jokowi dan Xi Jinping | 31left. News Blog. 

Menaker: Pemerintah Hormati Uji Formil UU Cipta Kerja Secara Elegan | 31left. 
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Pertemuan Jokowi dan Xi Jinping | 31left 
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Title BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 Juta 

Batai Cair ke Pekerja Kena PHK? 

Author _noname 

Media Ayo Surabaya Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783980875/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-

ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-batai-cair-ke-pekerja-kena-phk 

Summary Pekerja kena PHK sebelum BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair, apakah 

batal dapat Rp1 juta? AYOSURABAYA.COM-- Pemutusan hubungan kerja alias PHK apakah 

mempengaruhi penerimaan BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta?. 

Apakah artinya pekerja kena PHK yang seharusnya dapat BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 batal cair Rp1 juta?. Pekerja kena PHK mulai risau, apakah BSU BLT 

subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta batal cair bagi mereka yang tak lagi 

bekerja sebelum pencairan bantuan subsidi upah?. 

 

 

 

Pekerja kena PHK sebelum BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair, apakah batal dapat 

Rp1 juta? Simak informasi selengkapnya dalam artikel iniAYOSURABAYA.COM -- Pemutusan hubungan 

kerja alias PHK apakah mempengaruhi penerimaan BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 

Rp1 juta?Apakah artinya pekerja kena PHK yang seharusnya dapat BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 batal cair Rp1 juta?Pekerja kena PHK mulai risau, apakah BSU BLT subsidi gaji via 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta batal cair bagi mereka yang tak lagi bekerja sebelum pencairan 

bantuan subsidi upah?Kabar lengkap terkait pencairan BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 

2022 Rp1 juta bagi pekerja kena PHK merebak di kalangan pekerja.Terkait merebaknya isu tersebut, 

Kemnterian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan penjelasan mengenai pekerja kena PHK masih 

bisa dapat BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta atu tidak.Ketidakpastian nasib 

pekerja kena PHK padahal secara syarat dan ketentuan berhak menerima BSU 2022, membuat pekerja 

calon penerima dana tersebut resah. 
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Title Menaker: Kondisi Ekonomi Sektor 

Ketenagakerjaan Mulai Tunjukkan Pemulihan - 

KORAN NUSANTARA 

Author Kurniawan 

Mediakorannusantara.Com 

Media Mediakorannusantara.com Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://mediakorannusantara.com/menaker-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-

mulai-tunjukkan-pemulihan 

Summary Com- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menyatakan bahwa kondisi 

perekonomian Indonesia, khususnya di sektor ketenagakerjaan menunjukkan tanda-tanda 

pemulihan setelah sekitar 2 tahun menghadapi pandemi COVID-19. Menaker mengatakan, 

kondisi pemulihan perekonomian di sektor ketenegakaerjaan tersebut setidaknya terlihat 

pada enam hal. "Itu mengindikasikan bahwa penduduk usia kerja menjadi lebih aktif untuk 

masuk ke dalam pasar kerja, sekaligus tanda bahwa penduduk usia kerja mulai menunjukkan 

optimisme terhadap perbaikan kondisi pasar kerja dalam konteks pemulihan ekonomi paska 

pandemi COVID-19," kata Menaker melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Selasa 

(26/7/2022). Jakarta, mediakorannusantara. 

 

 

 

Jakarta, mediakorannusantara. com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menyatakan 

bahwa kondisi perekonomian Indonesia, khususnya di sektor ketenagakerjaan menunjukkan tanda-tanda 

pemulihan setelah sekitar 2 tahun menghadapi pandemi COVID-19.Menaker mengatakan, kondisi 

pemulihan perekonomian di sektor ketenegakaerjaan tersebut setidaknya terlihat pada enam hal. 

Pertama, pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2022 mencapai 5,0 persen ( year on year /y-o-y). 

Sumber pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor Industri yaitu sebesar 1,06 persen.Kedua, Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat dari 68,08 perse pada tahun 2021 menjadi 69,06 persen 

pada 2022."Itu mengindikasikan bahwa penduduk usia kerja menjadi lebih aktif untuk masuk ke dalam 

pasar kerja, sekaligus tanda bahwa penduduk usia kerja mulai menunjukkan optimisme terhadap 

perbaikan kondisi pasar kerja dalam konteks pemulihan ekonomi paska pandemi COVID-19," kata 

Menaker melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (26/7/2022).Ketiga, tingkat pengangguran 

terbuka menurun dari 6,26 persen pada Februari 2021 menjadi 5,83 persen pada Februari 2022. Dalam 

konteks itu, jumlah pengangguran karena COVID-19 menurun dari 1,62 juta orang menjadi 0,96 juta 
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orang pada periode yang sama.Selain itu, jumlah penduduk yang berstatus sementara tidak bekerja 

karena COVID-19 menurun dari 1,11 juta orang pada 2021 menjadi 0,58 juta orang pada 2022.Lebih jauh 

ia mengatakan bahwa penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja juga mengalami 

penurunan dari 15,72 juta orang pada 2021 menjadi 9,44 juta orang pada 2022."Kondisi yang demikian 

menunjukkan bahwa kondisi waktu produktif (waktu bekerja) tenaga kerja Indonesia semakin membaik," 

ucapnya.Keempat, jumlah penduduk bekerja bertambah 4,55 juta orang dalam kurun waktu satu tahun 

terakhir dari 131,06 juta orang pada 2021 menjadi 135,61 juta orang pada 2022.Geliat penciptaan 

lapangan kerja terjadi pada sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri, listrik gas dan air, 

konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta akomodasi dan makan minum.Kelima, rata-rata upah 

buruh di Indonesia mengalami peningkatan dari Rp2.860.630,- pada 2021 menjadi Rp2.892.537,- pada 

2022. Menurutnya, meskipun rata-rata upah buruh belum meningkat secara signifikan, namun hal ini 

paling tidak menunjukkan adanya perbaikan dari sisi pendapatan pekerja.Keenam, jumlah kepesertaan 

aktif BPJS Ketenagakerjaan dapat terus dijaga peningkatannya selama masa pandemi dari 29,98 juta 

orang pada 2020 menjadi 32,30 juta orang pada Mei 2022."Seluruh perbaikan tersebut bermuara pada 

menurunnya tingkat kemiskinan dari 10,14 persen pada Maret 2021 menjadi 9,54 persen pada Maret 

2022. Secara nominal, jumlah penduduk miskin menurun dari 27,54 juta orang menjadi 26,16 juta orang 

pada periode yang sama," ujarnya. 
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Title Bekali Parpol Tak Korupsi, KPK Gelar Program PCB 

Terpadu 

Author Please Enter Your Name 

Here 

Media Pontas.id Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://pontas.id/2022/07/26/bekali-parpol-tak-korupsi-kpk-gelar-program-pcb-terpadu 

Summary Melalui kegiatan pembekalan antikorupsi yang merupakan rangkaian kegiatan program 

Politik Cerdas Beritegritas (PCB) Terpadu 2022, KPK fokus mendorong penguatan integritas 

internal partai politik. Kali ini pembekalan diberikan untuk para pengurus dan kader Partai 

Kebangkitan Bangsa (PKB)," kata PltJuru Bicara KPK, Ipi Maryati di Gedung Pusat Edukasi 

Antikorupsi KPK, Selasa (26/7/2022). Ipi memaparkan, Pada tahun 2016- 2017 KPK bersama 

LIPI melakukan kajian yang mengidentifikasi lima masalah utama terkait integritas partai 

politik. Dalam acara tersebut, kata Ipi, Ketua KPK Firli Bahuri akan membuka kegiatan 

bersama Wakil Ketum PKB Ida Fauziyah dan Sekjen Hasanuddin Wahid. 

 

 

 

 Melalui kegiatan pembekalan antikorupsi yang merupakan rangkaian kegiatan program Politik Cerdas 

Beritegritas (PCB) Terpadu 2022, KPK fokus mendorong penguatan integritas internal partai 

politik.Sebab, parpol yang berintegritas merupakan landasan penting dalam membangun upaya 

pencegahan korupsi. Tidak terlepas karena proses politik seperti pemilihan pejabat publik ataupun proses 

penganggaran melibatkan peran sentral partai politik."Sesuai jadwal hari ini, akan dilaksanakan kembali 

pembekalan antikorupsi bagi partai politik. Kali ini pembekalan diberikan untuk para pengurus dan kader 

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)," kata PltJuru Bicara KPK, Ipi Maryati di Gedung Pusat Edukasi 

Antikorupsi KPK, Selasa (26/7/2022).Ipi memaparkan, Pada tahun 2016 - 2017 KPK bersama LIPI 

melakukan kajian yang mengidentifikasi lima masalah utama terkait integritas partai politik. Hasil kajian 

ini kemudian dikembangkan dan menghasilkan konsep tentang Sistem Integritas Partai Politik 

(SIPP)."Lima persoalan tersebut meliputi keterbukaan keuangan partai, sistem rekrutmen, sistem 

kaderisasi, penetapan kode etik serta implementasinya melalui mahkamah etik, dan demokratisasi 

internal," terangnya."Karenanya, SIPP menjadi salah satu materi yang diberikan pada setiap pembekalan 

antikorupsi PCB Terpadu 2022," tambah Ipi.Dalam acara tersebut, kata Ipi, Ketua KPK Firli Bahuri akan 

membuka kegiatan bersama Wakil Ketum PKB Ida Fauziyah dan Sekjen Hasanuddin Wahid. Setelah itu, 

dilanjutkan dengan pembekalan sejumlah materi oleh para pejabat di Kedeputian Pendidikan dan Peran 
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Serta Masyarakat KPK. Di antaranya tentang Penguatan Integritas dan pembahasan pembelajaran 

mandiri antikorupsi.Ipi juga menjelaskan, Berdasarkan konfirmasi yang kami terima kegiatan tersebut 

juga akan dihadiri secara langsung oleh sekitar 75 pengurus partai. Selebihnya para pengurus DPD/DPW 

dan DPC akan mengikuti kegiatan pembekalan secara daring.Sebagai informasi, PKB merupakan partai ke 

-10 setelah sebelumnya KPK memberikan pembekalan yang sama kepada jajaran pimpinan dan pengurus 

dari 9 parpol, yaitu PAN, PBB, Demokrat, Gerindra, PDIP, Golkar, Hanura, Berkarya, dan PKS. 
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Title PAN Bicara Peluang Erick Thohir Jadi Pendamping Capres Koalisi 

Indonesia Bersatu 

Author Admin 

Media 31left.com Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://31left.com/pan-bicara-peluang-erick-thohir-jadi-pendamping-capres-koalisi-

indonesia-bersatu-31left 

Summary Sejumlah Kesepakatan Indonesia-China Usia Pertemuan Jokowi dan Xi Jinping | 31left. News 

Blog. Menaker: Pemerintah Hormati Uji Formil UU Cipta Kerja Secara Elegan | 31left. Berita 

Liga Italia- Jadwal Klasemen, Hasil dan Berita terbaru Liga Italia | 31left. 

 

 

 

 News BlogMenaker: Pemerintah Hormati Uji Formil UU Cipta Kerja Secara Elegan | 31leftBerita Liga Italia 

- Jadwal Klasemen, Hasil dan Berita terbaru Liga Italia | 31leftSejumlah Kesepakatan Indonesia-China Usia 

Pertemuan Jokowi dan Xi Jinping | 31left 
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Title Pelaksanaan Citayam Fashion Week Disarankan Pindah ke Kota 

Tua 

Author Admin 

Media 31left.com Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Neutral 

Link http://31left.com/pelaksanaan-citayam-fashion-week-disarankan-pindah-ke-kota-tua-

31left 

Summary Menaker: Pemerintah Hormati Uji Formil UU Cipta Kerja Secara Elegan | 31left. News Blog. 

Berita Liga Italia- Jadwal Klasemen, Hasil dan Berita terbaru Liga Italia | 31left. Sejumlah 

Kesepakatan Indonesia-China Usia Pertemuan Jokowi dan Xi Jinping | 31left. 

 

 

 

 News BlogMenaker: Pemerintah Hormati Uji Formil UU Cipta Kerja Secara Elegan | 31leftBerita Liga Italia 

- Jadwal Klasemen, Hasil dan Berita terbaru Liga Italia | 31leftSejumlah Kesepakatan Indonesia-China Usia 

Pertemuan Jokowi dan Xi Jinping | 31left 
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Title Respons Bonge Ketika Gisel Melumasi Tangannya dengan Body 

Lotion 

Author Admin 

Media 31left.com Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Neutral 

Link http://31left.com/respons-bonge-ketika-gisel-melumasi-tangannya-dengan-body-lotion-

31left 

Summary News Blog. Menaker: Pemerintah Hormati Uji Formil UU Cipta Kerja Secara Elegan | 31left. 

Berita Liga Italia- Jadwal Klasemen, Hasil dan Berita terbaru Liga Italia | 31left. Sejumlah 

Kesepakatan Indonesia-China Usia Pertemuan Jokowi dan Xi Jinping | 31left. 

 

 

 

 News BlogMenaker: Pemerintah Hormati Uji Formil UU Cipta Kerja Secara Elegan | 31leftBerita Liga Italia 

- Jadwal Klasemen, Hasil dan Berita terbaru Liga Italia | 31leftSejumlah Kesepakatan Indonesia-China Usia 

Pertemuan Jokowi dan Xi Jinping | 31left 
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Title Buruh Desak Anies Baswedan Segera Banding Putusan PTUN 

Jakarta Terkait UMP DKI 

Author Admin 

Media 31left.com Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Neutral 

Link http://31left.com/buruh-desak-anies-baswedan-segera-banding-putusan-ptun-jakarta-

terkait-ump-dki-31left 

Summary News Blog. Menaker: Pemerintah Hormati Uji Formil UU Cipta Kerja Secara Elegan | 31left. 

Berita Liga Italia- Jadwal Klasemen, Hasil dan Berita terbaru Liga Italia | 31left. Sejumlah 

Kesepakatan Indonesia-China Usia Pertemuan Jokowi dan Xi Jinping | 31left. 

 

 

 

 News BlogMenaker: Pemerintah Hormati Uji Formil UU Cipta Kerja Secara Elegan | 31leftBerita Liga Italia 

- Jadwal Klasemen, Hasil dan Berita terbaru Liga Italia | 31leftSejumlah Kesepakatan Indonesia-China Usia 

Pertemuan Jokowi dan Xi Jinping | 31left 
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Title Jaksa KPK Tuntut 2 Penyuap Pejabat Pajak Masing-masing 3 dan 

4 Tahun Penjara 

Author Admin 

Media 31left.com Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Negative 

Link http://31left.com/jaksa-kpk-tuntut-2-penyuap-pejabat-pajak-masing-masing-3-dan-4-

tahun-penjara-31left 

Summary Berita Liga Italia- Jadwal Klasemen, Hasil dan Berita terbaru Liga Italia | 31left. Sejumlah 

Kesepakatan Indonesia-China Usia Pertemuan Jokowi dan Xi Jinping | 31left. Menaker: 

Pemerintah Hormati Uji Formil UU Cipta Kerja Secara Elegan | 31left. News Blog. 

 

 

 

 News BlogMenaker: Pemerintah Hormati Uji Formil UU Cipta Kerja Secara Elegan | 31leftBerita Liga Italia 
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Pertemuan Jokowi dan Xi Jinping | 31left 
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Title Indonesia Disebut Memiliki Tenaga Kerja Berlimpah Author Medcom 

Media Medcom.id Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/VNnOW4Ob-indonesia-disebut-memiliki-tenaga-

kerja-berlimpah 

Summary Indonesia disebut negara yang beruntung memiliki tenaga kerja berlimpah. Hal itu 

diungkapkan Ketua Umum Harmonisasi Integrasi Mitra Pengusaha Tenaga Kerja Indonesia 

(Himsataki) Tegap Herjadmo menyikapi arahan dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan 

Afriansyah Noor terkait banyaknya tenaga kerja usia produktif. Dia menyebut Indonesia dan 

Korea Selatan sudah lama bekerjasama. Pekerja Indonesia selalu mendapat nilai positif bagi 

perusahaan pengguna. 

 

Indonesia disebut negara yang beruntung memiliki tenaga kerja berlimpah. Peluang ini harus diambil dan 

dimanfaatkan semaksimal mungkin agar tenaga kerja yang ada memiliki peluang kerja di dalam dan luar 

negeri.Hal itu diungkapkan Ketua Umum Harmonisasi Integrasi Mitra Pengusaha Tenaga Kerja Indonesia 

(Himsataki) Tegap Herjadmo menyikapi arahan dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor 

terkait banyaknya tenaga kerja usia produktif.Tegap mengatakan, Himsataki akan berkoordinasi dengan 

Hyundai Heavy Industry (HHI) Korea Selatan demi terciptanya bisnis penempatan yang baik, terukur dan 

akuntabel.Dia menyebut Indonesia dan Korea Selatan sudah lama bekerjasama. Pekerja Indonesia selalu 

mendapat nilai positif bagi perusahaan pengguna."Reputasi itu harus dijaga agar gelombang kerja 

berikutnya tetap terjaga dan keterampilan serta perilaku pekerja menjadi jaminan bagi produktivitas 

perusahaan," kata Tegap, Selasa, 26 Juli 2022.Tegap bersyukur rencana penempatan PMI yang akan 

berkerja di Hyundai Heavy Industry (HHI) Korea Selatan disambut positif Wakil Menteri Ketenagakerjaan 

Afriansyah Noor dan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny 

Rhamdani."Kami akan memenuhi term and conditions yang dimaksud (Wamen Afriansyah) dan segera 

menyiapkan CPMI yang kompeten sesuai dengan uraian jabatan yang diminta oleh pihak HHI," 

ujarnyaTerkait BP2MI yang meminta penempatan para PMI ke Korea Selatan tidak dibebani biaya tinggi, 

Tegap memastikan semua agency bakal menjalankan dan mematuhi aturan yang berlaku. "Ia (Kepala 

BP2MI Benny Rhamdani) menggarisbawahi tak boleh ada monopoli terhadap agency yang ada di 

Indonesia. INi akan menjadi perhatian kami," ujarnya. 
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Title Kemnaker Beri Kepastian Jadwal Pencairan BSU 2022? Sinyal 

Sudah di Depan Mata 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayojakarta.com/news/pr-763981007/kemnaker-beri-kepastian-jadwal-

pencairan-bsu-2022-sinyal-sudah-di-depan-mata 

Summary Seperti diketahui, pada 1 Mei 2022 lalu Kemnaker memberikan pernyataan bahwa BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 akan kembali cair. "Untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, 

pemerintah (melalui Kemnaker) kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji atau Upah (BSU) 

bagi pekerja atau buruh di tahun 2022," tulis Kemnaker melalui laman resmi Instagram milik 

Kementerian Ketenagakerjaan. Berikut ini adalah informasi terbaru mengenai jadwal 

pencarian BSU 2022. Hingga kini, kapan BSU 2022 cair masih menjadi pertanyaan dari banyak 

pekerja dan buruh. 

 

 

 

Berikut ini adalah informasi terbaru mengenai jadwal pencarian BSU 2022.Hingga kini, kapan BSU 2022 

cair masih menjadi pertanyaan dari banyak pekerja dan buruh.Sejatinya, BSU 2022 cair pada April 

sebelum Hari Raya Idul Fitri 1444 H.Namun hingga akhir Juli tanda BSU 2022 cair tak kunjung 

terlihat.Seperti dilansir AyoJakarta. com dari AyoBandung. com dengan judulSeperti diketahui, pada 1 

Mei 2022 lalu Kemnaker memberikan pernyataan bahwa BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 akan kembali 

cair."Untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, pemerintah (melalui Kemnaker) kembali 

menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji atau Upah (BSU) bagi pekerja atau buruh di tahun 2022," tulis 

Kemnaker melalui laman resmi Instagram milik Kementerian Ketenagakerjaan 
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Title Polda Metro Sebut Pengaturan Jam Kerja untuk Urai Kemacetan di 

Jakarta Baru Sebatas Usulan 

Author _noname 

Media Kompas Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://megapolitan.kompas.com/read/2022/07/26/18372861/polda-metro-sebut-

pengaturan-jam-kerja-untuk-urai-kemacetan-di-jakarta 

Summary Wadirlantas Polda Metro Jaya AKBP Rusdy Pramana mengatakan, kepolisian masih 

membahas secara internal wacana pengaturan jam masuk kerja bagi para pekerja di Jakarta. 

Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Latif Usman menyiapkan 

sejumlah program untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Usulan itu, kata Latif, berdasarkan 

hasil analisis terkait kemacetan Jakarta pada jam rawan di pagi hari. "Jam 06.00 sampai 09.00 

pagi itu padat di Jakarta. 

 

Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa sampai saat ini wacana pengaturan jam kerja bagi para pekerja di 

Ibu Kota masih sebatas usulan dan masih harus dimatangkan kembali.Wadirlantas Polda Metro Jaya AKBP 

Rusdy Pramana mengatakan, kepolisian masih membahas secara internal wacana pengaturan jam masuk 

kerja bagi para pekerja di Jakarta.Setelah itu, kepolisian akan mengundang pihak-pihak terkait untuk 

dimintai masukan terkait kebijakan tersebut, dalam rangka mengurai kemacetan di Ibu Kota."Langkah-

langkah koordinasi sudah. Ini tentunya ditindaklanjuti, contohnya Minggu depan kami akan rapat dan 

mengundang pihak-pihak stakeholder terkait," kata Rusdy kepada wartawan, Selasa (26/7/2022).Dalam 

pertemuan dengan pihak-pihak terkait, kata Rusdy, Polda Metro Jaya akan menghimpun setiap masukan 

yang disampaikan terkait kebijakan tersebut.Dengan begitu, Rusdy berharap rencana kepolisian 

mengatur jam kerja untuk mengurai kemacetan dapat semakin matang."Ini namanya usulan, ide yang 

kami harus bicarakan dengan masing-masing instansi terkait. Ada Dinas Perhubungan sampai 

Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian PAN-RB barangkali," kata Rusdy."Ini sedang kami minta 

masukan, kira-kira pihak mana saja yang bisa kami ajak untuk duduk bersama membahas tentang usulan 

ini," imbuh dia.Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Latif Usman 

menyiapkan sejumlah program untuk mengatasi kemacetan di Jakarta.Salah satunya jam masuk pekerja 

diatur supaya tidak menumpuk pada jam yang sama.Usulan itu, kata Latif, berdasarkan hasil analisis 

terkait kemacetan Jakarta pada jam rawan di pagi hari.Dari hasil pengamatannya, mobilitas pekerja 

hingga pelajar berangkat pada jam bersamaan sehingga mengakibatkan kemacetan di jalan."Jam 06.00 

sampai 09.00 pagi itu padat di Jakarta. Nah, jam 09.00 sampai 14.00 siang agak lengang. Maksud saya, 

jam sembilan pagi ini ada pengaturan kegiatan masyarakat," kata Latif di Jakarta, Rabu (20/7/2022). 
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Title BP2MI: Negara Wajib Biayai Pekerja Migran Indonesia, Kebutuhan 

Anggaran Capai 8-9 Triliun Rupiah 

Author _noname 

Media Tribun Bali Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Neutral 

Link http://bali.tribunnews.com/2022/07/26/bp2mi-negara-wajib-biayai-pekerja-migran-

indonesia-kebutuhan-anggaran-capai-8-9-triliun-rupiah 

Summary Penempatan Pekerja Migran Indonesia ( PMI) ke luar negeri menjadi perhatian serius Badan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI). "Namun juga memiliki nilai strategis dan 

nilai tambah, yaitu dengan mendapatkan peningkatan keahlian, keterampilan, yang pada 

akhirnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan Indonesia di masa mendatang," bebernya. 

Di tahun 2020 Indonesia hanya bisa menempatkan sekitar 113 ribu pekerja dan di tahun 

2021 hanya bisa 72 ribu pekerja. Demikian juga dengan jumlah negara penempatan, jika 

sebelum COVID-19 Indonesia bisa menempatkan PMI ke 150 negara tapi karena situasi 

COVID-19 yang belum pulih secara global walaupun kasusnya sudah melandai, Indonesia 

baru bisa menempatkan PMI hanya ke 69 negara. 

 

 

 

Penempatan Pekerja Migran Indonesia ( PMI) ke luar negeri menjadi perhatian serius Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI).BP2MI bersama Komisi IX DPR RI tengah berupaya melakukan upaya-

upaya perlindungan kepada para PMI, memastikan para pahlawan devisa ini mendapatkan kelayakan 

saat m ngadu nasib di luar negeri.Pelaksana Tugas Sekretris Utama BP2MI, Irjen Pol Achmad Kartiko 

mengatakan, para pekerja migran yang dikirim mendapatkan gaji yang selayaknya hingga perlindungan 

dari negara yang ditempatkan.Menurutnya, negara membutuhkan anggara 8 hingga 9 Triliun Rupiah 

untuk pembiayaan perlindungan kepada PMI sebagaimana amanat undang undang sebagai payung 

hukum yang mewajibkan pemerintah memberikan perlindungab bagi PMI."Yang menjadi kendala PMI 

adalah pembiayaan sering sekali ketika job sudah ada, kena rentenir menjual harta benda, ternak, 

mencari pinjaman bunga tinggi. Ini PR besar," ungkapnya."Kami juga mengirimkan PMI dengan target 

yang cukup besar di tahun ini yang dicanangkan oleh Pak Ketua Benny sebagai tahun penempatan setelah 

dua tahun vakum pasca COVID-19," papar diaBP2MI juga melakukan terobosan item-item 

ketenagakerjaan termuat dalam skema, seperti pekerja kapal pesiar hingga Spa, yang banyak berasal dari 

BaliMenurut dia, bekerja di luar negeri tidak hanya diharapkan sebagai sumber penghasilan PMI dan 
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sumber devisa negara."Namun juga memiliki nilai strategis dan nilai tambah, yaitu dengan mendapatkan 

peningkatan keahlian, keterampilan, yang pada akhirnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan 

Indonesia di masa mendatang," bebernyaBP2MI telah menetapkan tahun 2022 sebagai tahun 

penempatan PMI sehingga untuk mendukung kebijakan itu, BP2MI telah melakukan upaya-upaya melalui 

pendekatan dengan pemerintah, mitra potensial di luar negeri, negara-negara kantong-kantong 

penempatan PMI maupun negara-negara baru, salah satunya melalui kegiatan Meeting employment.Ia 

tak menampik, dampak pandemi COVID-19 telah menyebabkan menurunnya secara signifikan jumlah 

penempatan PMI sehingga banyak menghilangkan kesempatan bagi PMI untuk mewujudkan mimpi-

mimpinya untuk bisa bekerja di luar negeri.Di tahun 2020 Indonesia hanya bisa menempatkan sekitar 

113 ribu pekerja dan di tahun 2021 hanya bisa 72 ribu pekerja."Ini disebabkan karena negara-negara 

penempatan PMI juga tutup dan ada pemulangan yang dilakukan oleh beberapa negara karena situasi 

pandemi COVID-19," tutur dia.Bila dibandingkan dengan rata-rata penempatan sebelum pandemi COVID-

19 sebesar 270 ribu setiap tahunnya sehingga sangat besar penurunannya.Demikian juga dengan jumlah 

negara penempatan, jika sebelum COVID-19 Indonesia bisa menempatkan PMI ke 150 negara tapi karena 

situasi COVID-19 yang belum pulih secara global walaupun kasusnya sudah melandai, Indonesia baru bisa 

menempatkan PMI hanya ke 69 negara."Artinya 81 negara penempatan belum membuka dan menerima 

PMI ke negaranya," kata dia.Namun, ada kabar baik di tahun 2022 ini, di tengah situasi COVID-19 yang 

sudah melandai.BP2MI telah menempatkan dan mencanangkan tahun 2022 sebagai penempatan dan 

sudah ada angka penempatan PMI ke luar negeri yang menunjukkan tren positif dan sangat 

menggembirakan."Terhitung dari tanggal 1 Januari sampai akhir Juli 2022 kita sudah menempatkan di 69 

negara dengan mencapai 75.929 PMI," papar dia.Pihaknya berharap bahwa melalui meeting employment 

di Bali ini menjadi forum terbaik untuk mempertemukan pelaksana penempatan di Indonesia dengan 

para pemberi kerja di luar negeri.Indonesia merupakan negara yang patut dijadikan sumber tenaga kerja 

yang berkualitas karena pemerintah fokus dan serius mempersiapkan calon pekerja migran yang benar-

benar terampil, profesional, dan memiliki keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan pilihan setiap 

jenis pekerjaan, memiliki kemampuan berbahasa asing yang cukup, memiliki sikap dan mental yang 

disiplin serta attitude yang baik."Bagi kami setiap PMI adalah harga diri bagi negara kami, mereka adalah 

pejuang keluarga dan pahlawan devisa yang wajib mendapatkan perlakuan yang hormat dari negara," 

ujarnya."Outcome dari acara ini adalah pengiriman PMI yang sebesar-besarnya dan kembali pada situasi 

sebelum COVID-19 sekitar 270 ribu PMI setiap tahun dan kalau bisa lebih," sambung Kartiko.Pengiriman 

PMI yang sebesar-besarnya tersebut dibarengi tenaga kerja yang terampil dan berkualitas.Di Bali, 

Pemprov Bali di era digitalisasi siap membuka lapangan kerja yang kompeten melalui sertifikasi, 

transformasi ketenagakerjaan."Kami sekarang sedang mendorong. Bukan kami memutuskan karena 

untuk memutuskan negara-negara yang bisa ditempatkan adalah dari Kementerian Ketenagakerjaan," 

ujarnya.Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, I Ketut Kariyasa Adnyana mengatakan masih terdapat 

beberapa pekerjaan rumah mengenai pekdeja migran yang harus diselesaikan pemerintah."Kita harus 

gencar kirim PMI ke Korea, di aana pertumbuhan penduduk minus, dan kita sedang dalam bonus 

demografi, sehingga SDM, regulasi, perjanjian dengan negara penempatan harus jelas dan negara wajib 

memberikan pembiayaan, menjamin keselamatan PMI sejak sebelum berangkat, sudah ditempatkan dan 

kembali ke negara asal," tuturnya. 
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Title Peluang kerja PMI di Korsel terbuka lebar Author _noname 

Media Antara Sulteng Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3019717/peluang-kerja-pmi-di-korsel-

terbuka-lebar 

Summary Peluang kerja Korea Selatan kembali terbuka lebar setelah dua pejabat teras bidang 

ketenagakerjaan secara terpisah bertemu dengan pimpinan perusahaan multi nasional asal 

negara itu di Jakarta. Peluang ini harus diambil dan dimanfaatkan semaksimal mungkin agar 

peluang kerja di perusahaan dan dari negara lain juga terbuka. Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor, dan Kepala Kepala Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, menyambut positif kerja sama 

penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) untuk bekerja di Hyundai Heavy Industry (HHI) 

di Korea Selatan. 

 

 

 

Peluang kerja Korea Selatan kembali terbuka lebar setelah dua pejabat teras bidang ketenagakerjaan 

secara terpisah bertemu dengan pimpinan perusahaan multi nasional asal negara itu di Jakarta.Wakil 

Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor, dan Kepala Kepala Badan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, menyambut positif kerja sama penempatan pekerja migran 

Indonesia (PMI) untuk bekerja di Hyundai Heavy Industry (HHI) di Korea Selatan."Pemerintah sangat 

peduli dan mendukung penuh penempatan PMI untuk bekerja di HHI," kata Wamenaker di laman resmi 

Kemenaker, Senin (25/7), dan menyatakan akan selektif memilih Perusahaan Penempatan Pekerja 

Migran Indonesia (P3MI) serta terus memantau kinerjanya."Kami sangat senang mendengar kesepakatan 

antara PT Putri Samawa Mandiri dengan Agency HNH terkait rencana penempatan PMI untuk bekerja di 

HHI, Korea Selatan," kata Afriansyah ketika menerima audiensi Shin Sang Woon, Head of Co-Prosperity 

Management Department HHI, di Jakarta, Senin (25/7).Afriansyah berharap P3MI tersebut segera 

memenuhi syarat dan kondisi (term and conditions) yang dimaksud dan segera menyiapkan calon PMI 

yang kompeten sesuai dengan uraian jabatan yang diminta oleh HHI.Sementara kepada HHI, Kemenaker 

meminta untuk dapat menyediakan fasilitas yang memadai bagi PMI agar mereka dapat bekerja dengan 

baik dan tentunya akan meningkatkan produktivitas perusahaan."Kami berharap kerja sama penempatan 

ini dapat berjalan lebih baik dengan menjunjung tinggi pelindungan dan kesejahteraan PMI," 
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katanya.Korea Selatan merupakan salah satu negara tujuan penempatan PMI selama ini. Kerja sama 

penempatan di Korea Selatan dilakukan melalui tiga skema.Pertama, penempatan oleh BP2MI dengan 

skema goverment to government (G to G) di bawah kerangka kerjasama Indonesia-Korsel dengan skema 

Employment Permit System (EPS).Kedua, penempatan oleh perusahaan penempatan pekerja migran 

Indonesia untuk penempatan PMI pada pemberi kerja berbadan hukum. Ketiga, PMI perseorangan 

sebagai pekerja profesional yang penempatannya tidak melalui pelaksana penempatan dan tidak 

dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor."Kemenaker berkeinginan kerja sama 

antara Indonesia dan Korea Selatan, khususnya penempatan PMI di HHI, dapat berjalan dengan baik," 

kata Wamenaker. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani 

(tengah) dengan Shin Sang Woon, Head of Co-Prosperity Management Department Hyundai Heavy 

Industry, (kelima kiri), dan Ketua Himsataki Tegap Herjadmo (kedua kanan) berfoto bersama di Jakarta, 

Senin (25/7/2022).Sementara Kepala BP2MI Benny Rhamdani juga menerima kunjungan Head of Co-

Prosperity Management Department HHI, Shin Sang Woon, di hari yang sama, Senin (25/7), di tempat 

yang berbeda, yakni di sebuah hotel di Jakarta.Dalam kesempatan tersebut, Shin mengutarakan peluang 

penempatan PMI ke HHI dengan menggunakan Visa E-7."Di Hyundai dan tak terbatas bidang kerjanya di 

heavy industry (industri berat). Karena itulah, Pemerintah Korea Selatan dengan Hyundai menggunakan 

regulasi yang baru, yakni E-7, yaitu diperuntukkan bagi pekerja yang trampil di bidang tertentu, dan tidak 

ada perbedaan antara orang (pekerja) dalam negeri maupun dari luar negerinya," ujar Shin.Dia 

menjelaskan saat ini terdapat beberapa jenis jabatan yang dibuka dan dirinya tak menetapkan 

kuota."Sekarang ini mulai dari welder (pekerja las), tapi ada juga painting (pengecatan), dan elektronik. 

Ini penempatannya terbatas, kuotanya tidak ada. Sistem ini tidak ada kuota. Jadi mereka bisa merekrut 

sampai 20 persen dari karyawan," ujarnya.Benny menyambut positif peluang itu. "Kami sangat 

bergembira mendengar informasi dan apa yang ditawarkan Hyundai. Kami menyambut baik, dan 

berharap pelaksanaannya segera diwujudkan."Ia menambahkan apabila hasil pertemuan sebelumnya, 

antara HHI dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) cukup positif, dan Kemenaker menerima 

tawaran untuk penempatan PMI menggunakan Visa E-7, maka BP2MI dipastikan akan 

mengikutinya.Hubungan Indonesia dengan Korea selama ini cukup baik. Korea juga dikenal sebagai 

negara yang selama ini memiliki pelindungan kepada tenaga kerja asing yang baik, dan gaji bagi tenaga 

kerja asing yang cukup tinggi. "Karena alasan itulah kami dalam hal ini tidak ragu, sepanjang sesuai 

dengan regulasi yang nanti akan dikeluarkan Kemenaker, kami akan mengikutinya," ucapnya.Selanjutnya, 

Benny menekankan agar penempatan PMI ke Korea Selatan tidak terlalu dibebani dengan biaya tinggi. Ia 

juga menggarisbawahi tak boleh ada monopoli terhadap agensi yang ada di Indonesia.Ketua Himsataki 

Tegap Herjadmo sekaligus Komisaris PT Putri Samawa Mandiri (PSM) dan TRA Group menyampaikan 

apresiasinya atas sambut positif Wamenaker Afriansyah Noor dan Kepala BP2MI Benny Rhamdani.Dia 

akan melaksanakan pesan Wamenaker agar segera memenuhi term and conditions dengan segera 

menyiapkan calon PMI yang kompeten sesuai dengan uraian jabatan yang diminta HHI.Begitu juga 

dengan permintaan Kepala BP2MI yang menekankan agar tidak terlalu membebani calon PMI dengan 

biaya tinggi dan tak boleh ada monopoli dari agensi Indonesia."Pesan tersebut akan kami jalankan dan 

akan terus berkoordinasi dengan HHI Korea Selatan demi terciptanya penempatan PMI berkualitas, 

terukur dan akuntabel," ujar Tegap.Indonesia adalah negara yang beruntung dengan tenaga kerja yang 

berlimpah. Peluang ini harus diambil dan dimanfaatkan semaksimal mungkin agar peluang kerja di 

perusahaan dan dari negara lain juga terbuka.Kerja sama Indonesia dan Korea Selatan untuk penempatan 

tenaga kerja sudah berlangsung lama dan pekerja Indonesia selalu mendapat nilai positif bagi perusahaan 

pengguna.Reputasi itu harus dijaga agar gelombang kerja berikutnya tetap terjaga dan ketrampilan serta 

perilaku PMI menjadi jaminan bagi produktivitas perusahaan. 
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Title Peluang kerja PMI di Korsel terbuka lebar Author Rully Fauzi 

Media Antara Kalteng Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3019717/peluang-kerja-pmi-di-korsel-

terbuka-lebar 

Summary Peluang kerja Korea Selatan kembali terbuka lebar setelah dua pejabat teras bidang 

ketenagakerjaan secara terpisah bertemu dengan pimpinan perusahaan multi nasional asal 

negara itu di Jakarta. Peluang kerja Korea Selatan kembali terbuka lebar setelah dua pejabat 

teras bidang ketenagakerjaan secara terpisah bertemu dengan pimpinan perusahaan multi 

nasional asal negara itu di Jakarta. Peluang ini harus diambil dan dimanfaatkan semaksimal 

mungkin agar peluang kerja di perusahaan dan dari negara lain juga terbuka. Peluang ini 

harus diambil dan dimanfaatkan semaksimal mungkin agar peluang kerja di perusahaan dan 

dari negara lain juga terbuka. 

 

 

 

 Peluang kerja Korea Selatan kembali terbuka lebar setelah dua pejabat teras bidang ketenagakerjaan 

secara terpisah bertemu dengan pimpinan perusahaan multi nasional asal negara itu di Jakarta. Wakil 

Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor, dan Kepala Kepala Badan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, menyambut positif kerja sama penempatan pekerja migran 

Indonesia (PMI) untuk bekerja di Hyundai Heavy Industry (HHI) di Korea Selatan. "Pemerintah sangat 

peduli dan mendukung penuh penempatan PMI untuk bekerja di HHI," kata Wamenaker di laman resmi 

Kemenaker, Senin (25/7), dan menyatakan akan selektif memilih Perusahaan Penempatan Pekerja 

Migran Indonesia (P3MI) serta terus memantau kinerjanya. "Kami sangat senang mendengar 

kesepakatan antara PT Putri Samawa Mandiri dengan Agency HNH terkait rencana penempatan PMI 

untuk bekerja di HHI, Korea Selatan," kata Afriansyah ketika menerima audiensi Shin Sang Woon, Head 

of Co-Prosperity Management Department HHI, di Jakarta, Senin (25/7). Afriansyah berharap P3MI 

tersebut segera memenuhi syarat dan kondisi (term and conditions) yang dimaksud dan segera 

menyiapkan calon PMI yang kompeten sesuai dengan uraian jabatan yang diminta oleh HHI. Sementara 

kepada HHI, Kemenaker meminta untuk dapat menyediakan fasilitas yang memadai bagi PMI agar 

mereka dapat bekerja dengan baik dan tentunya akan meningkatkan produktivitas perusahaan. "Kami 

berharap kerja sama penempatan ini dapat berjalan lebih baik dengan menjunjung tinggi pelindungan 
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dan kesejahteraan PMI," katanya. Korea Selatan merupakan salah satu negara tujuan penempatan PMI 

selama ini. Kerja sama penempatan di Korea Selatan dilakukan melalui tiga skema. Pertama, penempatan 

oleh BP2MI dengan skema goverment to government (G to G) di bawah kerangka kerjasama Indonesia-

Korsel dengan skema Employment Permit System (EPS). Kedua, penempatan oleh perusahaan 

penempatan pekerja migran Indonesia untuk penempatan PMI pada pemberi kerja berbadan hukum. 

Ketiga, PMI perseorangan sebagai pekerja profesional yang penempatannya tidak melalui pelaksana 

penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor. "Kemenaker 

berkeinginan kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan, khususnya penempatan PMI di HHI, dapat 

berjalan dengan baik," kata Wamenaker. Perlakuan sama Sementara Kepala BP2MI Benny Rhamdani juga 

menerima kunjungan Head of Co-Prosperity Management Department HHI, Shin Sang Woon, di hari yang 

sama, Senin (25/7), di tempat yang berbeda, yakni di sebuah hotel di Jakarta. Dalam kesempatan 

tersebut, Shin mengutarakan peluang penempatan PMI ke HHI dengan menggunakan Visa E-7. "Di 

Hyundai dan tak terbatas bidang kerjanya di heavy industry (industri berat). Karena itulah, Pemerintah 

Korea Selatan dengan Hyundai menggunakan regulasi yang baru, yakni E-7, yaitu diperuntukkan bagi 

pekerja yang trampil di bidang tertentu, dan tidak ada perbedaan antara orang (pekerja) dalam negeri 

maupun dari luar negerinya," ujar Shin. Dia menjelaskan saat ini terdapat beberapa jenis jabatan yang 

dibuka dan dirinya tak menetapkan kuota. "Sekarang ini mulai dari welder (pekerja las), tapi ada juga 

painting (pengecatan), dan elektronik. Ini penempatannya terbatas, kuotanya tidak ada. Sistem ini tidak 

ada kuota. Jadi mereka bisa merekrut sampai 20 persen dari karyawan," ujarnya. Benny menyambut 

positif peluang itu. "Kami sangat bergembira mendengar informasi dan apa yang ditawarkan Hyundai. 

Kami menyambut baik, dan berharap pelaksanaannya segera diwujudkan." Ia menambahkan apabila 

hasil pertemuan sebelumnya, antara HHI dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) cukup 

positif, dan Kemenaker menerima tawaran untuk penempatan PMI menggunakan Visa E-7, maka BP2MI 

dipastikan akan mengikutinya. Hubungan Indonesia dengan Korea selama ini cukup baik. Korea juga 

dikenal sebagai negara yang selama ini memiliki pelindungan kepada tenaga kerja asing yang baik, dan 

gaji bagi tenaga kerja asing yang cukup tinggi. "Karena alasan itulah kami dalam hal ini tidak ragu, 

sepanjang sesuai dengan regulasi yang nanti akan dikeluarkan Kemenaker, kami akan mengikutinya," 

ucapnya. Selanjutnya, Benny menekankan agar penempatan PMI ke Korea Selatan tidak terlalu dibebani 

dengan biaya tinggi. Ia juga menggarisbawahi tak boleh ada monopoli terhadap agensi yang ada di 

Indonesia. Jaga reputasi Ketua Himsataki Tegap Herjadmo sekaligus Komisaris PT Putri Samawa Mandiri 

(PSM) dan TRA Group menyampaikan apresiasinya atas sambut positif Wamenaker Afriansyah Noor dan 

Kepala BP2MI Benny Rhamdani. Dia akan melaksanakan pesan Wamenaker agar segera memenuhi term 

and conditions dengan segera menyiapkan calon PMI yang kompeten sesuai dengan uraian jabatan yang 

diminta HHI. Begitu juga dengan permintaan Kepala BP2MI yang menekankan agar tidak terlalu 

membebani calon PMI dengan biaya tinggi dan tak boleh ada monopoli dari agensi Indonesia. "Pesan 

tersebut akan kami jalankan dan akan terus berkoordinasi dengan HHI Korea Selatan demi terciptanya 

penempatan PMI berkualitas, terukur dan akuntabel," ujar Tegap. Indonesia adalah negara yang 

beruntung dengan tenaga kerja yang berlimpah. Peluang ini harus diambil dan dimanfaatkan semaksimal 

mungkin agar peluang kerja di perusahaan dan dari negara lain juga terbuka. Kerja sama Indonesia dan 

Korea Selatan untuk penempatan tenaga kerja sudah berlangsung lama dan pekerja Indonesia selalu 

mendapat nilai positif bagi perusahaan pengguna. Reputasi itu harus dijaga agar gelombang kerja 

berikutnya tetap terjaga dan ketrampilan serta perilaku PMI menjadi jaminan bagi produktivitas 

perusahaan. Peluang kerja Korea Selatan kembali terbuka lebar setelah dua pejabat teras bidang 

ketenagakerjaan secara terpisah bertemu dengan pimpinan perusahaan multi nasional asal negara itu di 

Jakarta. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor, dan Kepala Kepala Badan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, menyambut positif kerja sama 
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penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) untuk bekerja di Hyundai Heavy Industry (HHI) di Korea 

Selatan. "Pemerintah sangat peduli dan mendukung penuh penempatan PMI untuk bekerja di HHI," kata 

Wamenaker di laman resmi Kemenaker, Senin (25/7), dan menyatakan akan selektif memilih Perusahaan 

Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) serta terus memantau kinerjanya. "Kami sangat senang 

mendengar kesepakatan antara PT Putri Samawa Mandiri dengan Agency HNH terkait rencana 

penempatan PMI untuk bekerja di HHI, Korea Selatan," kata Afriansyah ketika menerima audiensi Shin 

Sang Woon, Head of Co-Prosperity Management Department HHI, di Jakarta, Senin (25/7). Afriansyah 

berharap P3MI tersebut segera memenuhi syarat dan kondisi (term and conditions) yang dimaksud dan 

segera menyiapkan calon PMI yang kompeten sesuai dengan uraian jabatan yang diminta oleh HHI. 

Sementara kepada HHI, Kemenaker meminta untuk dapat menyediakan fasilitas yang memadai bagi PMI 

agar mereka dapat bekerja dengan baik dan tentunya akan meningkatkan produktivitas perusahaan. 

"Kami berharap kerja sama penempatan ini dapat berjalan lebih baik dengan menjunjung tinggi 

pelindungan dan kesejahteraan PMI," katanya. Korea Selatan merupakan salah satu negara tujuan 

penempatan PMI selama ini. Kerja sama penempatan di Korea Selatan dilakukan melalui tiga skema. 

Pertama, penempatan oleh BP2MI dengan skema goverment to government (G to G) di bawah kerangka 

kerjasama Indonesia-Korsel dengan skema Employment Permit System (EPS). Kedua, penempatan oleh 

perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia untuk penempatan PMI pada pemberi kerja berbadan 

hukum. Ketiga, PMI perseorangan sebagai pekerja profesional yang penempatannya tidak melalui 

pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor. 

"Kemenaker berkeinginan kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan, khususnya penempatan PMI 

di HHI, dapat berjalan dengan baik," kata Wamenaker. Perlakuan sama Sementara Kepala BP2MI Benny 

Rhamdani juga menerima kunjungan Head of Co-Prosperity Management Department HHI, Shin Sang 

Woon, di hari yang sama, Senin (25/7), di tempat yang berbeda, yakni di sebuah hotel di Jakarta. Dalam 

kesempatan tersebut, Shin mengutarakan peluang penempatan PMI ke HHI dengan menggunakan Visa 

E-7. "Di Hyundai dan tak terbatas bidang kerjanya di heavy industry (industri berat). Karena itulah, 

Pemerintah Korea Selatan dengan Hyundai menggunakan regulasi yang baru, yakni E-7, yaitu 

diperuntukkan bagi pekerja yang trampil di bidang tertentu, dan tidak ada perbedaan antara orang 

(pekerja) dalam negeri maupun dari luar negerinya," ujar Shin. Dia menjelaskan saat ini terdapat 

beberapa jenis jabatan yang dibuka dan dirinya tak menetapkan kuota. "Sekarang ini mulai dari welder 

(pekerja las), tapi ada juga painting (pengecatan), dan elektronik. Ini penempatannya terbatas, kuotanya 

tidak ada. Sistem ini tidak ada kuota. Jadi mereka bisa merekrut sampai 20 persen dari karyawan," 

ujarnya. Benny menyambut positif peluang itu. "Kami sangat bergembira mendengar informasi dan apa 

yang ditawarkan Hyundai. Kami menyambut baik, dan berharap pelaksanaannya segera diwujudkan." Ia 

menambahkan apabila hasil pertemuan sebelumnya, antara HHI dengan Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) cukup positif, dan Kemenaker menerima tawaran untuk penempatan PMI menggunakan Visa 

E-7, maka BP2MI dipastikan akan mengikutinya. Hubungan Indonesia dengan Korea selama ini cukup 

baik. Korea juga dikenal sebagai negara yang selama ini memiliki pelindungan kepada tenaga kerja asing 

yang baik, dan gaji bagi tenaga kerja asing yang cukup tinggi. "Karena alasan itulah kami dalam hal ini 

tidak ragu, sepanjang sesuai dengan regulasi yang nanti akan dikeluarkan Kemenaker, kami akan 

mengikutinya," ucapnya. Selanjutnya, Benny menekankan agar penempatan PMI ke Korea Selatan tidak 

terlalu dibebani dengan biaya tinggi. Ia juga menggarisbawahi tak boleh ada monopoli terhadap agensi 

yang ada di Indonesia. Jaga reputasi Ketua Himsataki Tegap Herjadmo sekaligus Komisaris PT Putri 

Samawa Mandiri (PSM) dan TRA Group menyampaikan apresiasinya atas sambut positif Wamenaker 

Afriansyah Noor dan Kepala BP2MI Benny Rhamdani. Dia akan melaksanakan pesan Wamenaker agar 

segera memenuhi term and conditions dengan segera menyiapkan calon PMI yang kompeten sesuai 

dengan uraian jabatan yang diminta HHI. Begitu juga dengan permintaan Kepala BP2MI yang 
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menekankan agar tidak terlalu membebani calon PMI dengan biaya tinggi dan tak boleh ada monopoli 

dari agensi Indonesia. "Pesan tersebut akan kami jalankan dan akan terus berkoordinasi dengan HHI 

Korea Selatan demi terciptanya penempatan PMI berkualitas, terukur dan akuntabel," ujar Tegap. 

Indonesia adalah negara yang beruntung dengan tenaga kerja yang berlimpah. Peluang ini harus diambil 

dan dimanfaatkan semaksimal mungkin agar peluang kerja di perusahaan dan dari negara lain juga 

terbuka. Kerja sama Indonesia dan Korea Selatan untuk penempatan tenaga kerja sudah berlangsung 

lama dan pekerja Indonesia selalu mendapat nilai positif bagi perusahaan pengguna. Reputasi itu harus 

dijaga agar gelombang kerja berikutnya tetap terjaga dan ketrampilan serta perilaku PMI menjadi 

jaminan bagi produktivitas perusahaan. 
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Title Peluang kerja PMI di Korsel terbuka lebar Author Editorial Team 

Media Antara Jateng Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://jateng.antaranews.com/nasional/berita/3019717/peluang-kerja-pmi-di-korsel-

terbuka-lebar 

Summary - Peluang kerja Korea Selatan kembali terbuka lebar setelah dua pejabat teras bidang 

ketenagakerjaan secara terpisah bertemu dengan pimpinan perusahaan multi nasional asal 

negara itu di Jakarta. - Peluang kerja Korea Selatan kembali terbuka lebar setelah dua pejabat 

teras bidang ketenagakerjaan secara terpisah bertemu dengan pimpinan perusahaan multi 

nasional asal negara itu di Jakarta. 

 

 

 

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani (tengah) dengan Shin 

Sang Woon, Head of Co-Prosperity Management Department Hyundai Heavy Industry, (kelima kiri), dan 

Ketua Himsataki Tegap Herjadmo (kedua kanan) berfoto bersama di Jakarta, Senin (25/7/2022). 

(ANTARA/Erafzon Saptiyulda AS/HO-Himsataki)Jakarta (ANTARA) - Peluang kerja Korea Selatan kembali 

terbuka lebar setelah dua pejabat teras bidang ketenagakerjaan secara terpisah bertemu dengan 

pimpinan perusahaan multi nasional asal negara itu di Jakarta. Wakil Menteri Ketenagakerjaan 

(Wamenaker), Afriansyah Noor, dan Kepala Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI), Benny Rhamdani, menyambut positif kerja sama penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) 

untuk bekerja di Hyundai Heavy Industry (HHI) di Korea Selatan."Pemerintah sangat peduli dan 

mendukung penuh penempatan PMI untuk bekerja di HHI," kata Wamenaker di laman resmi Kemenaker, 

Senin (25/7), dan menyatakan akan selektif memilih Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia 

(P3MI) serta terus memantau kinerjanya."Kami sangat senang mendengar kesepakatan antara PT Putri 

Samawa Mandiri dengan Agency HNH terkait rencana penempatan PMI untuk bekerja di HHI, Korea 

Selatan," kata Afriansyah ketika menerima audiensi Shin Sang Woon, Head of Co-Prosperity Management 

Department HHI, di Jakarta, Senin (25/7).Afriansyah berharap P3MI tersebut segera memenuhi syarat 

dan kondisi (term and conditions) yang dimaksud dan segera menyiapkan calon PMI yang kompeten 

sesuai dengan uraian jabatan yang diminta oleh HHI. Sementara kepada HHI, Kemenaker meminta untuk 

dapat menyediakan fasilitas yang memadai bagi PMI agar mereka dapat bekerja dengan baik dan 

tentunya akan meningkatkan produktivitas perusahaan."Kami berharap kerja sama penempatan ini 
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dapat berjalan lebih baik dengan menjunjung tinggi pelindungan dan kesejahteraan PMI," katanya. Korea 

Selatan merupakan salah satu negara tujuan penempatan PMI selama ini. Kerja sama penempatan di 

Korea Selatan dilakukan melalui tiga skema.Pertama, penempatan oleh BP2MI dengan skema goverment 

to government (G to G) di bawah kerangka kerjasama Indonesia-Korsel dengan skema Employment 

Permit System (EPS).Kedua, penempatan oleh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia untuk 

penempatan PMI pada pemberi kerja berbadan hukum. Ketiga, PMI perseorangan sebagai pekerja 

profesional yang penempatannya tidak melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada 

jabatan yang terendah pada setiap sektor."Kemenaker berkeinginan kerja sama antara Indonesia dan 

Korea Selatan, khususnya penempatan PMI di HHI, dapat berjalan dengan baik," kata Wamenaker. 

Sementara Kepala BP2MI Benny Rhamdani juga menerima kunjungan Head of Co-Prosperity 

Management Department HHI, Shin Sang Woon, di hari yang sama, Senin (25/7), di tempat yang berbeda, 

yakni di sebuah hotel di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Shin mengutarakan peluang penempatan 

PMI ke HHI dengan menggunakan Visa E-7."Di Hyundai dan tak terbatas bidang kerjanya di heavy industry 

(industri berat). Karena itulah, Pemerintah Korea Selatan dengan Hyundai menggunakan regulasi yang 

baru, yakni E-7, yaitu diperuntukkan bagi pekerja yang trampil di bidang tertentu, dan tidak ada 

perbedaan antara orang (pekerja) dalam negeri maupun dari luar negerinya," ujar Shin. Dia menjelaskan 

saat ini terdapat beberapa jenis jabatan yang dibuka dan dirinya tak menetapkan kuota."Sekarang ini 

mulai dari welder (pekerja las), tapi ada juga painting (pengecatan), dan elektronik. Ini penempatannya 

terbatas, kuotanya tidak ada. Sistem ini tidak ada kuota. Jadi mereka bisa merekrut sampai 20 persen 

dari karyawan," ujarnya. Benny menyambut positif peluang itu. "Kami sangat bergembira mendengar 

informasi dan apa yang ditawarkan Hyundai. Kami menyambut baik, dan berharap pelaksanaannya 

segera diwujudkan."Ia menambahkan apabila hasil pertemuan sebelumnya, antara HHI dengan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) cukup positif, dan Kemenaker menerima tawaran untuk 

penempatan PMI menggunakan Visa E-7, maka BP2MI dipastikan akan mengikutinya. Hubungan 

Indonesia dengan Korea selama ini cukup baik. Korea juga dikenal sebagai negara yang selama ini 

memiliki pelindungan kepada tenaga kerja asing yang baik, dan gaji bagi tenaga kerja asing yang cukup 

tinggi. "Karena alasan itulah kami dalam hal ini tidak ragu, sepanjang sesuai dengan regulasi yang nanti 

akan dikeluarkan Kemenaker, kami akan mengikutinya," ucapnya.Selanjutnya, Benny menekankan agar 

penempatan PMI ke Korea Selatan tidak terlalu dibebani dengan biaya tinggi. Ia juga menggarisbawahi 

tak boleh ada monopoli terhadap agensi yang ada di Indonesia. Ketua Himsataki Tegap Herjadmo 

sekaligus Komisaris PT Putri Samawa Mandiri (PSM) dan TRA Group menyampaikan apresiasinya atas 

sambut positif Wamenaker Afriansyah Noor dan Kepala BP2MI Benny Rhamdani. Dia akan melaksanakan 

pesan Wamenaker agar segera memenuhi term and conditions dengan segera menyiapkan calon PMI 

yang kompeten sesuai dengan uraian jabatan yang diminta HHI. Begitu juga dengan permintaan Kepala 

BP2MI yang menekankan agar tidak terlalu membebani calon PMI dengan biaya tinggi dan tak boleh ada 

monopoli dari agensi Indonesia."Pesan tersebut akan kami jalankan dan akan terus berkoordinasi dengan 

HHI Korea Selatan demi terciptanya penempatan PMI berkualitas, terukur dan akuntabel," ujar Tegap. 

Indonesia adalah negara yang beruntung dengan tenaga kerja yang berlimpah. Peluang ini harus diambil 

dan dimanfaatkan semaksimal mungkin agar peluang kerja di perusahaan dan dari negara lain juga 

terbuka. Kerja sama Indonesia dan Korea Selatan untuk penempatan tenaga kerja sudah berlangsung 

lama dan pekerja Indonesia selalu mendapat nilai positif bagi perusahaan pengguna. Reputasi itu harus 

dijaga agar gelombang kerja berikutnya tetap terjaga dan ketrampilan serta perilaku PMI menjadi 

jaminan bagi produktivitas perusahaan.Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 

Benny Rhamdani (tengah) dengan Shin Sang Woon, Head of Co-Prosperity Management Department 

Hyundai Heavy Industry, (kelima kiri), dan Ketua Himsataki Tegap Herjadmo (kedua kanan) berfoto 

bersama di Jakarta, Senin (25/7/2022). (ANTARA/Erafzon Saptiyulda AS/HO-Himsataki)Jakarta (ANTARA) 
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- Peluang kerja Korea Selatan kembali terbuka lebar setelah dua pejabat teras bidang ketenagakerjaan 

secara terpisah bertemu dengan pimpinan perusahaan multi nasional asal negara itu di Jakarta. Wakil 

Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor, dan Kepala Kepala Badan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, menyambut positif kerja sama penempatan pekerja migran 

Indonesia (PMI) untuk bekerja di Hyundai Heavy Industry (HHI) di Korea Selatan."Pemerintah sangat 

peduli dan mendukung penuh penempatan PMI untuk bekerja di HHI," kata Wamenaker di laman resmi 

Kemenaker, Senin (25/7), dan menyatakan akan selektif memilih Perusahaan Penempatan Pekerja 

Migran Indonesia (P3MI) serta terus memantau kinerjanya."Kami sangat senang mendengar kesepakatan 

antara PT Putri Samawa Mandiri dengan Agency HNH terkait rencana penempatan PMI untuk bekerja di 

HHI, Korea Selatan," kata Afriansyah ketika menerima audiensi Shin Sang Woon, Head of Co-Prosperity 

Management Department HHI, di Jakarta, Senin (25/7).Afriansyah berharap P3MI tersebut segera 

memenuhi syarat dan kondisi (term and conditions) yang dimaksud dan segera menyiapkan calon PMI 

yang kompeten sesuai dengan uraian jabatan yang diminta oleh HHI. Sementara kepada HHI, Kemenaker 

meminta untuk dapat menyediakan fasilitas yang memadai bagi PMI agar mereka dapat bekerja dengan 

baik dan tentunya akan meningkatkan produktivitas perusahaan."Kami berharap kerja sama penempatan 

ini dapat berjalan lebih baik dengan menjunjung tinggi pelindungan dan kesejahteraan PMI," katanya. 

Korea Selatan merupakan salah satu negara tujuan penempatan PMI selama ini. Kerja sama penempatan 

di Korea Selatan dilakukan melalui tiga skema.Pertama, penempatan oleh BP2MI dengan skema 

goverment to government (G to G) di bawah kerangka kerjasama Indonesia-Korsel dengan skema 

Employment Permit System (EPS).Kedua, penempatan oleh perusahaan penempatan pekerja migran 

Indonesia untuk penempatan PMI pada pemberi kerja berbadan hukum. Ketiga, PMI perseorangan 

sebagai pekerja profesional yang penempatannya tidak melalui pelaksana penempatan dan tidak 

dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor."Kemenaker berkeinginan kerja sama 

antara Indonesia dan Korea Selatan, khususnya penempatan PMI di HHI, dapat berjalan dengan baik," 

kata Wamenaker. Sementara Kepala BP2MI Benny Rhamdani juga menerima kunjungan Head of Co-

Prosperity Management Department HHI, Shin Sang Woon, di hari yang sama, Senin (25/7), di tempat 

yang berbeda, yakni di sebuah hotel di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Shin mengutarakan peluang 

penempatan PMI ke HHI dengan menggunakan Visa E-7."Di Hyundai dan tak terbatas bidang kerjanya di 

heavy industry (industri berat). Karena itulah, Pemerintah Korea Selatan dengan Hyundai menggunakan 

regulasi yang baru, yakni E-7, yaitu diperuntukkan bagi pekerja yang trampil di bidang tertentu, dan tidak 

ada perbedaan antara orang (pekerja) dalam negeri maupun dari luar negerinya," ujar Shin. Dia 

menjelaskan saat ini terdapat beberapa jenis jabatan yang dibuka dan dirinya tak menetapkan 

kuota."Sekarang ini mulai dari welder (pekerja las), tapi ada juga painting (pengecatan), dan elektronik. 

Ini penempatannya terbatas, kuotanya tidak ada. Sistem ini tidak ada kuota. Jadi mereka bisa merekrut 

sampai 20 persen dari karyawan," ujarnya. Benny menyambut positif peluang itu. "Kami sangat 

bergembira mendengar informasi dan apa yang ditawarkan Hyundai. Kami menyambut baik, dan 

berharap pelaksanaannya segera diwujudkan."Ia menambahkan apabila hasil pertemuan sebelumnya, 

antara HHI dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) cukup positif, dan Kemenaker menerima 

tawaran untuk penempatan PMI menggunakan Visa E-7, maka BP2MI dipastikan akan mengikutinya. 

Hubungan Indonesia dengan Korea selama ini cukup baik. Korea juga dikenal sebagai negara yang selama 

ini memiliki pelindungan kepada tenaga kerja asing yang baik, dan gaji bagi tenaga kerja asing yang cukup 

tinggi. "Karena alasan itulah kami dalam hal ini tidak ragu, sepanjang sesuai dengan regulasi yang nanti 

akan dikeluarkan Kemenaker, kami akan mengikutinya," ucapnya.Selanjutnya, Benny menekankan agar 

penempatan PMI ke Korea Selatan tidak terlalu dibebani dengan biaya tinggi. Ia juga menggarisbawahi 

tak boleh ada monopoli terhadap agensi yang ada di Indonesia. Ketua Himsataki Tegap Herjadmo 

sekaligus Komisaris PT Putri Samawa Mandiri (PSM) dan TRA Group menyampaikan apresiasinya atas 
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sambut positif Wamenaker Afriansyah Noor dan Kepala BP2MI Benny Rhamdani. Dia akan melaksanakan 

pesan Wamenaker agar segera memenuhi term and conditions dengan segera menyiapkan calon PMI 

yang kompeten sesuai dengan uraian jabatan yang diminta HHI. Begitu juga dengan permintaan Kepala 

BP2MI yang menekankan agar tidak terlalu membebani calon PMI dengan biaya tinggi dan tak boleh ada 

monopoli dari agensi Indonesia."Pesan tersebut akan kami jalankan dan akan terus berkoordinasi dengan 

HHI Korea Selatan demi terciptanya penempatan PMI berkualitas, terukur dan akuntabel," ujar Tegap. 

Indonesia adalah negara yang beruntung dengan tenaga kerja yang berlimpah. Peluang ini harus diambil 

dan dimanfaatkan semaksimal mungkin agar peluang kerja di perusahaan dan dari negara lain juga 

terbuka. Kerja sama Indonesia dan Korea Selatan untuk penempatan tenaga kerja sudah berlangsung 

lama dan pekerja Indonesia selalu mendapat nilai positif bagi perusahaan pengguna. Reputasi itu harus 

dijaga agar gelombang kerja berikutnya tetap terjaga dan ketrampilan serta perilaku PMI menjadi 

jaminan bagi produktivitas perusahaan. 
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Title Peluang kerja PMI di Korsel terbuka lebar Author Erafzon Saptiyulda AS 

Media Antara Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.antaranews.com/berita/3019717/peluang-kerja-pmi-di-korsel-terbuka-lebar 

Summary Peluang kerja Korea Selatan kembali terbuka lebar setelah dua pejabat teras bidang 

ketenagakerjaan secara terpisah bertemu dengan pimpinan perusahaan multi nasional asal 

negara itu di Jakarta. Peluang ini harus diambil dan dimanfaatkan semaksimal mungkin agar 

peluang kerja di perusahaan dan dari negara lain juga terbuka. 

 

 

 

 Peluang kerja Korea Selatan kembali terbuka lebar setelah dua pejabat teras bidang ketenagakerjaan 

secara terpisah bertemu dengan pimpinan perusahaan multi nasional asal negara itu di Jakarta. Wakil 

Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor, dan Kepala Kepala Badan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, menyambut positif kerja sama penempatan pekerja migran 

Indonesia (PMI) untuk bekerja di Hyundai Heavy Industry (HHI) di Korea Selatan. "Pemerintah sangat 

peduli dan mendukung penuh penempatan PMI untuk bekerja di HHI," kata Wamenaker di laman resmi 

Kemenaker, Senin (25/7), dan menyatakan akan selektif memilih Perusahaan Penempatan Pekerja 

Migran Indonesia (P3MI) serta terus memantau kinerjanya. "Kami sangat senang mendengar 

kesepakatan antara PT Putri Samawa Mandiri dengan Agency HNH terkait rencana penempatan PMI 

untuk bekerja di HHI, Korea Selatan," kata Afriansyah ketika menerima audiensi Shin Sang Woon, Head 

of Co-Prosperity Management Department HHI, di Jakarta, Senin (25/7). Afriansyah berharap P3MI 

tersebut segera memenuhi syarat dan kondisi (term and conditions) yang dimaksud dan segera 

menyiapkan calon PMI yang kompeten sesuai dengan uraian jabatan yang diminta oleh HHI. Sementara 

kepada HHI, Kemenaker meminta untuk dapat menyediakan fasilitas yang memadai bagi PMI agar 

mereka dapat bekerja dengan baik dan tentunya akan meningkatkan produktivitas perusahaan. "Kami 

berharap kerja sama penempatan ini dapat berjalan lebih baik dengan menjunjung tinggi pelindungan 

dan kesejahteraan PMI," katanya. Korea Selatan merupakan salah satu negara tujuan penempatan PMI 

selama ini. Kerja sama penempatan di Korea Selatan dilakukan melalui tiga skema. Pertama, penempatan 

oleh BP2MI dengan skema goverment to government (G to G) di bawah kerangka kerjasama Indonesia-

Korsel dengan skema Employment Permit System (EPS). Kedua, penempatan oleh perusahaan 

penempatan pekerja migran Indonesia untuk penempatan PMI pada pemberi kerja berbadan hukum. 
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Ketiga, PMI perseorangan sebagai pekerja profesional yang penempatannya tidak melalui pelaksana 

penempatan dan tidak dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor. "Kemenaker 

berkeinginan kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan, khususnya penempatan PMI di HHI, dapat 

berjalan dengan baik," kata Wamenaker. Perlakuan sama Sementara Kepala BP2MI Benny Rhamdani juga 

menerima kunjungan Head of Co-Prosperity Management Department HHI, Shin Sang Woon, di hari yang 

sama, Senin (25/7), di tempat yang berbeda, yakni di sebuah hotel di Jakarta. Dalam kesempatan 

tersebut, Shin mengutarakan peluang penempatan PMI ke HHI dengan menggunakan Visa E-7. "Di 

Hyundai dan tak terbatas bidang kerjanya di heavy industry (industri berat). Karena itulah, Pemerintah 

Korea Selatan dengan Hyundai menggunakan regulasi yang baru, yakni E-7, yaitu diperuntukkan bagi 

pekerja yang trampil di bidang tertentu, dan tidak ada perbedaan antara orang (pekerja) dalam negeri 

maupun dari luar negerinya," ujar Shin. Dia menjelaskan saat ini terdapat beberapa jenis jabatan yang 

dibuka dan dirinya tak menetapkan kuota. "Sekarang ini mulai dari welder (pekerja las), tapi ada juga 

painting (pengecatan), dan elektronik. Ini penempatannya terbatas, kuotanya tidak ada. Sistem ini tidak 

ada kuota. Jadi mereka bisa merekrut sampai 20 persen dari karyawan," ujarnya. Benny menyambut 

positif peluang itu. "Kami sangat bergembira mendengar informasi dan apa yang ditawarkan Hyundai. 

Kami menyambut baik, dan berharap pelaksanaannya segera diwujudkan." Ia menambahkan apabila 

hasil pertemuan sebelumnya, antara HHI dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) cukup 

positif, dan Kemenaker menerima tawaran untuk penempatan PMI menggunakan Visa E-7, maka BP2MI 

dipastikan akan mengikutinya. Hubungan Indonesia dengan Korea selama ini cukup baik. Korea juga 

dikenal sebagai negara yang selama ini memiliki pelindungan kepada tenaga kerja asing yang baik, dan 

gaji bagi tenaga kerja asing yang cukup tinggi. "Karena alasan itulah kami dalam hal ini tidak ragu, 

sepanjang sesuai dengan regulasi yang nanti akan dikeluarkan Kemenaker, kami akan mengikutinya," 

ucapnya. Selanjutnya, Benny menekankan agar penempatan PMI ke Korea Selatan tidak terlalu dibebani 

dengan biaya tinggi. Ia juga menggarisbawahi tak boleh ada monopoli terhadap agensi yang ada di 

Indonesia. Jaga reputasi Ketua Himsataki Tegap Herjadmo sekaligus Komisaris PT Putri Samawa Mandiri 

(PSM) dan TRA Group menyampaikan apresiasinya atas sambut positif Wamenaker Afriansyah Noor dan 

Kepala BP2MI Benny Rhamdani. Dia akan melaksanakan pesan Wamenaker agar segera memenuhi term 

and conditions dengan segera menyiapkan calon PMI yang kompeten sesuai dengan uraian jabatan yang 

diminta HHI. Begitu juga dengan permintaan Kepala BP2MI yang menekankan agar tidak terlalu 

membebani calon PMI dengan biaya tinggi dan tak boleh ada monopoli dari agensi Indonesia. "Pesan 

tersebut akan kami jalankan dan akan terus berkoordinasi dengan HHI Korea Selatan demi terciptanya 

penempatan PMI berkualitas, terukur dan akuntabel," ujar Tegap. Indonesia adalah negara yang 

beruntung dengan tenaga kerja yang berlimpah. Peluang ini harus diambil dan dimanfaatkan semaksimal 

mungkin agar peluang kerja di perusahaan dan dari negara lain juga terbuka. Kerja sama Indonesia dan 

Korea Selatan untuk penempatan tenaga kerja sudah berlangsung lama dan pekerja Indonesia selalu 

mendapat nilai positif bagi perusahaan pengguna. Reputasi itu harus dijaga agar gelombang kerja 

berikutnya tetap terjaga dan ketrampilan serta perilaku PMI menjadi jaminan bagi produktivitas 

perusahaan. 
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Title Menaker: Kondisi Ekonomi Sektor Ketenagakerjaan Mulai 

Tunjukkan Pemulihan 

Author With Afp 

Media Merdeka Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.merdeka.com/peristiwa/menaker-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-

mulai-tunjukkan-pemulihan.html 

Summary Menaker mengatakan, kondisi pemulihan perekonomian di sektor ketenagakerjaan tersebut 

setidaknya terlihat pada enam hal. "Ini mengindikasikan bahwa penduduk usia kerja menjadi 

lebih aktif untuk masuk ke dalam pasar kerja, sekaligus tanda bahwa penduduk usia kerja 

mulai menunjukkan optimisme terhadap perbaikan kondisi pasar kerja dalam konteks 

pemulihan ekonomi paska pandemi Covid-19," kata Menaker melalui Siaran Pers Biro Humas 

Kemnaker, Selasa (26/7). 

 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia, khususnya 

di sektor ketenagakerjaan menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah sekitar 2 tahun menghadapi 

pandemi Covid-19.Menaker mengatakan, kondisi pemulihan perekonomian di sektor ketenagakerjaan 

tersebut setidaknya terlihat pada enam hal. Pertama, pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I 2022 

mencapai 5,01 % (y-o-y). Sumber pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor Industri yaitu sebesar 1,06 

%.Kedua, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat dari 68,08 % pada tahun 2021 menjadi 

69,06 % pada tahun 2022."Ini mengindikasikan bahwa penduduk usia kerja menjadi lebih aktif untuk 

masuk ke dalam pasar kerja, sekaligus tanda bahwa penduduk usia kerja mulai menunjukkan optimisme 

terhadap perbaikan kondisi pasar kerja dalam konteks pemulihan ekonomi paska pandemi Covid-19," 

kata Menaker melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (26/7).Ketiga, tingkat pengangguran 

terbuka menurun dari 6,26 % pada Februari 2021 menjadi 5,83 % pada Februari 2022. Dalam konteks ini, 

jumlah pengangguran karena Covid-19 menurun dari 1,62 juta orang menjadi 0,96 juta orang pada 

periode yang sama. Selain itu, jumlah penduduk yang berstatus sementara tidak bekerja karena Covid-

19 menurun dari 1,11 juta orang pada tahun 2021 menjadi 0,58 juta orang pada tahun 2022.Lebih jauh 

ia mengatakan bahwa penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja juga mengalami 

penurunan dari 15,72 juta orang pada tahun 2021 menjadi 9,44 juta orang pada tahun 2022."Kondisi 

yang demikian menunjukkan bahwa kondisi waktu produktif (waktu bekerja) tenaga kerja Indonesia 

semakin membaik," ucapnya.Keempat, jumlah penduduk bekerja bertambah 4,55 juta orang dalam 

kurun waktu satu tahun terakhir dari 131,06 juta orang pada tahun 2021 menjadi 135,61 juta orang pada 

tahun 2022. Geliat penciptaan lapangan kerja terjadi pada sektor pertanian, pertambangan dan 

penggalian, industri, listrik gas dan air, konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta akomodasi dan 

makan minum.Kelima, rata-rata upah buruh di Indonesia mengalami peningkatan dari Rp. 2.860.630,- 

pada tahun 2021 menjadi Rp. 2.892.537,- pada tahun 2022. Menurutnya, meskipun rata-rata upah buruh 

belum meningkat secara signifikan, namun hal ini paling tidak menunjukkan adanya perbaikan dari sisi 

pendapatan pekerja.Keenam, jumlah kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan dapat terus dijaga 

peningkatannya selama masa pandemi dari 29,98 juta orang pada tahun 2020 menjadi 32,30 juta orang 

pada Mei 2022."Seluruh perbaikan tersebut bermuara pada menurunnya tingkat kemiskinan dari 10,14 

% pada Maret 2021 menjadi 9,54 % pada Maret 2022. Secara nominal, jumlah penduduk miskin menurun 

dari 27,54 juta orang menjadi 26,16 juta orang pada periode yang sama," ujarnya. 
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Title Peluang kerja PMI di Korsel terbuka lebar Author Erafzon Saptiyulda AS 

Media Antara Riau Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3019717/peluang-kerja-pmi-di-korsel-

terbuka-lebar 

Summary Peluang kerja Korea Selatan kembali terbuka lebar setelah dua pejabat teras bidang 

ketenagakerjaan secara terpisah bertemu dengan pimpinan perusahaan multi nasional asal 

negara itu di Jakarta. Peluang ini harus diambil dan dimanfaatkan semaksimal mungkin agar 

peluang kerja di perusahaan dan dari negara lain juga terbuka. Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor, dan Kepala Kepala Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, menyambut positif kerja sama 

penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) untuk bekerja di Hyundai Heavy Industry (HHI) 

di Korea Selatan. 

 

 

 

Peluang kerja Korea Selatan kembali terbuka lebar setelah dua pejabat teras bidang ketenagakerjaan 

secara terpisah bertemu dengan pimpinan perusahaan multi nasional asal negara itu di Jakarta.Wakil 

Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor, dan Kepala Kepala Badan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, menyambut positif kerja sama penempatan pekerja migran 

Indonesia (PMI) untuk bekerja di Hyundai Heavy Industry (HHI) di Korea Selatan."Pemerintah sangat 

peduli dan mendukung penuh penempatan PMI untuk bekerja di HHI," kata Wamenaker di laman resmi 

Kemenaker, Senin (25/7), dan menyatakan akan selektif memilih Perusahaan Penempatan Pekerja 

Migran Indonesia (P3MI) serta terus memantau kinerjanya."Kami sangat senang mendengar kesepakatan 

antara PT Putri Samawa Mandiri dengan Agency HNH terkait rencana penempatan PMI untuk bekerja di 

HHI, Korea Selatan," kata Afriansyah ketika menerima audiensi Shin Sang Woon, Head of Co-Prosperity 

Management Department HHI, di Jakarta, Senin (25/7).Afriansyah berharap P3MI tersebut segera 

memenuhi syarat dan kondisi (term and conditions) yang dimaksud dan segera menyiapkan calon PMI 

yang kompeten sesuai dengan uraian jabatan yang diminta oleh HHI.Sementara kepada HHI, Kemenaker 

meminta untuk dapat menyediakan fasilitas yang memadai bagi PMI agar mereka dapat bekerja dengan 

baik dan tentunya akan meningkatkan produktivitas perusahaan."Kami berharap kerja sama penempatan 

ini dapat berjalan lebih baik dengan menjunjung tinggi pelindungan dan kesejahteraan PMI," 
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katanya.Korea Selatan merupakan salah satu negara tujuan penempatan PMI selama ini. Kerja sama 

penempatan di Korea Selatan dilakukan melalui tiga skema.Pertama, penempatan oleh BP2MI dengan 

skema goverment to government (G to G) di bawah kerangka kerjasama Indonesia-Korsel dengan skema 

Employment Permit System (EPS).Kedua, penempatan oleh perusahaan penempatan pekerja migran 

Indonesia untuk penempatan PMI pada pemberi kerja berbadan hukum. Ketiga, PMI perseorangan 

sebagai pekerja profesional yang penempatannya tidak melalui pelaksana penempatan dan tidak 

dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor."Kemenaker berkeinginan kerja sama 

antara Indonesia dan Korea Selatan, khususnya penempatan PMI di HHI, dapat berjalan dengan baik," 

kata Wamenaker.Sementara Kepala BP2MI Benny Rhamdani juga menerima kunjungan Head of Co-

Prosperity Management Department HHI, Shin Sang Woon, di hari yang sama, Senin (25/7), di tempat 

yang berbeda, yakni di sebuah hotel di Jakarta.Dalam kesempatan tersebut, Shin mengutarakan peluang 

penempatan PMI ke HHI dengan menggunakan Visa E-7."Di Hyundai dan tak terbatas bidang kerjanya di 

heavy industry (industri berat). Karena itulah, Pemerintah Korea Selatan dengan Hyundai menggunakan 

regulasi yang baru, yakni E-7, yaitu diperuntukkan bagi pekerja yang trampil di bidang tertentu, dan tidak 

ada perbedaan antara orang (pekerja) dalam negeri maupun dari luar negerinya," ujar Shin.Dia 

menjelaskan saat ini terdapat beberapa jenis jabatan yang dibuka dan dirinya tak menetapkan 

kuota."Sekarang ini mulai dari welder (pekerja las), tapi ada juga painting (pengecatan), dan elektronik. 

Ini penempatannya terbatas, kuotanya tidak ada. Sistem ini tidak ada kuota. Jadi mereka bisa merekrut 

sampai 20 persen dari karyawan," ujarnya.Benny menyambut positif peluang itu. "Kami sangat 

bergembira mendengar informasi dan apa yang ditawarkan Hyundai. Kami menyambut baik, dan 

berharap pelaksanaannya segera diwujudkan."Ia menambahkan apabila hasil pertemuan sebelumnya, 

antara HHI dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) cukup positif, dan Kemenaker menerima 

tawaran untuk penempatan PMI menggunakan Visa E-7, maka BP2MI dipastikan akan 

mengikutinya.Hubungan Indonesia dengan Korea selama ini cukup baik. Korea juga dikenal sebagai 

negara yang selama ini memiliki pelindungan kepada tenaga kerja asing yang baik, dan gaji bagi tenaga 

kerja asing yang cukup tinggi. "Karena alasan itulah kami dalam hal ini tidak ragu, sepanjang sesuai 

dengan regulasi yang nanti akan dikeluarkan Kemenaker, kami akan mengikutinya," ucapnya.Selanjutnya, 

Benny menekankan agar penempatan PMI ke Korea Selatan tidak terlalu dibebani dengan biaya tinggi. Ia 

juga menggarisbawahi tak boleh ada monopoli terhadap agensi yang ada di Indonesia.Ketua Himsataki 

Tegap Herjadmo sekaligus Komisaris PT Putri Samawa Mandiri (PSM) dan TRA Group menyampaikan 

apresiasinya atas sambut positif Wamenaker Afriansyah Noor dan Kepala BP2MI Benny Rhamdani.Dia 

akan melaksanakan pesan Wamenaker agar segera memenuhi term and conditions dengan segera 

menyiapkan calon PMI yang kompeten sesuai dengan uraian jabatan yang diminta HHI.Begitu juga 

dengan permintaan Kepala BP2MI yang menekankan agar tidak terlalu membebani calon PMI dengan 

biaya tinggi dan tak boleh ada monopoli dari agensi Indonesia."Pesan tersebut akan kami jalankan dan 

akan terus berkoordinasi dengan HHI Korea Selatan demi terciptanya penempatan PMI berkualitas, 

terukur dan akuntabel," ujar Tegap.Indonesia adalah negara yang beruntung dengan tenaga kerja yang 

berlimpah. Peluang ini harus diambil dan dimanfaatkan semaksimal mungkin agar peluang kerja di 

perusahaan dan dari negara lain juga terbuka.Kerja sama Indonesia dan Korea Selatan untuk penempatan 

tenaga kerja sudah berlangsung lama dan pekerja Indonesia selalu mendapat nilai positif bagi perusahaan 

pengguna.Reputasi itu harus dijaga agar gelombang kerja berikutnya tetap terjaga dan ketrampilan serta 

perilaku PMI menjadi jaminan bagi produktivitas perusahaan. 
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Title Peluang kerja PMI di Korsel terbuka lebar Author Andi Jauhary 

Media Antara Sumut Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3019717/peluang-kerja-pmi-di-korsel-

terbuka-lebar 

Summary - Peluang kerja Korea Selatan kembali terbuka lebar setelah dua pejabat teras bidang 

ketenagakerjaan secara terpisah bertemu dengan pimpinan perusahaan multi nasional asal 

negara itu di Jakarta. Pertama, penempatan oleh BP2MI dengan skema goverment to 

government (G to G) di bawah kerangka kerjasama Indonesia-Korsel dengan skema 

Employment Permit System (EPS).Kedua, penempatan oleh perusahaan penempatan 

pekerja migran Indonesia untuk penempatan PMI pada pemberi kerja berbadan hukum. 

Peluang ini harus diambil dan dimanfaatkan semaksimal mungkin agar peluang kerja di 

perusahaan dan dari negara lain juga terbuka. 

 

 

 

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani (tengah) dengan Shin 

Sang Woon, Head of Co-Prosperity Management Department Hyundai Heavy Industry, (kelima kiri), dan 

Ketua Himsataki Tegap Herjadmo (kedua kanan) berfoto bersama di Jakarta, Senin (25/7/2022). 

(ANTARA/Erafzon Saptiyulda AS/HO-Himsataki)Jakarta (ANTARA) - Peluang kerja Korea Selatan kembali 

terbuka lebar setelah dua pejabat teras bidang ketenagakerjaan secara terpisah bertemu dengan 

pimpinan perusahaan multi nasional asal negara itu di Jakarta. Wakil Menteri Ketenagakerjaan 

(Wamenaker), Afriansyah Noor, dan Kepala Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI), Benny Rhamdani, menyambut positif kerja sama penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) 

untuk bekerja di Hyundai Heavy Industry (HHI) di Korea Selatan."Pemerintah sangat peduli dan 

mendukung penuh penempatan PMI untuk bekerja di HHI," kata Wamenaker di laman resmi Kemenaker, 

Senin (25/7), dan menyatakan akan selektif memilih Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia 

(P3MI) serta terus memantau kinerjanya."Kami sangat senang mendengar kesepakatan antara PT Putri 

Samawa Mandiri dengan Agency HNH terkait rencana penempatan PMI untuk bekerja di HHI, Korea 

Selatan," kata Afriansyah ketika menerima audiensi Shin Sang Woon, Head of Co-Prosperity Management 

Department HHI, di Jakarta, Senin (25/7).Afriansyah berharap P3MI tersebut segera memenuhi syarat 

dan kondisi (term and conditions) yang dimaksud dan segera menyiapkan calon PMI yang kompeten 



 

214 

 

sesuai dengan uraian jabatan yang diminta oleh HHI. Sementara kepada HHI, Kemenaker meminta untuk 

dapat menyediakan fasilitas yang memadai bagi PMI agar mereka dapat bekerja dengan baik dan 

tentunya akan meningkatkan produktivitas perusahaan."Kami berharap kerja sama penempatan ini 

dapat berjalan lebih baik dengan menjunjung tinggi pelindungan dan kesejahteraan PMI," katanya. Korea 

Selatan merupakan salah satu negara tujuan penempatan PMI selama ini. Kerja sama penempatan di 

Korea Selatan dilakukan melalui tiga skema.Pertama, penempatan oleh BP2MI dengan skema goverment 

to government (G to G) di bawah kerangka kerjasama Indonesia-Korsel dengan skema Employment 

Permit System (EPS).Kedua, penempatan oleh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia untuk 

penempatan PMI pada pemberi kerja berbadan hukum. Ketiga, PMI perseorangan sebagai pekerja 

profesional yang penempatannya tidak melalui pelaksana penempatan dan tidak dipekerjakan pada 

jabatan yang terendah pada setiap sektor."Kemenaker berkeinginan kerja sama antara Indonesia dan 

Korea Selatan, khususnya penempatan PMI di HHI, dapat berjalan dengan baik," kata Wamenaker. 

Sementara Kepala BP2MI Benny Rhamdani juga menerima kunjungan Head of Co-Prosperity 

Management Department HHI, Shin Sang Woon, di hari yang sama, Senin (25/7), di tempat yang berbeda, 

yakni di sebuah hotel di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Shin mengutarakan peluang penempatan 

PMI ke HHI dengan menggunakan Visa E-7."Di Hyundai dan tak terbatas bidang kerjanya di heavy industry 

(industri berat). Karena itulah, Pemerintah Korea Selatan dengan Hyundai menggunakan regulasi yang 

baru, yakni E-7, yaitu diperuntukkan bagi pekerja yang trampil di bidang tertentu, dan tidak ada 

perbedaan antara orang (pekerja) dalam negeri maupun dari luar negerinya," ujar Shin. Dia menjelaskan 

saat ini terdapat beberapa jenis jabatan yang dibuka dan dirinya tak menetapkan kuota."Sekarang ini 

mulai dari welder (pekerja las), tapi ada juga painting (pengecatan), dan elektronik. Ini penempatannya 

terbatas, kuotanya tidak ada. Sistem ini tidak ada kuota. Jadi mereka bisa merekrut sampai 20 persen 

dari karyawan," ujarnya. Benny menyambut positif peluang itu. "Kami sangat bergembira mendengar 

informasi dan apa yang ditawarkan Hyundai. Kami menyambut baik, dan berharap pelaksanaannya 

segera diwujudkan."Ia menambahkan apabila hasil pertemuan sebelumnya, antara HHI dengan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) cukup positif, dan Kemenaker menerima tawaran untuk 

penempatan PMI menggunakan Visa E-7, maka BP2MI dipastikan akan mengikutinya. Hubungan 

Indonesia dengan Korea selama ini cukup baik. Korea juga dikenal sebagai negara yang selama ini 

memiliki pelindungan kepada tenaga kerja asing yang baik, dan gaji bagi tenaga kerja asing yang cukup 

tinggi. "Karena alasan itulah kami dalam hal ini tidak ragu, sepanjang sesuai dengan regulasi yang nanti 

akan dikeluarkan Kemenaker, kami akan mengikutinya," ucapnya.Selanjutnya, Benny menekankan agar 

penempatan PMI ke Korea Selatan tidak terlalu dibebani dengan biaya tinggi. Ia juga menggarisbawahi 

tak boleh ada monopoli terhadap agensi yang ada di Indonesia. Ketua Himsataki Tegap Herjadmo 

sekaligus Komisaris PT Putri Samawa Mandiri (PSM) dan TRA Group menyampaikan apresiasinya atas 

sambut positif Wamenaker Afriansyah Noor dan Kepala BP2MI Benny Rhamdani. Dia akan melaksanakan 

pesan Wamenaker agar segera memenuhi term and conditions dengan segera menyiapkan calon PMI 

yang kompeten sesuai dengan uraian jabatan yang diminta HHI. Begitu juga dengan permintaan Kepala 

BP2MI yang menekankan agar tidak terlalu membebani calon PMI dengan biaya tinggi dan tak boleh ada 

monopoli dari agensi Indonesia."Pesan tersebut akan kami jalankan dan akan terus berkoordinasi dengan 

HHI Korea Selatan demi terciptanya penempatan PMI berkualitas, terukur dan akuntabel," ujar Tegap. 

Indonesia adalah negara yang beruntung dengan tenaga kerja yang berlimpah. Peluang ini harus diambil 

dan dimanfaatkan semaksimal mungkin agar peluang kerja di perusahaan dan dari negara lain juga 

terbuka. Kerja sama Indonesia dan Korea Selatan untuk penempatan tenaga kerja sudah berlangsung 

lama dan pekerja Indonesia selalu mendapat nilai positif bagi perusahaan pengguna. Reputasi itu harus 

dijaga agar gelombang kerja berikutnya tetap terjaga dan ketrampilan serta perilaku PMI menjadi 

jaminan bagi produktivitas perusahaan. 
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Title BSU 2022 Sudah Cair? Cek Statusmu di Link Resmi Kemenaker 

dan Dapatkan BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095109928/bsu-2022-sudah-cair-cek-

statusmu-di-link-resmi-kemenaker-dan-dapatkan-blt-subsidi-gaji-rp1-juta 

Summary Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 kembali disalurkan oleh pemerintah kepada pekerja 

yang memenuhi kriteria. BSU 2022 dijanjikan untuk kembali cair kepada pekerja yang terpilih 

menjadi penerima bantuan dari Kemenaker ini. BSU 2022 sudah cair? Pekerja bisa cek status 

masing-masing lewat link resmi Kemenaker yang akan diberikan di akhir artikel ini. 

 

 

 

BSU 2022 sudah cair? Pekerja bisa cek status masing-masing lewat link resmi Kemenaker yang akan 

diberikan di akhir artikel ini.Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 kembali disalurkan oleh pemerintah 

kepada pekerja yang memenuhi kriteria.BSU 2022 dijanjikan untuk kembali cair kepada pekerja yang 

terpilih menjadi penerima bantuan dari Kemenaker ini.Sebelum bisa menjadi penerima BSU tahun ini, 

pekerja biasanya diharuskan memenuhi sejumlah kriteria atau syarat dari pemerintah.Jika melihat pada 

penyaluran tahun sebelumnya, beberapa syarat atau kriteria yang harus dipenuhi oleh pekerja agar 

mendapatkan BLT subsidi gaji di antaranya sebagai berikut.1. Merupakan WNI atau Warga Negara 

Indonesia.2. Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.3. Memiliki gaji atau penghasilan tidak 

lebih dari Rp3,5 juta per bulan. 
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Title Peluang kerja PMI di Korsel terbuka lebar Author Berita Baru 

Media Newsexplorer.net Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://newsexplorer.net/peluang-kerja-pmi-di-korsel-terbuka-lebar-s2685476.html 

Summary Peluang kerja Korea Selatan kembali terbuka lebar setelah dua pejabat teras bidang 

ketenagakerjaan secara terpisah bertemu dengan pimpinan perusahaan multi nasional asal 

negara itu di Jakarta. Peluang ini harus diambil dan dimanfaatkan semaksimal mungkin agar 

peluang kerja di perusahaan dan dari negara lain juga terbuka. Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor, dan Kepala Kepala Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, menyambut positif kerja sama 

penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) untuk bekerja di Hyundai Heavy Industry (HHI) 

di Korea Selatan. 

 

 

 

Peluang kerja Korea Selatan kembali terbuka lebar setelah dua pejabat teras bidang ketenagakerjaan 

secara terpisah bertemu dengan pimpinan perusahaan multi nasional asal negara itu di Jakarta.Wakil 

Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor, dan Kepala Kepala Badan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, menyambut positif kerja sama penempatan pekerja migran 

Indonesia (PMI) untuk bekerja di Hyundai Heavy Industry (HHI) di Korea Selatan."Pemerintah sangat 

peduli dan mendukung penuh penempatan PMI untuk bekerja di HHI," kata Wamenaker di laman resmi 

Kemenaker, Senin (25/7), dan menyatakan akan selektif memilih Perusahaan Penempatan Pekerja 

Migran Indonesia (P3MI) serta terus memantau kinerjanya."Kami sangat senang mendengar kesepakatan 

antara PT Putri Samawa Mandiri dengan Agency HNH terkait rencana penempatan PMI untuk bekerja di 

HHI, Korea Selatan," kata Afriansyah ketika menerima audiensi Shin Sang Woon, Head of Co-Prosperity 

Management Department HHI, di Jakarta, Senin (25/7).Afriansyah berharap P3MI tersebut segera 

memenuhi syarat dan kondisi (term and conditions) yang dimaksud dan segera menyiapkan calon PMI 

yang kompeten sesuai dengan uraian jabatan yang diminta oleh HHI.Sementara kepada HHI, Kemenaker 

meminta untuk dapat menyediakan fasilitas yang memadai bagi PMI agar mereka dapat bekerja dengan 

baik dan tentunya akan meningkatkan produktivitas perusahaan."Kami berharap kerja sama penempatan 

ini dapat berjalan lebih baik dengan menjunjung tinggi pelindungan dan kesejahteraan PMI," 

katanya.Korea Selatan merupakan salah satu negara tujuan penempatan PMI selama ini. Kerja sama 
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penempatan di Korea Selatan dilakukan melalui tiga skema.Pertama, penempatan oleh BP2MI dengan 

skema goverment to government (G to G) di bawah kerangka kerjasama Indonesia-Korsel dengan skema 

Employment Permit System (EPS).Kedua, penempatan oleh perusahaan penempatan pekerja migran 

Indonesia untuk penempatan PMI pada pemberi kerja berbadan hukum. Ketiga, PMI perseorangan 

sebagai pekerja profesional yang penempatannya tidak melalui pelaksana penempatan dan tidak 

dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor."Kemenaker berkeinginan kerja sama 

antara Indonesia dan Korea Selatan, khususnya penempatan PMI di HHI, dapat berjalan dengan baik," 

kata Wamenaker.Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani 

(tengah) dengan Shin Sang Woon, Head of Co-Prosperity Management Department Hyundai Heavy 

Industry, (kelima kiri), dan Ketua Himsataki Tegap Herjadmo (kedua kanan) berfoto bersama di Jakarta, 

Senin (25/7/2022). (ANTARA/Erafzon Saptiyulda AS/HO-Himsataki)Perlakuan samaSementara Kepala 

BP2MI Benny Rhamdani juga menerima kunjungan Head of Co-Prosperity Management Department HHI, 

Shin Sang Woon, di hari yang sama, Senin (25/7), di tempat yang berbeda, yakni di sebuah hotel di 

Jakarta.Dalam kesempatan tersebut, Shin mengutarakan peluang penempatan PMI ke HHI dengan 

menggunakan Visa E-7."Di Hyundai dan tak terbatas bidang kerjanya di heavy industry (industri berat). 

Karena itulah, Pemerintah Korea Selatan dengan Hyundai menggunakan regulasi yang baru, yakni E-7, 

yaitu diperuntukkan bagi pekerja yang trampil di bidang tertentu, dan tidak ada perbedaan antara orang 

(pekerja) dalam negeri maupun dari luar negerinya," ujar Shin.Dia menjelaskan saat ini terdapat 

beberapa jenis jabatan yang dibuka dan dirinya tak menetapkan kuota."Sekarang ini mulai dari welder 

(pekerja las), tapi ada juga painting (pengecatan), dan elektronik. Ini penempatannya terbatas, kuotanya 

tidak ada. Sistem ini tidak ada kuota. Jadi mereka bisa merekrut sampai 20 persen dari karyawan," 

ujarnya.Benny menyambut positif peluang itu. "Kami sangat bergembira mendengar informasi dan apa 

yang ditawarkan Hyundai. Kami menyambut baik, dan berharap pelaksanaannya segera diwujudkan."Ia 

menambahkan apabila hasil pertemuan sebelumnya, antara HHI dengan Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) cukup positif, dan Kemenaker menerima tawaran untuk penempatan PMI menggunakan Visa 

E-7, maka BP2MI dipastikan akan mengikutinya.Hubungan Indonesia dengan Korea selama ini cukup baik. 

Korea juga dikenal sebagai negara yang selama ini memiliki pelindungan kepada tenaga kerja asing yang 

baik, dan gaji bagi tenaga kerja asing yang cukup tinggi. "Karena alasan itulah kami dalam hal ini tidak 

ragu, sepanjang sesuai dengan regulasi yang nanti akan dikeluarkan Kemenaker, kami akan 

mengikutinya," ucapnya.Selanjutnya, Benny menekankan agar penempatan PMI ke Korea Selatan tidak 

terlalu dibebani dengan biaya tinggi. Ia juga menggarisbawahi tak boleh ada monopoli terhadap agensi 

yang ada di Indonesia.Jaga reputasiKetua Himsataki Tegap Herjadmo sekaligus Komisaris PT Putri 

Samawa Mandiri (PSM) dan TRA Group menyampaikan apresiasinya atas sambut positif Wamenaker 

Afriansyah Noor dan Kepala BP2MI Benny Rhamdani.Dia akan melaksanakan pesan Wamenaker agar 

segera memenuhi term and conditions dengan segera menyiapkan calon PMI yang kompeten sesuai 

dengan uraian jabatan yang diminta HHI.Begitu juga dengan permintaan Kepala BP2MI yang menekankan 

agar tidak terlalu membebani calon PMI dengan biaya tinggi dan tak boleh ada monopoli dari agensi 

Indonesia."Pesan tersebut akan kami jalankan dan akan terus berkoordinasi dengan HHI Korea Selatan 

demi terciptanya penempatan PMI berkualitas, terukur dan akuntabel," ujar Tegap.Indonesia adalah 

negara yang beruntung dengan tenaga kerja yang berlimpah. Peluang ini harus diambil dan dimanfaatkan 

semaksimal mungkin agar peluang kerja di perusahaan dan dari negara lain juga terbuka.Kerja sama 

Indonesia dan Korea Selatan untuk penempatan tenaga kerja sudah berlangsung lama dan pekerja 

Indonesia selalu mendapat nilai positif bagi perusahaan pengguna.Reputasi itu harus dijaga agar 

gelombang kerja berikutnya tetap terjaga dan ketrampilan serta perilaku PMI menjadi jaminan bagi 

produktivitas perusahaan. 
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Title Peluang kerja PMI di Korsel terbuka lebar Author _noname 

Media Antara Papua Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3019717/peluang-kerja-pmi-di-korsel-

terbuka-lebar 

Summary Peluang kerja Korea Selatan kembali terbuka lebar setelah dua pejabat teras bidang 

ketenagakerjaan secara terpisah bertemu dengan pimpinan perusahaan multi nasional asal 

negara itu di Jakarta. Peluang ini harus diambil dan dimanfaatkan semaksimal mungkin agar 

peluang kerja di perusahaan dan dari negara lain juga terbuka. Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor, dan Kepala Kepala Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, menyambut positif kerja sama 

penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) untuk bekerja di Hyundai Heavy Industry (HHI) 

di Korea Selatan. "Pemerintah sangat peduli dan mendukung penuh penempatan PMI untuk 

bekerja di HHI," kata Wamenaker di laman resmi Kemenaker, Senin (25/7), dan menyatakan 

akan selektif memilih Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) serta terus 

memantau kinerjanya. 

 

 

 

Peluang kerja Korea Selatan kembali terbuka lebar setelah dua pejabat teras bidang ketenagakerjaan 

secara terpisah bertemu dengan pimpinan perusahaan multi nasional asal negara itu di Jakarta.Wakil 

Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor, dan Kepala Kepala Badan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, menyambut positif kerja sama penempatan pekerja migran 

Indonesia (PMI) untuk bekerja di Hyundai Heavy Industry (HHI) di Korea Selatan."Pemerintah sangat 

peduli dan mendukung penuh penempatan PMI untuk bekerja di HHI," kata Wamenaker di laman resmi 

Kemenaker, Senin (25/7), dan menyatakan akan selektif memilih Perusahaan Penempatan Pekerja 

Migran Indonesia (P3MI) serta terus memantau kinerjanya."Kami sangat senang mendengar kesepakatan 

antara PT Putri Samawa Mandiri dengan Agency HNH terkait rencana penempatan PMI untuk bekerja di 

HHI, Korea Selatan," kata Afriansyah ketika menerima audiensi Shin Sang Woon, Head of Co-Prosperity 

Management Department HHI, di Jakarta, Senin (25/7).Afriansyah berharap P3MI tersebut segera 

memenuhi syarat dan kondisi (term and conditions) yang dimaksud dan segera menyiapkan calon PMI 

yang kompeten sesuai dengan uraian jabatan yang diminta oleh HHI.Sementara kepada HHI, Kemenaker 
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meminta untuk dapat menyediakan fasilitas yang memadai bagi PMI agar mereka dapat bekerja dengan 

baik dan tentunya akan meningkatkan produktivitas perusahaan."Kami berharap kerja sama penempatan 

ini dapat berjalan lebih baik dengan menjunjung tinggi pelindungan dan kesejahteraan PMI," 

katanya.Korea Selatan merupakan salah satu negara tujuan penempatan PMI selama ini. Kerja sama 

penempatan di Korea Selatan dilakukan melalui tiga skema.Pertama, penempatan oleh BP2MI dengan 

skema goverment to government (G to G) di bawah kerangka kerjasama Indonesia-Korsel dengan skema 

Employment Permit System (EPS).Kedua, penempatan oleh perusahaan penempatan pekerja migran 

Indonesia untuk penempatan PMI pada pemberi kerja berbadan hukum. Ketiga, PMI perseorangan 

sebagai pekerja profesional yang penempatannya tidak melalui pelaksana penempatan dan tidak 

dipekerjakan pada jabatan yang terendah pada setiap sektor."Kemenaker berkeinginan kerja sama 

antara Indonesia dan Korea Selatan, khususnya penempatan PMI di HHI, dapat berjalan dengan baik," 

kata Wamenaker.Sementara Kepala BP2MI Benny Rhamdani juga menerima kunjungan Head of Co-

Prosperity Management Department HHI, Shin Sang Woon, di hari yang sama, Senin (25/7), di tempat 

yang berbeda, yakni di sebuah hotel di Jakarta.Dalam kesempatan tersebut, Shin mengutarakan peluang 

penempatan PMI ke HHI dengan menggunakan Visa E-7."Di Hyundai dan tak terbatas bidang kerjanya di 

heavy industry (industri berat). Karena itulah, Pemerintah Korea Selatan dengan Hyundai menggunakan 

regulasi yang baru, yakni E-7, yaitu diperuntukkan bagi pekerja yang trampil di bidang tertentu, dan tidak 

ada perbedaan antara orang (pekerja) dalam negeri maupun dari luar negerinya," ujar Shin.Dia 

menjelaskan saat ini terdapat beberapa jenis jabatan yang dibuka dan dirinya tak menetapkan 

kuota."Sekarang ini mulai dari welder (pekerja las), tapi ada juga painting (pengecatan), dan elektronik. 

Ini penempatannya terbatas, kuotanya tidak ada. Sistem ini tidak ada kuota. Jadi mereka bisa merekrut 

sampai 20 persen dari karyawan," ujarnya.Benny menyambut positif peluang itu. "Kami sangat 

bergembira mendengar informasi dan apa yang ditawarkan Hyundai. Kami menyambut baik, dan 

berharap pelaksanaannya segera diwujudkan."Ia menambahkan apabila hasil pertemuan sebelumnya, 

antara HHI dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) cukup positif, dan Kemenaker menerima 

tawaran untuk penempatan PMI menggunakan Visa E-7, maka BP2MI dipastikan akan 

mengikutinya.Hubungan Indonesia dengan Korea selama ini cukup baik. Korea juga dikenal sebagai 

negara yang selama ini memiliki pelindungan kepada tenaga kerja asing yang baik, dan gaji bagi tenaga 

kerja asing yang cukup tinggi. "Karena alasan itulah kami dalam hal ini tidak ragu, sepanjang sesuai 

dengan regulasi yang nanti akan dikeluarkan Kemenaker, kami akan mengikutinya," ucapnya.Selanjutnya, 

Benny menekankan agar penempatan PMI ke Korea Selatan tidak terlalu dibebani dengan biaya tinggi. Ia 

juga menggarisbawahi tak boleh ada monopoli terhadap agensi yang ada di Indonesia.Ketua Himsataki 

Tegap Herjadmo sekaligus Komisaris PT Putri Samawa Mandiri (PSM) dan TRA Group menyampaikan 

apresiasinya atas sambut positif Wamenaker Afriansyah Noor dan Kepala BP2MI Benny Rhamdani.Dia 

akan melaksanakan pesan Wamenaker agar segera memenuhi term and conditions dengan segera 

menyiapkan calon PMI yang kompeten sesuai dengan uraian jabatan yang diminta HHI.Begitu juga 

dengan permintaan Kepala BP2MI yang menekankan agar tidak terlalu membebani calon PMI dengan 

biaya tinggi dan tak boleh ada monopoli dari agensi Indonesia."Pesan tersebut akan kami jalankan dan 

akan terus berkoordinasi dengan HHI Korea Selatan demi terciptanya penempatan PMI berkualitas, 

terukur dan akuntabel," ujar Tegap.Indonesia adalah negara yang beruntung dengan tenaga kerja yang 

berlimpah. Peluang ini harus diambil dan dimanfaatkan semaksimal mungkin agar peluang kerja di 

perusahaan dan dari negara lain juga terbuka.Kerja sama Indonesia dan Korea Selatan untuk penempatan 

tenaga kerja sudah berlangsung lama dan pekerja Indonesia selalu mendapat nilai positif bagi perusahaan 

pengguna.Reputasi itu harus dijaga agar gelombang kerja berikutnya tetap terjaga dan ketrampilan serta 

perilaku PMI menjadi jaminan bagi produktivitas perusahaan. 
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Title Menaker: Pemerintah Hormati Uji Formil UU Cipta Kerja Secara 

Elegan - DetikFakta. com Setiap Detik, Selalu Ada Fakta Baru! 

Author Oleh 

Redaksi 

Media Detikfakta.com Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Neutral 

Link http://detikfakta.com/bisnis/menaker-pemerintah-hormati-uji-formil-uu-cipta-kerja-

secara-elegan 

Summary TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pemerintah telah secara elegan menghormati dan mentaati 

uji formil UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat 

oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Ida mengatakan, pihak-pihak terkait dapat mengambil 

pembelajaran berharga dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 atas uji 

formil UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan UU Cipta Kerja 

inkonstitusional bersyarat. "Terhadap putusan MK tersebut, secara elegan pemerintah 

menghormati dan melaksanakan putusan MK, yakni dengan menerbitkan UU 13/2022 

tentang Perubahan Kedua UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan yang menjadi dasar pembentukan UU Cipta Kerja," ucapnya. Begitu pula dengan 

UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. 

 

 

 

Laporan Wartawan Tribunnews Larasati Dyah UtamiTRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah telah 

secara elegan menghormati dan mentaati uji formil UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja yang 

dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK).Hal ini disampaikan Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, saat memberikan sambutan pada pembukaan acara 

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (PPHKWN) bagi organisasi pekerja, Selasa 

(26/7/2022) secara virtual.Ia juga menyoroti pentingnya konstitusi menjamin hak setiap warga negara 

untuk melakukan uji materiil di MK terhadap UU yang dianggap tidak sesuai dengan UUD 1945."Setiap 

orang, termasuk pemerintah pun harus menghormati dan menaati putusan Mahkamah Konstitusi," kata 

Ida dalam keterangannya.Ida mengatakan, pihak-pihak terkait dapat mengambil pembelajaran berharga 

dari putusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020 atas uji formil UU Nomor 11/2020 tentang 

Cipta Kerja yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat."Terhadap putusan MK tersebut, 

secara elegan pemerintah menghormati dan melaksanakan putusan MK, yakni dengan menerbitkan UU 

13/2022 tentang Perubahan Kedua UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
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yang menjadi dasar pembentukan UU Cipta Kerja," ucapnya.Lebih lanjut ia mengatakan, dalam konteks 

uji materiil UU di bidang ketenagakerjaan, telah banyak pemangku kepentingan, baik pekerja maupun 

pengusaha yang melakukan uji materiil UU di bidang ketenagakerjaan.Ia mencontohkan pada UU 

13/2003 tentang Ketenagakerjaan tercatat sebanyak 33 kali upaya pengujian materiil yang telah 

dilakukan oleh pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh.Begitu pula dengan UU 11/2020 tentang 

Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan.Pihaknya mencatat sebanyak 7 permohonan pengujian 

formil dan 9 permohonan pengujian materiil yang dilakukan oleh pekerja/buruh atau serikat 

pekerja/serikat buruh."Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran berkonstitusi warga negara semakin 

meningkat, di mana bagi pekerja atau pengusaha yang tidak puas terhadap suatu undang-undang bisa 

melakukan upaya koreksi melalui uji materiil di Mahkamah Konstitusi," ucapnya. (*) 
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Title Cek Nama Penerima BLT Subsidi Gaji, Buruan Login 

kemnaker.go.id! 

Author Feby Novalius 

Media Okezone Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/07/26/320/2636583/cek-nama-penerima-blt-

subsidi-gaji-buruan-login-kemnaker-go-id 

Summary BLT subsidi gaji cari Rp1 juta. Pekerja bisa mengecek nama penerima BLT subsidi gaji dengan 

login kemnaker.go.id. Adapun cara penerima BSU atau subsid gaji dapat dilakukan melalui 

laman resmi kemnaker bsu.kemnaker.go.id yang dikutip, Selasa (26/6/2022):. Login kedalam 

akun Anda. 5. Cek Pemberitahuan. 

 

 

 

BLT subsidi gaji cari Rp1 juta. Pekerja bisa mengecek nama penerima BLT subsidi gaji dengan login 

kemnaker.go.id.Adapun cara penerima BSU atau subsid gaji dapat dilakukan melalui laman resmi 

kemnaker bsu.kemnaker.go.id yang dikutip, Selasa (26/6/2022):1. Kunjungi website kemnaker.go.id2. 

Daftar AkunApabila belum memiliki akun, maka Anda harus melakukan pendaftaran. Lengkapi 

pendaftaran akun. Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor 

handphone Anda.3. MasukLogin kedalam akun Anda.4. Lengkapi ProfilLengkapi profil biodata diri Anda 

berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan dan tipe lokasi.5. Cek PemberitahuanSetelah itu, 

Anda akan mendapatkan notifikasi seperti gambar berikut.Berikut syarat dalam mendapatkan BSU:1. 

Calon penerima warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK2. Peserta aktif 

program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS s/d 20223. Mempunyai gaji/upah paling banyak Rp3,5 juta. 

Pekerja/buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari 

Rp3,5 juta, 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 Rp4.8 juta.4. Bekerja di wi;ayah PPKM 

level 3 dan level 4 yang ditetapkan pemerintah5. Diutamakan yang bekerja pada sector industry barang 

konsumsi, transportasi, aneka industry, properti dan real estate, perdagangan dan jasa kecuali 

pendidikan dan kesehatan (sesuai klasifikasi data sektoral BPJSTK 
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Title Kemenaker: Malaysia Tunduk dan Patuhi Penempatan PMI 

Melalui Sistem RI 

Author Ade Miranti 

Karunia 

Media Kompas Reporter  

Date 26 July 2022 Tone Positive 

Link http://ekonomi.kompas.com/read/2022/07/26/191557326/kemenaker-malaysia-tunduk-

dan-patuhi-penempatan-pmi-melalui-sistem-ri 

Summary Besok kita adakan join working group, akan ada hasil penandatanganan RoD pada hari Kamis 

ini, di Indonesia yang akan dihadiri oleh Kemenaker, Duta Besar RI (untuk Malaysia), dan 

Kemenlu," ucapnya. 

 

Pemerintah Indonesia menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke 

Malaysia. Lantaran Malaysia mengingkari kesepakatan perjanjian yang telah ditandatangani pada 1 April 

2022. Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari mengatakan, kedua belah pihak antara 

pemerintah RI dengan Malaysia mulai menemukan titik kesepakatan. Pihak Malaysia lanjut Dita, 

menyatakan patuh mengikuti perjanjian sebelumnya."Pada akhirnya bahwa tanda-tanda Malaysia ingin 

mematuhi MoU telah terlihat jelas. Indonesia menang dong. Malaysia dalam hal ini tunduk terhadap 

keputusan Indonesia," katanya dihubungi Kompas.com, Selasa (26/7/2022).Dita bilang, kesepakatan 

tersebut dinyatakan melalui record of discussion yang diwakili Kementerian Ketenagakerjaan, Duta Besar 

RI untuk Malaysia, dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dengan Kementerian SDM serta Kementerian 

Dalam Negeri Malaysia."Record of discussion isinya kesepakatan integrasi system. Besok kita adakan join 

working group, akan ada hasil penandatanganan RoD pada hari Kamis ini, di Indonesia yang akan dihadiri 

oleh Kemenaker, Duta Besar RI (untuk Malaysia), dan Kemenlu," ucapnya.Dita menjelaskan asal mula 

keputusan penghentian penempatan PMI ke Malaysia ini berawal dari adanya dua sistem perekrutan 

penempatan PMI yang berbeda di Negeri Jiran. Pemerintah RI menginginkan penempatan PMI harus 

melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) yang terintegrasi dengan Kementerian SDM 

Malaysia.Sementara, selama ini, kebutuhan akan PMI menggunakan sistem di Kemendagri Malaysia yang 

tidak menjamin adanya pemberian jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, gaji yang tak sesuai, 

serta tidak mengetahui nama atau perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja Indonesia (TKI) sehingga 

mudah dieksploitasi."Satu dikelola oleh Kementerian SDM di Malaysia, satunya lagi dikelola pihak 

Imigrasi Malaysia. Kita enggak mau penempatan PMI melalui pihak Imigrasi Malaysia, karena 

menggunakan sistem visa turis, berarti tidak ada perjanjian kerja, tidak ada pemeriksaan kesehatan, tidak 

ada pelatihan," ungkap Dita."Pihak Imigrasi Malaysia awalnya bersikeras tidak ingin melebur terhadap 

satu sistem milik kita yang terintegrasi dengan Kementerian SDM. Karena justru dimarahi oleh 

masyarakatnya sendiri di sana, karena mereka membutuhkan tenaga kerja kita, terutama perusahaan 

sawit, akhirnya mereka (Imigrasi Malaysia) menyerah. Sistem Imigrasi akan melebur melalui one channel 

system," sambung Dita. Pada 1 April lalu, Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani nota 

kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang penempatan dan pelindungan PMI 

sektor domestik di Malaysia.Nota Kesepahaman yang ditandatangani di Kantor Kementerian 

Ketenagakerjaan, Jakarta, itu mengatur mekanisme satu kanal untuk semua proses penempatan, 

pemantauan, dan kepulangan PMI di Malaysia.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut ada 

beberapa poin penting yang telah disepakati dalam MoU tersebut, selain penempatan, gaji bagi Asisten 

Rumah Tangga (ART) juga dipertegas secara nominal. 
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