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Table Of Contents : 31 May 2022 - 02 June 2022 
 

No Date News Title Page Sentiment Media Summary 

1. 02 

June 

2022 

BLK Latih 

Keterampilan 

Penyandang 

Disabilitas 

3 Positive Pasundan 

Ekspres 

BLK Latih Keterampilan Penyandang Disabilitas. 

PELATIHAN: Para penyandang disabilitas mengikuti 

pelatihan kerja pengolahan hasil pertanian di BLK 

Kabupaten Subang. PELATIHAN: Para penyandang 

disabilitas mengikuti pelatihan kerja pengolahan hasil 

pertanian di BLK Kabupaten Subang. 1770253012700tas. 

2. 02 

June 

2022 

Gimana Nih Rp 

289 Miliar 

Anggaran Kartu 

Pelajar Tidak 

Tepat Sasaran 

2 Negative Rakyat 

Merdeka 

Gimana Nih, Rp 289 Miliar Anggaran Kartu Prakerja lidak 

Tepat Sasaran. "Terindikasi tidak tepat sasaran," tandas 

Isma Yatun dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa 

(24/5), seperti diberitakan cnbcindone- sia.com. Dengan 

demikian, indikasi kerugian negara karena disalurkan ke 

penerima yang tidak tepat sasaran ini, mencapai Rp 

289,85 miliar. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

menyata- kan, bantuan program Kartu Prakerja belum 

tepat sasaran. Dari hasil temuan BPK, 119. 494 orang 

peneri- ma Kartu Prakerja tidak sesuai dengan kriteria 

yang ditetapkan. 

3. 02 

June 

2022 

Harmonisasi 

RUU KIA, 

Aturan Hak 

Cuti 

Melahirkan 

Masih jadi 

Sorotan 

7 Negative Fajar 

Cirebon 

. Harmonisasi RUU KIA, Aturan Hak Cuti Melahirkan 

Masih jadi Soratan. JAKARTA, (FC).- Badan Legis- lasi 

(Baleg) DPR RI menggelar rapat harmonisasi Rancangan 

Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) 

di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa 

(31/5/2022). Pada Pasal 5 Ayat 2 RUU KIA tertuang 

bahwa setiap ibu bek- erja berhak untuk mendapatkan 

cuti melahirkan paling sedikit 6 bulan serta adanya masa 

istirahat bagi ibu yang mengalami kegugu- ran. Anggota 

Baleg DPR RI Son- dang Tiar Debora Tampubolon 

mengingatkan perlunya telaah lebih lanjut apakah pasal-

pasal yang ada di RUU ini bersinggun- gan maupun 

bertentangan den- gan undang-undang lainnya. 

4. 02 

June 

2022 

112 PMI Asal 

Kota Mataram 

Dipulangkan 

2 Neutral Suara Ntb . 112 PMI Asal Kota Mataram Dipulangkan. 

21463028575Mataram (Suara Nusa Tenggara Barat) -. 

Sejumlah 112 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kota 

Mataram dipulangkan. Mataram (Suara Nusa Tenggara 

Barat) 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-06-02/PASUNDAN_EKSPRES1/BLK%20Latih%20Keterampilan%20Penyandang%20Disabilitas=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-06-02/PASUNDAN_EKSPRES1/BLK%20Latih%20Keterampilan%20Penyandang%20Disabilitas=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-06-02/PASUNDAN_EKSPRES1/BLK%20Latih%20Keterampilan%20Penyandang%20Disabilitas=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-06-02/PASUNDAN_EKSPRES1/BLK%20Latih%20Keterampilan%20Penyandang%20Disabilitas=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-06-02/RAKYAT_MERDEKA1/Gimana%20Nih%20Rp%20289%20Miliar%20Anggaran%20Kartu%20Pelajar%20Tidak%20Tepat%20Sasaran=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-06-02/RAKYAT_MERDEKA1/Gimana%20Nih%20Rp%20289%20Miliar%20Anggaran%20Kartu%20Pelajar%20Tidak%20Tepat%20Sasaran=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-06-02/RAKYAT_MERDEKA1/Gimana%20Nih%20Rp%20289%20Miliar%20Anggaran%20Kartu%20Pelajar%20Tidak%20Tepat%20Sasaran=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-06-02/RAKYAT_MERDEKA1/Gimana%20Nih%20Rp%20289%20Miliar%20Anggaran%20Kartu%20Pelajar%20Tidak%20Tepat%20Sasaran=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-06-02/RAKYAT_MERDEKA1/Gimana%20Nih%20Rp%20289%20Miliar%20Anggaran%20Kartu%20Pelajar%20Tidak%20Tepat%20Sasaran=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-06-02/FAJAR_CIREBON1/Harmonisasi%20RUU%20KIA,%20Aturan%20Hak%20Cuti%20Melahirkan%20Masih%20jadi%20Sorotan=1=7=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-06-02/FAJAR_CIREBON1/Harmonisasi%20RUU%20KIA,%20Aturan%20Hak%20Cuti%20Melahirkan%20Masih%20jadi%20Sorotan=1=7=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-06-02/FAJAR_CIREBON1/Harmonisasi%20RUU%20KIA,%20Aturan%20Hak%20Cuti%20Melahirkan%20Masih%20jadi%20Sorotan=1=7=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-06-02/FAJAR_CIREBON1/Harmonisasi%20RUU%20KIA,%20Aturan%20Hak%20Cuti%20Melahirkan%20Masih%20jadi%20Sorotan=1=7=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-06-02/FAJAR_CIREBON1/Harmonisasi%20RUU%20KIA,%20Aturan%20Hak%20Cuti%20Melahirkan%20Masih%20jadi%20Sorotan=1=7=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-06-02/FAJAR_CIREBON1/Harmonisasi%20RUU%20KIA,%20Aturan%20Hak%20Cuti%20Melahirkan%20Masih%20jadi%20Sorotan=1=7=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-06-02/FAJAR_CIREBON1/Harmonisasi%20RUU%20KIA,%20Aturan%20Hak%20Cuti%20Melahirkan%20Masih%20jadi%20Sorotan=1=7=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-06-02/SUARA_NTB1/112%20PMI%20Asal%20Kota%20Mataram%20Dipulangkan=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-06-02/SUARA_NTB1/112%20PMI%20Asal%20Kota%20Mataram%20Dipulangkan=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-06-02/SUARA_NTB1/112%20PMI%20Asal%20Kota%20Mataram%20Dipulangkan=1=2=1.jpg
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Title BLK Latih Keterampilan Penyandang Disabilitas 

Media Pasundan Ekspres Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Positive 

Page 3 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-06-

02/PASUNDAN_EKSPRES1/BLK%20Latih%20Keterampilan%20Penyandang%20Disabilitas=1=3

=1.jpg 

Summar

y 

. BLK Latih Keterampilan Penyandang Disabilitas. PELATIHAN: Para penyandang disabilitas 

mengikuti pelatihan kerja pengolahan hasil pertanian di BLK Kabupaten Subang. PELATIHAN: 

Para penyandang disabilitas mengikuti pelatihan kerja pengolahan hasil pertanian di BLK 

Kabupaten Subang. 1770253012700tas. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-06-02/PASUNDAN_EKSPRES1/BLK%20Latih%20Keterampilan%20Penyandang%20Disabilitas=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-06-02/PASUNDAN_EKSPRES1/BLK%20Latih%20Keterampilan%20Penyandang%20Disabilitas=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-06-02/PASUNDAN_EKSPRES1/BLK%20Latih%20Keterampilan%20Penyandang%20Disabilitas=1=3=1.jpg
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Title Gimana Nih Rp 289 Miliar Anggaran Kartu Pelajar Tidak Tepat Sasaran 

Media Rakyat Merdeka Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Negative 

Page 2 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-06-

02/RAKYAT_MERDEKA1/Gimana%20Nih%20Rp%20289%20Miliar%20Anggaran%20Kartu%20Pel

ajar%20Tidak%20Tepat%20Sasaran=1=2=1.jpg 

Summ

ary 

Gimana Nih, Rp 289 Miliar Anggaran Kartu Prakerja lidak Tepat Sasaran. "Terindikasi tidak tepat 

sasaran," tandas Isma Yatun dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (24/5), seperti diberitakan 

cnbcindone- sia.com. Dengan demikian, indikasi kerugian negara karena disalurkan ke penerima 

yang tidak tepat sasaran ini, mencapai Rp 289,85 miliar. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

menyata- kan, bantuan program Kartu Prakerja belum tepat sasaran. Dari hasil temuan BPK, 119. 

494 orang peneri- ma Kartu Prakerja tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-06-02/RAKYAT_MERDEKA1/Gimana%20Nih%20Rp%20289%20Miliar%20Anggaran%20Kartu%20Pelajar%20Tidak%20Tepat%20Sasaran=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-06-02/RAKYAT_MERDEKA1/Gimana%20Nih%20Rp%20289%20Miliar%20Anggaran%20Kartu%20Pelajar%20Tidak%20Tepat%20Sasaran=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-06-02/RAKYAT_MERDEKA1/Gimana%20Nih%20Rp%20289%20Miliar%20Anggaran%20Kartu%20Pelajar%20Tidak%20Tepat%20Sasaran=1=2=1.jpg
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Title Harmonisasi RUU KIA, Aturan Hak Cuti Melahirkan Masih jadi Sorotan 

Media Fajar Cirebon Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Negative 

Page 7 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-06-

02/FAJAR_CIREBON1/Harmonisasi%20RUU%20KIA,%20Aturan%20Hak%20Cuti%20Melahirkan%

20Masih%20jadi%20Sorotan=1=7=1.jpg 

Summ

ary 

. Harmonisasi RUU KIA, Aturan Hak Cuti Melahirkan Masih jadi Soratan. JAKARTA, (FC).- Badan 

Legis- lasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat harmonisasi Rancangan Undang-undang Kesejahteraan 

Ibu dan Anak (RUU KIA) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022). Pada Pasal 

5 Ayat 2 RUU KIA tertuang bahwa setiap ibu bek- erja berhak untuk mendapatkan cuti melahirkan 

paling sedikit 6 bulan serta adanya masa istirahat bagi ibu yang mengalami kegugu- ran. Anggota 

Baleg DPR RI Son- dang Tiar Debora Tampubolon mengingatkan perlunya telaah lebih lanjut 

apakah pasal-pasal yang ada di RUU ini bersinggun- gan maupun bertentangan den- gan undang-

undang lainnya. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-06-02/FAJAR_CIREBON1/Harmonisasi%20RUU%20KIA,%20Aturan%20Hak%20Cuti%20Melahirkan%20Masih%20jadi%20Sorotan=1=7=1.jpg
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Title 112 PMI Asal Kota Mataram Dipulangkan 

Media Suara Ntb Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Neutral 

Page 2 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-06-

02/SUARA_NTB1/112%20PMI%20Asal%20Kota%20Mataram%20Dipulangkan=1=2=1.jpg 

Summary . 112 PMI Asal Kota Mataram Dipulangkan. 21463028575Mataram (Suara Nusa Tenggara Barat) 

-. Sejumlah 112 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kota Mataram dipulangkan. Mataram 

(Suara Nusa Tenggara Barat) 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-06-02/SUARA_NTB1/112%20PMI%20Asal%20Kota%20Mataram%20Dipulangkan=1=2=1.jpg
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Table Of Contents : 31 May 2022 - 02 June 2022 
 

No Date News Title Tone Media Summary 

1. 31 

May 

2022 

Tinggal Tunggu Teken Presiden 

Jokowi, BSU Gaji Segera Cair 

Neutral Lumajang Times Diprediksi bahwa tahap regulasi 

selesai dan tinggal menunggu 

teken Presiden Jokowi, 

kemungkinan BSU akan segera 

cair di bulan Juni mendatang. 

Proses selanjutnya untuk 

persetujuan Presiden atas 

rancangan Permenakernya," kata 

Dita dikutip dari wawancara 

eksklusif Kompas.com. Mengenai 

kriteria penerimanya, Dita 

menjelaskan tidak berbeda dari 

bantuan subsidi gaji tahun 2021. 

Untuk jumlahnya (penerima BSU) 

juga masih menunggu arahan 

Presiden," ucap Dita. Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) hingga kini tak 

kunjung cair. 

2. 31 

May 

2022 

Tinggal Tunggu Teken Presiden 

Jokowi, BSU Gaji Segera Cair 

Neutral Kediri Times Diprediksi bahwa tahap regulasi 

selesai dan tinggal menunggu 

teken Presiden Jokowi, 

kemungkinan BSU akan segera 

cair di bulan Juni mendatang. 

Proses selanjutnya untuk 

persetujuan Presiden atas 

rancangan Permenakernya," kata 

Dita dikutip dari wawancara 

eksklusif Kompas.com. Mengenai 

kriteria penerimanya, Dita 

menjelaskan tidak berbeda dari 

bantuan subsidi gaji tahun 2021. 

Untuk jumlahnya (penerima BSU) 

juga masih menunggu arahan 

Presiden," ucap Dita. Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) hingga kini tak 

kunjung cair. 

3. 31 

May 

2022 

Kemnaker di ILC: Pekerjaan 

Layak, Sosial dan Solidaritas 

Positive Indonesiatoday.co.id Indonesia berpartisipasi dalam 

Forum General Discussion 

Committee yang membahas 

Decent Work and the Social and 

http://lumajang.jatimtimes.com/baca/266893/20220531/085300/tinggal-tunggu-teken-presiden-jokowi-bsu-gaji-segera-cair
http://lumajang.jatimtimes.com/baca/266893/20220531/085300/tinggal-tunggu-teken-presiden-jokowi-bsu-gaji-segera-cair
http://kediri.jatimtimes.com/baca/266893/20220531/085300/tinggal-tunggu-teken-presiden-jokowi-bsu-gaji-segera-cair
http://kediri.jatimtimes.com/baca/266893/20220531/085300/tinggal-tunggu-teken-presiden-jokowi-bsu-gaji-segera-cair
http://indonesiatoday.co.id/read/kemnaker-di-ilc-pekerjaan-layak-sosial-dan-solidaritas-ekonomi-penting-bagi-indonesia-756452
http://indonesiatoday.co.id/read/kemnaker-di-ilc-pekerjaan-layak-sosial-dan-solidaritas-ekonomi-penting-bagi-indonesia-756452
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Ekonomi Penting bagi 

Indonesia 

Solidarity Economy (pekerjaan 

layak, sosial dan solidaritas 

ekonomi) pada International 

Labour Conference (ILC) ke-110 

secara virtual, pada Senin 

(30/5/2022). Menurut Dirjen 

Pembinaan Hubungan Industrial 

dan Jaminan Sosial (PHI dan 

Jamsos) Kementerian 

Ketenagakerjaan, Indah Anggoro 

Putri, pekerjaan yang layak, sosial 

dan solidaritas ekonomi penting 

bagi Indonesia. Pemerintah 

Indonesia memiliki komitmen 

untuk terus menciptakan lapangan 

kerja, memastikan pekerjaan yang 

layak untuk masyarakat, dan 

mempersiapkan komunitas 

pengusaha dan pekerja menuju 

tren ketenagakerjaan di masa 

depan. Putri mengatakan, 

Indonesia menyambut baik 

laporan dari Decent Work dan 

Social and Solidarity Economy 

(SSE). 

4. 31 

May 

2022 

Apakah BSU 2022 Cair Juni 

2022? Simak Penjelasan dan 

Cara Mendapatkan BLT Gaji 

Rp1 Juta 

Neutral Pikiran Rakyat Depok Apakah bantuan subsidi upah/gaji 

atau BSU 2022, akan cair Juni 

2022 ini? Sebagai informasi, BSU 

2022 dipastikan kembali dicairkan 

kepada 12 juta pekerja di seluruh 

Indonesia. Kepastian kelanjutan 

BSU 2022 ini dilontarkan Menteri 

Koordinator bidang 

Perekonomian, Airlangga 

Hartarto, April lalu. Namun, 

besaran BSU 2022 ini berbeda 

seperti tahun sebelumnya. 

5. 31 

May 

2022 

Komitmen Pemerintah untuk 

Terus Ciptakan Lapangan 

Kerja, Ini Upaya Kemenaker! 

Positive Obligasi.id Pemerintah Indonesia memiliki 

komitmen untuk terus 

menciptakan lapangan kerja, 

memastikan pekerjaan yang layak 

untuk masyarakat, dan 

mempersiapkan komunitas 

pengusaha dan pekerja menuju 

http://indonesiatoday.co.id/read/kemnaker-di-ilc-pekerjaan-layak-sosial-dan-solidaritas-ekonomi-penting-bagi-indonesia-756452
http://indonesiatoday.co.id/read/kemnaker-di-ilc-pekerjaan-layak-sosial-dan-solidaritas-ekonomi-penting-bagi-indonesia-756452
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094606909/apakah-bsu-2022-cair-juni-2022-simak-penjelasan-dan-cara-mendapatkan-blt-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094606909/apakah-bsu-2022-cair-juni-2022-simak-penjelasan-dan-cara-mendapatkan-blt-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094606909/apakah-bsu-2022-cair-juni-2022-simak-penjelasan-dan-cara-mendapatkan-blt-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094606909/apakah-bsu-2022-cair-juni-2022-simak-penjelasan-dan-cara-mendapatkan-blt-gaji-rp1-juta
http://obligasi.id/external/221495
http://obligasi.id/external/221495
http://obligasi.id/external/221495
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tren ketenagakerjaan di masa 

depan. Menurut Dirjen Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan 

Sosial (PHI & Jamsos) Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

Indah Anggoro Putri, dalam upaya 

mencapai tujuan atau komitmen 

tersebut, International Labour 

Conference (ILC) harus 

menetapkan momentum untuk 

memperkuat kemitraan, dan lebih 

lanjut mempromosikan ekonomi 

sosial dan solidaritas sebagai 

bagian pemulihan dan mencapai 

Sustainable Development Goals 

(SDGs). Pemerintah Indonesia 

lanjut Indah Anggoro Putri, 

menyambut baik laporan dari 

Decent Work dan Social and 

Solidarity Economy (SSE) dan 

menilai SSE sangat penting dalam 

memajukan decent work dan 

productive employment 

(pekerjaan yang layak dan 

produktif), dan dalam 

meningkatkan standar hidup. 

"Saat ini, kami memiliki tanggung 

jawab karena harus mengatasi 

krisis akibat pandemi yang 

membuat pekerjaan layak yang 

ada semakin defisit, meningkatnya 

kemiskinan, dan meluasnya 

kesenjangan. 

6. 31 

May 

2022 

BSU 2022 Kapan Cair? 

AKHIRNYA Kemnaker Beri 

Tanda? 

Neutral Ayo Bandung BSU 2022 belum juga cair hingga 

saat ini, apakah Kemnaker telah 

memberi tanda tanggal 

pencairannya? Namun 

pemerintah belum memastikan 

kapan BSU 2022 atau BLT Subsidi 

Gaji cair karena masih dalam 

proses. : AKHIRNYA Kemnaker Beri 

Tanda, Kapan BSU 2022 Cair!. 

Adapun jumlah dana yang 

dialokasikan pemerintah melalui 

Kemnaker untuk BSU 2022 adalah 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-793498048/bsu-2022-kapan-cair-akhirnya-kemnaker-beri-tanda
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793498048/bsu-2022-kapan-cair-akhirnya-kemnaker-beri-tanda
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793498048/bsu-2022-kapan-cair-akhirnya-kemnaker-beri-tanda


 

11 

 

sebesar Rp8,8 Triliun. Namun, 

sampai saat ini BSU 2022 belum 

cair. 

7. 31 

May 

2022 

PLN UID Jawa Timur Raih 

Bendera Emas Dari Menaker 

Neutral Mnc Trijaya PT PLN (Persero) UID Jawa Timur 

meraih penghargaan Penerapan 

Sistem Manajemen Keselataman 

dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang 

diberikan oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

Republik Indonesia. PLN UID Jawa 

Timur mendapatkan penghargaan 

Sertifikat Emas dan Bendera Emas 

dengan tingkat pencapaian 

penerapan SMK3 memuaskan dan 

perolehan nilai 89,76. 

Penghargaan SMK3 diterima oleh 

PLN UID Jawa Timur karena dinilai 

mampu menerapkan SMK3 secara 

konsisten dan menjadi bagian dari 

sistem manajemen perusahaan 

dalam mengendalikan risiko untuk 

menciptakan lingkungan kerja 

yang aman, efisien, dan produktif. 

"Pemberian penghargaan ini bisa 

memotivasi perusahaan dalma 

menciptakan budaya K3 sehingga 

keberlangsungan usaha bisa 

berjalan dengan baik dengan titel 

zero accident," ujar Menaker Ida 

Fauziah. 

8. 31 

May 

2022 

Tinggal Tunggu Teken Presiden 

Jokowi, BSU Gaji Segera Cair 

Neutral Pamekasan Times Diprediksi bahwa tahap regulasi 

selesai dan tinggal menunggu 

teken Presiden Jokowi, 

kemungkinan BSU akan segera 

cair di bulan Juni mendatang. 

Proses selanjutnya untuk 

persetujuan Presiden atas 

rancangan Permenakernya," kata 

Dita dikutip dari wawancara 

eksklusif Kompas.com. Mengenai 

kriteria penerimanya, Dita 

menjelaskan tidak berbeda dari 

bantuan subsidi gaji tahun 2021. 

Untuk jumlahnya (penerima BSU) 

http://www.mnctrijaya.com/news/detail/51926/pln-uid-jawa-timur-raih-bendera-emas-dari-menaker
http://www.mnctrijaya.com/news/detail/51926/pln-uid-jawa-timur-raih-bendera-emas-dari-menaker
http://pamekasan.jatimtimes.com/baca/266893/20220531/085300/tinggal-tunggu-teken-presiden-jokowi-bsu-gaji-segera-cair
http://pamekasan.jatimtimes.com/baca/266893/20220531/085300/tinggal-tunggu-teken-presiden-jokowi-bsu-gaji-segera-cair


 

12 

 

juga masih menunggu arahan 

Presiden," ucap Dita. Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) hingga kini tak 

kunjung cair. 

9. 31 

May 

2022 

Penyebab BSU 2022 Tidak Cair 

untuk Pekerja, Perhatikan 

Syarat yang Ditentukan 

Neutral Pikiran Rakyat Depok Bantuan subsidi upah/gaji atau 

BSU 2022 akan segera dicairkan 

untuk pekerja. Namun, BSU 2022 

senilai Rp1 juta bisa saja gagal 

masuk ke rekening pekerja atau 

buruh dengan beberapa 

penyebab. Kementerian 

Ketenagakerjaan tengah 

merancang mekanisme dan 

instrumen pencairan BSU 2022. 

Meski begitu, Kemnaker 

mengingatkan pekerja atau buruh 

memperhatikan betul syarat dan 

cara mendapatkan BSU 2022. 

10. 31 

May 

2022 

DFW: 94 Persen ABK Kapal 

Perikanan Tak Bersertifikat 

Negative Tempo.co Destructive Fishing Watch (DFW) 

Indonesia mencatat 94 persen 

awak kapal perikanan tidak 

memiliki sertifikat sebagai anak 

buah kapal ( ABK ). Data tersebut 

mengacu pada hasil kajian DFW di 

Pelabuhan Perikanan Samudera, 

Muara Baru, Jakarta. Koordinator 

Nasional Destructive Fishing 

Watch (DFW) Indonesia Moh. Abdi 

Suhufan mengatakan sertifikat 

seharusnya menjadi syarat bagi 

ABK Indonesia untuk bekerja di 

laut. Di sisi lain, DFW menyoroti 

tidak sinkronnya kebijakan 

sertifikat bagi ABK antara 

Kementerian Kelautan dan 

Perikanan dan Kementerian 

Perhubungan. 

11. 31 

May 

2022 

Ternyata Ini Penyebab BSU 

2022 via BPJS Ketenagakerjaan 

dari Kemnaker Tak Kunjung 

Cair - Ayo Indonesia 

Negative Ayoindonesia.com AYOINDONESIA.COM- Sampai saat 

ini Bantuan Subsidi Upah atau BSU 

2022 yang menggunakan data 

BPJS Ketenagakerjaan dari 

Kemnaker tak kunjung cair. 

Pekerja formal status aktif BPJS 

Ketenagakerjaan, memiliki upah 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094607043/penyebab-bsu-2022-tidak-cair-untuk-pekerja-perhatikan-syarat-yang-ditentukan
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094607043/penyebab-bsu-2022-tidak-cair-untuk-pekerja-perhatikan-syarat-yang-ditentukan
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094607043/penyebab-bsu-2022-tidak-cair-untuk-pekerja-perhatikan-syarat-yang-ditentukan
http://bisnis.tempo.co/read/1596747/dfw-94-persen-abk-kapal-perikanan-tak-bersertifikat
http://bisnis.tempo.co/read/1596747/dfw-94-persen-abk-kapal-perikanan-tak-bersertifikat
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013498792/ternyata-ini-penyebab-bsu-2022-via-bpjs-ketenagakerjaan-dari-kemnaker-tak-kunjung-cair
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013498792/ternyata-ini-penyebab-bsu-2022-via-bpjs-ketenagakerjaan-dari-kemnaker-tak-kunjung-cair
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013498792/ternyata-ini-penyebab-bsu-2022-via-bpjs-ketenagakerjaan-dari-kemnaker-tak-kunjung-cair
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013498792/ternyata-ini-penyebab-bsu-2022-via-bpjs-ketenagakerjaan-dari-kemnaker-tak-kunjung-cair
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atau gaji paling besar Rp 3,5 juta 

per bulan sesuai upah yang 

dilaporkan BPJS Ketenagakerjaan. 

Melalui akun Twitter-na, 

@BPJSTKInfo, Badan 

Penyelenggaran Jaminan Sosial 

(BPJS) 

Ketenagakerjaanmenjelaskan 

penyebab Bantuan Subsidi Upah ( 

BSU ) 2022 untuk para pekerja 

atau buruh dari Kementerian 

Ketenagakerjaan ( Kemnaker ). 

"(1) Selamat siang Sahabat. 

12. 31 

May 

2022 

Kemnaker: Indonesia Terus 

Berkomitmen Ciptakan 

Lapangan Kerja 

Positive Tempo.co Pemerintah Indonesia memiliki 

komitmen untuk terus 

menciptakan lapangan kerja, 

memastikan pekerjaan yang layak 

untuk masyarakat, dan 

mempersiapkan komunitas 

pengusaha dan pekerja menuju 

tren ketenagakerjaan di masa 

depan. Pemerintah Indonesia, 

Indah melanjutkan, menyambut 

baik laporan dari Decent Work 

dan Social and Solidarity Economy 

(SSE) dan menilai SSE sangat 

penting dalam memajukan decent 

work dan productive employment 

(pekerjaan yang layak dan 

produktif) dalam meningkatkan 

standar hidup. Menurut Dirjen 

Pembinaan Hubungan Industrial 

dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) 

Kemnaker, Indah Anggoro Putri, 

untuk mencapai komitmen 

tersebut, International Labour 

Conference (ILC) harus 

menetapkan momentum untuk 

memperkuat kemitraan, dan 

mempromosikan ekonomi sosial 

dan solidaritas sebagai bagian 

pemulihan dan mencapai 

Sustainable Development Goals 

(SDGs). "Saat ini, kami memiliki 

tanggung jawab karena harus 

http://nasional.tempo.co/read/1596755/kemnaker-indonesia-terus-berkomitmen-ciptakan-lapangan-kerja
http://nasional.tempo.co/read/1596755/kemnaker-indonesia-terus-berkomitmen-ciptakan-lapangan-kerja
http://nasional.tempo.co/read/1596755/kemnaker-indonesia-terus-berkomitmen-ciptakan-lapangan-kerja
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mengatasi krisis akibat pandemi 

yang membuat pekerjaan layak 

yang ada semakin defisit, 

meningkatnya kemiskinan, dan 

meluasnya kesenjangan. 

13. 31 

May 

2022 

Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Dan Perlindungan 

Anak Jadi Instansi Berbasis 

Kompetensi 

Positive Redaksi Sulut Mitra- Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan 

Anak (DP3A) Kabupaten Minahasa 

Tenggara (Mitra) menjadi instansi 

dilaksanakannya pelatihan kerja 

berbasis kompetensi. Kegiatan ini 

diselenggarakan oleh DP3A 

Provinsi Sulawesi Utara (Sulawesi 

Utara) bekerja sama dengan Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Daerah dan Bank Sulawesi 

UtaraGo. Kepala Dinas P3A Mitra 

Sherly Rompas mengatakan, 

pelatihan ini merupakan 

kesempatan bagi ibu-ibu 

mengembangkan keterampilan 

agar ke depan bisa membuka 

usaha sendiri maupun 

berkelompok. Jadi, pelatihan 

berbasis kompetensi ini harus 

dimanfaatkan dengan baik dan 

keterampilannya terus 

dikembangkan," pesan Rompas, 

Senin (30/5/2022). 

14. 31 

May 

2022 

Pengumuman! Pencairan BLT 

Gaji Rp 1 Juta Tinggal Tunggu 

Restu Jokowi 

Neutral Detik Staf Khusus Menteri 

Ketenagakerjaan Dita Indah Sari 

mengatakan saat ini proses 

pencairan BLT gaji Rp 1 juta ini 

tinggal menunggu persetujuan 

dari Presiden Joko Widodo 

(Jokowi). Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) 2022 atau BLT Gaji Rp 1 juta 

akan segera cair. Bantuan ini 

nantinya akan disalurkan kepada 

8,8 pekerja di seluruh Indonesia 

yang berpenghasilan di bawah Rp 

3,5 juta per bulan. Sementara 

proses koordinasi antar-instansi 

sudah selesai. 

http://redaksisulut.com/dinas-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-jadi-instansi-berbasis-kompetensi
http://redaksisulut.com/dinas-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-jadi-instansi-berbasis-kompetensi
http://redaksisulut.com/dinas-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-jadi-instansi-berbasis-kompetensi
http://redaksisulut.com/dinas-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-jadi-instansi-berbasis-kompetensi
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6103276/pengumuman-pencairan-blt-gaji-rp-1-juta-tinggal-tunggu-restu-jokowi
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6103276/pengumuman-pencairan-blt-gaji-rp-1-juta-tinggal-tunggu-restu-jokowi
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6103276/pengumuman-pencairan-blt-gaji-rp-1-juta-tinggal-tunggu-restu-jokowi
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15. 31 

May 

2022 

Pengumuman! Pencairan BLT 

Gaji Rp 1 Juta Tinggal Tunggu 

Restu Jokowi 

Neutral Obligasi.id Staf Khusus Menteri 

Ketenagakerjaan Dita Indah Sari 

mengatakan saat ini proses 

pencairan BLT gaji Rp 1 juta ini 

tinggal menunggu persetujuan 

dari Presiden Joko Widodo 

(Jokowi). Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) 2022 atau BLT Gaji Rp 1 juta 

akan segera cair. Bantuan ini 

nantinya akan disalurkan kepada 

8,8 pekerja di seluruh Indonesia 

yang berpenghasilan di bawah Rp 

3,5 juta per bulan. Sementara 

proses koordinasi antar-instansi 

sudah selesai. 

16. 31 

May 

2022 

Kapan BSU 2022 Cair? Cari 

Tahu Informasi dan Tahap 

Penyaluran BLT Subsidi Gaji 

Rp1 Juta dari Kemnaker 

Positive Pikiran Rakyat Depok Akan tetapi pekerja yang ingin 

mendapatkan bantuan tersebut, 

bisa terlebih dahulu mendaftarkan 

diri serta mengetahui tahap 

penyaluran BSU 2022 atau BLT 

Subsidi Gaji Rp1 Juta dari 

Kemnaker. Sebagaimana dikutip 

oleh Pikiranrakyat-Depok.com dari 

website Kemnaker, berikut ini 

penjelasan tahap penyaluran BSU 

2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta 

dari Kemnaker. Kapan BSU 2022 

cair? Segera cari tahu informasi 

dan tahap penyaluran BLT Subsidi 

Gaji Rp1 Juta dari Kemnaker. 

17. 31 

May 

2022 

Pemerintah Komitmen 

Ciptakan Lapangan Kerja 

Menuju Tren Masa Depan 

Positive Infopublik.id Pemerintah Indonesia memiliki 

komitmen untuk terus 

menciptakan lapangan kerja, 

memastikan pekerjaan yang layak 

untuk masyarakat, dan 

mempersiapkan komunitas 

pengusaha dan pekerja menuju 

tren ketenagakerjaan di masa 

depan. Pemerintah Indonesia, 

lanjut Indah Anggoro Putri, 

menyambut baik laporan dari 

Decent Work dan Social and 

Solidarity Economy (SSE) dan 

menilai SSE sangat penting dalam 

http://obligasi.id/external/221666
http://obligasi.id/external/221666
http://obligasi.id/external/221666
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094607501/kapan-bsu-2022-cair-cari-tahu-informasi-dan-tahap-penyaluran-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-dari-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094607501/kapan-bsu-2022-cair-cari-tahu-informasi-dan-tahap-penyaluran-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-dari-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094607501/kapan-bsu-2022-cair-cari-tahu-informasi-dan-tahap-penyaluran-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-dari-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094607501/kapan-bsu-2022-cair-cari-tahu-informasi-dan-tahap-penyaluran-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-dari-kemnaker
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/636318/pemerintah-komitmen-ciptakan-lapangan-kerja-menuju-tren-masa-depan
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/636318/pemerintah-komitmen-ciptakan-lapangan-kerja-menuju-tren-masa-depan
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/636318/pemerintah-komitmen-ciptakan-lapangan-kerja-menuju-tren-masa-depan
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memajukan decent work dan 

productive employment 

(pekerjaan yang layak dan 

produktif), dan dalam 

meningkatkan standar hidup. 

Menurut Dirjen Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan 

Sosial (PHI & Jamsos) Kemnaker, 

Indah Anggoro Putri, dalam upaya 

mencapai tujuan atau komitmen 

tersebut, International Labour 

Conference (ILC) harus 

menetapkan momentum untuk 

memperkuat kemitraan, dan lebih 

lanjut mempromosikan ekonomi 

sosial dan solidaritas sebagai 

bagian pemulihan dan mencapai 

Sustainable Development Goals 

(SDGs). "Saat ini, kami memiliki 

tanggung jawab karena harus 

mengatasi krisis akibat pandemi 

yang membuat pekerjaan layak 

yang ada semakin defisit, 

meningkatnya kemiskinan, dan 

meluasnya kesenjangan. 

18. 31 

May 

2022 

3 Cara Login Dashboard 

prakerja.go.id Terbaru untuk 

Daftar Kartu Prakerja 

Gelombang 31 - Resmi 

Kemnaker - Ayo Cirebon 

Positive Ayo Cirebon Ketahui 3 cara login dashboard 

prakerja.go.id terbaru untuk 

daftar Kartu Prakerja Gelombang 

31- resmi dari Kemnaker. Disitat 

dari suara.com, 3 cara login Kartu 

Prakerja dibutuhkan jika kamu 

berniat mendaftarkan diri dan 

memenuhi kriteria. Demikian 3 

cara login dashboard 

prakerja.go.id terbaru untuk 

daftar Kartu Prakerja Gelombang 

31- resmi dari Kemnaker. Cara 

login Prakerja pun bisa dilakukan 

setelah kamu memiliki akun 

dengan langkah-langkah berikut. 

19. 31 

May 

2022 

Disnakertrans Nusa Tenggara 

Barat Ungkap Capaian 

Penanganan "Zero 

Unprosedural" PMI 

Neutral Suara Ntb Disnakertrans Provinsi Nusa 

Tenggara Barat menerima 

kunjungan studi komparasi 

tentang penyusunan Program 

http://www.ayocirebon.com/umum/pr-943494237/3-cara-login-dashboard-prakerjagoid-terbaru-untuk-daftar-kartu-prakerja-gelombang-31-resmi-kemnaker
http://www.ayocirebon.com/umum/pr-943494237/3-cara-login-dashboard-prakerjagoid-terbaru-untuk-daftar-kartu-prakerja-gelombang-31-resmi-kemnaker
http://www.ayocirebon.com/umum/pr-943494237/3-cara-login-dashboard-prakerjagoid-terbaru-untuk-daftar-kartu-prakerja-gelombang-31-resmi-kemnaker
http://www.ayocirebon.com/umum/pr-943494237/3-cara-login-dashboard-prakerjagoid-terbaru-untuk-daftar-kartu-prakerja-gelombang-31-resmi-kemnaker
http://www.ayocirebon.com/umum/pr-943494237/3-cara-login-dashboard-prakerjagoid-terbaru-untuk-daftar-kartu-prakerja-gelombang-31-resmi-kemnaker
http://www.suarantb.com/disnakertrans-ntb-ungkap-capaian-penanganan-zero-unprosedural-pmi
http://www.suarantb.com/disnakertrans-ntb-ungkap-capaian-penanganan-zero-unprosedural-pmi
http://www.suarantb.com/disnakertrans-ntb-ungkap-capaian-penanganan-zero-unprosedural-pmi
http://www.suarantb.com/disnakertrans-ntb-ungkap-capaian-penanganan-zero-unprosedural-pmi
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Kerja Pembangunan 

Ketenagakerjaan dan 

Perlindungan PMI dari Disnaker 

Provinsi Kalimantan Selatan, 

Senin, 23 Mei 2022. Pada 

kesempatan itu Disnakertrans 

Nusa Tenggara Barat menjelaskan 

pencapaian selama tahun 2021. Di 

antaranya Indeks pembangunan 

Ketenagakerjaan (IPK) Nusa 

Tenggara Barat melompat dari 

ranking 34 secara nasional pada 

tahun 2020 menjadi ranking 15 

Nasional tahun 2021. Pada 

indikator pelaksanaan pelatihan 

vokasi dan produktivitas, Nusa 

Tenggara Barat meraih predikat 

terbaik nasional, juga pada 

indikator pelaksanaan urusan 

pemerintahan bidang 

ketenegakerjaan besar, Nusa 

Tenggara Barat menduduki 

peringkat tiga nasional. 

20. 31 

May 

2022 

Update Jadwal BSU 2022 

Kapan Cair 1 Juta, Juni? Cek via 

SMS - BPJS Ketenagakerjaan - 

Kemnaker - Ayo Cirebon 

Negative Ayo Cirebon Ketahui update jadwal BSU 2022 

kapan cair 1 juta, Juni? Cek via 

SMS- BPJS Ketenagakerjaan- 

Kemnaker. BSU 2022 alias 

bantuan subsidi upah tahun 2022 

kapan cair masih jadi bahan 

pertanyaan. Tak mengherankan 

bila jadwal BSU 2022 kapan cair 1 

juta banyak dicari. 

21. 31 

May 

2022 

8 Bansos Ini Dijadwalkan Cair 

Juni 2022, Cek di Sini! 

Positive Detik Ada 8 bansos yang rencananya 

akan siap dicairkan bulan Juni 

nanti. Pemerintah mengucurkan 

bantuan langsung tunai (BLT) 

seperti minyak goreng kepada 

20,5 juta keluarga yang terdaftar 

dalam program Bantuan Pangan 

Non Tunai (BPNT) dan Program 

Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 

juta pedagang kaki lima (PKL) 

hingga bantuan subsidi Upah 

(BSU) atau BLT gaji. Dalam catatan 

http://www.ayocirebon.com/umum/pr-943494535/update-jadwal-bsu-2022-kapan-cair-1-juta-juni-cek-via-sms-bpjs-ketenagakerjaan-kemnaker
http://www.ayocirebon.com/umum/pr-943494535/update-jadwal-bsu-2022-kapan-cair-1-juta-juni-cek-via-sms-bpjs-ketenagakerjaan-kemnaker
http://www.ayocirebon.com/umum/pr-943494535/update-jadwal-bsu-2022-kapan-cair-1-juta-juni-cek-via-sms-bpjs-ketenagakerjaan-kemnaker
http://www.ayocirebon.com/umum/pr-943494535/update-jadwal-bsu-2022-kapan-cair-1-juta-juni-cek-via-sms-bpjs-ketenagakerjaan-kemnaker
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6103389/8-bansos-ini-dijadwalkan-cair-juni-2022-cek-di-sini
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6103389/8-bansos-ini-dijadwalkan-cair-juni-2022-cek-di-sini
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detikcom, Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian Airlangga 

Hartarto sebelumnya pernah 

mengatakan terkait untuk 

perlindungan masyarakat 

realisasinya sudah 49,27 triliun. 

Lalu, ada Bansos apa saja?. 

22. 31 

May 

2022 

Delegasi Tripartit Indonesia 

akan Hadiri ILC ke-110 di Swiss 

Neutral Merdeka "Kami berharap, dalam mengikuti 

sidang ILC kali ini Delegasi Tripartit 

Indonesia, nantinya dapat tetap 

serius dan berpartisipasi aktif 

dalam setiap agenda ILC. 

Kemudian dalam menanggapi isu-

isu ketenagakerjaan yang dibahas 

pada ILC ke-110 ini, kita harus 

tetap mempromosikan upaya-

upaya mitigasi yang telah 

dikeluarkan oleh Pemerintah 

Indonesia, khususnya kebijakan 

dan program dari Kementerian 

Ketenagakerjaan dan kebijakan-

kebijakan nasional lainnya dalam 

ketenagakerjaan," ujarnya. 

Delegasi Indonesia akan mengikuti 

Konferensi Ketenagakerjaan 

Internasional atau International 

Labour Conference (ILC) ke-110. 

Sidang Pleno akan dilaksanakan 

pada 6-11 Juni 2022 secara hybrid, 

di mana Sidang Pleno akan 

dihadiri langsung oleh anggota-

anggota ILO secara terbatas di 

Jenewa, Swiss, dan sisanya akan 

mengikuti melalui sambungan 

video. 

23. 31 

May 

2022 

Kapan Cair? Simak 5 Syarat 

Penerima BSU Rp 1 Juta hingga 

Cek Data Penerima BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 

Negative Tribun News Kupang Dikutip dari Tribunnews.com, 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) akan segera 

menyalurkan BSU BPJS 

Ketenagakerjaan pada 2022. 

Syarat hingga cara cek status 

penerima Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) atau BLT Subsidi gaji Rp 1 

juta yang akan segera disalurkan 

http://www.merdeka.com/peristiwa/delegasi-tripartit-indonesia-akan-hadiri-ilc-ke-110-di-swiss.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/delegasi-tripartit-indonesia-akan-hadiri-ilc-ke-110-di-swiss.html
http://kupang.tribunnews.com/2022/05/31/kapan-cair-simak-5-syarat-penerima-bsu-rp-1-juta-hingga-cek-data-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://kupang.tribunnews.com/2022/05/31/kapan-cair-simak-5-syarat-penerima-bsu-rp-1-juta-hingga-cek-data-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://kupang.tribunnews.com/2022/05/31/kapan-cair-simak-5-syarat-penerima-bsu-rp-1-juta-hingga-cek-data-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://kupang.tribunnews.com/2022/05/31/kapan-cair-simak-5-syarat-penerima-bsu-rp-1-juta-hingga-cek-data-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
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pada tahun 2022 tersaji di dalam 

artikel ini. Pemerintah telah 

mengalokasikan anggaran BSU 

2022 sebesar Rp 8,8 triliun dengan 

cakupan penerima berjumlah 8,8 

juta orang pekerja/buruh. 

Program BSU didesain untuk 

pekerja/buruh dengan gaji 

dibawah Rp 3,5 juta. 

24. 31 

May 

2022 

Besok Awal Juni Cek BSU Gaji 

Cair ? Dua Cara Cek BLT BPJS 

Ketenagakerjaan - 

Neutral Tribun News Pontianak Bisa juga hubungi call center BPJS 

Ketenagakerjaan lewat nomor 

WhatsApp 081380070175 BPJS 

Ketenagakerjaan atau melalui link 

https://wa.me/6281380070175 

untuk mendapatkan informasi. 

Cara menguhubungi BPJS 

Ketenagakerjaan. Semetara bagi 

yang ingin mengetahui kepastian 

dapat atau tidak, bisa cek online di 

link kemnaker dan 

sso.bpjsketenagakerjaan. Cara Cek 

BSU 2022 Lewat Kemnaker dan 

BPJS Ketenagakerjaan. BSU Gaji 

2022 selama 2 bulan sebesar Rp 1 

juta. 

25. 31 

May 

2022 

Tinggal Tunggu Teken Presiden 

Jokowi, BSU Gaji Segera Cair 

Neutral Gresik Times Diprediksi bahwa tahap regulasi 

selesai dan tinggal menunggu 

teken Presiden Jokowi, 

kemungkinan BSU akan segera 

cair di bulan Juni mendatang. 

Proses selanjutnya untuk 

persetujuan Presiden atas 

rancangan Permenakernya," kata 

Dita dikutip dari wawancara 

eksklusif Kompas.com. Mengenai 

kriteria penerimanya, Dita 

menjelaskan tidak berbeda dari 

bantuan subsidi gaji tahun 2021. 

Untuk jumlahnya (penerima BSU) 

juga masih menunggu arahan 

Presiden," ucap Dita. Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) hingga kini tak 

kunjung cair. 

http://pontianak.tribunnews.com/2022/05/31/besok-awal-juni-cek-bsu-gaji-cair-dua-cara-cek-blt-bpjs-ketenagakerjaan
http://pontianak.tribunnews.com/2022/05/31/besok-awal-juni-cek-bsu-gaji-cair-dua-cara-cek-blt-bpjs-ketenagakerjaan
http://pontianak.tribunnews.com/2022/05/31/besok-awal-juni-cek-bsu-gaji-cair-dua-cara-cek-blt-bpjs-ketenagakerjaan
http://gresik.jatimtimes.com/baca/266893/20220531/085300/tinggal-tunggu-teken-presiden-jokowi-bsu-gaji-segera-cair
http://gresik.jatimtimes.com/baca/266893/20220531/085300/tinggal-tunggu-teken-presiden-jokowi-bsu-gaji-segera-cair
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26. 31 

May 

2022 

BLT Gaji Rp 1 Juta Belum Cair, 

Tunggu Restu Jokowi Dulu 

Negative Radar Nonstop Pencairan masih menunggu restu 

dari Jokowi. Staf Khusus Menteri 

Ketenagakerjaan Dita Indah Sari 

mengatakan saat ini proses 

pencairan BLT gaji Rp 1 juta ini 

tinggal menunggu persetujuan 

dari Presiden Joko Widodo 

(Jokowi). Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) 2022 atau BLT Gaji Rp 1 juta 

belum cair. Pemerintah sudah 

menyiapkan dana Rp 8,8 triliun. 

27. 31 

May 

2022 

Kemnaker pastikan komitmen 

pemerintah terus ciptakan 

lapangan kerja 

Positive Antara Dirjen Pembinaan Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial 

Kemnaker, Indah Anggoro Putri 

mengemukakan pemerintah 

memastikan komitmennya untuk 

terus menciptakan lapangan kerja 

yang layak bagi masyarakat dan 

mempersiapkan komunitas dunia 

usaha dan pekerja menuju tren 

ketenagakerjaan di masa depan. 

Dalam keterangan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang 

diterima di Jakarta, Selasa, Dirjen 

Pembinaan Hubungan Industrial 

dan Jaminan Sosial (PHI dan 

Jamsos) Putri mengatakan dalam 

upaya mencapai tujuan atau 

komitmen tersebut, International 

Labour Conference (ILC) perlu 

menetapkan momentum 

memperkuat kemitraan dan 

mempromosikan ekonomi sosial 

dan solidaritas sebagai bagian 

pemulihan serta mencapai tujuan 

pembangunan berkelanjutan ( 

Sustainable Development 

Goals/SDGs). Dia menyampaikan 

bahwa pemerintah Indonesia 

menyambut baik laporan dari 

Decent Work dan Social and 

Solidarity Economy (SSE) dan 

menilai SSE sangat penting dalam 

memajukan pekerjaan yang layak 

dan produktif, dan dalam 

http://radarnonstop.co/read/36355/BLT-Gaji-Rp-1-Juta-Belum-Cair-Tunggu-Restu-Jokowi-Dulu
http://radarnonstop.co/read/36355/BLT-Gaji-Rp-1-Juta-Belum-Cair-Tunggu-Restu-Jokowi-Dulu
http://www.antaranews.com/berita/2911121/kemnaker-pastikan-komitmen-pemerintah-terus-ciptakan-lapangan-kerja
http://www.antaranews.com/berita/2911121/kemnaker-pastikan-komitmen-pemerintah-terus-ciptakan-lapangan-kerja
http://www.antaranews.com/berita/2911121/kemnaker-pastikan-komitmen-pemerintah-terus-ciptakan-lapangan-kerja
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meningkatkan standar hidup. 

"Saat ini, kami memiliki tanggung 

jawab, karena harus mengatasi 

krisis akibat pandemi yang 

membuat pekerjaan layak yang 

ada semakin defisit, meningkatnya 

kemiskinan dan meluasnya 

kesenjangan. 

28. 31 

May 

2022 

Berbasis Kompetensi, BP3A 

Mitra Menjadi Instansi 

Pelaksana - Media Sulawesi 

Utaralink 

Neutral Sulut Link Minahasa Tenggara, Sulawesi 

Utaralink. Kegiatan ini 

diselenggarakan oleh DP3A 

Provinsi Sulawesi Utara (Sulawesi 

Utara) bekerja sama dengan Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Daerah dan Bank Sulawesi 

UtaraGo. Sementara Kepala 

Disnakertrans Sulawesi Utara yang 

diwakili Kepala Balai Pelatihan 

Tenaga Kerja Kelas A, Rachel 

Rotinsulu menyebutkan bahwa 

pelatihan ini sebagai upaya 

pemerintah dalam rangka Operasi 

Daerah Selesaikan Kemiskinan 

(ODSK). Rotinsulu menerangkan, 

pihaknya akan melakukan 

pendampingan bagaimana 

mendapat pinjaman modal dari 

Bank Sulawesi UtaraGo. 

29. 31 

May 

2022 

Ukir Performa Mengesankan, 

PT Peruri Wira Timur Sabet 

Penghargaan Nasional 

Positive Tribun News Jatim PT Peruri Wira Timur (Peruri 

Security Printing) menyabet 

penghargaan Keselamatan Kerja 

Tingkat Nasional yang 

diselenggarakan oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan RI. Yang 

kemudian menghantarkan PT 

Peruri Wira Timur (Peruri Security 

Printing) mendapatkan 

penghargaan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(SMK3) tingkat awal dengan 

kategori penilaian memuaskan. 

Direktur PT Peruri Wira Timur 

(Peruri Security Printing) Agung 

Hari Subagyo menuturkan, 

http://sulutlink.com/berbasis-kompetensi-bp3a-mitra-menjadi-instansi-pelaksana
http://sulutlink.com/berbasis-kompetensi-bp3a-mitra-menjadi-instansi-pelaksana
http://sulutlink.com/berbasis-kompetensi-bp3a-mitra-menjadi-instansi-pelaksana
http://sulutlink.com/berbasis-kompetensi-bp3a-mitra-menjadi-instansi-pelaksana
http://jatim.tribunnews.com/2022/05/31/ukir-performa-mengesankan-pt-peruri-wira-timur-sabet-penghargaan-nasional
http://jatim.tribunnews.com/2022/05/31/ukir-performa-mengesankan-pt-peruri-wira-timur-sabet-penghargaan-nasional
http://jatim.tribunnews.com/2022/05/31/ukir-performa-mengesankan-pt-peruri-wira-timur-sabet-penghargaan-nasional
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pencapaian penghargaan EMAS 

pada Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(SMK3) tersebut, berkat 

komitmen seluruh jajaran staff 

dan manajemen PT. Peruri Wira 

Timur (Peruri Security Printing). 

Perusahaan yang bergerak dalam 

percetakan dokumen sekuriti di 

Surabaya, Jawa Timur ini berhasil 

meraih capaian membanggakan. 

30. 31 

May 

2022 

Pekerja Bangunan Jatuh dari 

Kondominium Setinggi 20 

Meter, Kematian ke-3 di 

Tempat Kerja dalam Seminggu 

Negative Okezone Kementerian Tenaga Kerja 

Singapura pada Selasa 

(31/5/2022) mengatakan seorang 

pria pekerja berusia 37 tahun 

tewas setelah jatuh 20 meter dari 

atap sebuah kondominium di 

West Coast, Singapura. Ini adalah 

kematian ketiga yang dilaporkan 

di tempat kerja dalam waktu 

sekitar seminggu. Dia mendarat 

sekitar 20 meter di tanah dan 

dibawa ke Rumah Sakit 

Universitas Nasional namun 

nyawanya tidak tertolong lagi. 

MOM menyatakan pekerja asal 

Bangladesh itu sedang melakukan 

pekerjaan waterproofing di atap 

16 West Coast Crescent, 

kondominium Westcove, sekitar 

pukul 10.45 pada 24 Mei lalu 

ketika dia terpeleset dan jatuh. 

31. 31 

May 

2022 

Wapres Serahkan Manfaat 

Program dan Beasiswa BPJS 

Ketenagakerjaan Kepada 

Keluarga Pekerja 

Positive Warta Ekonomi "Terima kasih kepada BPJS 

Ketenagakerjaan dalam 

menyelenggarakan jaminan 

sosial," jelas Wapres Ma'ruf Amin 

dalam sambutannya selepas 

menyerahkan santunan. Wakil 

Presiden Ma'ruf Amin 

menyerahkan santunan kematian 

dan manfaat beasiswa pendidikan 

sebesar Rp1,26 miliar kepada lima 

ahli waris atau keluarga peserta 

BPJS Ketenagakerjaan 

http://news.okezone.com/read/2022/05/31/18/2603098/pekerja-bangunan-jatuh-dari-kondominium-setinggi-20-meter-kematian-ke-3-di-tempat-kerja-dalam-seminggu
http://news.okezone.com/read/2022/05/31/18/2603098/pekerja-bangunan-jatuh-dari-kondominium-setinggi-20-meter-kematian-ke-3-di-tempat-kerja-dalam-seminggu
http://news.okezone.com/read/2022/05/31/18/2603098/pekerja-bangunan-jatuh-dari-kondominium-setinggi-20-meter-kematian-ke-3-di-tempat-kerja-dalam-seminggu
http://news.okezone.com/read/2022/05/31/18/2603098/pekerja-bangunan-jatuh-dari-kondominium-setinggi-20-meter-kematian-ke-3-di-tempat-kerja-dalam-seminggu
http://wartaekonomi.co.id/read417869/wapres-serahkan-manfaat-program-dan-beasiswa-bpjs-ketenagakerjaan-kepada-keluarga-pekerja
http://wartaekonomi.co.id/read417869/wapres-serahkan-manfaat-program-dan-beasiswa-bpjs-ketenagakerjaan-kepada-keluarga-pekerja
http://wartaekonomi.co.id/read417869/wapres-serahkan-manfaat-program-dan-beasiswa-bpjs-ketenagakerjaan-kepada-keluarga-pekerja
http://wartaekonomi.co.id/read417869/wapres-serahkan-manfaat-program-dan-beasiswa-bpjs-ketenagakerjaan-kepada-keluarga-pekerja
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(BPJAMSOSTEK) yang meninggal 

akibat kecelakaan kerja. 

Penyerahan santunan tersebut 

didampingi oleh Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan 

Direktur Utama BPJAMSOSTEK 

Anggoro Eko Cahyo saat 

kunjungan kerja Wapres di Panti 

Sosial Meohai Kendari, Kamis 

(19/5). Kepala BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Grogol 

Bambang Utama menyampaikan 

bahwa pemberian manfaat 

santunan tersebut merupakan 

bentuk nyata dari perlindungan 

yang diberikan negara kepada 

masyarakat khususnya pekerja 

melalui BPJS Ketenagakerjaan. 

32. 31 

May 

2022 

Pak Jokowi, BSU 2022 Kapan 

Cair? Jadwal Dinanti Para 

Pekerja 

Negative Ayo Bandung Penantian panjang para pekerja 

atas pencairan bantuan subsidi 

upah alias BSU 2022 tak kunjung 

usai. Sebelumnya, pencairan BSU 

2022 dikabarkan pada April 2022. 

Para pekerja yang merasa kesal 

pun nekat menyematkan nama 

akun Presiden Joko Widodo atau 

Jokowi. "@jokowi BSU kapan 

dicairkan.??? 

33. 31 

May 

2022 

Pendaftaran Kartu Prakerja 

Gelombang 31 Telah Dibuka, 

Ini Syaratnya 

Neutral Jayati Kediri Tangkapan layar pendaftaran 

kartu Prakerja gelombang 31-

Kemnaker-Instagram JAYATI 

KEDIRI- Kemnaker (Kementerian 

Ketenagakerjaan) Republik 

Indonesia telah membuka 

pendaftaran kartu Prakerja 

gelombang 31. Kartu Prakerja 

merupakan kartu bagi warga 

negara Indonesia yang memiliki 

tujuan untuk memberikan 

program pelatihan dan pembinaan 

Warga Negara Indonesia supaya 

memiliki keterampilan. 

http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013499759/pak-jokowi-bsu-2022-kapan-cair-jadwal-dinanti-para-pekerja
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013499759/pak-jokowi-bsu-2022-kapan-cair-jadwal-dinanti-para-pekerja
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013499759/pak-jokowi-bsu-2022-kapan-cair-jadwal-dinanti-para-pekerja
http://jayatikediri.jurnalisindonesia.id/read/90427/Pendaftaran-Kartu-Prakerja-Gelombang-31-Telah-Dibuka-Ini-Syaratnya
http://jayatikediri.jurnalisindonesia.id/read/90427/Pendaftaran-Kartu-Prakerja-Gelombang-31-Telah-Dibuka-Ini-Syaratnya
http://jayatikediri.jurnalisindonesia.id/read/90427/Pendaftaran-Kartu-Prakerja-Gelombang-31-Telah-Dibuka-Ini-Syaratnya
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34. 31 

May 

2022 

BSU BPJS Ketenagakerjaan 

2022 Dipastikan Cair ke 

Rekening Bank Ini, Terima Rp1 

Juta 

Neutral Ayo Semarang Kabar gembira untuk para pekerja 

penerima BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 dipastikan 

akan cair. BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 sebesar 

Rp1 juta mungkin bisa cair bulan 

Juni. Sempat dijanjikan cair pada 

bulan April 2022, Bantuan Subsidi 

Upah atau BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 sebesar 

Rp1 juta ternyata batal dibagikan. 

Para pemilik bank swasta (BCA, 

CIMB Niaga, BTPN, dan lain-lain) 

bisa dapat BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 selama 

memenuhi syarat. 

35. 31 

May 

2022 

Gubernur Sulawesi Selatan 

Raih Penghargaan dari BPPB 

Kemendikbudristek RI 

Positive Sindo News - Gubernur Sulawesi Selatan Raih 

Penghargaan dari BPPB 

Kemendikbudristek RI. 

MAKASSAR- Gubernur Sulawesi 

Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, 

menerima penghargaan dari 

Badan Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa (BPPB) 

Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset dan Teknologi 

(Kemendikbudristek) RI. - PUTR 

Sulawesi Selatan Turun Ukur Jalan 

Antang Raya yang Alami 

Kerusakan. Penghargaan itu 

diserahkan langsung oleh Kepala 

Badan Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa 

Kemendikbudristek, Prof. E. 

Aminuddin Aziz, pada acara 

Sosialisasi Pengutamaan Bahasa 

Negara di Ruang Publik dan Dalam 

Dokumen Lembaga di Hotel Four 

Point by Sheraton Makassar, 

Selasa (31/5/2022). 

36. 31 

May 

2022 

Delegasi Tripartit Indonesia 

Akan Hadiri ILC Ke-110 di 

Jenewa Swiss 

Neutral Harianbhirawa.co.id Anwar Sanusi menambahkan, 

pada rangkaian ILC ke-110 di 

Jenewa juga diagendakan 

Menaker Ida Fauziyah akan 

http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773499768/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-dipastikan-cair-ke-rekening-bank-ini-terima-rp1-juta
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773499768/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-dipastikan-cair-ke-rekening-bank-ini-terima-rp1-juta
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773499768/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-dipastikan-cair-ke-rekening-bank-ini-terima-rp1-juta
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773499768/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-dipastikan-cair-ke-rekening-bank-ini-terima-rp1-juta
http://makassar.sindonews.com/read/784393/710/gubernur-sulsel-raih-penghargaan-dari-bppb-kemendikbudristek-ri-1653973511
http://makassar.sindonews.com/read/784393/710/gubernur-sulsel-raih-penghargaan-dari-bppb-kemendikbudristek-ri-1653973511
http://makassar.sindonews.com/read/784393/710/gubernur-sulsel-raih-penghargaan-dari-bppb-kemendikbudristek-ri-1653973511
http://www.harianbhirawa.co.id/delegasi-tripartit-indonesia-akan-hadiri-ilc-ke-110-di-jenewa-swiss
http://www.harianbhirawa.co.id/delegasi-tripartit-indonesia-akan-hadiri-ilc-ke-110-di-jenewa-swiss
http://www.harianbhirawa.co.id/delegasi-tripartit-indonesia-akan-hadiri-ilc-ke-110-di-jenewa-swiss
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menghadiri menghadiri 

Pertemuan Tahunan Non-Aligned 

Movement Labour Ministers 

(NAM) atau yang kita kenal 

dengan Gerakan Non-Blok (GNB). 

"Kami berharap, dalam mengikuti 

sidang ILC kali ini Delegasi Tripartit 

Indonesia, nantinya dapat tetap 

serius dan berpartisipasi aktif 

dalam setiap agenda ILC. 

Kemudian dalam menanggapi isu-

isu ketenagakerjaan yang dibahas 

pada ILC ke-110 ini, kita harus 

tetap mempromosikan upaya-

upaya mitigasi yang telah 

dikeluarkan oleh Pemerintah 

Indonesia, khususnya kebijakan 

dan program dari Kementerian 

Ketenagakerjaan dan kebijakan-

kebijakan nasional lainnya dalam 

ketenagakerjaan," ujarnya. 

Delegasi Indonesia akan mengikuti 

Konferensi Ketenagakerjaan 

Internasional atau International 

Labour Conference (ILC) ke-110. 

37. 31 

May 

2022 

Bantuan Subsidi Upah BSU 

Siap Diberikan Kepada Para 

Pekerja di Tahun 2022, Lalu 

Kapan Akan Cair? 

Neutral Tribunstyle.com TRIBUNSTYLE.COM- Bantuan 

Subsidi Upah ( BSU) siap diberikan 

kepada para pekerja di tahun 

2022, lalu kapan BSU akan cair? 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) akan 

kembali diberikan kepada pekerja 

di tahun 2022. Selain itu, 

Kemnaker juga menjelaskan 

tahapan sebelum melakukan 

penyaluran BSU tahun 2022. Saat 

ini, Kementerian Ketenagakerjaan 

tengah menyiapkan dan 

merampungkan regulasi teknis 

pelaksanaan BSU tahun 2022, 

mengajukan dan merevisi 

anggaran bersama Kementerian 

Keuangan. 

http://style.tribunnews.com/2022/05/31/bantuan-subsidi-upah-bsu-siap-diberikan-kepada-para-pekerja-di-tahun-2022-lalu-kapan-akan-cair
http://style.tribunnews.com/2022/05/31/bantuan-subsidi-upah-bsu-siap-diberikan-kepada-para-pekerja-di-tahun-2022-lalu-kapan-akan-cair
http://style.tribunnews.com/2022/05/31/bantuan-subsidi-upah-bsu-siap-diberikan-kepada-para-pekerja-di-tahun-2022-lalu-kapan-akan-cair
http://style.tribunnews.com/2022/05/31/bantuan-subsidi-upah-bsu-siap-diberikan-kepada-para-pekerja-di-tahun-2022-lalu-kapan-akan-cair
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38. 31 

May 

2022 

Kemnaker Klaim Berkomitmen 

Terus Ciptakan Lapangan Kerja 

Positive Medcom.id Dirjen Pembinaan Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial 

Kemnaker Indah Anggoro Putri 

mengemukakan pemerintah 

memastikan berkomitmen untuk 

terus menciptakan lapangan kerja 

yang layak bagi masyarakat. Selain 

itu, mempersiapkan komunitas 

dunia usaha dan pekerja menuju 

tren ketenagakerjaan di masa 

depan. Putri mengatakan dalam 

upaya mencapai tujuan atau 

komitmen tersebut, International 

Labour Conference (ILC) perlu 

menetapkan momentum 

memperkuat kemitraan dan 

mempromosikan ekonomi sosial 

dan solidaritas sebagai bagian 

pemulihan serta mencapai tujuan 

pembangunan berkelanjutan 

(Sustainable Development 

Goals/SDGs). Saat ini, lanjutnya, 

pemerintah memiliki tanggung 

jawab besar karena harus 

mengatasi krisis akibat pandemi 

yang membuat pekerjaan layak 

yang ada semakin defisit, 

meningkatnya kemiskinan, dan 

meluasnya kesenjangan. 

39. 31 

May 

2022 

Sudah 241 Peserta 

BPJAMSOSTEK di Jawa Timur 

Dapat Manfaat Program JKP 

Positive Realita "Sampai saat ini sedikitnya sudah 

241 peserta BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) yang mengalami 

PHK dan mendapat manfaat 

program JKP dengan total manfaat 

yang disalurkan sebesar Rp807 

juta," kata Deputi Direktur 

Wilayah BPJAMSOSTEK Jawa 

Timur, Deny Yusyulian, Selasa 

(31/5/2022). Jaminan Kehilangan 

Pekerjaan (JKP) bertujuan untuk 

mempertahankan derajat 

kehidupan yang layak pada saat 

pekerja/buruh kehilangan 

pekerjaan. Pekerja dapat 

memenuhi kebutuhan dasar hidup 

http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/GNlWVlPK-kemnaker-klaim-berkomitmen-terus-ciptakan-lapangan-kerja
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/GNlWVlPK-kemnaker-klaim-berkomitmen-terus-ciptakan-lapangan-kerja
http://realita.co/baca-10208-sudah-241-peserta-bpjamsostek-di-jatim-dapat-manfaat-program-jkp
http://realita.co/baca-10208-sudah-241-peserta-bpjamsostek-di-jatim-dapat-manfaat-program-jkp
http://realita.co/baca-10208-sudah-241-peserta-bpjamsostek-di-jatim-dapat-manfaat-program-jkp
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yang layak saat terjadi resiko 

akibat pemutusan hubungan kerja 

(PHK) seraya berusaha 

mendapatkan pekerjaan kembali. 

Disebutkan, JKP merupakan 

jaminan sosial yang diberikan 

kepada pekerja atau buruh yang 

mengalami PHK. 

40. 31 

May 

2022 

Kemnaker: Pemerintah 

Berkomitmen Terus Ciptakan 

Lapangan Kerja 

Positive Cara Pandang CARAPANDANG- Dirjen 

Pembinaan Hubungan Industrial 

dan Jaminan Sosial Kemnaker, 

Indah Anggoro Putri 

mengemukakan pemerintah 

memastikan komitmennya untuk 

terus menciptakan lapangan kerja 

yang layak bagi masyarakat dan 

mempersiapkan komunitas dunia 

usaha dan pekerja menuju tren 

ketenagakerjaan di masa depan. 

Dalam keterangan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang 

diterima di Jakarta, Selasa, Dirjen 

Pembinaan Hubungan Industrial 

dan Jaminan Sosial (PHI dan 

Jamsos) Putri mengatakan dalam 

upaya mencapai tujuan atau 

komitmen tersebut, International 

Labour Conference (ILC) perlu 

menetapkan momentum 

memperkuat kemitraan dan 

mempromosikan ekonomi sosial 

dan solidaritas sebagai bagian 

pemulihan serta mencapai tujuan 

pembangunan berkelanjutan ( 

Sustainable Development 

Goals/SDGs). "Saat ini, kami 

memiliki tanggung jawab, karena 

harus mengatasi krisis akibat 

pandemi yang membuat 

pekerjaan layak yang ada semakin 

defisit, meningkatnya kemiskinan 

dan meluasnya kesenjangan. 

Meski demikian, kita juga harus 

mempersiapkan diri terhadap 

otomatisasi dan digitalisasi," 

http://carapandang.com/read-news/kemnaker-pemerintah-berkomitmen-terus-ciptakan-lapangan-kerja
http://carapandang.com/read-news/kemnaker-pemerintah-berkomitmen-terus-ciptakan-lapangan-kerja
http://carapandang.com/read-news/kemnaker-pemerintah-berkomitmen-terus-ciptakan-lapangan-kerja
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ujarnya dalam pertemuan virtual 

Forum General Discussion 

Committee: Decent Work and the 

Social and Solidarity Ecpnomy ILC 

ke-110 yang diadakan Senin 

(30/5). 

41. 31 

May 

2022 

Wajib Tahu, Pekerja Kontrak 

Juga Berhak Dapat Uang 

Kompensasi, Ini Aturannya 

Positive Kompas Tv Uang Kompensasi diberikan 

kepada Pekerja/Buruh yang telah 

mempunyai masa kerja paling 

sedikit 1 (satu) bulan secara terus 

menerus," lanjut pengumuman 

tersebut. "Pengusaha wajib 

memberikan uang kompensasi 

kepada Pekerja/Buruh yang 

hubungan kerjanya berdasarkan 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT)," demikian tertulis di 

unggahan instagram resmi 

Kemenaker, dikutip Selasa 

(31/5/2022). (6) Besaran uang 

kompensasi untuk Pekerja/Buruh 

pada usaha mikro dan usaha kecil 

diberikan berdasarkan 

kesepakatan antara Pengusaha 

dan Pekerja/Buruh. JAKARTA, 

KOMPAS.TV- Saat karyawan yang 

berstatus pegawai tetap resign 

dari perusahaan, mereka akan 

mendapatkan uang jasa dari 

tempat kerjanya. 

42. 31 

May 

2022 

5 Langkah Cara Cek BLT 1 Juta, 

Cukup Pakai Ponsel dan 

Internet 

Neutral Suara.com Cara cek BLT 1 juta bisa dilakukan 

untuk mengetahui apakah nama 

anda terdaftar sebagai penerima. 

Seperti diketahui BLT 1 juta akan 

diberikan kepada 8,8 juta pekerja 

dengan total anggaran Rp8,8 

triliun. 2. Tidak Terdaftar. Anda 

akan mendapatkan notifikasi tidak 

terdaftar sebagai calon penerima 

Bantuan Subsidi Upah (BSU), 

apabila Anda tidak memenuhi 

persyaratan sebagai penerima 

BSU sesuai dengan Permenaker 

Nomor 16 Tahun 2021. 

http://www.kompas.tv/article/294178/wajib-tahu-pekerja-kontrak-juga-berhak-dapat-uang-kompensasi-ini-aturannya
http://www.kompas.tv/article/294178/wajib-tahu-pekerja-kontrak-juga-berhak-dapat-uang-kompensasi-ini-aturannya
http://www.kompas.tv/article/294178/wajib-tahu-pekerja-kontrak-juga-berhak-dapat-uang-kompensasi-ini-aturannya
http://www.suara.com/bisnis/2022/05/31/131923/5-langkah-cara-cek-blt-1-juta-cukup-pakai-ponsel-dan-internet
http://www.suara.com/bisnis/2022/05/31/131923/5-langkah-cara-cek-blt-1-juta-cukup-pakai-ponsel-dan-internet
http://www.suara.com/bisnis/2022/05/31/131923/5-langkah-cara-cek-blt-1-juta-cukup-pakai-ponsel-dan-internet
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43. 31 

May 

2022 

Hebatnya Rumah Kinasih, 

Didik Disabilitas dan ODGJ 

untuk Berkarya 

Positive Radartulungagung.co.id Bukannya apresiasi, pembinaan 

terhadap penyandang masalah 

kesejahteraan sosial (PMKS) yang 

dilakukan Rumah Kinasih justru 

sempat mendapat respons miring. 

"Pak maaf, beberapa potong kain 

pesanannya rusak," ujar seorang 

pendamping ODGJ di Yayasan 

Rumah Kinasih, saat Jawa Pos 

Radar Blitar berkunjung ke sana. 

Faktanya, Rumah Kinasih ini 

memang tempat untuk rehabilitasi 

disabilitas dan orang dengan 

gangguan jiwa (ODGJ). Sedapat 

mungkin, Rumah Kinasih 

memenuhi hak-hak mereka. 

44. 31 

May 

2022 

BSU Tak Kunjung Cair, Serikat 

Buruh Prediksi 3 Kemungkinan 

Ini 

Negative Bisnis Indonesia Pada awal April 2022, Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian 

Airlangga Hartarto selaku Ketua 

Komite Penanganan COVID-19 dan 

PEN mengatakan sebanyak 8,8 

juta pekerja dengan gaji di bawah 

Rp3,5 juta akan mendapat BSU. 

Presiden Konfederasi Serikat 

Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi 

melihat adanya tiga persoalan 

yang dihadapi Kementerian 

Ketenagakerjaan, BPJS 

Ketenagakerjaan (BPJamsostek), 

serta kementerian terkait atas 

molornya penyaluran BSU. Pada 

2021, BSU menyasar pekerja yang 

terdampak kebijakan PPKM level 3 

dan 4, serta memiliki upah di 

bawah Rp3,5 juta, atau jika daerah 

tersebut upah minimumnya lebih 

dari Rp3,5 juta maka 

menggunakan batasan upah 

minimum yang berlaku. Hingga 

akhir Mei 2022, belum ada info 

pasti penyaluran Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) bagi buruh/pekerja 

dalam rangka menyokong 

http://radartulungagung.co.id/hebatnya-rumah-kinasih-didik-disabilitas-dan-odgj-untuk-berkarya
http://radartulungagung.co.id/hebatnya-rumah-kinasih-didik-disabilitas-dan-odgj-untuk-berkarya
http://radartulungagung.co.id/hebatnya-rumah-kinasih-didik-disabilitas-dan-odgj-untuk-berkarya
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220531/12/1538524/bsu-tak-kunjung-cair-serikat-buruh-prediksi-3-kemungkinan-ini
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220531/12/1538524/bsu-tak-kunjung-cair-serikat-buruh-prediksi-3-kemungkinan-ini
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220531/12/1538524/bsu-tak-kunjung-cair-serikat-buruh-prediksi-3-kemungkinan-ini
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pemulihan ekonomi nasional 

akibat Covid-19. 

45. 31 

May 

2022 

Jawaban Kemnaker Terkait 

BSU 2022 Kapan Cair, Apakah 

Jumlahnya Dipotong 

Administrasi? 

Neutral Ayo Bandung Berikut jawaban dari Kemnaker 

terkait BSU 2022 kapan cair, 

apakah jumlahnya dipotong 

adminsitrasi?. Kementerian 

Kenetanagakerjaan (Kemnaker) 

secara resmi telah menyampaikan 

bahwa bantuan subsidi Upah 

(BSU) 2022 akan kembali cair di 

tahun 2022. Bukan hanya saja 

sebatas wacana, namun Kemnaker 

telah mengalokasikan dana 

sebesar Rp8,8 Triliun untuk BSU 

2022. "Pemerintah (melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan) 

mengalokasikan anggaran BSU 

(BPJS Ketenagakerjaan) 2022 

sebesar Rp8,8 Triliun dengan 

alokasi bantuan per penerima 

sebesar Rp1 Juta," terang 

Kemnaker. 

46. 31 

May 

2022 

Lowongan Kerja PT Arkananta 

Apta Pratista Periode Juni 

2022, Cek Kualifikasi dan 

Pendaftarannya 

Neutral Pikiran Rakyat 

Kabarbesuki 

PT Arkananta Apta Pratista 

membuka lowongan kerja bagi 

jobseekers periode hingga tanggal 

30 Juni 2022 untuk posisi Human 

Resource Officer. PT Arkananta 

Apta Pratista merupakan 

perusahaan kontraktor 

pertambangan yang telah berdiri 

sejak Agustus 2004. PT Arkananta 

Apta Pratista adalah perusahan 

yang fokus pada dua layanan 

utama, yaitu jasa kontraktor 

pertambangan dan jasa 

konstruksi. Berikut kualifikasi dan 

informasi lengkap yang 

dibutuhkan PT Arkananta Apta 

Pratista untuk posisi Human 

Resource Officer, seperti dilansir 

Kabar Besuki dari Instagram 

@kemnaker. 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-793500266/jawaban-kemnaker-terkait-bsu-2022-kapan-cair-apakah-jumlahnya-dipotong-administrasi
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793500266/jawaban-kemnaker-terkait-bsu-2022-kapan-cair-apakah-jumlahnya-dipotong-administrasi
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793500266/jawaban-kemnaker-terkait-bsu-2022-kapan-cair-apakah-jumlahnya-dipotong-administrasi
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793500266/jawaban-kemnaker-terkait-bsu-2022-kapan-cair-apakah-jumlahnya-dipotong-administrasi
http://kabarbesuki.pikiran-rakyat.com/berita/pr-194609455/lowongan-kerja-pt-arkananta-apta-pratista-periode-juni-2022-cek-kualifikasi-dan-pendaftarannya
http://kabarbesuki.pikiran-rakyat.com/berita/pr-194609455/lowongan-kerja-pt-arkananta-apta-pratista-periode-juni-2022-cek-kualifikasi-dan-pendaftarannya
http://kabarbesuki.pikiran-rakyat.com/berita/pr-194609455/lowongan-kerja-pt-arkananta-apta-pratista-periode-juni-2022-cek-kualifikasi-dan-pendaftarannya
http://kabarbesuki.pikiran-rakyat.com/berita/pr-194609455/lowongan-kerja-pt-arkananta-apta-pratista-periode-juni-2022-cek-kualifikasi-dan-pendaftarannya


 

31 

 

47. 31 

May 

2022 

Ini 3 Prediksi Buruh Soal BSU 

2022 Tak Kunjung Cair 

Negative Karanganyar Pos Com berjudul BSU Tak Kunjung 

Cair, Serikat Buruh Prediksi 3 

Kemungkinan Ini. Padahal, pada 

awal April 2022, Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian 

Airlangga Hartarto selaku Ketua 

Komite Penanganan Covid-19 dan 

PEN mengatakan sebanyak 8,8 

juta pekerja dengan gaji di bawah 

Rp3,5 juta akan mendapat BSU. 

Hingga akhir Mei 2022, bantuan 

subsidi upah (BSU) bagi buruh 

atau bekerja tak kunjung cair. 

Kelihatannya sih soal sinkronisasi 

data, memang belum fix mengenai 

data karena ambil dari BPJS 

Ketenagakerjaan," ujar Ristadi, 

Selasa (31/5/2022). 

48. 31 

May 

2022 

8 Bansos Cair di Juni 2022, Apa 

Saja? 

Neutral Apahabar.com Bansos di Juni 2022 siap dicairkan. 

Okezone merangkum bansos apa 

saja yang akan cair di bulan Juni 

2022: Syarat Daftar a. Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) yang akan 

kembali cair pada Juni 2022 

adalah BLT yang berasal dari Dana 

Desa. Mulai dari Kartu Prakerja 

sampai Bansos Pangan Non Tunai 

(BPNT) atau Kartu Sembako. 

49. 31 

May 

2022 

Polemik TKA China, Roy Suryo: 

Patut Diwaspadai - Harian 

Terbit 

Negative Harian Terbit Pakar telematika Roy Suryo ikut 

bersuara terkait pernyataan 

mantan Gubernur DKI Jakarta, 

Sutiyoso atau Bang Yos soal 

keberadaan TKA China di 

Indonesia. "Apa yg disampaikan 

Bang Yos soal " TKA China " ini 

memang Benar & Patut 

diwaspadai, Meski telat krn sdh 

Ribuan yg datang," kata Roy Suryo 

dikutip di akun Twitternya, Selasa 

(31/5/2022). Menurutnya, 

ancaman keberadaan TKA China 

itu benar adanya. Menteri 

Pemuda dan Olahraga (Menpora) 

era SBY ini pun menyindir mantan 

http://www.solopos.com/ini-3-prediksi-buruh-soal-bsu-2022-tak-kunjung-cair-1328932
http://www.solopos.com/ini-3-prediksi-buruh-soal-bsu-2022-tak-kunjung-cair-1328932
http://apahabar.com/2022/05/8-bansos-cair-di-juni-2022-apa-saja
http://apahabar.com/2022/05/8-bansos-cair-di-juni-2022-apa-saja
http://www.harianterbit.com/nasional/pr-2743500442/polemik-tka-china-roy-suryo-patut-diwaspadai
http://www.harianterbit.com/nasional/pr-2743500442/polemik-tka-china-roy-suryo-patut-diwaspadai
http://www.harianterbit.com/nasional/pr-2743500442/polemik-tka-china-roy-suryo-patut-diwaspadai
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Ketua Umum PSI, Grace Natalie 

yang menyebut pernyataan 

Sutiyoso rasis soal TKA China di 

Indonesia. 

50. 31 

May 

2022 

Kemnaker pastikan komitmen 

pemerintah terus ciptakan 

lapangan kerja 

Positive Antara Jambi Dirjen Pembinaan Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial 

Kemnaker, Indah Anggoro Putri 

mengemukakan pemerintah 

memastikan komitmennya untuk 

terus menciptakan lapangan kerja 

yang layak bagi masyarakat dan 

mempersiapkan komunitas dunia 

usaha dan pekerja menuju tren 

ketenagakerjaan di masa depan. 

Dalam keterangan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang 

diterima di Jakarta, Selasa, Dirjen 

Pembinaan Hubungan Industrial 

dan Jaminan Sosial (PHI dan 

Jamsos) Putri mengatakan dalam 

upaya mencapai tujuan atau 

komitmen tersebut, International 

Labour Conference (ILC) perlu 

menetapkan momentum 

memperkuat kemitraan dan 

mempromosikan ekonomi sosial 

dan solidaritas sebagai bagian 

pemulihan serta mencapai tujuan 

pembangunan berkelanjutan ( 

Sustainable Development 

Goals/SDGs). Dia menyampaikan 

bahwa pemerintah Indonesia 

menyambut baik laporan dari 

Decent Work dan Social and 

Solidarity Economy (SSE) dan 

menilai SSE sangat penting dalam 

memajukan pekerjaan yang layak 

dan produktif, dan dalam 

meningkatkan standar hidup. 

"Saat ini, kami memiliki tanggung 

jawab, karena harus mengatasi 

krisis akibat pandemi yang 

membuat pekerjaan layak yang 

ada semakin defisit, meningkatnya 

http://jambi.antaranews.com/berita/507925/kemnaker-pastikan-komitmen-pemerintah-terus-ciptakan-lapangan-kerja
http://jambi.antaranews.com/berita/507925/kemnaker-pastikan-komitmen-pemerintah-terus-ciptakan-lapangan-kerja
http://jambi.antaranews.com/berita/507925/kemnaker-pastikan-komitmen-pemerintah-terus-ciptakan-lapangan-kerja
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kemiskinan dan meluasnya 

kesenjangan. 

51. 31 

May 

2022 

BSU 2022 akan Cair Bulan 

Juni? Ini Penjelasan Kemnaker 

dan Cara Cek Penerima BLT 

Subsidi Gaji Rp1 Juta 

Neutral Pikiran Rakyat Depok Simak penjelasan Kemnaker 

terkait info BSU 2022, dan cara 

untuk cek penerima BLT Subsidi 

Gaji Rp1 juta. Hingga kini banyak 

masyarakat yang masih bingung 

dan mempertanyakan terkait 

kapan BSU 2022 atau BLT subsidi 

gaji Rp1 juta akan cair. Namun 

terkait pertanyaan tersebut, 

Kemnaker telah memberikan 

penjelasannya untuk pencairan 

BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 

juta ini. Hal ini karena BSU 2022 

hingga kini tak kunjung cair, 

padahal awalnya dijadwalkan akan 

cair pada bulan April lalu. 

52. 31 

May 

2022 

Kajian DFW temukan sebagian 

besar ABK kapal ikan tidak 

bersertifikat 

Negative Antara Lembaga pemerhati kelautan 

Destructive Fishing Watch (DFW) 

melakukan kajian di Pelabuhan 

Perikanan Samudera Muara Baru, 

Jakarta, dan hasilnya ditemukan 

bahwa sebagian besar ABK di 

kapal ikan dalam negeri belum 

bersertifikat yang menjadi 

prasyarat bekerja di laut. 

"Sebagian besar atau 94 persen 

awak kapal perikanan yang kami 

survei tidak memiliki sertifikat 

dasar sebagai ABK kapal ikan," 

kata Koordinator Nasional DFW 

Indonesia Moh Abdi Suhufan di 

Jakarta, Selasa. Survei tersebut, 

lanjut dia, juga menemukan 27 

persen ABK tidak mengetahui 

manfaat sertifikasi, padahal 

sertifikasi ini penting sebagai bukti 

eksistensi mereka sebagai awak 

kapal perikanan. Untuk itu, ujar 

dia, otoritas terkait yaitu 

Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (KKP) dan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094609585/bsu-2022-akan-cair-bulan-juni-ini-penjelasan-kemnaker-dan-cara-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094609585/bsu-2022-akan-cair-bulan-juni-ini-penjelasan-kemnaker-dan-cara-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094609585/bsu-2022-akan-cair-bulan-juni-ini-penjelasan-kemnaker-dan-cara-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094609585/bsu-2022-akan-cair-bulan-juni-ini-penjelasan-kemnaker-dan-cara-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://www.antaranews.com/berita/2911429/kajian-dfw-temukan-sebagian-besar-abk-kapal-ikan-tidak-bersertifikat
http://www.antaranews.com/berita/2911429/kajian-dfw-temukan-sebagian-besar-abk-kapal-ikan-tidak-bersertifikat
http://www.antaranews.com/berita/2911429/kajian-dfw-temukan-sebagian-besar-abk-kapal-ikan-tidak-bersertifikat
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perlu melakukan koordinasi, 

pengawasan bersama atau 

inspeksi, dan memberikan sanksi 

kepada pemilik kapal dan 

perusahaan yang mempekerjakan 

awak kapal perikanan yang tidak 

memiliki sertifikat. 

53. 31 

May 

2022 

Kajian DFW temukan sebagian 

besar ABK kapal ikan tidak 

bersertifikat - 

Negative 24hour.id Lembaga pemerhati kelautan 

Destructive Fishing Watch (DFW) 

melakukan kajian di Pelabuhan 

Perikanan Samudera Muara Baru, 

Jakarta, dan hasilnya ditemukan 

bahwa sebagian besar ABK di 

kapal ikan dalam negeri belum 

bersertifikat yang menjadi 

prasyarat bekerja di laut. 

"Sebagian besar atau 94 persen 

awak kapal perikanan yang kami 

survei tidak memiliki sertifikat 

dasar sebagai ABK kapal ikan," 

kata Koordinator Nasional DFW 

Indonesia Moh Abdi Suhufan di 

Jakarta, Selasa. Survei tersebut, 

lanjut dia, juga menemukan 27 

persen ABK tidak mengetahui 

manfaat sertifikasi, padahal 

sertifikasi ini penting sebagai bukti 

eksistensi mereka sebagai awak 

kapal perikanan. Untuk itu, ujar 

dia, otoritas terkait yaitu 

Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (KKP) dan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

perlu melakukan koordinasi, 

pengawasan bersama atau 

inspeksi, dan memberikan sanksi 

kepada pemilik kapal dan 

perusahaan yang mempekerjakan 

awak kapal perikanan yang tidak 

memiliki sertifikat. 

54. 31 

May 

2022 

Banyak Perusahaan Startup 

PHK Karyawan 

Negative Nusabali Banyak perusahaan yang telah 

mengadopsi sistem digital 

ternyata tidak dapat juga 

menghindari tindakan pemutusan 

http://www.24hour.id/kajian-dfw-temukan-sebagian-besar-abk-kapal-ikan-tidak-bersertifikat
http://www.24hour.id/kajian-dfw-temukan-sebagian-besar-abk-kapal-ikan-tidak-bersertifikat
http://www.24hour.id/kajian-dfw-temukan-sebagian-besar-abk-kapal-ikan-tidak-bersertifikat
http://www.nusabali.com/berita/118389/banyak-perusahaan-startup-phk-karyawan
http://www.nusabali.com/berita/118389/banyak-perusahaan-startup-phk-karyawan
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hubungan kerja (PHK), seperti 

JD.ID, Zenius, dan LinkAja. 

Sementara pihak lain 

beranggapan, banyaknya PHK 

yang melanda perusahaan startup, 

karena saat ini tengah terjadi 

fenomena bubble burst atau 

ledakan gelembung startup Tanah 

Air. Menurutnya, setidaknya 

terdapat 5 penyebab utama 

perusahaan rintisan ramai-ramai 

melakukan PHK terhadap 

karyawannya. JAKARTA, NusaBali. 

55. 31 

May 

2022 

Kemnaker Gandeng LinkAja 

Salurkan Bantuan Pelatihan 

Kerja Rp 1,5 M 

Positive Detik Kemudian bantuan penggantian 

paket data/internet Program 

Tenaga Kerja Mandiri Pemula 

2021 senilai Rp 100.000/peserta 

berupa voucher elektronik telah 

disalurkan melalui akun LinkAja 

masing-masing peserta dengan 

total lebih dari 18.000 peserta. 

LinkAja telah membantu 

menyalurkan dana lebih dari Rp 

1,5 miliar kepada lebih dari 18 ribu 

peserta pelatihan kerja. Kerja 

sama yang dijalankan LinkAja sejak 

Juni 2021 bersama Direktorat 

Jenderal Pembinaan Pelatihan 

Vokasi Dan Produktivitas 

Kementerian Ketenagakerjaan. 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) berkolaborasi dengan 

PT Fintek Karya Nusantara 

(LinkAja) untuk menyalurkan dana 

pengganti serta bantuan pelatihan 

yang diselenggarakan oleh 

pemerintah. 

56. 31 

May 

2022 

Pertahankan Prestasi Nasional, 

Kalimantan Selatan Dapatkan 

Penghargaan K3 7 Tahun 

Berturut-turut 

Positive Infopublik.id Beberapa waktu lalu, Kementerian 

Tenaga Kerja (Kemenaker) 

memberikan anugerah pembina 

Penghargaan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) terbaik tahun 

2021, kepada 15 Gubernur di 

Indonesia, salah satunya Gubernur 

http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6104006/kemnaker-gandeng-linkaja-salurkan-bantuan-pelatihan-kerja-rp-15-m
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6104006/kemnaker-gandeng-linkaja-salurkan-bantuan-pelatihan-kerja-rp-15-m
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6104006/kemnaker-gandeng-linkaja-salurkan-bantuan-pelatihan-kerja-rp-15-m
http://infopublik.id/kategori/nusantara/636446/pertahankan-prestasi-nasional-kalsel-dapatkan-penghargaan-k3-7-tahun-berturut-turut
http://infopublik.id/kategori/nusantara/636446/pertahankan-prestasi-nasional-kalsel-dapatkan-penghargaan-k3-7-tahun-berturut-turut
http://infopublik.id/kategori/nusantara/636446/pertahankan-prestasi-nasional-kalsel-dapatkan-penghargaan-k3-7-tahun-berturut-turut
http://infopublik.id/kategori/nusantara/636446/pertahankan-prestasi-nasional-kalsel-dapatkan-penghargaan-k3-7-tahun-berturut-turut
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Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor 

dan ini menjadi raihan 7 tahun 

berturut-turut. Beberapa waktu 

lalu, Kementerian Tenaga Kerja 

(Kemenaker) memberikan 

anugerah pembina Penghargaan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(K3) terbaik tahun 2021, kepada 

15 Gubernur di Indonesia, salah 

satunya Gubernur Kalimantan 

Selatan, Sahbirin Noor dan ini 

menjadi raihan 7 tahun berturut-

turut. Penghargaan Pembina K3 

diserahkan langsung oleh Menteri 

Tenaga Kerja, Ida Fauziyah kepada 

Asisten Pemerintahan dan Kesra, 

Nurul Fajar Desira yang mewakili 

Gubernur Kalimantan Selatan 

pada hari Selasa (24/5) di Jakarta. 

"Penghargaan ini diraih, karena 

Gubernur melalui Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi terus 

membina perusahaan yang ada di 

wilayah Kalimantan Selatan," 

ucapnya, Banjarmasin, Selasa 

(31/5/2022). 

57. 31 

May 

2022 

LinkAja Salurkan Dana Peserta 

Pelatihan Siap Kerja - 

TopBusiness 

Positive Topbusiness.id Sebagai bentuk dukungan proaktif 

terhadap program pemerintah, 

LinkAja telah menyalurkan dana 

senilai total lebih dari Rp 1,5 miliar 

kepada lebih dari 18 ribu peserta 

pelatihan kerja di berbagai kota 

Jakarta, TopBusiness- Sebagai 

satu-satunya layanan transaksi 

keuangan digital yang diprakarsai 

melalui sinergi BUMN, PT Fintek 

Karya Nusantara (LinkAja) 

menyadari besarnya peluang 

perusahaan untuk mendukung 

berbagai program pemerintah 

yang bertujuan meningkatkan 

produktivitas para penggunanya. 

Kerja sama yang dijalankan 

LinkAja sejak Juni 2021 bersama 

Direktorat Jenderal Pembinaan 

http://www.topbusiness.id/63914/linkaja-salurkan-dana-peserta-pelatihan-siap-kerja.html
http://www.topbusiness.id/63914/linkaja-salurkan-dana-peserta-pelatihan-siap-kerja.html
http://www.topbusiness.id/63914/linkaja-salurkan-dana-peserta-pelatihan-siap-kerja.html
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Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas 

Kementerian Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia melibatkan 21 

Balai Latihan Kerja (BLK), Balai 

Besar Pengembangan Latihan 

Kerja (BBPLK) dan Balai Besar 

Peningkatan Produktivitas (BBPP) 

di seluruh Indonesia. Dalam 

rentang periode Juni-Desember 

2021, dana penggantian pengisian 

survey kebekerjaan sebesar 

Rp50.000/survey pelatihan dalam 

bentuk saldo uang elektronik dan 

bantuan penggantian paket 

data/internet Program Tenaga 

Kerja Mandiri Pemula 2021 senilai 

Rp 100.000/peserta berupa 

voucher elektronik telah 

disalurkan melalui akun LinkAja 

masing-masing peserta dengan 

total lebih dari 18.000 peserta. 

Terkait hal ini, LinkAja telah 

menyalurkan dana penggantian 

survey kebekerjaan serta bantuan 

penggantian paket data/internet 

Program Tenaga Kerja Mandiri 

Pemula dengan total dana lebih 

dari Rp 1,5 miliar kepada lebih dari 

18 ribu peserta pelatihan kerja. 

58. 31 

May 

2022 

Banyak Startup PHK Karyawan, 

Inikah Penyebabnya? 

Neutral Detik Sejumlah perusahaan rintisan alias 

startup melakukan PHK massal ke 

karyawannya. Gelombang PHK 

massal yang kemungkinan besar 

akan melanda startup di Indonesia 

dalam waktu dekat semakin 

memperburuk keadaan yang 

sudah terjadi karena COVID-19. 

Salah satu faktor utamanya ialah, 

terkait makro ekonomi secara 

global yang penuh ketidakpastian 

selama pandemi Covid-19 dua 

tahun terakhir. Apakah fenomena 

ini akan menjadi awal bubble 

http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6104313/banyak-startup-phk-karyawan-inikah-penyebabnya
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6104313/banyak-startup-phk-karyawan-inikah-penyebabnya
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burst alias ledakan gelembung 

startup di Indonesia?. 

59. 31 

May 

2022 

Pendaftar Kartu Prakerja Capai 

15,9 Juta Orang - MPGI News 

Neutral Mpgi News Jakarta, MPGINEWS- Pendaftaran 

Krtu Prkrj di tu resmi www.rkrj.g.d 

sampai t ini telah mn 15,9 juta 

orang ndftr. Dari 6 gelombang 

pendaftaran, tlh dttkn bnk 3 jut 

rng nrm Kartu Prkrj dr 34 rvn se-

Indonesia. Adapun, sebanyak 849. 

921 rng telah menyelesaikan lthn 

rtmn dn 610. 563 orang telah 

mnrm insentif. Hngg t ini, Program 

Kartu Prkrj dt dk mllu 7 ltfrm dgtl, 

4 mtr pembayaran dan 165 

lembaga pelatihan ng 

menyediakan lebih dari 2.000 jn 

lthn. 

60. 31 

May 

2022 

Loker Kalimantan Timur Juni 

2022: Dicari Human Resource 

Officer Minimal Lulusan D3, 

Cek Kualifikasinya! 

Neutral Pikiran Rakyat Bekasi Posisi Human Resource Officer 

yang dibuka PT Arkananta Apta 

Pratista untuk penempatan 

Balikpapan, Kalimantan Timur. 

Masyarakat Balikpapan, 

Kalimantan Timur (Kalimantan 

Timur) yang sedang mencari kerja 

pada bulan Juni 2022 bisa simak 

artikel ini. Dalam artikel ini akan 

dibagikan sebuah berita gembira 

bagi masyarakat Balikpapan, 

Kalimantan Timur yang mencari 

kerja pada Juni 2022. Lowongan 

kerja yang dibuka PT Arkananta 

Apta Pratista ini bisa dilamar oleh 

masyarakat Balikpapan, 

Kalimantan Timur dan sekitarnya. 

61. 31 

May 

2022 

Wapres Serahkan Santunan 

Kematian dan Manfaat 

Beasiswa Kepada Ahli Waris 

Peserta BP Jamsostek 

Positive Pelita Baru Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf 

Amin menyerahkan santunan 

kematian dan manfaat beasiswa 

pendidikan sebesar Rp1,26 miliar 

kepada lima ahli waris atau 

keluarga peserta BPJS 

Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) 

yang meninggal akibat kecelakaan 

kerja. Penyerahan santunan 

tersebut didampingi oleh Menteri 

http://mpginews.id/pendaftar-kartu-prakerja-capai-159-juta-orang
http://mpginews.id/pendaftar-kartu-prakerja-capai-159-juta-orang
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124608411/loker-kaltim-juni-2022-dicari-human-resource-officer-minimal-lulusan-d3-cek-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124608411/loker-kaltim-juni-2022-dicari-human-resource-officer-minimal-lulusan-d3-cek-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124608411/loker-kaltim-juni-2022-dicari-human-resource-officer-minimal-lulusan-d3-cek-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124608411/loker-kaltim-juni-2022-dicari-human-resource-officer-minimal-lulusan-d3-cek-kualifikasinya
http://pelitabaru.com/wapres-serahkan-santunan-kematian-dan-manfaat-beasiswa-kepada-ahli-waris-peserta-bp-jamsostek
http://pelitabaru.com/wapres-serahkan-santunan-kematian-dan-manfaat-beasiswa-kepada-ahli-waris-peserta-bp-jamsostek
http://pelitabaru.com/wapres-serahkan-santunan-kematian-dan-manfaat-beasiswa-kepada-ahli-waris-peserta-bp-jamsostek
http://pelitabaru.com/wapres-serahkan-santunan-kematian-dan-manfaat-beasiswa-kepada-ahli-waris-peserta-bp-jamsostek
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Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah dan Direktur Utama 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo 

saat kunjungan kerja Wapres di 

Panti Sosial Meohai Kendari, 

Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis 

(19/5). "Terima kasih kepada BPJS 

Ketenagakerjaan dalam 

menyelenggarakan jaminan 

sosial," kata Wapres Ma'ruf Amin 

dalam sambutannya selepas 

menyerahkan santunan, dikutip 

Jumat (27/5/2022). Santunan yang 

diserahkan Ma'ruf Amin terdiri 

dari santunan kematian akibat 

kecelakaan kerja (JKK), manfaat 

Jaminan Pensiun (JP), Jaminan 

Hari Tua (JHT) dan manfaat 

beasiswa. 

62. 31 

May 

2022 

BLT Gaji Rp 1 Juta Siap Cair! 

Begini Cara Dapatnya 

Positive Detik Siapa yang bakal dapat BLT gaji Rp 

1 juta?. Cara mendaftar sebagai 

penerima BLT gaji Rp 1 juta. Cara 

cek nama penerima BLT gaji Rp 1 

juta. BLT gaji Rp 1 juta atau 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 

sebentar lagi cair. 

63. 31 

May 

2022 

Miris! Sebagian Besar ABK 

Indonesia Belum Tersertifikasi 

Neutral Idn Times Destructive Fishing Watch (DFW) 

Indonesia menyebut mayoritas 

awak kapal perikanan yang 

bekerja di kapal ikan dalam negeri 

belum memiliki sertifikat yang 

menjadi prasyarat bekerja di laut 

dan kapal ikan. Koordinator 

Nasional Destructive Fishing 

Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi 

Suhufan mengatakan bahwa hasil 

kajian yang dilakukan pihaknya di 

Pelabuhan Perikanan Samudera 

Muara Baru Jakarta menemukan 

rendahnya tingkat kepemilikan 

sertifikat dasar ABK. Peneliti DFW 

Indonesia Imam Trihatmadja 

meminta KKP dan Kemenaker 

melakukan pengawasan bersama 

http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6104031/blt-gaji-rp-1-juta-siap-cair-begini-cara-dapatnya
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6104031/blt-gaji-rp-1-juta-siap-cair-begini-cara-dapatnya
http://www.idntimes.com/business/economy/rehia-indrayanti-br-sebayang/miris-sebagian-besar-abk-indonesia-belum-tersertifikasi
http://www.idntimes.com/business/economy/rehia-indrayanti-br-sebayang/miris-sebagian-besar-abk-indonesia-belum-tersertifikasi
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dalam bentuk inspeksi terkait 

kondisi kerja awak kapal 

perikanan di PPS Muara Baru. 

"Jumlah pekerja ABK di Muara 

Baru diperkirakan mencapai 

40.000 orang dan merupakan 

etalase pelabuhan perikanan 

modern di Indonesia, sehingga 

upaya pembenahan perlu mulai 

dari sana," kata Imam. 

64. 31 

May 

2022 

Perusahaan Ini Raih 

Penghargaan Zero Accident 

Dari Kemnaker 

Positive Juragananime.id JawaPos.com- Perusahaan 

pengolah limbah bahan beracun 

dan berbahaya (B3), PT Prasadha 

Pamunah Limbah Industri (PPLI) 

meraih penghargaan dari 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker). Penghargaan itu 

terkait dengan perusahaan yang 

memiliki tata kelola keselamatan 

yang baik. "Alhamdulillah, kita 

beberapa hari lalu mendapatkan 

informasi dari Kemenaker bahwa 

PPLI kembali meraih apresiasi dari 

pemerintah atas keseriusannya 

menjaga dan melindungi segenap 

karyawannya dalam bekerja, kami 

meraih penghargaan zero 

accident," kata Manajer 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

PPLI Agus Kartiwan dalam 

keterangannya, Selasa (31/5). Hal 

itu tidak terlepas dari penerapan 

standar operasional prosedur 

(SOP) yang ketat dalam 

menjalankan aktivitas pengolahan 

limbah B3 di PPLI. 

65. 31 

May 

2022 

Perusahaan Ini Raih 

Penghargaan Zero Accident 

Dari Kemnaker 

Positive Jawa Pos Perusahaan pengolah limbah 

bahan beracun dan berbahaya 

(B3), PT Prasadha Pamunah 

Limbah Industri (PPLI) meraih 

penghargaan dari Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker). 

Penghargaan itu terkait dengan 

perusahaan yang memiliki tata 

http://juragananime.id/artikel/83778/perusahaan-ini-raih-penghargaan-zero-accident-dari-kemnaker
http://juragananime.id/artikel/83778/perusahaan-ini-raih-penghargaan-zero-accident-dari-kemnaker
http://juragananime.id/artikel/83778/perusahaan-ini-raih-penghargaan-zero-accident-dari-kemnaker
http://www.jawapos.com/ekonomi/31/05/2022/perusahaan-ini-raih-penghargaan-zero-accident-dari-kemnaker
http://www.jawapos.com/ekonomi/31/05/2022/perusahaan-ini-raih-penghargaan-zero-accident-dari-kemnaker
http://www.jawapos.com/ekonomi/31/05/2022/perusahaan-ini-raih-penghargaan-zero-accident-dari-kemnaker
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kelola keselamatan yang baik. 

"Alhamdulillah, kita beberapa hari 

lalu mendapatkan informasi dari 

Kemenaker bahwa PPLI kembali 

meraih apresiasi dari pemerintah 

atas keseriusannya menjaga dan 

melindungi segenap karyawannya 

dalam bekerja, kami meraih 

penghargaan zero accident," kata 

Manajer Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja PPLI Agus 

Kartiwan dalam keterangannya, 

Selasa (31/5). Hal itu tidak 

terlepas dari penerapan standar 

operasional prosedur (SOP) yang 

ketat dalam menjalankan aktivitas 

pengolahan limbah B3 di PPLI. 

66. 31 

May 

2022 

Perusahaan Ini Raih 

Penghargaan Zero Accident 

Dari Kemnaker - Auto 

Magazine 

Positive Automagz.net Perusahaan pengolah limbah 

bahan beracun dan berbahaya 

(B3), PT Prasadha Pamunah 

Limbah Industri (PPLI) meraih 

penghargaan dari Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker). 

Penghargaan itu terkait dengan 

perusahaan yang memiliki tata 

kelola keselamatan yang baik. 

"Penggunaan APD (alat pelindung 

diri) menjadi keharusan bagi 

setiap karyawan dengan 

spesifikasi APD sesuai divisinya 

masing-masing," imbuhnya. 

Keselamatan kerja yang dinilai, 

papar Agus bukan semata-mata 

aktivitas di dalam perusahaan, 

namun juga dalam proses 

pengiriman limbah dari depo atau 

klien ke pengolahannya di 

Klapanunggal, Bogor. 

67. 31 

May 

2022 

Aturan soal Subsidi Gaji 

Rampung, Kapan Cair? 

Neutral Liputan 6 Masyarakat masih menunggu 

realisasi program penyaluran 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau 

subsidi gaji pada 2022 ini. Lantas, 

kapan program Bantuan Subsidi 

Upah atau subsidi gaji 2022 bisa 

http://automagz.net/news/220877/perusahaan-ini-raih-penghargaan-zero-accident-dari-kemnaker
http://automagz.net/news/220877/perusahaan-ini-raih-penghargaan-zero-accident-dari-kemnaker
http://automagz.net/news/220877/perusahaan-ini-raih-penghargaan-zero-accident-dari-kemnaker
http://automagz.net/news/220877/perusahaan-ini-raih-penghargaan-zero-accident-dari-kemnaker
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4975351/aturan-soal-subsidi-gaji-rampung-kapan-cair
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4975351/aturan-soal-subsidi-gaji-rampung-kapan-cair
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terealisasikan?. Staf Khusus 

Menteri Ketenagakerjaan Dita 

Indah Sari mengatakan, aturan 

soal program bantuan subsidi gaji 

sebenarnya sudah rampung. 3. 

Mempunyai Gaji/Upah paling 

banyak sebesar Rp 3,5 juta. 

68. 31 

May 

2022 

Sebagian besar ABK kapal ikan 

dalam negeri tidak 

bersertifikat 

Negative Antara Kalteng id ABK kapal ikan, 

kalteng,Sebagian besar ABK kapal 

ikan dalam negeri tidak 

bersertifikat,Lembaga pemerhati 

kelautan, DFW. - Lembaga 

pemerhati kelautan Destructive 

Fishing Watch (DFW) melakukan 

kajian di Pelabuhan Perikanan 

Samudera Muara Baru, Jakarta, 

dan hasilnya ditemukan bahwa 

sebagian besar ABK di kapal ikan 

dalam negeri belum bersertifikat 

yang menjadi prasyarat bekerja di 

laut. "Sebagian besar atau 94 

persen awak kapal perikanan yang 

kami survei tidak memiliki 

sertifikat dasar sebagai ABK kapal 

ikan," kata Koordinator Nasional 

DFW Indonesia Moh Abdi Suhufan 

di Jakarta, Selasa. Survei tersebut, 

lanjut dia, juga menemukan 27 

persen ABK tidak mengetahui 

manfaat sertifikasi, padahal 

sertifikasi ini penting sebagai bukti 

eksistensi mereka sebagai awak 

kapal perikanan. 

69. 31 

May 

2022 

Informasi Jadwal Pencairan 

Bantuan Subsidi Upah Tahun 

2022 

Positive Tribun News Manado Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) tengah menyiapkan 

aturan terkait pelaksanaan 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau 

subsidi gaji 2022. "Anda lolos 

verifikasi dan validasi BPJS 

Ketenagakerjaan sebagai calon 

penerima Bantuan Subsidi Upah 

(BSU), untuk verifikasi selanjutnya 

akan dilakukan oleh Kemnaker. 

Informasi calon penerima BSU 

http://kalteng.antaranews.com/berita/565529/sebagian-besar-abk-kapal-ikan-dalam-negeri-tidak-bersertifikat
http://kalteng.antaranews.com/berita/565529/sebagian-besar-abk-kapal-ikan-dalam-negeri-tidak-bersertifikat
http://kalteng.antaranews.com/berita/565529/sebagian-besar-abk-kapal-ikan-dalam-negeri-tidak-bersertifikat
http://manado.tribunnews.com/2022/05/31/informasi-jadwal-pencairan-bantuan-subsidi-upah-tahun-2022
http://manado.tribunnews.com/2022/05/31/informasi-jadwal-pencairan-bantuan-subsidi-upah-tahun-2022
http://manado.tribunnews.com/2022/05/31/informasi-jadwal-pencairan-bantuan-subsidi-upah-tahun-2022
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2022 segera diketahui. Lalu pilih 

topik Informasi Calon Penerima 

BSU 2022. 

70. 31 

May 

2022 

Perusahaan Ini Raih 

Penghargaan Zero Accident 

Dari Kemnaker 

Positive Andalan News Perusahaan pengolah limbah 

bahan beracun dan berbahaya 

(B3), PT Prasadha Pamunah 

Limbah Industri (PPLI) meraih 

penghargaan dari Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker). 

Penghargaan itu terkait dengan 

perusahaan yang memiliki tata 

kelola keselamatan yang baik. 

"Alhamdulillah, kita beberapa hari 

lalu mendapatkan informasi dari 

Kemenaker bahwa PPLI kembali 

meraih apresiasi dari pemerintah 

atas keseriusannya menjaga dan 

melindungi segenap karyawannya 

dalam bekerja, kami meraih 

penghargaan zero accident," kata 

Manajer Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja PPLI Agus 

Kartiwan dalam keterangannya, 

Selasa (31/5). Hal itu tidak 

terlepas dari penerapan standar 

operasional prosedur (SOP) yang 

ketat dalam menjalankan aktivitas 

pengolahan limbah B3 di PPLI. 

71. 31 

May 

2022 

Perusahaan Raksasa Kuwait 

Buka Loker Bidang Hotel dan 

Restoran, Dicari 250 Pekerja 

dari Indonesia 

Neutral Okezone Dua perusahaan besar Kuwait 

tertarik merekrut 250 orang 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

untuk bekerja di bidang Hotel, 

Restoran, dan Kafe (Horeka). Ia 

berharap PMI yang telah diseleksi 

di Indonesia memenuhi 

kompetensi yang dibutuhkan 

pasar kerja global, khususnya di 

Kuwait," ujar Suhartono dalam 

keterangan yang diterima di 

Jakarta, Selasa(31/5/2022). Proses 

rekrutmen untuk 200 PMI di 

Alghanim Industries F&B Devision 

dan 50 PMI New Grand Haytt 

Hotel Kuwait ini diawali dengan 

http://andalannews.com/perusahaan-ini-raih-penghargaan-zero-accident-dari-kemnaker
http://andalannews.com/perusahaan-ini-raih-penghargaan-zero-accident-dari-kemnaker
http://andalannews.com/perusahaan-ini-raih-penghargaan-zero-accident-dari-kemnaker
http://economy.okezone.com/read/2022/05/31/622/2603325/perusahaan-raksasa-kuwait-buka-loker-bidang-hotel-dan-restoran-dicari-250-pekerja-dari-indonesia
http://economy.okezone.com/read/2022/05/31/622/2603325/perusahaan-raksasa-kuwait-buka-loker-bidang-hotel-dan-restoran-dicari-250-pekerja-dari-indonesia
http://economy.okezone.com/read/2022/05/31/622/2603325/perusahaan-raksasa-kuwait-buka-loker-bidang-hotel-dan-restoran-dicari-250-pekerja-dari-indonesia
http://economy.okezone.com/read/2022/05/31/622/2603325/perusahaan-raksasa-kuwait-buka-loker-bidang-hotel-dan-restoran-dicari-250-pekerja-dari-indonesia
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interview pada 29 sampai 31 Mei 

2022. Sementara seleksi P to P 

antara New Grand Haytt Hotel 

Kuwait dengan PT Alqurny Bagas 

Pratama untuk kebutuhan 50 PMI 

digelar di Bali (30-31 Mei 2022) 

dan Jakarta (2 Juni 2022). 

72. 31 

May 

2022 

Tak Miliki Sertifikat Fisheries, 

Sedikitnya100 Nelayan dan 

ABK Alami Kecelakaan Kerja 

per Tahun 

Negative Kompas Tv "Jumlah pekerja ABK di Muara 

Baru diperkirakan mencapai 

40.000 orang dan merupakan 

etalase pelabuhan perikanan 

modern di Indonesia, sehingga 

upaya pembenahan perlu mulai 

dari sana," kata Imam. "Sebagian 

besar atau 94 persen awak kapal 

perikanan yang kami survei tidak 

memiliki sertifikat dasar sebagai 

ABK kapal ikan," sebut 

Koordinator Nasional DFW 

Indonesia Moh Abdi Suhufan di 

Jakarta, Selasa (31/5/2022). Hal 

itu dinilai sangat ironis, karena 

akan berdampak kepada aspek 

keselamatan dan kesejahteraan 

awak kapal perikanan dalam 

pekerjaan mereka. Untuk itu, 

otoritas terkait yakni Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (KKP) dan 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) perlu melakukan 

koordinasi, pengawasan bersama 

atau inspeksi, dan memberikan 

sanksi kepada pemilik kapal dan 

perusahaan yang mempekerjakan 

awak kapal perikanan (AKP) yang 

tidak memiliki sertifikat. 

73. 31 

May 

2022 

Kemnaker Buka Lowongan 

Kerja Magang di Qatar Gratis, 

Posisi, Persyaratan dan Link 

Pendaftaran - 

Tribunnewssultra.com 

Positive Tribunnewssultra.com TRIBUNNEWSSULTRA.COM, 

KENDARI- Kementerian 

Ketenagakerjaan atau Kemnaker 

RI buka lowongan magang di 

Qatar secara gratis, posisi, 

persyaratan, dan link pendaftaran. 

Seperti dikutip 

TribunnewsSultra.com, dari 

http://www.kompas.tv/article/294275/tak-miliki-sertifikat-fisheries-sedikitnya100-nelayan-dan-abk-alami-kecelakaan-kerja-per-tahun
http://www.kompas.tv/article/294275/tak-miliki-sertifikat-fisheries-sedikitnya100-nelayan-dan-abk-alami-kecelakaan-kerja-per-tahun
http://www.kompas.tv/article/294275/tak-miliki-sertifikat-fisheries-sedikitnya100-nelayan-dan-abk-alami-kecelakaan-kerja-per-tahun
http://www.kompas.tv/article/294275/tak-miliki-sertifikat-fisheries-sedikitnya100-nelayan-dan-abk-alami-kecelakaan-kerja-per-tahun
http://sultra.tribunnews.com/2022/05/31/kemnaker-buka-lowongan-kerja-magang-di-qatar-gratis-posisi-persyaratan-dan-link-pendaftaran
http://sultra.tribunnews.com/2022/05/31/kemnaker-buka-lowongan-kerja-magang-di-qatar-gratis-posisi-persyaratan-dan-link-pendaftaran
http://sultra.tribunnews.com/2022/05/31/kemnaker-buka-lowongan-kerja-magang-di-qatar-gratis-posisi-persyaratan-dan-link-pendaftaran
http://sultra.tribunnews.com/2022/05/31/kemnaker-buka-lowongan-kerja-magang-di-qatar-gratis-posisi-persyaratan-dan-link-pendaftaran
http://sultra.tribunnews.com/2022/05/31/kemnaker-buka-lowongan-kerja-magang-di-qatar-gratis-posisi-persyaratan-dan-link-pendaftaran
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@magangqatar.lavogan.id, 

program magang ini adalah bagian 

dari upaya meningkatkan 

kompetensi jalur pemagangan di 

luar negeri. Kemnaker RI melalui 

Direktorat Bina Penyelenggaraan 

Pelatihan Vokasi dan Pemagangan 

bekerja sama dengan The Living 

Adventure (Accor Group Qatar) 

membuka kesempatan magang. 

Program magang Kemnaker ini 

dibuka mencakup dua jabatan di 

sektor perhotelan sebagai Front 

Office di Qatar da Housekeeping. 

74. 31 

May 

2022 

Kembangkan Keterampilan Ibu 

Rumah Tangga, DP3A Gandeng 

Pemprov Sulawesi Utara dan 

BSG 

Positive Tribun News Manado Kegiatan ini diselenggarakan oleh 

DP3A Provinsi Sulawesi Utara 

(Sulawesi Utara) bekerjasama 

dengan Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Daerah dan Bank 

Sulawesi UtaraGo. Kesempatan 

yang sama, Kepala Disnakertrans 

Sulawesi Utara yang diwakili 

Kepala Balai Pelatihan Tenaga 

Kerja Kelas A Sulawesi Utara, 

Rachel Rotinsulu menyebut, 

pelatihan ini sebagai upaya 

pemerintah provinsi dalam rangka 

Operasi Daerah Selesaikan 

Kemiskinan (ODSK). Rotinsulu 

menerangkan, pihaknya akan 

melakukan pendampingan 

bagaimana mendapat pinjaman 

modal dari Bank Sulawesi 

UtaraGo. Pengembangan 

kapasitas bagi perempuan terus 

menjadi perhatian serius 

Pemerintah Kabupaten Minahasa 

Tenggara (Mitra). 

75. 31 

May 

2022 

Perusahaan Ini Raih 

Penghargaan Zero Accident 

Dari Kemnaker 

Positive Xnews.id Perusahaan pengolah limbah 

bahan beracun dan berbahaya 

(B3), PT Prasadha Pamunah 

Limbah Industri (PPLI) meraih 

penghargaan dari Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker). 

http://manado.tribunnews.com/2022/05/31/kembangkan-keterampilan-ibu-rumah-tangga-dp3a-gandeng-pemprov-sulut-dan-bsg
http://manado.tribunnews.com/2022/05/31/kembangkan-keterampilan-ibu-rumah-tangga-dp3a-gandeng-pemprov-sulut-dan-bsg
http://manado.tribunnews.com/2022/05/31/kembangkan-keterampilan-ibu-rumah-tangga-dp3a-gandeng-pemprov-sulut-dan-bsg
http://manado.tribunnews.com/2022/05/31/kembangkan-keterampilan-ibu-rumah-tangga-dp3a-gandeng-pemprov-sulut-dan-bsg
http://xnews.id/2022/05/31/kanal/news/perusahaan-ini-raih-penghargaan-zero-accident-dari-kemnaker
http://xnews.id/2022/05/31/kanal/news/perusahaan-ini-raih-penghargaan-zero-accident-dari-kemnaker
http://xnews.id/2022/05/31/kanal/news/perusahaan-ini-raih-penghargaan-zero-accident-dari-kemnaker
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Penghargaan itu terkait dengan 

perusahaan yang memiliki tata 

kelola keselamatan yang baik. 

"Alhamdulillah, kita beberapa hari 

lalu mendapatkan informasi dari 

Kemenaker bahwa PPLI kembali 

meraih apresiasi dari pemerintah 

atas keseriusannya menjaga dan 

melindungi segenap karyawannya 

dalam bekerja, kami meraih 

penghargaan zero accident," kata 

Manajer Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja PPLI Agus 

Kartiwan dalam keterangannya, 

Selasa (31/5). Hal itu tidak 

terlepas dari penerapan standar 

operasional prosedur (SOP) yang 

ketat dalam menjalankan aktivitas 

pengolahan limbah B3 di PPLI. 

76. 31 

May 

2022 

Upaya Pemerintah Terus 

Ciptakan Lapangan Kerja 

Positive Bimata.id Dirjen Pembinaan Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial (PHI 

& Jamsos) Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

Indah Anggoro Putri mengatakan, 

Pemerintah terus berkomitmen 

menciptakan lapangan kerja, 

memastikan pekerjaan yang layak 

untuk masyarakat, dan 

mempersiapkan komunitas 

pengusaha dan pekerja menuju 

tren ketenagakerjaan di masa 

depan. Pemerintah Indonesia 

lanjut Indah Anggoro Putri, 

menyambut baik laporan dari 

Decent Work dan Social and 

Solidarity Economy (SSE) dan 

menilai SSE sangat penting dalam 

memajukan decent work dan 

productive employment 

(pekerjaan yang layak dan 

produktif), dan dalam 

meningkatkan standar hidup. 

Dirinya meniali, dalam upaya 

mencapai tujuan atau komitmen 

tersebut, International Labour 

http://bimata.id/2022/05/upaya-pemerintah-terus-ciptakan-lapangan-kerja
http://bimata.id/2022/05/upaya-pemerintah-terus-ciptakan-lapangan-kerja
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Conference (ILC) harus 

menetapkan momentum untuk 

memperkuat kemitraan, dan lebih 

lanjut mempromosikan ekonomi 

sosial dan solidaritas sebagai 

bagian pemulihan dan mencapai 

Sustainable Development Goals 

(SDGs). "Saat ini, kami memiliki 

tanggung jawab karena harus 

mengatasi krisis akibat pandemi 

yang membuat pekerjaan layak 

yang ada semakin defisit, 

meningkatnya kemiskinan, dan 

meluasnya kesenjangan. 

77. 31 

May 

2022 

2 Perusahaan Kuwait Buka 

Lowongan Kerja untuk 250 TKI, 

Cek Jadwalnya 

Neutral Inews Portal Sedangkan perusahaan kedua 

adalah New Grand Haytt Hotel 

Kuwait yang membuka lowongan 

untuk 50 TKI. Dua perusahaan 

terkemuka Kuwait membuka 

lowongan kerja untuk 250 tenaga 

kerja Indonesia (TKI) untuk 

bekerja di bidang Hotel, Restoran, 

dan Kafe. Sementara seleksi P to P 

antara New Grand Haytt Hotel 

Kuwait dengan PT Alqurny Bagas 

Pratama untuk kebutuhan 50 PMI 

digelar di Bali pada 30-31 Mei 

2022, dan Jakarta pada 2 Juni 

2022. Dirjen Binapenta dan PKK 

Kemnaker, Suhartono, setelah 

peluang dan kesempatan kerja 

bagi tenaga kesehatan (nakes) dua 

bulan lalu, kini Kuwait membuka 

kembali kesempatan kerja bagi 

pekerja di bidang Horeka untuk 

250 orang TKI. 

78. 31 

May 

2022 

Bahas Ketenagakerjaan, 

Delegasi Tripartit Indonesia 

Akan Hadiri ILC ke-110 di Swiss 

Neutral Kontan Sidang Pleno akan dilaksanakan 

pada 6 Juni sampai dengan 11 Juni 

2022 secara hybrid, di mana 

Sidang Pleno akan dihadiri 

langsung oleh anggota-anggota 

ILO secara terbatas di Jenewa, 

Swiss, dan sisanya akan mengikuti 

melalui sambungan video. 

http://www.inews.id/finance/bisnis/2-perusahaan-kuwait-buka-lowongan-kerja-untuk-250-tki-cek-jadwalnya
http://www.inews.id/finance/bisnis/2-perusahaan-kuwait-buka-lowongan-kerja-untuk-250-tki-cek-jadwalnya
http://www.inews.id/finance/bisnis/2-perusahaan-kuwait-buka-lowongan-kerja-untuk-250-tki-cek-jadwalnya
http://nasional.kontan.co.id/news/bahas-ketenagakerjaan-delegasi-tripartit-indonesia-akan-hadiri-ilc-ke-110-di-swiss
http://nasional.kontan.co.id/news/bahas-ketenagakerjaan-delegasi-tripartit-indonesia-akan-hadiri-ilc-ke-110-di-swiss
http://nasional.kontan.co.id/news/bahas-ketenagakerjaan-delegasi-tripartit-indonesia-akan-hadiri-ilc-ke-110-di-swiss
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Delegasi Indonesia akan mengikuti 

Konferensi Ketenagakerjaan 

Internasional atau International 

Labour Conference (ILC) ke-110. 

Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi 

mengatakan, sejak pandemi 

Covid-19, penyelenggaraan ILC 

dilakukan secara virtual, namun 

untuk tahun ini dan seiring kondisi 

pandemi yang membaik, maka ILC 

diselenggarakan secara hybrid 

dengan pembatasan jumlah 

kehadiran fisik delegasi. 

Selanjutnya. 

79. 31 

May 

2022 

BSU 2022 Bakal Cair, 4 Kriteria 

Karyawan Ini Akan 

Mendapatkan BLT BPJS 

Ketenagakerjaan Rp1 Juta 

Neutral Pikiran Rakyat Depok Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) telah menentukan 4 

kriteria karyawan yang nantinya 

akan mendapatkan BLT BPJS 

Ketenagakerjaan Rp1 juta ketika 

BSU 2022 siap cair. Berikut 4 

kriteria karyawan calon penerima 

BLT BPJS Ketenagakerjaan Rp1 

juta, ketika BSU 2022 siap 

dicairkan, mengacu pada 

peraturan tahun 2021. Diketahui, 

BSU 2022 saat ini belum 

dijadwalkan cair. Masing-masing 

karyawan yang masuk kriteria 

penerima BSU 2022 akan 

mendapatkan BLT BPJS 

Ketenagakerjaan senilai Rp1 juta. 

80. 31 

May 

2022 

BPJAMSOSTEK serahkan 

santunan-beasiswa Rp1,26 

miliar bagi anak pekerja 

Positive Antara BPJAMSOSTEK menyerahkan 

santunan kematian dan manfaat 

beasiswa pendidikan sebesar 

Rp1,26 miliar kepada lima ahli 

waris atau keluarga peserta BPJS 

Ketenagakerjaan yang meninggal 

akibat kecelakaan kerja. Menurut 

data BPJAMSOSTEK, total 

pembayaran manfaat kepada 

peserta dari seluruh program 

selama bulan April 2021 sampai 

April 2022 di Provinsi Sulawesi 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094610114/bsu-2022-bakal-cair-4-kriteria-karyawan-ini-akan-mendapatkan-blt-bpjs-ketenagakerjaan-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094610114/bsu-2022-bakal-cair-4-kriteria-karyawan-ini-akan-mendapatkan-blt-bpjs-ketenagakerjaan-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094610114/bsu-2022-bakal-cair-4-kriteria-karyawan-ini-akan-mendapatkan-blt-bpjs-ketenagakerjaan-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094610114/bsu-2022-bakal-cair-4-kriteria-karyawan-ini-akan-mendapatkan-blt-bpjs-ketenagakerjaan-rp1-juta
http://www.antaranews.com/berita/2911933/bpjamsostek-serahkan-santunan-beasiswa-rp126-miliar-bagi-anak-pekerja
http://www.antaranews.com/berita/2911933/bpjamsostek-serahkan-santunan-beasiswa-rp126-miliar-bagi-anak-pekerja
http://www.antaranews.com/berita/2911933/bpjamsostek-serahkan-santunan-beasiswa-rp126-miliar-bagi-anak-pekerja
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Tenggara (Sultra) senilai Rp205,5 

miliar untuk 18,6 ribu kasus. Dirut 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo 

menyatakan santunan itu 

merupakan bentuk hadirnya 

negara dalam memberikan 

kepastian jaminan sosial kepada 

seluruh pekerja Indonesia. "Hari 

ini kami bersama Wakil Presiden 

Ma'ruf Amin menyerahkan 

santunan kepada 5 ahli 

waris/keluarga peserta 

BPJAMSOSTEK yang mendapatkan 

hak jaminan sosial berupa 

santunan program JKK, JHT, dan JP 

serta manfaat beasiswa 

pendidikan anak," ucap Anggoro. 

81. 31 

May 

2022 

BSU 2022 Siap Cair Bulan Juni? 

Simak Penjelasan Lengkap dari 

Kemnaker Mengenai 

Pencairan BLT 

Positive Pikiran Rakyat Depok BSU 2022 siap cair bulan Juni ini? 

Setelah dipastikan BSU 2022 

masih belum dicairkan sejak bulan 

April dan Mei, pihaknya akan 

segera memproses pencairan yang 

kemungkinan dilakukan di bulan 

Juni. Lantas, akankah BSU 2022 

dicairkan di bulan Juni ini? Simak 

penjelasan lengkap dari Kemnaker 

mengenai pencairan BLT BPJS 

Ketenagakerjaan berikut ini. 

82. 31 

May 

2022 

LinkAja Salurkan Dana 

Pelatihan Kerja Kemnaker 

Senilai Rp1,5 Miliar 

Neutral Sindo News "Dana itu untuk uang penggantian 

survey kepekerjaab serta bantuan 

penggantian paket data atau 

internet pada Program Tenaga 

Kerja Mandiri Pemula," kata 

Pelaksana tugas (Plt) Direktur 

Utama LinkAja Wibawa 

Prasetyawan, di Jakarta, Selasa 

(31/5/2022). "Dana itu untuk uang 

penggantian survey kepekerjaab 

serta bantuan penggantian paket 

data atau internet pada Program 

Tenaga Kerja Mandiri Pemula," 

kata Pelaksana tugas (Plt) Direktur 

Utama LinkAja Wibawa 

Prasetyawan, di Jakarta, Selasa 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094610467/bsu-2022-siap-cair-bulan-juni-simak-penjelasan-lengkap-dari-kemnaker-mengenai-pencairan-blt
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094610467/bsu-2022-siap-cair-bulan-juni-simak-penjelasan-lengkap-dari-kemnaker-mengenai-pencairan-blt
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094610467/bsu-2022-siap-cair-bulan-juni-simak-penjelasan-lengkap-dari-kemnaker-mengenai-pencairan-blt
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094610467/bsu-2022-siap-cair-bulan-juni-simak-penjelasan-lengkap-dari-kemnaker-mengenai-pencairan-blt
http://ekbis.sindonews.com/read/784805/178/linkaja-salurkan-dana-pelatihan-kerja-kemnaker-senilai-rp1-5-miliar-1653991534
http://ekbis.sindonews.com/read/784805/178/linkaja-salurkan-dana-pelatihan-kerja-kemnaker-senilai-rp1-5-miliar-1653991534
http://ekbis.sindonews.com/read/784805/178/linkaja-salurkan-dana-pelatihan-kerja-kemnaker-senilai-rp1-5-miliar-1653991534
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(31/5/2022). PT Fintek Karya 

Nusantara (LinkAja) menyalurkan 

lebih Rp 1,5 miliar mendukung 

program pelatihan kerja 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker). Kerja sama dengan 

Kemnaker telah berjalan sejak Juni 

2021. 

83. 31 

May 

2022 

Ikuti ILC ke 110 di Swiss, 

Kemnaker Terus Promosikan 

Kebijakan Terkait 

Ketenagakerjaan 

Positive Suara.com International Labour Conference 

(ILC) merupakan pertemuan rutin 

dan forum tertinggi Organisasi 

Ketenagakerjaan Internasional 

atau International Labour 

Organizational (ILO), yang 

menetapkan kebijakan 

internasional mengenai 

ketenagakerjaan dan 

diselenggarakan setiap tahun 

sekali di Jenewa, Swiss. Sidang 

Pleno akan dilaksanakan pada 6 

s.d 11 Juni 2022 secara hybrid, di 

mana Sidang Pleno akan dihadiri 

langsung oleh anggota-anggota 

ILO secara terbatas di Jenewa, 

Swiss, dan sisanya akan mengikuti 

melalui sambungan video. 

Pertemuaan ILC dihadiri oleh 

perwakilan tripartit (perwakilan 

pemerintah, pengusaha, dan 

pekerja/buruh) dari seluruh 

negara anggota ILO, yang saat ini 

berjumlah sebanyak 187 negara 

anggota. Delegasi Indonesia akan 

mengikuti Konferensi 

Ketenagakerjaan Internasional 

atau International Labour 

Conference (ILC) ke-110. 

84. 31 

May 

2022 

Kemnaker Minta Perusahaan 

Tekankan Keselamatan dan 

Kesehatan Tenaga Kerja 

Positive Medcom.id Lebih lanjut, ia mengapresiasi 

penghargaan yang didapatkan 

MHU dari Kementerian 

Ketenagakerjaan atas penerapan 

Kinerja Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3). 

Kementerian Ketenagakerjaan 

http://www.suara.com/bisnis/2022/05/31/180511/ikuti-ilc-ke-110-di-swiss-kemnaker-terus-promosikan-kebijakan-terkait-ketenagakerjaan
http://www.suara.com/bisnis/2022/05/31/180511/ikuti-ilc-ke-110-di-swiss-kemnaker-terus-promosikan-kebijakan-terkait-ketenagakerjaan
http://www.suara.com/bisnis/2022/05/31/180511/ikuti-ilc-ke-110-di-swiss-kemnaker-terus-promosikan-kebijakan-terkait-ketenagakerjaan
http://www.suara.com/bisnis/2022/05/31/180511/ikuti-ilc-ke-110-di-swiss-kemnaker-terus-promosikan-kebijakan-terkait-ketenagakerjaan
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/8kov6DOb-kemnaker-minta-perusahaan-tekankan-keselamatan-dan-kesehatan-tenaga-kerja
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/8kov6DOb-kemnaker-minta-perusahaan-tekankan-keselamatan-dan-kesehatan-tenaga-kerja
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/8kov6DOb-kemnaker-minta-perusahaan-tekankan-keselamatan-dan-kesehatan-tenaga-kerja
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(Kemnaker) terus menekankan 

aspek keselamatan dan kesehatan 

kerja. Sementara itu, Dirjen 

Pembinaan Hubungan Industrial 

dan Jaminan Sosial Kemnaker 

Indah Anggoro Putri 

mengemukakan pemerintah 

memastikan berkomitmen untuk 

terus menciptakan lapangan kerja 

yang layak bagi masyarakat. Hal 

itu dianggap penting guna 

memaksimalkan terciptanya 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

memadai dan andal guna 

meningkatkan daya saing di 

tengah sengitnya persaingan. 

85. 31 

May 

2022 

BSU Molor Lagi, Ini 

Dampaknya bagi Pekerja 

Negative Bisnis Indonesia Presiden Konfederasi Serikat 

Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi 

menyampaikan pekerja yang 

sudah berharap dengan bantuan 

tersebut otomatis kecewa karena 

tidak ada kabar lanjutan BSU. 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

sebesar Rp1 juta yang 

direncanakan akan diberikan 

kepada pekerja yang terdampak 

Covid-19 belum ada kabar 

mengenai kepastian 

penyalurannya hingga kini. Pada 

awal April 2022, Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian 

Airlangga Hartarto selaku Ketua 

Komite Penanganan Covid-19 dan 

PEN mengatakan sebanyak 8,8 

juta pekerja dengan gaji di bawah 

Rp3,5 juta akan mendapat BSU. 

Peneliti Institute for Development 

of Economics and Finance (Indef) 

Ahmad Heri Firdaus 

menyampaikan bahwa 

keterlambatan penyaluran BSU ini 

akan memberikan dampak meski 

tidak signifikan. 

http://ekonomi.bisnis.com/read/20220531/12/1538692/bsu-molor-lagi-ini-dampaknya-bagi-pekerja
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220531/12/1538692/bsu-molor-lagi-ini-dampaknya-bagi-pekerja
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86. 31 

May 

2022 

Delegasi Tripartit Indonesia 

akan Hadiri ILC ke-110 di Swiss 

Neutral Fokus Medan "Kami berharap, dalam mengikuti 

sidang ILC kali ini Delegasi Tripartit 

Indonesia, nantinya dapat tetap 

serius dan berpartisipasi aktif 

dalam setiap agenda ILC. 

Kemudian dalam menanggapi isu-

isu ketenagakerjaan yang dibahas 

pada ILC ke-110 ini, kita harus 

tetap mempromosikan upaya-

upaya mitigasi yang telah 

dikeluarkan oleh Pemerintah 

Indonesia, khususnya kebijakan 

dan program dari Kementerian 

Ketenagakerjaan dan kebijakan-

kebijakan nasional lainnya dalam 

ketenagakerjaan," ujarnya. 

Delegasi Indonesia akan mengikuti 

Konferensi Ketenagakerjaan 

Internasional atau International 

Labour Conference (ILC) ke-110. 

Sidang Pleno akan dilaksanakan 

pada 6-11 Juni 2022 secara hybrid, 

di mana Sidang Pleno akan 

dihadiri langsung oleh anggota-

anggota ILO secara terbatas di 

Jenewa, Swiss, dan sisanya akan 

mengikuti melalui sambungan 

video. 

87. 31 

May 

2022 

Jepang Serap 40 Ribu Peserta 

Magang dari Indonesia Setiap 

Tahun 

Neutral Media Indonesia MENURUT data dari Asosiasi 

Penyelenggara Pemagangan Luar 

Negeri (AP2LN), lebih dari 40 ribu 

pemuda dari Indonesia terserap 

menjadi peserta magang di Jepang 

per tahunnya. Peserta magang 

yang diberangkatkan ke Jepang 

berusia dari 18-30 tahun. 

Antusiasme peserta magang dari 

Indonesia pun kembali meningkat 

sejak pemerintah Jepang 

membuka kembali program 

pemagangan pada Maret tahun 

ini. "Situasi pandemi memang 

sempat membuat kami menunda 

http://www.fokusmedan.com/2022/05/31/delegasi-tripartit-indonesia-akan-hadiri-ilc-ke-110-di-swiss
http://www.fokusmedan.com/2022/05/31/delegasi-tripartit-indonesia-akan-hadiri-ilc-ke-110-di-swiss
http://mediaindonesia.com/humaniora/496108/jepang-serap-40-ribu-peserta-magang-dari-indonesia-setiap-tahun
http://mediaindonesia.com/humaniora/496108/jepang-serap-40-ribu-peserta-magang-dari-indonesia-setiap-tahun
http://mediaindonesia.com/humaniora/496108/jepang-serap-40-ribu-peserta-magang-dari-indonesia-setiap-tahun
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pengiriman peserta magang ke 

Jepang. 

88. 31 

May 

2022 

Sebagian Besar ABK Kapal Ikan 

Tak Bersertifikat 

Negative Medcom.id "Sebagian besar atau 94 persen 

awak kapal perikanan yang kami 

survei tidak memiliki sertifikat 

dasar sebagai ABK kapal ikan," 

kata Koordinator Nasional DFW 

Indonesia Moh Abdi Suhufan di 

Jakarta, dikutip dari Antara, 

Selasa, 31 Mei 2022. Hasilnya 

ditemukan bahwa sebagian besar 

ABK di kapal ikan dalam negeri 

belum bersertifikat yang menjadi 

prasyarat bekerja di laut. Kondisi 

ini dinilai tidak sesuai dengan 

ketentuan PP 27/2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Kelautan 

dan Permen KP No 33/2021 

tentang Tata Kelola Pengawakan 

Kapal Perikanan. Survei tersebut, 

lanjut dia, juga menemukan 27 

persen ABK tidak mengetahui 

manfaat sertifikasi, padahal 

sertifikasi ini penting sebagai bukti 

eksistensi mereka sebagai awak 

kapal perikanan. 

89. 31 

May 

2022 

Genjot Penyerapan Tenaga 

Kerja, Disnaker dan BLK 

Makassar Tandatangani MoU 

Neutral Sempugi Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) 

Kota dan Balai Latihan Kerja (BLK) 

menjalin kerjasama lebih dekat. 

Kepala Disnaker, Nielma Palamba 

mengatakan MoU ini sebagai 

dasar untuk melakukan kerja sama 

meningkatkan skill training warga 

Kota. Dua lembaga di bawah 

naungan Kementerian 

Ketenagakerjaan ini 

menandatangani nota 

kesepahaman atau MoU. 

Penandatangan MoU tersebut 

berlangsung di Aula Syekh Yusuf, Jl 

Taman Makam Pahlawan No 4, 

Paropo, Kecamatan Panakkukang, 

Selasa (31/5/2022). Hal tersebut, 

http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/0kpv9lqN-sebagian-besar-abk-kapal-ikan-tak-bersertifikat
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/0kpv9lqN-sebagian-besar-abk-kapal-ikan-tak-bersertifikat
http://sempugi.com/genjot-penyerapan-tenaga-kerja-disnaker-dan-blk-makassar-tandatangani-mou
http://sempugi.com/genjot-penyerapan-tenaga-kerja-disnaker-dan-blk-makassar-tandatangani-mou
http://sempugi.com/genjot-penyerapan-tenaga-kerja-disnaker-dan-blk-makassar-tandatangani-mou
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kata Nielma juga bertujuan untuk 

mencapai visi dan misi Walikota. 

90. 31 

May 

2022 

PLN dan Mitra Kolaborasi 

Terapkan Sistem Manajemen 

Anti Penyuapan Guna Ciptakan 

Iklim Usaha yang Sehat dan 

Bersih - Altumnews.com 

Positive Altumnews.com Penerapan SMAP (Sistem 

Manajemen Anti Penyuapan) juga 

mendorong semua pihak baik PLN 

atau Vendor/Mitra dapat 

melaksanakan prinsip 4 NO's yaitu 

No Bribery (hindari/menolak 

segala bentuk suap menyuap dan 

pemerasan), No Kickback 

(hindari/menolak meminta komisi, 

tanda terima kasih baik dalam 

bentuk uang dan dalam bentuk 

lainnya), No Gift (hindari/menolak 

penerimaan/ pemberian hadiah 

atau gratifikasi yang bertentangan 

dengan peraturan dan ketentuan 

yang berlaku) dan No Luxurious 

Hospitality (hindari/menolak 

penyambutan dan jamuan yang 

berlebihan). I Gede Agung Sindu 

Putra, General Manager PLN UID 

Lampung mengatakan bahwa 

sejalan dengan visi dan misi PLN, 

pelaksanaan Sistem Manajemen 

Anti Penyuapan akan mendorong 

PLN menjadi lebih lincah, lebih 

efektif dan lebih optimal. Hal itu 

dilakukan guna memastikan 

berjalannya implementasi SNI ISO 

37001:2016 Sistem Manajemen 

Anti Penyuapan di lingkungan PLN 

UID Lampung. Sehingga 

diharapkan dapat tercipta iklim 

usaha yang sehat dan bersih. 

91. 31 

May 

2022 

Menaker dan delegasi tripartit 

Indonesia akan hadiri ILC di 

Swiss 

Neutral Antara Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah bersama 

delegasi tripartit Indonesia akan 

menghadiri Konferensi 

Ketenagakerjaan Internasional 

atau International Labour 

Conference (ILC) ke-110 pada 6-11 

Juni 2022 di Swiss dan dihadiri 

oleh anggota Organisasi 

http://altumnews.com/2022/05/31/pln-dan-mitra-kolaborasi-terapkan-sistem-manajemen-anti-penyuapan-guna-ciptakan-iklim-usaha-yang-sehat-dan-bersih
http://altumnews.com/2022/05/31/pln-dan-mitra-kolaborasi-terapkan-sistem-manajemen-anti-penyuapan-guna-ciptakan-iklim-usaha-yang-sehat-dan-bersih
http://altumnews.com/2022/05/31/pln-dan-mitra-kolaborasi-terapkan-sistem-manajemen-anti-penyuapan-guna-ciptakan-iklim-usaha-yang-sehat-dan-bersih
http://altumnews.com/2022/05/31/pln-dan-mitra-kolaborasi-terapkan-sistem-manajemen-anti-penyuapan-guna-ciptakan-iklim-usaha-yang-sehat-dan-bersih
http://altumnews.com/2022/05/31/pln-dan-mitra-kolaborasi-terapkan-sistem-manajemen-anti-penyuapan-guna-ciptakan-iklim-usaha-yang-sehat-dan-bersih
http://www.antaranews.com/berita/2912213/menaker-dan-delegasi-tripartit-indonesia-akan-hadiri-ilc-di-swiss
http://www.antaranews.com/berita/2912213/menaker-dan-delegasi-tripartit-indonesia-akan-hadiri-ilc-di-swiss
http://www.antaranews.com/berita/2912213/menaker-dan-delegasi-tripartit-indonesia-akan-hadiri-ilc-di-swiss
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Perburuhan Internasional 

(International Labour 

Organization/ILO) secara terbatas. 

Beliau diagendakan akan 

menyampaikan pernyataan 

nasional Indonesia pada sesi 

pleno," tutur Anwar. ILC 

merupakan pertemuan rutin dan 

forum tertinggi ILO yang 

menetapkan kebijakan 

internasional mengenai 

ketenagakerjaan dan 

diselenggarakan setiap tahun 

sekali di Jenewa, Swiss. Anwar 

mengatakan dalam rangkaian ILC 

ke-110 di Jenewa diagendakan 

Menaker Ida Fauziyah akan 

menghadiri Pertemuan Tahunan 

Non-Aligned Movement Labour 

Ministers (NAM) atau yang dikenal 

sebagai Gerakan Non-Blok (GNB). 

92. 31 

May 

2022 

Benarkan Ucapan Bang Yos 

Soal TKA China, Roy Suryo: Sis 

Grace Bela Apa? 

Positive Warta Ekonomi Mantan Menpora Roy Suryo 

membenarkan pernyataan 

mantan Gubernur DKI Jakarta, 

Sutiyoso atau Bang Yos, soal 

keberadaan TKA China di 

Indonesia. "Apa yg disampaikan 

Bang Yos soal 'TKA China' ini 

memang Benar & Patut 

diwaspadai, Meski telat krn sdh 

Ribuan yg datang,' kata Roy Suryo 

dikutip Fajar.co.id di akun 

Twitternya, Selasa (31/5/2022). 

Menurutnya, ancaman 

keberadaan TKA China itu benar 

adanya. Dia kemudian menyindir 

mantan Ketua Umum PSI, Grace 

Natalie, yang menyebut mantan 

Kepala Badan Intelijen (BIN) rasis 

soal TKA China. 

93. 31 

May 

2022 

Delegasi Perwakilan Tripartit 

Indonesia Akan Ikuti 

Konferensi ILC ke-110 di Swiss 

Neutral Wartapembaruan.co.id Delegasi Perwakilan Tripartit 

Indonesia Akan Ikuti Konferensi 

ILC ke-110 di Swiss. Kemudian 

dalam menanggapi isu-isu 

http://wartaekonomi.co.id/read417993/benarkan-ucapan-bang-yos-soal-tka-china-roy-suryo-sis-grace-bela-apa
http://wartaekonomi.co.id/read417993/benarkan-ucapan-bang-yos-soal-tka-china-roy-suryo-sis-grace-bela-apa
http://wartaekonomi.co.id/read417993/benarkan-ucapan-bang-yos-soal-tka-china-roy-suryo-sis-grace-bela-apa
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/05/delegasi-perwakilan-tripartit-indonesia.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/05/delegasi-perwakilan-tripartit-indonesia.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/05/delegasi-perwakilan-tripartit-indonesia.html
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ketenagakerjaan yang dibahas 

pada ILC ke-110 ini, kita harus 

tetap mempromosikan upaya-

upaya mitigasi yang telah 

dikeluarkan oleh Pemerintah 

Indonesia, khususnya kebijakan 

dan program dari Kementerian 

Ketenagakerjaan dan kebijakan-

kebijakan nasional lainnya dalam 

ketenagakerjaan," pungkas Anwar 

Sanusi. Jakarta, 

Wartapembaruan.co.id- Delegasi 

Indonesia akan mengikuti 

Konferensi Ketenagakerjaan 

Internasional atau International 

Labour Conference (ILC) ke-110. 

Sidang Pleno akan dilaksanakan 

pada 6 s.d 11 Juni 2022 secara 

hybrid, di mana Sidang Pleno akan 

dihadiri langsung oleh anggota-

anggota ILO secara terbatas di 

Jenewa, Swiss, dan sisanya akan 

mengikuti melalui sambungan 

video. 

94. 31 

May 

2022 

ILC Ke-110 di Swiss akan 

Dihadiri Delegasi Tripartit 

Indonesia 

Neutral Progresnews.info "Kami berharap, dalam mengikuti 

sidang ILC kali ini Delegasi Tripartit 

Indonesia, nantinya dapat tetap 

serius dan berpartisipasi aktif 

dalam setiap agenda ILC. 

Kemudian dalam menanggapi isu-

isu ketenagakerjaan yang dibahas 

pada ILC ke-110 ini, kita harus 

tetap mempromosikan upaya-

upaya mitigasi yang telah 

dikeluarkan oleh Pemerintah 

Indonesia, khususnya kebijakan 

dan program dari Kementerian 

Ketenagakerjaan dan kebijakan-

kebijakan nasional lainnya dalam 

ketenagakerjaan," ujarnya. 

Delegasi Indonesia akan mengikuti 

Konferensi Ketenagakerjaan 

Internasional atau International 

Labour Conference (ILC) ke-110. 

Sidang Pleno akan dilaksanakan 

http://progresnews.info/2022/05/31/7528
http://progresnews.info/2022/05/31/7528
http://progresnews.info/2022/05/31/7528
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pada 6 s.d 11 Juni 2022 secara 

hybrid, di mana Sidang Pleno akan 

dihadiri langsung oleh anggota-

anggota ILO secara terbatas di 

Jenewa, Swiss, dan sisanya akan 

mengikuti melalui sambungan 

video. 

95. 31 

May 

2022 

PLN dan Mitra Kolaborasi 

Terapkan Sistem Manajemen 

Anti Penyuapan Guna Ciptakan 

Iklim Usaha yang Sehat dan 

Bersih 

Positive Lampung Live Penerapan SMAP (Sistem 

Manajemen Anti Penyuapan) juga 

mendorong semua pihak baik PLN 

atau Vendor/Mitra dapat 

melaksanakan prinsip 4 NO's yaitu 

*No Bribery* (hindari/menolak 

segala bentuk suap menyuap dan 

pemerasan), *No Kickback* 

(hindari/menolak meminta komisi, 

tanda terima kasih baik dalam 

bentuk uang dan dalam bentuk 

lainnya), *No Gift* 

(hindari/menolak penerimaan/ 

pemberian hadiah atau gratifikasi 

yang bertentangan dengan 

peraturan dan ketentuan yang 

berlaku) dan *No Luxurious 

Hospitality* (hindari/menolak 

penyambutan dan jamuan yang 

berlebihan). I Gede Agung Sindu 

Putra, General Manager PLN UID 

Lampung mengatakan bahwa 

sejalan dengan visi dan misi PLN, 

pelaksanaan Sistem Manajemen 

Anti Penyuapan akan mendorong 

PLN menjadi lebih lincah, lebih 

efektif dan lebih optimal. Hal itu 

dilakukan guna memastikan 

berjalannya implementasi SNI ISO 

37001:2016 Sistem Manajemen 

Anti Penyuapan di lingkungan PLN 

UID Lampung. Sehingga 

diharapkan dapat tercipta iklim 

usaha yang sehat dan bersih. 

96. 31 

May 

2022 

Catat, BLK Makassar Saat Ini 

Telah Berubah Nama Jadi 

BBPVP - 

Neutral Tribun News Makassar Balai Latihan Kerja (BLK) Makassar 

ternyata telah berubah nama 

menjadi Balai Besar Pelatihan 

http://www.lampunglive.com/2022/05/31/pln-dan-mitra-kolaborasi-terapkan-sistem-manajemen-anti-penyuapan-guna-ciptakan-iklim-usaha-yang-sehat-dan-bersih
http://www.lampunglive.com/2022/05/31/pln-dan-mitra-kolaborasi-terapkan-sistem-manajemen-anti-penyuapan-guna-ciptakan-iklim-usaha-yang-sehat-dan-bersih
http://www.lampunglive.com/2022/05/31/pln-dan-mitra-kolaborasi-terapkan-sistem-manajemen-anti-penyuapan-guna-ciptakan-iklim-usaha-yang-sehat-dan-bersih
http://www.lampunglive.com/2022/05/31/pln-dan-mitra-kolaborasi-terapkan-sistem-manajemen-anti-penyuapan-guna-ciptakan-iklim-usaha-yang-sehat-dan-bersih
http://www.lampunglive.com/2022/05/31/pln-dan-mitra-kolaborasi-terapkan-sistem-manajemen-anti-penyuapan-guna-ciptakan-iklim-usaha-yang-sehat-dan-bersih
http://makassar.tribunnews.com/2022/05/31/catat-blk-makassar-saat-ini-telah-berubah-nama-jadi-bbpvp
http://makassar.tribunnews.com/2022/05/31/catat-blk-makassar-saat-ini-telah-berubah-nama-jadi-bbpvp
http://makassar.tribunnews.com/2022/05/31/catat-blk-makassar-saat-ini-telah-berubah-nama-jadi-bbpvp
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Vokasi dan Produktivitas (BBPVP). 

Fitroh mengatakan sejak berdiri 

tahun 1973, BBPVP telah terjadi 

beberapa perubahan nama. 

BBPVP awalnya bernama Pusat 

Latihan Kejuruan Industri (PLKI). 

Lalu pada tahun 2006 menjadi BLK 

I Makassar dan menjadi unit 

pelayanan teknis pusat (UPTP). 

97. 31 

May 

2022 

PLN dan Mitra Kolaborasi 

Terapkan Sistem Manajemen 

Anti Penyuapan Guna Ciptakan 

Iklim Usaha yang Sehat dan 

Bersih 

Positive Medianasional.id Penerapan SMAP (Sistem 

Manajemen Anti Penyuapan) juga 

mendorong semua pihak baik PLN 

atau Vendor/Mitra dapat 

melaksanakan prinsip 4 NO's yaitu 

No Bribery (hindari/menolak 

segala bentuk suap menyuap dan 

pemerasan), *No Kickback* 

(hindari/menolak meminta komisi, 

tanda terima kasih baik dalam 

bentuk uang dan dalam bentuk 

lainnya), *No Gift* 

(hindari/menolak penerimaan/ 

pemberian hadiah atau gratifikasi 

yang bertentangan dengan 

peraturan dan ketentuan yang 

berlaku) dan *No Luxurious 

Hospitality* (hindari/menolak 

penyambutan dan jamuan yang 

berlebihan). I Gede Agung Sindu 

Putra, General Manager PLN UID 

Lampung mengatakan bahwa 

sejalan dengan visi dan misi PLN, 

pelaksanaan Sistem Manajemen 

Anti Penyuapan akan mendorong 

PLN menjadi lebih lincah, lebih 

efektif dan lebih optimal. Hal itu 

dilakukan guna memastikan 

berjalannya implementasi SNI ISO 

37001:2016 Sistem Manajemen 

Anti Penyuapan di lingkungan PLN 

UID Lampung. Sehingga 

diharapkan dapat tercipta iklim 

usaha yang sehat dan bersih. 

http://www.medianasional.id/pln-dan-mitra-kolaborasi-terapkan-sistem-manajemen-anti-penyuapan-guna-ciptakan-iklim-usaha-yang-sehat-dan-bersih
http://www.medianasional.id/pln-dan-mitra-kolaborasi-terapkan-sistem-manajemen-anti-penyuapan-guna-ciptakan-iklim-usaha-yang-sehat-dan-bersih
http://www.medianasional.id/pln-dan-mitra-kolaborasi-terapkan-sistem-manajemen-anti-penyuapan-guna-ciptakan-iklim-usaha-yang-sehat-dan-bersih
http://www.medianasional.id/pln-dan-mitra-kolaborasi-terapkan-sistem-manajemen-anti-penyuapan-guna-ciptakan-iklim-usaha-yang-sehat-dan-bersih
http://www.medianasional.id/pln-dan-mitra-kolaborasi-terapkan-sistem-manajemen-anti-penyuapan-guna-ciptakan-iklim-usaha-yang-sehat-dan-bersih
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98. 31 

May 

2022 

Harmonisasi RUU KIA, Aturan 

Hak Cuti Ibu Melahirkan 6 

Bulan Masih jadi Sorotan - 

Harian Terbit 

Negative Harian Terbit Pada Pasal 5 Ayat 2 RUU KIA 

tertuang bahwa setiap ibu bekerja 

berhak untuk mendapatkan cuti 

melahirkan paling sedikit 6 bulan 

serta adanya masa istirahat bagi 

ibu yang mengalami keguguran. 

"Mengenai undang-undang tenaga 

kerja misalnya, di Pasal 5 itu kan, 

di Ayat 2 butir B mendapatkan cuti 

melahirkan paling sedikit 6 bulan. 

Ia setuju atas aturan hak cuti 

selama 6 bulan bagi ibu bekerja 

yang melahirkan karena dapat 

mengakomodasi kebutuhan Asi 

eksklusif pada bayi. Badan 

Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar 

rapat harmonisasi Rancangan 

Undang-undang Kesejahteraan Ibu 

dan Anak (RUU KIA) di Gedung 

Nusantara I, Senayan, Jakarta, 

Selasa (31/5/2022). 

99. 31 

May 

2022 

Harmonisasi RUU KIA, Aturan 

Hak Cuti Ibu Melahirkan 6 

Bulan Masih jadi Sorotan 

Negative Harian Terbit Pada Pasal 5 Ayat 2 RUU KIA 

tertuang bahwa setiap ibu bekerja 

berhak untuk mendapatkan cuti 

melahirkan paling sedikit 6 bulan 

serta adanya masa istirahat bagi 

ibu yang mengalami keguguran. 

"Mengenai undang-undang tenaga 

kerja misalnya, di Pasal 5 itu kan, 

di Ayat 2 butir B mendapatkan cuti 

melahirkan paling sedikit 6 bulan. 

Ia setuju atas aturan hak cuti 

selama 6 bulan bagi ibu bekerja 

yang melahirkan karena dapat 

mengakomodasi kebutuhan Asi 

eksklusif pada bayi. Badan 

Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar 

rapat harmonisasi Rancangan 

Undang-undang Kesejahteraan Ibu 

dan Anak (RUU KIA) di Gedung 

Nusantara I, Senayan, Jakarta, 

Selasa (31/5/2022). 

http://www.harianterbit.com/nasional/pr-2743502604/harmonisasi-ruu-kia-aturan-hak-cuti-ibu-melahirkan-6-bulan-masih-jadi-sorotan
http://www.harianterbit.com/nasional/pr-2743502604/harmonisasi-ruu-kia-aturan-hak-cuti-ibu-melahirkan-6-bulan-masih-jadi-sorotan
http://www.harianterbit.com/nasional/pr-2743502604/harmonisasi-ruu-kia-aturan-hak-cuti-ibu-melahirkan-6-bulan-masih-jadi-sorotan
http://www.harianterbit.com/nasional/pr-2743502604/harmonisasi-ruu-kia-aturan-hak-cuti-ibu-melahirkan-6-bulan-masih-jadi-sorotan
http://www.harianterbit.com/megapolitan/pr-2743502604/harmonisasi-ruu-kia-aturan-hak-cuti-ibu-melahirkan-6-bulan-masih-jadi-sorotan
http://www.harianterbit.com/megapolitan/pr-2743502604/harmonisasi-ruu-kia-aturan-hak-cuti-ibu-melahirkan-6-bulan-masih-jadi-sorotan
http://www.harianterbit.com/megapolitan/pr-2743502604/harmonisasi-ruu-kia-aturan-hak-cuti-ibu-melahirkan-6-bulan-masih-jadi-sorotan
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100. 31 

May 

2022 

TKA China Ambil Hak Pekerja 

Lokal Benar Adanya 

Positive Moeslimchoice.com Terkait keberadaan Tenaga Kerja 

Asing (TKA) China di Indonesia 

dinilai bisa mengambil hak tenaga 

kerja lokal, hal tersebut diungkap 

mantan Gubernur DKI Jakarta, 

Sutiyoso atau Bang Yos. "Apa yg 

disampaikan Bang Yos soal "TKA 

China" ini memang Benar & Patut 

diwaspadai, Meski telat krn sdh 

Ribuan yg datang," kata Roy Suryo 

di akun Twitternya, Selasa 

(31/5/2022). Dia kemudian 

menyindir mantan Ketua Umum 

PSI, Grace Natalie yang menyebut 

mantan Kepala Badan Intelijen 

(BIN) rasis soal TKA China. 

Sebelumnya, pernyataan mantan 

Kepala Badan Intelijen Negara 

(BIN) Sutiyoso soal ancaman China 

direspon Grace Natalie. 

101. 31 

May 

2022 

Wapres Serahkan Santunan 

Kematian dan Manfaat 

Beasiswa Pendidikan kepada 

Keluarga Pekerja Peserta BPJS 

Ketenagakerjaan 

Positive Berita Kota Makassar Wakil Presiden (Wapres) Republik 

Indonesia, Ma'ruf Amin, 

menyerahkan santunan kematian 

dan manfaat beasiswa pendidikan 

sebesar Rp1,26 miliar kepada lima 

ahli waris atau keluarga peserta 

BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) yang meninggal 

akibat kecelakaan kerja. "Terima 

kasih kepada BPJS 

Ketenagakerjaan dalam 

menyelenggarakan jaminan 

sosial," jelas Wapres Ma'ruf Amin 

dalam sambutannya selepas 

menyerahkan santunan. 

Penyerahan santunan tersebut 

didampingi Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dan 

Direktur Utama BPJAMSOSTEK, 

Anggoro Eko Cahyo saat 

kunjungan kerja Wapres di Panti 

Sosial Meohai Kendari, Kamis, 19 

Mei 2022. Santunan yang 

diserahkan Ma'ruf Amin terdiri 

dari santunan kematian akibat 

http://www.moeslimchoice.com/read/2022/05/31/65590/tka-china-ambil-hak-pekerja-lokal-benar-adanya
http://www.moeslimchoice.com/read/2022/05/31/65590/tka-china-ambil-hak-pekerja-lokal-benar-adanya
http://beritakotamakassar.com/berita/2022/05/31/wapres-serahkan-santunan-kematian-dan-manfaat-beasiswa-pendidikan-keluarga-pekerja-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://beritakotamakassar.com/berita/2022/05/31/wapres-serahkan-santunan-kematian-dan-manfaat-beasiswa-pendidikan-keluarga-pekerja-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://beritakotamakassar.com/berita/2022/05/31/wapres-serahkan-santunan-kematian-dan-manfaat-beasiswa-pendidikan-keluarga-pekerja-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://beritakotamakassar.com/berita/2022/05/31/wapres-serahkan-santunan-kematian-dan-manfaat-beasiswa-pendidikan-keluarga-pekerja-peserta-bpjs-ketenagakerjaan
http://beritakotamakassar.com/berita/2022/05/31/wapres-serahkan-santunan-kematian-dan-manfaat-beasiswa-pendidikan-keluarga-pekerja-peserta-bpjs-ketenagakerjaan


 

61 

 

kecelakaan kerja (JKK), manfaat 

Jaminan Pensiun (JP), Jaminan 

Hari Tua (JHT) dan manfaat 

beasiswa. 

102. 31 

May 

2022 

Kontrak Kerja Anda Habis? 

Perusahaan Berhak Memberi 

Kompensasi untuk Karyawan 

Kontrak, Simak Rincian 

Aturannya 

Positive Pikiran Rakyat Bekasi Bagi Anda yang sedang bekerja 

dan menjadi karyawan kontrak 

PKWT (Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu) atau Anda yang akan 

habis masa kontraknya. 

"Karyawan kontrak berhak 

mendapatkan kompensasi saat 

kontaknya berakhir," bunyi UU 

Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. 

Anda tidak perlu berkecil hati. 

Pasalnya Anda akan mendapatkan 

uang kompensasi dari perusahaan, 

meski berstatus sebagai karyawan 

kontrak. 

103. 31 

May 

2022 

Wapres Serahkan Manfaat 

Program dan Beasiswa BPJS 

Ketenagakerjaan Kepada 

Keluarga Pekerja 

Positive Riau 24 "Terima kasih kepada BPJS 

Ketenagakerjaan dalam 

menyelenggarakan jaminan 

sosial," jelas Wapres Ma'ruf Amin 

dalam sambutannya selepas 

menyerahkan santunan. Wakil 

Presiden Ma'ruf Amin 

menyerahkan santunan kematian 

dan manfaat beasiswa pendidikan 

sebesar Rp1,26 miliar kepada lima 

ahli waris atau keluarga peserta 

BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) yang meninggal 

akibat kecelakaan kerja. 

Penyerahan santunan tersebut 

didampingi oleh Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan 

Direktur Utama BPJAMSOSTEK 

Anggoro Eko Cahyo saat 

kunjungan kerja Wapres di Panti 

Sosial Meohai Kendari, Kamis 

(19/5). Sementara itu, kepala 

Kantor Cabang BPJAMSOSTEK 

Pekanbaru Kota, Uus Supriyadi 

mengucapkan turut berbela 

sungkawa kepada ahli waris atau 

http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-124610035/kontrak-kerja-anda-habis-perusahaan-berhak-memberi-kompensasi-untuk-karyawan-kontrak-simak-rincian-aturannya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-124610035/kontrak-kerja-anda-habis-perusahaan-berhak-memberi-kompensasi-untuk-karyawan-kontrak-simak-rincian-aturannya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-124610035/kontrak-kerja-anda-habis-perusahaan-berhak-memberi-kompensasi-untuk-karyawan-kontrak-simak-rincian-aturannya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-124610035/kontrak-kerja-anda-habis-perusahaan-berhak-memberi-kompensasi-untuk-karyawan-kontrak-simak-rincian-aturannya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-124610035/kontrak-kerja-anda-habis-perusahaan-berhak-memberi-kompensasi-untuk-karyawan-kontrak-simak-rincian-aturannya
http://www.riau24.com/berita/baca/1654003490-wapres-serahkan-manfaat-program-dan-beasiswa-bpjs-ketenagakerjaan-kepada-keluarga-pekerja
http://www.riau24.com/berita/baca/1654003490-wapres-serahkan-manfaat-program-dan-beasiswa-bpjs-ketenagakerjaan-kepada-keluarga-pekerja
http://www.riau24.com/berita/baca/1654003490-wapres-serahkan-manfaat-program-dan-beasiswa-bpjs-ketenagakerjaan-kepada-keluarga-pekerja
http://www.riau24.com/berita/baca/1654003490-wapres-serahkan-manfaat-program-dan-beasiswa-bpjs-ketenagakerjaan-kepada-keluarga-pekerja
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keluarga peserta BPJS 

Ketenagakerjaan (BPJamsostek) 

yang meninggal akibat kecelakaan 

kerja. 

104. 31 

May 

2022 

AP2LN: Setiap Tahun Jepang 

Serap 40.000 Peserta Magang 

dari Indonesia 

Neutral Indonesiatoday.co.id Hal itu disampaikan Ketua Umum 

AP2LN Firman Budiyanto saat 

acara Halalbihalal dengan 

Kementerian Tenaga Kerja 

(Kemnaker) dan Kedutaan Besar 

Jepang untuk Republik Indonesia, 

di Jakarta, Selasa (31/5/2022). 

Budiyanto menyebut, AP2LN 

merupakan asosiasi yang 

menaungi 135 lembaga pengirim 

atau Sending Organization (SO) 

dari seluruh Indonesia. Puji 

syukur, ketika penerbangan ke 

Jepang kembali dibuka pada 

Maret 2022, anggota AP2LN telah 

menempatkan lebih dari 7.000 

peserta magang ke Jepang," 

ujarnya. AP2LN juga 

menyampaikan apresiasi setinggi-

tingginya kepada Kedutaan Besar 

Jepang melalui counsellor, Mr. 

Imai Hiroyuki dan Mr. Sasaki 

Hiroki, yang telah menfasilitasi 

AP2LN kuota khusus sebanyak 120 

permohonan aplikasi visa setiap 

hari selama dua bulan pertama 

melalui VFS Global, Jakarta. 

105. 31 

May 

2022 

AP2LN: Setiap Tahun Jepang 

Serap 40.000 Peserta Magang 

dari Indonesia 

Neutral Sindo News Asosiasi Penyelenggara 

Pemagangan Luar Negeri (AP2LN) 

menyebut lebih dari 40.000 

pemuda dari Indonesia terserap 

menjadi peserta magang di Jepang 

per tahunnya. Hal itu disampaikan 

Ketua Umum AP2LN Firman 

Budiyanto saat acara Halalbihalal 

dengan Kementerian Tenaga Kerja 

(Kemnaker) dan Kedutaan Besar 

Jepang untuk Republik Indonesia, 

di Jakarta, Selasa (31/5/2022). 

Budiyanto menyebut, AP2LN 

http://indonesiatoday.co.id/read/ap2ln-setiap-tahun-jepang-serap-40-000-peserta-magang-dari-indonesia-758736
http://indonesiatoday.co.id/read/ap2ln-setiap-tahun-jepang-serap-40-000-peserta-magang-dari-indonesia-758736
http://indonesiatoday.co.id/read/ap2ln-setiap-tahun-jepang-serap-40-000-peserta-magang-dari-indonesia-758736
http://nasional.sindonews.com/read/784975/15/ap2ln-setiap-tahun-jepang-serap-40-000-peserta-magang-dari-indonesia-1654002326
http://nasional.sindonews.com/read/784975/15/ap2ln-setiap-tahun-jepang-serap-40-000-peserta-magang-dari-indonesia-1654002326
http://nasional.sindonews.com/read/784975/15/ap2ln-setiap-tahun-jepang-serap-40-000-peserta-magang-dari-indonesia-1654002326
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merupakan asosiasi yang 

menaungi 135 lembaga pengirim 

atau Sending Organization (SO) 

dari seluruh Indonesia. Puji 

syukur, ketika penerbangan ke 

Jepang kembali dibuka pada 

Maret 2022, anggota AP2LN telah 

menempatkan lebih dari 7.000 

peserta magang ke Jepang," 

ujarnya. 

106. 31 

May 

2022 

Delegasi Tripartit Indonesia 

Akan Hadiri ILC ke-110 di Swiss 

Neutral Pripos "Kami berharap, dalam mengikuti 

sidang ILC kali ini Delegasi Tripartit 

Indonesia, nantinya dapat tetap 

serius dan berpartisipasi aktif 

dalam setiap agenda ILC. 

Kemudian dalam menanggapi isu-

isu ketenagakerjaan yang dibahas 

pada ILC ke-110 ini, kita harus 

tetap mempromosikan upaya-

upaya mitigasi yang telah 

dikeluarkan oleh Pemerintah 

Indonesia, khususnya kebijakan 

dan program dari Kementerian 

Ketenagakerjaan dan kebijakan-

kebijakan nasional lainnya dalam 

ketenagakerjaan," ujarnya. 

Delegasi Indonesia akan mengikuti 

Konferensi Ketenagakerjaan 

Internasional atau International 

Labour Conference (ILC) ke-110. 

Sidang Pleno akan dilaksanakan 

pada 6 s.d 11 Juni 2022 secara 

hybrid, di mana Sidang Pleno akan 

dihadiri langsung oleh anggota-

anggota ILO secara terbatas di 

Jenewa, Swiss, dan sisanya akan 

mengikuti melalui sambungan 

video. 

107. 31 

May 

2022 

Kapan BSU Rp 1 Juta Cair? 

Begini Cara Cek Penerima dan 

Syarat Mendapat Subsidi Gaji 

2022 

Positive Tribun News Kaltim BSU dan akan diberikan kepada 

pekerja/buruh sebesar Rp 500. 

000 per bulan selama dua bulan 

yang dibayarkan sekaligus sebesar 

Rp 1 juta. "Saat ini Kemnaker 

tengah mempersiapkan instrumen 

http://pripos.id/delegasi-tripartit-indonesia-akan-hadiri-ilc-ke-110-di-swiss
http://pripos.id/delegasi-tripartit-indonesia-akan-hadiri-ilc-ke-110-di-swiss
http://kaltim.tribunnews.com/2022/05/31/kapan-bsu-rp-1-juta-cair-begini-cara-cek-penerima-dan-syarat-mendapat-subsidi-gaji-2022
http://kaltim.tribunnews.com/2022/05/31/kapan-bsu-rp-1-juta-cair-begini-cara-cek-penerima-dan-syarat-mendapat-subsidi-gaji-2022
http://kaltim.tribunnews.com/2022/05/31/kapan-bsu-rp-1-juta-cair-begini-cara-cek-penerima-dan-syarat-mendapat-subsidi-gaji-2022
http://kaltim.tribunnews.com/2022/05/31/kapan-bsu-rp-1-juta-cair-begini-cara-cek-penerima-dan-syarat-mendapat-subsidi-gaji-2022
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kebijakan pelaksanaan BSU 2022 

dan akan memastikan program 

BSU dapat dijalankan dengan 

cepat, tepat, akurat dan 

akuntabel," Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah di 

Masjid Al-Akbar Surabaya, Jawa 

Timur, Minggu (1/5/2022), 

diberitakan oleh laman 

Kemenaker. Kemudian besaran 

BSU 2022 yang akan disalurkan 

sebesar Rp 1 juta per penerima. 

Berikut ini 4 cara cek data peserta 

BPJS Ketenagakerjaan yang 

mungkin menerima Bantuan 

Subsidi Gaji/Upah Rp 1 juta. 

108. 31 

May 

2022 

Refocus Komitmen Membuat 

Masyarakat Lebih Profesional 

Pada Industri Digital 

Positive Akurat.co Refocus Digital Academy yang 

merupakan platform pendidikan 

online, kini fokus mengubah 

seseorang menjadi profesional 

dalam industri digital. Refocus 

mengajarkan profesi digital 

kepada orang-orang, dimana 

bidang ini sedang diminati pasar 

dan akan berlangsung dalam 

jangka waktu lama. CEO & 

Founder Refocus Education 

Project, Roman Kumay Vyas 

mengatakan, saat ini Indonesia 

memiliki lebih dari 17 ribu pulau, 

kondisi geografi Indonesia 

menentukan pengembangan IT 

serta aksesibilitas layanan dan 

teknologi. "Kami sendiri 

mengutamakan pengembangan 

Refocus secara regional, tim kami 

menetapkan misi untuk mampu 

melatih lebih dari 1.000.000 

profesional di level internasional 

yang mampu menyelesaikan 

berbagai pekerjaan ambisius," 

imbuhnya. 

http://akurat.co/refocus-komitmen-membuat-masyarakat-lebih-profesional-pada-industri-digital
http://akurat.co/refocus-komitmen-membuat-masyarakat-lebih-profesional-pada-industri-digital
http://akurat.co/refocus-komitmen-membuat-masyarakat-lebih-profesional-pada-industri-digital
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109. 31 

May 

2022 

Selain Jepang, AP2LN Incar 

Peluang Magang di Qatar dan 

Australia 

Positive Berita Satu Asosiasi Penyelenggara 

Pemagangan Luar Negeri (AP2LN) 

mengincar peluang magang di 

negara Jerman dan Australia, 

selain Jepang yang sudah 

tersalurkan dengan baik. Hal itu 

dikatakan Ketua Umum AP2LN, 

Firman Budiyanto di sela acara 

Halal Bihalal AP2LN dengan 

Kementerian Tenaga Kerja 

Republik Indonesia (Kemnaker RI) 

dan Kedutaan Besar Jepang untuk 

Republik Indonesia, di Jakarta, 

Selasa (31/5/2022). "Saat ini, 

tujuan peserta magang masih 

popular ke Jepang. Kami lagi coba 

dapat tembus negara lain, ada 

informasi ada negara Qatar, dan 

Australia. 

110. 31 

May 

2022 

Ada Gelombang PHK Startup, 

Refocus Paparkan Risiko Dan 

Peluang Kerja Baru 

Positive Rmco.id Refocus Digital Academy, platform 

pendidikan online yang fokus 

mengubah seseorang menjadi 

profesional dalam industri digital 

mengadakan konferensi yang 

bertujuan membahas salah satu 

faktor yang dapat berkorelasi 

dengan peluang kerja di masa 

depan serta tantangan pendidikan 

di Indonesia. Tim Refocus 

mengajarkan profesi digital 

kepada orang-orang, yang bidang 

ini sedang diminati pasar dan akan 

berlangsung dalam jangka waktu 

lama. Konferensi yang diadakan 

Refocus menghadirkan tiga 

pembicara, termasuk CEO & 

Founder Refocus Education 

Project Roman Kumay Vyas. Kami 

mengutamakan pengembangan 

Refocus secara regional, tim kami 

menetapkan misi untuk mampu 

melatih lebih dari 1 juta 

profesional di level internasional 

yang mampu menyelesaikan 

http://www.beritasatu.com/news/933959/selain-jepang-ap2ln-incar-peluang-magang-di-qatar-dan-australia
http://www.beritasatu.com/news/933959/selain-jepang-ap2ln-incar-peluang-magang-di-qatar-dan-australia
http://www.beritasatu.com/news/933959/selain-jepang-ap2ln-incar-peluang-magang-di-qatar-dan-australia
http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/126548/ada-gelombang-phk-startup-refocus-paparkan-risiko-dan-peluang-kerja-baru
http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/126548/ada-gelombang-phk-startup-refocus-paparkan-risiko-dan-peluang-kerja-baru
http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/126548/ada-gelombang-phk-startup-refocus-paparkan-risiko-dan-peluang-kerja-baru
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berbagai pekerjaan ambisius," 

ujarnya, di Jakarta, Selasa (31/5). 

111. 31 

May 

2022 

Genjot Penyerapan Tenaga 

Kerja, Disnaker dan BLK 

Makassar Tandatangani MoU - 

Neutral Tribun News Makassar Dua lembaga di bawah naungan 

Kementerian Ketenagakerjaan ini 

menandatangani nota 

kesepahaman atau MoU. 

Penandatangan MoU tersebut 

berlangsung di Aula Syekh Yusuf 

BLK Makassar, Jl Taman Makam 

Pahlawan No 4, Paropo, 

Kecamatan Panakkukang, 

Makassar, Selasa (31/5/2022). 

Untuk tahun ini, Nielma sudah 

memprogramkan sejumlah 

kejuruan yang akan dilakukan 

bersama BLK Makassar. Dinas 

Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota 

Makassar dan Balai Latihan Kerja 

(BLK) Makassar menjalin 

kerjasama lebih dekat. Kepala 

Disnaker Makassar, Nielma 

Palamba mengatakan MoU ini 

sebagai dasar untuk melakukan 

kerja sama meningkatkan skill 

training warga Kota Makassar. 

112. 31 

May 

2022 

Industri Digital Makin Diminati, 

tapi Tidak dengan Sumber 

Daya Manusianya 

Neutral Warta Ekonomi Refocus Digital Academy, platform 

pendidikan online yang fokus 

mengubah seseorang menjadi 

profesional dalam industri digital, 

pada hari ini, Selasa (31/05) 

mengadakan konferensi yang 

bertujuan membahas salah satu 

faktor yang dapat berkorelasi 

dengan peluang kerja di masa 

depan serta tantangan pendidikan 

di Indonesia, yaitu kurangnya 

sumber daya manusia di pasar 

tenaga kerja, masih menjadi salah 

satu tantangan nyata yang 

dihadapi. Tidak hanya kurang dari 

sisi kuantitas, tetapi kurangnya 

pelamar kerja yang berkualitas 

juga tentu dapat menghambat 

pertumbuhan perusahaan di 

http://makassar.tribunnews.com/2022/05/31/genjot-penyerapan-tenaga-kerja-disnaker-dan-blk-makassar-tandatangani-mou
http://makassar.tribunnews.com/2022/05/31/genjot-penyerapan-tenaga-kerja-disnaker-dan-blk-makassar-tandatangani-mou
http://makassar.tribunnews.com/2022/05/31/genjot-penyerapan-tenaga-kerja-disnaker-dan-blk-makassar-tandatangani-mou
http://wartaekonomi.co.id/read418020/industri-digital-makin-diminati-tapi-tidak-dengan-sumber-daya-manusianya
http://wartaekonomi.co.id/read418020/industri-digital-makin-diminati-tapi-tidak-dengan-sumber-daya-manusianya
http://wartaekonomi.co.id/read418020/industri-digital-makin-diminati-tapi-tidak-dengan-sumber-daya-manusianya
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Indonesia. Google Indonesia 

memperkirakan bahwa ekonomi 

digital negara akan bernilai sekitar 

Rp1,7 kuadriliun atau US$124,1 

miliar pada tahun 2025 (tiga kali 

lipat dari tahun 2020 dengan 

nominal Rp548,2 triliun). Menurut 

laporan terbaru oleh perusahaan 

konsultan strategi AlphaBeta, 

karyawan dengan keterampilan 

digital memiliki potensi untuk 

berkontribusi lebih dari Rp4 triliun 

terhadap produk domestik bruto 

(PDB) Indonesia pada tahun 2030. 

113. 31 

May 

2022 

BLK Kotabaru Buka Pelatihan 

Ketegakerjaan Berbasis 

Kompetensi Diikuti 96 Peserta 

Neutral Kabar Banua UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) 

dibawah naungan Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Kabupaten 

Kotabaru mengadakan 

pembukaan Pelatihan Berbasis 

Kompetensi bagi para pencari 

kerja Angkatan ke 2 tahun 2022 

bertempat di BLK Kotabaru, Selasa 

(31/05/22). Plt Kepala BLK 

Kotabaru, M. Ikhsan, S.T dalam 

laporannya menyampaikan, 

tujuan pelatihan ini untuk 

memberikan bekal keterampilan 

kerja berbasis kompetensi kepada 

para pencari kerja, sehingga 

menjadi calon tenaga kerja yang 

kompeten dan mampu bersaing di 

pasar/bursa kerja. Kegiatan 

dihadiri ketua DPRD, Syairi 

Muhklis, S.Sos, Kadis Nakertrans 

Sugian Noor, SH, M.Si, Kepala 

UPTP BPVP Samarinda, Perwakilan 

BLK Propinsi Kalimantan Selatan, 

BLK Kabupaten Tanah Laut, BLK 

Kabupaten Balangan, Diknas 

Kotabaru, perwakilan sejumlah 

perusahaan di Kotabaru serta 

undangan lainnya. Sementara, 

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) 

http://kabarbanua.com/2022/05/31/blk-kotabaru-buka-pelatihan-ketegakerjaan-berbasis-kompetensi-diikuti-96-peserta
http://kabarbanua.com/2022/05/31/blk-kotabaru-buka-pelatihan-ketegakerjaan-berbasis-kompetensi-diikuti-96-peserta
http://kabarbanua.com/2022/05/31/blk-kotabaru-buka-pelatihan-ketegakerjaan-berbasis-kompetensi-diikuti-96-peserta
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Kabupaten Kotabaru Sugian Noor 

menyatakan, adanya keterbatasan 

anggaran dalam pelaksanaan 

pelatihan yang dilakukan dan ada 

kekosongan selama 6 bulan dan 

itu sangat disayangkan. 

114. 31 

May 

2022 

Ada Gelombang PHK Startup, 

Refocus Paparkan Risiko Dan 

Peluang Kerja Baru 

Positive Indonesiasocialite.com Refocus Digital Academy, platform 

pendidikan online yang fokus 

mengubah seseorang menjadi 

profesional dalam industri digital 

mengadakan konferensi yang 

bertujuan membahas salah satu 

faktor yang dapat berkorelasi 

dengan peluang kerja di masa 

depan serta tantangan pendidikan 

di Indonesia. Tim Refocus 

mengajarkan profesi digital 

kepada orang-orang, yang bidang 

ini sedang diminati pasar dan akan 

berlangsung dalam jangka waktu 

lama. Konferensi yang diadakan 

Refocus menghadirkan tiga 

pembicara, termasuk CEO & 

Founder Refocus Education 

Project Roman Kumay Vyas. Kami 

mengutamakan pengembangan 

Refocus secara regional, tim kami 

menetapkan misi untuk mampu 

melatih lebih dari 1 juta 

profesional di level internasional 

yang mampu menyelesaikan 

berbagai pekerjaan ambisius," 

ujarnya, di Jakarta, Selasa (31/5) 

Eks Ketua Umum IDEA (Asosiasi E-

Commerce Indonesia), Pakar 

Pemasaran dan Pemerhati Industri 

Rintisan Ignatius Untung berbagi 

pengalaman tentang bagaimana 

menjadi spesialis digital yang 

diminati dan apa yang diharapkan 

pengusaha dari para pencari kerja. 

115. 31 

May 

2022 

Wapres Serahkan Manfaat 

Program dan Beasiswa BPJS 

Positive Siberone.com "Terima kasih kepada BPJS 

Ketenagakerjaan dalam 

menyelenggarakan jaminan 

http://www.indonesiasocialite.com/ada-gelombang-phk-startup-refocus-paparkan-risiko-dan-peluang-kerja-baru
http://www.indonesiasocialite.com/ada-gelombang-phk-startup-refocus-paparkan-risiko-dan-peluang-kerja-baru
http://www.indonesiasocialite.com/ada-gelombang-phk-startup-refocus-paparkan-risiko-dan-peluang-kerja-baru
http://siberone.com/news/detail/21490/wapres-serahkan-manfaat-program-dan-beasiswa-bpjs-ketenagakerjaan-kepada-keluarga-pekerja
http://siberone.com/news/detail/21490/wapres-serahkan-manfaat-program-dan-beasiswa-bpjs-ketenagakerjaan-kepada-keluarga-pekerja
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Ketenagakerjaan Kepada 

Keluarga Pekerja 

sosial," jelas Wapres Ma'ruf Amin 

dalam sambutannya selepas 

menyerahkan santunan. Wakil 

Presiden RI, KH Ma'ruf Amin 

menyerahkan santunan kematian 

dan manfaat beasiswa pendidikan 

sebesar Rp1,26 miliar kepada lima 

ahli waris atau keluarga peserta 

BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) yang meninggal 

akibat kecelakaan kerja. 

Penyerahan santunan tersebut 

didampingi oleh Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan 

Direktur Utama BPJAMSOSTEK 

Anggoro Eko Cahyo saat 

kunjungan kerja Wapres di Panti 

Sosial Meohai Kendari, Kamis 

(19/5). Kepala Kantor Cabang 

BPJAMSOSTEK Pekanbaru Kota, 

Uus Supriyadi mengucapkan turut 

berbela sungkawa kepada ahli 

waris atau keluarga peserta BPJS 

Ketenagakerjaan (BPJamsostek) 

yang meninggal akibat kecelakaan 

kerja. 

116. 31 

May 

2022 

Delegasi Tripartit Indonesia 

akan Hadiri ILC ke-110 di Swiss 

Neutral Infopublik.id "Kami berharap, dalam mengikuti 

sidang ILC kali ini Delegasi Tripartit 

Indonesia, nantinya dapat tetap 

serius dan berpartisipasi aktif 

dalam setiap agenda ILC. 

Kemudian dalam menanggapi isu-

isu ketenagakerjaan yang dibahas 

pada ILC ke-110 ini, kita harus 

tetap mempromosikan upaya-

upaya mitigasi yang telah 

dikeluarkan oleh Pemerintah 

Indonesia, khususnya kebijakan 

dan program dari Kementerian 

Ketenagakerjaan dan kebijakan-

kebijakan nasional lainnya dalam 

ketenagakerjaan," ujarnya. 

Delegasi Indonesia akan mengikuti 

Konferensi Ketenagakerjaan 

Internasional atau International 

http://siberone.com/news/detail/21490/wapres-serahkan-manfaat-program-dan-beasiswa-bpjs-ketenagakerjaan-kepada-keluarga-pekerja
http://siberone.com/news/detail/21490/wapres-serahkan-manfaat-program-dan-beasiswa-bpjs-ketenagakerjaan-kepada-keluarga-pekerja
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/636605/delegasi-tripartit-indonesia-akan-hadiri-ilc-ke-110-di-swiss
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/636605/delegasi-tripartit-indonesia-akan-hadiri-ilc-ke-110-di-swiss
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Labour Conference (ILC) ke-110. 

Sidang Pleno akan dihadiri 

langsung oleh anggota-anggota 

International Labour Organization 

(ILO) secara terbatas di Jenewa, 

Swiss, dan sisanya akan mengikuti 

melalui sambungan video. 

117. 31 

May 

2022 

Catat, BLK Makassar Saat Ini 

Telah Berubah Nama Jadi 

BBPVP 

Neutral Sempugi Balai Latihan Kerja (BLK) Makassar 

ternyata telah berubah nama 

menjadi Balai Besar Pelatihan 

Vokasi dan Produktivitas (BBPVP). 

Fitroh mengatakan sejak berdiri 

tahun 1973, BBPVP telah terjadi 

beberapa perubahan nama. 

BBPVP awalnya bernama Pusat 

Latihan Kejuruan Industri (PLKI). 

Lalu pada tahun 2006 menjadi BLK 

I Makassar dan menjadi unit 

pelayanan teknis pusat (UPTP). 

118. 31 

May 

2022 

Delegasi Tripartit Indonesia 

Akan Hadiri ILC ke-110 di Swiss 

Neutral Media Indonesia "Kami berharap, dalam mengikuti 

sidang ILC kali ini Delegasi Tripartit 

Indonesia, nantinya dapat tetap 

serius dan berpartisipasi aktif 

dalam setiap agenda ILC. 

Kemudian dalam menanggapi isu-

isu ketenagakerjaan yang dibahas 

pada ILC ke-110 ini, kita harus 

tetap mempromosikan upaya-

upaya mitigasi yang telah 

dikeluarkan oleh Pemerintah 

Indonesia, khususnya kebijakan 

dan program dari Kementerian 

Ketenagakerjaan dan kebijakan-

kebijakan nasional lainnya dalam 

ketenagakerjaan," pungkas Anwar. 

DELEGASI Indonesia akan 

mengikuti Konferensi 

Ketenagakerjaan Internasional 

atau International Labour 

Conference (ILC) ke-110. Sidang 

Pleno akan dilaksanakan pada 6-

11 Juni 2022 secara hibrida dari 

Jenewa, Swiss, dan sisanya akan 

http://sempugi.com/catat-blk-makassar-saat-ini-telah-berubah-nama-jadi-bbpvp
http://sempugi.com/catat-blk-makassar-saat-ini-telah-berubah-nama-jadi-bbpvp
http://sempugi.com/catat-blk-makassar-saat-ini-telah-berubah-nama-jadi-bbpvp
http://mediaindonesia.com/ekonomi/496134/delegasi-tripartit-indonesia-akan-hadiri-ilc-ke-110-di-swiss
http://mediaindonesia.com/ekonomi/496134/delegasi-tripartit-indonesia-akan-hadiri-ilc-ke-110-di-swiss
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mengikuti melalui sambungan 

video. 

119. 31 

May 

2022 

DP3A Mitra Latih Kaum 

Perempuan Tingkatkan 

Pengembangan Potensi 

Neutral Fokus Line FokusLine.com, Mitra- Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (DP3A) 

Kabupaten Minahasa Tenggara 

(Mitra) menggandeng DP3A 

Provinsi Sulawesi Utara (Sulawesi 

Utara) bekerjasama dengan Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Daerah dan Bank Sulawesi 

UtaraGo. Kepala Dinas P3A Mitra, 

Sherly Rompas mengungkapkan 

bahwa pelatihan ini merupakan 

kesempatan bagi ibu-ibu dalam 

mengembangkan keterampilan 

agar kedepan bisa membuka 

usaha sendiri ataupun secara 

berkelompok. "Nantinya ada 

petugas yang akan melakukan 

kontrol selama 1 tahun kepada 

para ibu-ibu transub studi alumni 

Balai Latihan Kerja (BLK) ini. 

Melatih kaum perempuan dalam 

hal ini, ibu-ibu untuk 

meningkatkan kompetensi dengan 

membuat roti dan kue. 

120. 31 

May 

2022 

Delegasi Tripartit Indonesia 

Akan Hadiri ILC ke-110 di Swiss 

Neutral Liputan 6 "Kami berharap, dalam mengikuti 

sidang ILC kali ini Delegasi Tripartit 

Indonesia, nantinya dapat tetap 

serius dan berpartisipasi aktif 

dalam setiap agenda ILC. 

Kemudian dalam menanggapi isu-

isu ketenagakerjaan yang dibahas 

pada ILC ke-110 ini, kita harus 

tetap mempromosikan upaya-

upaya mitigasi yang telah 

dikeluarkan oleh Pemerintah 

Indonesia, khususnya kebijakan 

dan program dari Kementerian 

Ketenagakerjaan dan kebijakan-

kebijakan nasional lainnya dalam 

ketenagakerjaan," ujarnya. - 

Delegasi Indonesia akan mengikuti 

http://fokusline.com/2022/05/31/dp3a-mitra-latih-kaum-perempuan-tingkatkan-pengembangan-potensi
http://fokusline.com/2022/05/31/dp3a-mitra-latih-kaum-perempuan-tingkatkan-pengembangan-potensi
http://fokusline.com/2022/05/31/dp3a-mitra-latih-kaum-perempuan-tingkatkan-pengembangan-potensi
http://www.liputan6.com/news/read/4975648/delegasi-tripartit-indonesia-akan-hadiri-ilc-ke-110-di-swiss
http://www.liputan6.com/news/read/4975648/delegasi-tripartit-indonesia-akan-hadiri-ilc-ke-110-di-swiss
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Konferensi Ketenagakerjaan 

Internasional atau International 

Labour Conference (ILC) ke-110. 

Sidang Pleno akan dilaksanakan 

pada 6 s.d 11 Juni 2022 secara 

hybrid, di mana Sidang Pleno akan 

dihadiri langsung oleh anggota-

anggota ILO secara terbatas di 

Jenewa, Swiss, dan sisanya akan 

mengikuti melalui sambungan 

video. 

121. 31 

May 

2022 

Krisis Pendidikan dan Peluang 

Kerja Baru di Indonesia 

Negative Swa Belakangan ini cukup ramai 

pemberitaan terkait sejumlah 

perusahaan startup terkenal di 

Indonesia melakukan PHK massal 

terhadap karyawan. Namun, 

apakah fenomena ini akan 

menjadi awal ledakan gelembung 

(bubble burst) startup di 

Indonesia? Refocus Digital 

Academy, platform pendidikan 

online yang fokus mengubah 

seseorang menjadi profesional 

dalam industri digital hari ini 

membahas salah satu faktor yang 

dapat berkorelasi dengan peluang 

kerja di masa depan serta 

tantangan pendidikan di Indonesia 

yaitu kurangnya sumber daya 

manusia di pasar tenaga kerja, 

masih menjadi salah satu 

tantangan nyata yang dihadapi. 

Tidak hanya kurang dari sisi 

kuantitas, namun kurangnya 

pelamar kerja yang berkualitas 

juga dapat menghambat 

pertumbuhan perusahaan di 

Indonesia. 

122. 31 

May 

2022 

Wapres Serahkan Manfaat 

Program dan Beasiswa BPJS TK 

ke Keluarga Pekerja 

Positive Metroriau.com Penyerahan santunan tersebut 

didampingi oleh Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan 

Direktur Utama BPJAMSOSTEK 

Anggoro Eko Cahyo saat 

kunjungan kerja Wapres di Panti 

http://swa.co.id/swa/trends/krisis-pendidikan-dan-peluang-kerja-baru-di-indonesia
http://swa.co.id/swa/trends/krisis-pendidikan-dan-peluang-kerja-baru-di-indonesia
http://www.metroriau.com/berita/13173-wapres-serahkan-manfaat-program-dan-beasiswa-bpjs-tk-ke-keluarga-pekerja.html
http://www.metroriau.com/berita/13173-wapres-serahkan-manfaat-program-dan-beasiswa-bpjs-tk-ke-keluarga-pekerja.html
http://www.metroriau.com/berita/13173-wapres-serahkan-manfaat-program-dan-beasiswa-bpjs-tk-ke-keluarga-pekerja.html
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Sosial Meohai Kendari, Kamis 

(19/5). "Terima kasih kepada BPJS 

Ketenagakerjaan dalam 

menyelenggarakan jaminan 

sosial," jelas Wapres Ma'ruf Amin 

dalam sambutannya selepas 

menyerahkan santunan. Wakil 

Presiden Ma'ruf Amin 

menyerahkan santunan kematian 

dan manfaat beasiswa pendidikan 

sebesar Rp1,26 miliar kepada lima 

ahli waris atau keluarga peserta 

BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) yang meninggal 

akibat kecelakaan kerja. Santunan 

yang diserahkan Ma'ruf Amin 

terdiri dari santunan kematian 

akibat kecelakaan kerja (JKK), 

manfaat Jaminan Pensiun (JP), 

Jaminan Hari Tua (JHT) dan 

manfaat beasiswa. 

123. 31 

May 

2022 

Kemnaker Dukung K3 Masuk 

dalam Prinsip dan Hak Dasar 

ILO di Tempat Kerja 

Positive Obligasi.id jpnn.com, JAKARTA- Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

mendukung dimasukkanya 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(K3) dalam kerangka kerja prinsip-

prinsip dan hak-hak dasar 

International Labour Organisation 

(ILO) atau organisasi perburuhan 

internasional di tempat kerja. Dia 

menyebutkan Indonesia 

mendukung kalimat yang diambil 

dari bahasa yang disepakati pada 

Pasal 1 Konvensi ILO Nomor 187 

terkait tanggung jawab bersama. 

Begitu juga terkait terminologi, 

Indonesia mendukung 

penggunaan kata environtment 

karena dinilai sudah sesuai dengan 

Konvensi ILO Nomor 197. Direktur 

Jenderal Pembinaan Pengawasan 

dan Ketenagakerjaan dan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Kemnaker Haiyani Rumondang 

mengatakan dukungan tersebut 

http://obligasi.id/external/223369
http://obligasi.id/external/223369
http://obligasi.id/external/223369
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karena Indonesia mengakui K3 

merupakan salah satu bagian dari 

hak asasi manusia (HAM). 

124. 31 

May 

2022 

Kemnaker Dukung K3 Masuk 

dalam Prinsip dan Hak Dasar 

ILO di Tempat Kerja 

Positive Jawa Post National 

Network 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) mendukung 

dimasukkanya Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) dalam 

kerangka kerja prinsip-prinsip dan 

hak-hak dasar International 

Labour Organisation (ILO) atau 

organisasi perburuhan 

internasional di tempat kerja. Dia 

menyebutkan Indonesia 

mendukung kalimat yang diambil 

dari bahasa yang disepakati pada 

Pasal 1 Konvensi ILO Nomor 187 

terkait tanggung jawab bersama. 

Begitu juga terkait terminologi, 

Indonesia mendukung 

penggunaan kata environtment 

karena dinilai sudah sesuai dengan 

Konvensi ILO Nomor 197. 

Pemerintah Indonesia juga 

disebutnya mendukung pemilihan 

Konvensi ILO Nomor 187 terkait 

pemilihan instrumen dasar, 

mengingat konvensi tersebut 

memuat kerangka pelaksanaan K3 

termasuk kebijakan nasional, 

sistem nasional, dan program 

nasional. 

125. 31 

May 

2022 

Kemnaker Dukung K3 Masuk 

dalam Prinsip dan Hak Dasar 

ILO di Tempat Kerja 

Positive Indonesiatoday.co.id Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) mendukung 

dimasukkanya Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) dalam 

kerangka kerja prinsip-prinsip dan 

hak-hak dasar International 

Labour Organisation (ILO) atau 

organisasi perburuhan 

internasional di tempat kerja. Dia 

menyebutkan Indonesia 

mendukung kalimat yang diambil 

dari bahasa yang disepakati pada 

Pasal 1 Konvensi ILO Nomor 187 

http://www.jpnn.com/news/kemnaker-dukung-k3-masuk-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-dukung-k3-masuk-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-dukung-k3-masuk-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja
http://indonesiatoday.co.id/read/kemnaker-dukung-k3-masuk-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja-758966
http://indonesiatoday.co.id/read/kemnaker-dukung-k3-masuk-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja-758966
http://indonesiatoday.co.id/read/kemnaker-dukung-k3-masuk-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja-758966
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terkait tanggung jawab bersama. 

Begitu juga terkait terminologi, 

Indonesia mendukung 

penggunaan kata environtment 

karena dinilai sudah sesuai dengan 

Konvensi ILO Nomor 197. Direktur 

Jenderal Pembinaan Pengawasan 

dan Ketenagakerjaan dan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Kemnaker Haiyani Rumondang 

mengatakan dukungan tersebut 

karena Indonesia mengakui K3 

merupakan salah satu bagian dari 

hak asasi manusia (HAM). 

126. 31 

May 

2022 

Dukungan Atas Dimasukkanya 

K3, Dirjen Haiyani: Indonesia 

Akui K3 Salah Satu Bagian Dari 

HAM 

Positive Progresnews.info Lebih lanjut Dirjen Haiyani 

mengemukakan, selama lebih dari 

50 tahun, Indonesia dalam 

konteks nasional melalui Undang-

Undang K3 telah menyatakan 

pentingnya pelindungan K3 

dengan tujuan memberikan 

pelindungan dan menjamin 

keselamatan setiap pekerja dan 

orang lain di tempat kerja. 

Pemerintah Indonesia mendukung 

dimasukkanya Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) dalam 

kerangka kerja prinsip-prinsip dan 

hak-hak dasar International 

Labour Organisation (ILO) di 

tempat kerja. Direktur Jenderal 

Pembinaan Pengawasan dan 

Ketenagakerjaan dan Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker 

& K3) Kementerian 

Ketenagakerjaan, Haiyani 

Rumondang mengatakan, 

dukungan atas dimasukkannya K3 

ini karena Indonesia mengakui 

bahwa K3 merupakan salah satu 

bagian dari Hak Asasi Manusia. 

"Jadi pernyataan 'setiap orang 

berhak atas taraf kehidupan yang 

memadai untuk kesehatan, 

kesejahteraan dirinya sendiri dan 

http://progresnews.info/2022/05/31/7537
http://progresnews.info/2022/05/31/7537
http://progresnews.info/2022/05/31/7537
http://progresnews.info/2022/05/31/7537
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keluarganya' ini tetap relevan dan 

signifikan, khususnya terkait 

dengan perlindungan tenaga kerja 

pada pekerjaan masa depan, 

termasuk pada situasi pandemi," 

kata Dirjen Haiyani dalam Forum 

General Affairs Committee pada 

International Labour Conference 

(ILC) ke-110 secara virtual, pada 

Selasa (31/5/2022). 

127. 31 

May 

2022 

Indonesia Dukung Masuknya 

K3 dalam Prinsip dan Hak 

Dasar ILO di Tempat Kerja 

Positive Pripos Pemerintah Indonesia mendukung 

dimasukkanya Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) dalam 

kerangka kerja prinsip-prinsip dan 

hak-hak dasar International 

Labour Organisation (ILO) di 

tempat kerja. Ia menambahkan, 

Indonesia mendukung kalimat 

yang diambil dari bahasa yang 

disepakati pada Pasal 1 Konvensi 

ILO No. 187 terkait tanggung 

jawab bersama. Begitu juga terkait 

terminologi, Indonesia 

mendukung penggunaan kata 

_Environtment_ karena dinilai 

sudah sesuai dengan Konvensi ILO 

No. 197. Pemerintah Indonesia 

juga disebutnya mendukung 

pemilihan Konvensi ILO No. 187 

terkait pemilihan instrumen dasar, 

mengingat Konvensi tersebut 

memuat kerangka pelaksanaan K3 

termasuk kebijakan nasional, 

sistem nasional, dan program 

nasional. 

128. 31 

May 

2022 

Indonesia Dukung Masuknya 

K3 dalam Prinsip dan Hak 

Dasar ILO di Tempat Kerja 

Positive Wartapembaruan.co.id Indonesia Dukung Masuknya K3 

dalam Prinsip dan Hak Dasar ILO di 

Tempat Kerja. Jakarta, 

Wartapembaruan.co.id- Indonesia 

mendukung dimasukkanya 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(K3) dalam kerangka kerja prinsip-

prinsip dan hak-hak dasar 

International Labour Organisation 

http://pripos.id/indonesia-dukung-masuknya-k3-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja
http://pripos.id/indonesia-dukung-masuknya-k3-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja
http://pripos.id/indonesia-dukung-masuknya-k3-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/05/indonesia-dukung-masuknya-k3-dalam.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/05/indonesia-dukung-masuknya-k3-dalam.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/05/indonesia-dukung-masuknya-k3-dalam.html
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(ILO) di tempat kerja. Ia 

menambahkan, Indonesia 

mendukung kalimat yang diambil 

dari bahasa yang disepakati pada 

Pasal 1 Konvensi ILO No. 187 

terkait tanggung jawab bersama. 

Begitu juga terkait terminologi, 

Indonesia mendukung 

penggunaan kata Environtment, 

karena dinilai sudah sesuai dengan 

Konvensi ILO No. 197. 

129. 31 

May 

2022 

Delegasi Tripartit Indonesia 

Bakal Hadiri ILC Ke-110 di 

Swiss 

Neutral Indonesiatoday.co.id Delegasi Indonesia akan mengikuti 

Konferensi Ketenagakerjaan 

Internasional atau International 

Labour Conference (ILC) ke-110. 

Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi 

menyatakan, sidang pleno 

dilaksanakan pada 6 sampai 11 

Juni 2022 secara hybrid dan akan 

dihadiri anggota ILO secara 

terbatas di Jenewa, Swiss, dan 

sisanya akan mengikuti melalui 

sambungan video. Ida bakal 

menyampaikan pernyataan 

nasional Indonesia pada sesi 

pleno. "Sejak pandemi Covid-19, 

penyelenggaraan ILC dilakukan 

secara virtual. 

130. 31 

May 

2022 

Delegasi Tripartit Indonesia 

Bakal Hadiri ILC Ke-110 di 

Swiss 

Neutral Jawa Post National 

Network 

"Kami berharap, dalam sidang ILC 

kali ini, Delegasi Tripartit 

Indonesia serius dan berpartisipasi 

aktif dalam setiap agenda ILC," 

ujarnya. Kemudian, dalam 

menanggapi isu-isu 

ketenagakerjaan yang dibahas 

pada ILC ke-110, pihaknya harus 

tetap mempromosikan upaya-

upaya mitigasi yang dikeluarkan 

pemerintah Indonesia, ujarnya. 

Delegasi Indonesia akan mengikuti 

Konferensi Ketenagakerjaan 

Internasional atau International 

Labour Conference (ILC) ke-110. 

Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi 

http://indonesiatoday.co.id/read/delegasi-tripartit-indonesia-bakal-hadiri-ilc-ke-110-di-swiss-759020
http://indonesiatoday.co.id/read/delegasi-tripartit-indonesia-bakal-hadiri-ilc-ke-110-di-swiss-759020
http://indonesiatoday.co.id/read/delegasi-tripartit-indonesia-bakal-hadiri-ilc-ke-110-di-swiss-759020
http://www.jpnn.com/news/delegasi-tripartit-indonesia-bakal-hadiri-ilc-ke-110-di-swiss
http://www.jpnn.com/news/delegasi-tripartit-indonesia-bakal-hadiri-ilc-ke-110-di-swiss
http://www.jpnn.com/news/delegasi-tripartit-indonesia-bakal-hadiri-ilc-ke-110-di-swiss
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menyatakan, sidang pleno 

dilaksanakan pada 6 sampai 11 

Juni 2022 secara hybrid dan akan 

dihadiri anggota ILO secara 

terbatas di Jenewa, Swiss, dan 

sisanya akan mengikuti melalui 

sambungan video. 

131. 31 

May 

2022 

Delegasi Tripartit Indonesia 

Bakal Hadiri ILC Ke-110 di 

Swiss 

Neutral Obligasi.id jpnn.com, JAKARTA- Delegasi 

Indonesia akan mengikuti 

Konferensi Ketenagakerjaan 

Internasional atau International 

Labour Conference (ILC) ke-110. 

Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi 

menyatakan, sidang pleno 

dilaksanakan pada 6 sampai 11 

Juni 2022 secara hybrid dan akan 

dihadiri anggota ILO secara 

terbatas di Jenewa, Swiss, dan 

sisanya akan mengikuti melalui 

sambungan video. Ida bakal 

menyampaikan pernyataan 

nasional Indonesia pada sesi 

pleno. - Di Forum ILC, Kemnaker 

Tegaskan Komitmen Indonesia 

Terus Ciptakan Lapangan Kerja. 

132. 31 

May 

2022 

[TERBARU] Delegasi Tripartit 

Indonesia Bakal Hadiri ILC Ke-

110 di Swiss - Ometraco.com 

Neutral Ometraco.com Delegasi Tripartit Indonesia bakal 

menghadiri ILC ke-110 di Swiss 

pada 6 sampai 11 Juni 2022 

Silakan baca konten menarik 

lainnya dari JPNN. 23:37 WIB 

Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi 

menyatakan Menaker Ida 

Fauziyah berencana hadir secara 

fisik dalam ILC ke-110 di Swiss 

untuk menyampaikan beberapa 

hal pada sesi pleno.  

133. 01 

June 

2022 

Buruh Minta Duit BLT Segera 

Cair, Buat Stok Migor Dan 

Beras 

Neutral Radar Nonstop Buruh pabrik sepatu di Tangerang, 

Banten ini berharap BLT segera 

cair. Para buruh berharap Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) 2022 atau BLT 

Gaji Rp 1 juta segera cair. "Buat 

beli migor dan beras, distok kan 

lebih aman," tegas Fikan, buruh 

pabrik di Bekasi, Jawa Barat, 

http://obligasi.id/external/223439
http://obligasi.id/external/223439
http://obligasi.id/external/223439
http://www.ometraco.com/178766/news/terbaru-delegasi-tripartit-indonesia-bakal-hadiri-ilc-ke-110-di-swiss
http://www.ometraco.com/178766/news/terbaru-delegasi-tripartit-indonesia-bakal-hadiri-ilc-ke-110-di-swiss
http://www.ometraco.com/178766/news/terbaru-delegasi-tripartit-indonesia-bakal-hadiri-ilc-ke-110-di-swiss
http://radarnonstop.co/read/36357/Buruh-Minta-Duit-BLT-Segera-Cair-Buat-Stok-Migor-Dan-Beras
http://radarnonstop.co/read/36357/Buruh-Minta-Duit-BLT-Segera-Cair-Buat-Stok-Migor-Dan-Beras
http://radarnonstop.co/read/36357/Buruh-Minta-Duit-BLT-Segera-Cair-Buat-Stok-Migor-Dan-Beras
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Selasa (31/5). "Buat stok sembako 

lah," ucapnya. 

134. 01 

June 

2022 

Kembali Dibuka, Jepang Serap 

Ribuan Peserta Magang dari 

Indonesia 

Neutral Bisnis Indonesia Asosiasi Penyelenggara 

Pemagangan Luar Negeri (AP2LN) 

kembali mengirim ribuan peserta 

magang ke Jepang setelah 

sebelumnya tertunda akibat 

situasi pandemi. Padahal 

sebelumnya, lebih dari 40 ribu 

pemuda dari Indonesia terserap 

menjadi peserta magang di Jepang 

per tahunnya. Angka ini dilansir 

AP2LN di sela acara Halal Bihalal 

asosiasi tersebut dengan 

Kementerian Tenaga Kerja 

Republik Indonesia (Kemnaker RI) 

dan Kedutaan Besar Jepang untuk 

Republik Indonesia, di Jakarta, 

Selasa (31/5/2022). 

135. 01 

June 

2022 

Memfokuskan Kembali 

Komitmen untuk Menjadikan 

Masyarakat Lebih Profesional 

di Industri Digital 

Positive Kabar Gadget AKURAT.CO Refocus Digital 

Academy yang merupakan 

platform pendidikan online, kini 

fokus untuk menjadikan seseorang 

profesional di industri digital. 

"Kami ingin masyarakat memiliki 

kesempatan pendidikan yang baik 

dan menggunakan keterampilan 

yang memungkinkan mereka 

untuk mendapatkan lebih banyak, 

terus tumbuh dan 

mengembangkan berbagai produk 

untuk mencapai tujuan mereka," 

lanjutnya. 

136. 01 

June 

2022 

Indonesia Dukung Masuknya 

K3 dalam Prinsip dan Hak 

Dasar ILO di Tempat Kerja 

Positive Merdeka Pemerintah Indonesia mendukung 

dimasukkannya Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) dalam 

kerangka kerja prinsip-prinsip dan 

hak-hak dasar International 

Labour Organisation (ILO) di 

tempat kerja. Ia menambahkan, 

Indonesia mendukung kalimat 

yang diambil dari bahasa yang 

disepakati pada Pasal 1 Konvensi 

ILO No. 187 terkait tanggung 

http://kabar24.bisnis.com/read/20220601/79/1538752/kembali-dibuka-jepang-serap-ribuan-peserta-magang-dari-indonesia
http://kabar24.bisnis.com/read/20220601/79/1538752/kembali-dibuka-jepang-serap-ribuan-peserta-magang-dari-indonesia
http://kabar24.bisnis.com/read/20220601/79/1538752/kembali-dibuka-jepang-serap-ribuan-peserta-magang-dari-indonesia
http://www.kabargadget.com/memfokuskan-kembali-komitmen-untuk-menjadikan-masyarakat-lebih-profesional-di-industri-digital
http://www.kabargadget.com/memfokuskan-kembali-komitmen-untuk-menjadikan-masyarakat-lebih-profesional-di-industri-digital
http://www.kabargadget.com/memfokuskan-kembali-komitmen-untuk-menjadikan-masyarakat-lebih-profesional-di-industri-digital
http://www.kabargadget.com/memfokuskan-kembali-komitmen-untuk-menjadikan-masyarakat-lebih-profesional-di-industri-digital
http://www.merdeka.com/peristiwa/indonesia-dukung-masuknya-k3-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/indonesia-dukung-masuknya-k3-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/indonesia-dukung-masuknya-k3-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja.html
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jawab bersama. Begitu juga terkait 

terminologi, Indonesia 

mendukung penggunaan kata 

_Environtment_ karena dinilai 

sudah sesuai dengan Konvensi ILO 

No. 197. Pemerintah Indonesia 

juga disebutnya mendukung 

pemilihan Konvensi ILO No. 187 

terkait pemilihan instrumen dasar, 

mengingat Konvensi tersebut 

memuat kerangka pelaksanaan K3 

termasuk kebijakan nasional, 

sistem nasional, dan program 

nasional. 

137. 01 

June 

2022 

BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta Cair, 

Simak Kriteria Pekerja 

Penerima BSU 

Positive Onews.me JAKARTA- BLT subsidi gaj i sebesar 

Rp1 juta dicairkan pemerintah. 

Untuk pekerja yang memenuhi 

syarat akan mendapatkan BLT 

subsidi gaji Rp1 juta. Kini, 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(KemnakeR) tengah 

mempersiapkan instrumen 

kebijakan pelaksanaan BLT subsidi 

gaji Rp1 juta tersebut. Bantuan itu 

untuk diberikan kepada 8,8 juta 

pekerja. 

138. 01 

June 

2022 

Ini Ternyata yang Bikin DPR 

Khawatir Soal Cuti 6 Bulan Bagi 

Ibu Melahirkan di RUU 

Kesejahteraan Ibu dan Anak 

Negative Koran Jakarta Pada Pasal 5 Ayat 2 RUU KIA 

tertuang bahwa setiap ibu bekerja 

berhak untuk mendapatkan cuti 

melahirkan paling sedikit 6 bulan 

serta adanya masa istirahat bagi 

ibu yang mengalami keguguran. 

"Mengenai undang-undang tenaga 

kerja misalnya, di Pasal 5 itu kan, 

di Ayat 2 butir B mendapatkan cuti 

melahirkan paling sedikit 6 bulan. 

Ia setuju atas aturan hak cuti 

selama 6 bulan bagi ibu bekerja 

yang melahirkan karena dapat 

mengakomodasi kebutuhan Asi 

eksklusif pada bayi. 

http://onews.me/blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-simak-kriteria-pekerja-penerima-bsu-101978.html
http://onews.me/blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-simak-kriteria-pekerja-penerima-bsu-101978.html
http://onews.me/blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-simak-kriteria-pekerja-penerima-bsu-101978.html
http://koran-jakarta.com/ini-ternyata-yang-bikin-dpr-khawatir-soal-cuti-6-bulan-bagi-ibu-melahirkan-di-ruu-kesejahteraan-ibu-dan-anak
http://koran-jakarta.com/ini-ternyata-yang-bikin-dpr-khawatir-soal-cuti-6-bulan-bagi-ibu-melahirkan-di-ruu-kesejahteraan-ibu-dan-anak
http://koran-jakarta.com/ini-ternyata-yang-bikin-dpr-khawatir-soal-cuti-6-bulan-bagi-ibu-melahirkan-di-ruu-kesejahteraan-ibu-dan-anak
http://koran-jakarta.com/ini-ternyata-yang-bikin-dpr-khawatir-soal-cuti-6-bulan-bagi-ibu-melahirkan-di-ruu-kesejahteraan-ibu-dan-anak
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139. 01 

June 

2022 

BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta Cair, 

Simak Kriteria Pekerja 

Penerima BSU 

Positive Okezone BLT subsidi gaji sebesar Rp1 juta 

dicairkan pemerintah. Untuk 

pekerja yang memenuhi syarat 

akan mendapatkan BLT subsidi 

gaji Rp1 juta. Kini, Kementerian 

Ketenagakerjaan (KemnakeR) 

tengah mempersiapkan instrumen 

kebijakan pelaksanaan BLT subsidi 

gaji Rp1 juta tersebut. Dia 

menambahkan kalau pekerja akan 

mendapatkan notifikasi apabila 

telah terdaftar sebagai calon 

penerima BLT subsidi gaji sesuai 

dengan tahapan penyerahan data 

calon penerima dari BPJS 

Ketenagakerjaan kepada 

Kemnaker. 

140. 01 

June 

2022 

BSU 2022 Kapan Cair ? Cek 

Update Info Bantuan Subisidi 

Upah Terbaru | Lanjut Tahun 

Ini, Total 8,8 T - 

Positive Tribun News Pontianak TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 

menjadi satu di antara program 

stimulasi perekonomian yang 

digelontorkan pemerintah di masa 

Pandemi Covid-19 beberapa 

waktu lalu. Com dengan judul 

"Sudah Dinanti Para Pekerja, 

Kapan BSU 2022 Cair?". Lantas, 

bagaimana dengan BSU 2022 

tahun ini?. Jika dilanjutkan ke BSU 

2022, lantas BSU kapan cair ?. 

Pertanyaan terkait BSU kapan cair 

menjadi rasa pertanyaan sejumlah 

netizen. 

141. 01 

June 

2022 

Job Order Sabah Kembali 

Dibuka, BP2MI dan Konjen RI 

Tawau Fasilitasi PMI Legal | 

PusaranMedia.com 

Positive Pusaranmedia.com Kebutuhan tenaga pekerja 

sejumlah perusahaan maupun 

agensi di Sabah- Malaysia kini 

tengah dibuka Pemerintah 

Malaysia dalam program Job 

Order. Kepala Konsulat RI (KRI) 

Tawau, Heni Hamidah kepada 

pusaranmedia. Com mengatakan 

program job order telah dibuka 

oleh Malaysia, hanya saja, saat ini 

pihak KBRI Kuala Lumpur masih 

tengah menyiapkan sistem untuk 

http://economy.okezone.com/read/2022/05/31/320/2603454/blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-simak-kriteria-pekerja-penerima-bsu
http://economy.okezone.com/read/2022/05/31/320/2603454/blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-simak-kriteria-pekerja-penerima-bsu
http://economy.okezone.com/read/2022/05/31/320/2603454/blt-subsidi-gaji-rp1-juta-cair-simak-kriteria-pekerja-penerima-bsu
http://pontianak.tribunnews.com/2022/06/01/bsu-2022-kapan-cair-cek-update-info-bantuan-subisidi-upah-terbaru-lanjut-tahun-ini-total-88-t
http://pontianak.tribunnews.com/2022/06/01/bsu-2022-kapan-cair-cek-update-info-bantuan-subisidi-upah-terbaru-lanjut-tahun-ini-total-88-t
http://pontianak.tribunnews.com/2022/06/01/bsu-2022-kapan-cair-cek-update-info-bantuan-subisidi-upah-terbaru-lanjut-tahun-ini-total-88-t
http://pontianak.tribunnews.com/2022/06/01/bsu-2022-kapan-cair-cek-update-info-bantuan-subisidi-upah-terbaru-lanjut-tahun-ini-total-88-t
http://pusaranmedia.com/read/10719/job-order-sabah-kembali-dibuka-bp2mi-dan-konjen-ri-tawau-fasilitasi-pmi-legal
http://pusaranmedia.com/read/10719/job-order-sabah-kembali-dibuka-bp2mi-dan-konjen-ri-tawau-fasilitasi-pmi-legal
http://pusaranmedia.com/read/10719/job-order-sabah-kembali-dibuka-bp2mi-dan-konjen-ri-tawau-fasilitasi-pmi-legal
http://pusaranmedia.com/read/10719/job-order-sabah-kembali-dibuka-bp2mi-dan-konjen-ri-tawau-fasilitasi-pmi-legal
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menampung pelamar dari Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) nantinya. 

"Kalau jumlah pastinya saya belum 

terima, tapi yang jelas kalau untuk 

Sabah dan Serawak itu tentu yang 

paling banyak itu di sektor 

perkebunan atau ladang, 

sementara untuk Asisten Rumah 

Tangga (ART) itu nyaris tidak ada 

kalau di wilayah Sabah, kalau 

Semenanjung mungkin," 

bebernya. 

142. 01 

June 

2022 

Daftar UMP 2022 di 34 

Provinsi, Tertinggi di DKI 

Jakarta 

Neutral Idn Times Pasalnya, DKI Jakarta merevisi 

UMP 2022 usai tenggat waktu 

paling lama hingga 21 November 

2021. Selain itu, DKI Jakarta juga 

menjadi satu-satunya provinsi 

yang mengalami kenaikan UMP 

yang cukup signifikan, yaitu 5,1 

persen. Pada 19 November 2021, 

Gubernur DKI Jakarta Anies 

Baswedan mengeluarkan 

Keputusan Gubernur DKI Jakarta 

1517/2021 tentang UMP Jakarta 

2022. Namun kemudian, pada 16 

Desember 2022 Anies merevisinya 

dengan Kepgub DKI Jakarta 

1395/2021 tentang UMP Jakarta 

2022, yang menetapkan bahwa 

besaran UMP 2022 DKI Jakarta 

adalah Rp4.641.854 dengan 

kenaikan sebesar Rp 225 ribu atau 

5,1 persen dibandingkan tahun 

2021. 

143. 01 

June 

2022 

Indonesia Dukung 

Dimasukkannya K3 dalam 

Prinsip dan Hak Dasar ILO di 

Tempat Kerja 

Positive Onews.me Suara.com- Direktur Jenderal 

Pembinaan Pengawasan dan 

Ketenagakerjaan dan Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker 

& K3) Kementerian 

Ketenagakerjaan, Haiyani 

Rumondang mengatakan, 

Indonesia mendukung 

dimasukkanya Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) dalam 

http://www.idntimes.com/business/economy/seo-intern/daftar-ump-2022-di-34-provinsi-tertinggi-di-dki-jakarta
http://www.idntimes.com/business/economy/seo-intern/daftar-ump-2022-di-34-provinsi-tertinggi-di-dki-jakarta
http://www.idntimes.com/business/economy/seo-intern/daftar-ump-2022-di-34-provinsi-tertinggi-di-dki-jakarta
http://onews.me/indonesia-dukung-dimasukkannya-k3-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja-102131.html
http://onews.me/indonesia-dukung-dimasukkannya-k3-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja-102131.html
http://onews.me/indonesia-dukung-dimasukkannya-k3-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja-102131.html
http://onews.me/indonesia-dukung-dimasukkannya-k3-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja-102131.html
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kerangka kerja prinsip-prinsip dan 

hak-hak dasar International 

Labour Organisation (ILO) di 

tempat kerja. Indonesia mengakui 

bahwa K3 merupakan salah satu 

bagian dari Hak Asasi Manusia. 

Haiyani mengemukakan, selama 

lebih dari 50 tahun, Indonesia 

dalam konteks nasional melalui 

Undang-Undang K3 telah 

menyatakan pentingnya 

pelindungan K3, demi 

memberikan pelindungan dan 

menjamin keselamatan setiap 

pekerja dan orang lain di tempat 

kerja. Hal tersebut sebagaimana 

dinyatakan dalam Universal 

Declaration on Human Rights, 

semua orang mempunyai hak 

untuk hidup, bekerja, 

mendapatkan keadilan, dan 

kondisi kerja yang baik. 

144. 01 

June 

2022 

PT Astra Internasional Tbk 

Buka Lowongan Kerja Terbaru, 

Ini Syarat dan Cara Daftarnya - 

Semarangku 

Neutral Semarangku.com Cek info loker PT Astra 

Internasional Tbk dimana 

membuka lowongan kerja terbaru. 

PT Astra Internasional Tbk 

membuka loker atau lowongan 

kerja untuk formasi yang tersedia. 

Berikut persyaratan dan cara 

daftar loker atau lowongan kerja 

terbaru yang dibuka PT Astra 

Internasional Tbk. Melalui 

Instagram resminya, Kemnaker 

menginformasikan loker atau 

lowongan kerja formasi yang 

tersedia di PT Astra Internasional 

Tbk. 

145. 01 

June 

2022 

Febby Datuak Bangso Apresiasi 

Pemnag Sungai Tarab 

Positive Rakyat Sumbar Febby Datuak Bangso memberikan 

apresiasi terhadap Pelatihan 

Pengolahan Buah yang dilakukan 

Pemerintah Nagari Gurun 

Kecamatan, Sungai Tarab 

Kabupaten Tanahdatar untuk 

warganya. "Apa yang dilakukan ini 

http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314615430/pt-astra-internasional-tbk-buka-lowongan-kerja-terbaru-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314615430/pt-astra-internasional-tbk-buka-lowongan-kerja-terbaru-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314615430/pt-astra-internasional-tbk-buka-lowongan-kerja-terbaru-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314615430/pt-astra-internasional-tbk-buka-lowongan-kerja-terbaru-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://rakyatsumbar.id/febby-datuak-bangso-apresiasi-pemnag-sungai-tarab
http://rakyatsumbar.id/febby-datuak-bangso-apresiasi-pemnag-sungai-tarab
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sekaligus merupakan cerminan 

bahwa pemerintahan nagari 

sangat memperhatikan 

kesejahteraan warganya," kata 

Febby Datuak Bangso yang kini 

Komisaris BUMN PP Infrastruktur 

dan sedang mengikuti pendidikan 

PPRA LXIII Lemhanas RI. Pelatihan 

ini, kata tokoh muda Sumatera 

Barat ini, merupakan terobosan 

dan hal baik yang bisa ditiru oleh 

nagari nagari. Bisa bersinergi 

dengan BLK Komunitas atau BLK 

Kementrian yang ada di Padang, 

Sumatera Barat. 

146. 01 

June 

2022 

Febby Datuak Bangso Apresiasi 

Pemnag Gurun 

Positive Rakyat Sumbar Febby Datuak Bangso memberikan 

apresiasi terhadap Pelatihan 

Pengolahan Buah yang dilakukan 

Pemerintah Nagari Gurun 

Kecamatan, Sungai Tarab 

Kabupaten Tanahdatar untuk 

warganya. "Apa yang di lakukan ini 

sekaligus merupakan cerminan 

bahwa pemerintahan nagari 

sangat memperhatikan 

kesejahteraan warganya," kata 

Febby Datuak Bangso. Pelatihan 

ini, kata tokoh muda Sumatera 

Barat ini, merupakan terobosan 

dan hal baik yang bisa ditiru oleh 

nagari nagari. Bisa bersinergi 

dengan BLK Komunitas atau BLK 

Kementrian yang ada di Padang, 

Sumatera Barat. 

147. 01 

June 

2022 

KKP dorong pembentukan 

korporasi nelayan bangun 

bisnis terintegrasi 

Neutral Antara Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (KKP) mendorong 

kalangan nelayan agar dapat 

meningkatkan kapasitas 

kelembagaan dalam rangka 

membentuk korporasi nelayan 

guna membangun bisnis yang 

terintegrasi sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan 

mereka. "Pengembangan 

http://rakyatsumbar.id/febby-datuak-bangso-apresiasi-pemnag-gurun
http://rakyatsumbar.id/febby-datuak-bangso-apresiasi-pemnag-gurun
http://www.antaranews.com/berita/2912969/kkp-dorong-pembentukan-korporasi-nelayan-bangun-bisnis-terintegrasi
http://www.antaranews.com/berita/2912969/kkp-dorong-pembentukan-korporasi-nelayan-bangun-bisnis-terintegrasi
http://www.antaranews.com/berita/2912969/kkp-dorong-pembentukan-korporasi-nelayan-bangun-bisnis-terintegrasi
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korporasi nelayan terus didorong 

pemerintah agar memiliki bisnis 

proses yang terintegrasi dari hulu 

ke hilir," kata Lili Widodo. 

Mewakili Plt Direktur Perizinan 

dan Kenelayanan KKP, Koordinator 

Kelembagaan dan Perlindungan 

Nelayan Lili Widodo dalam rilis 

yang diterima di Jakarta, Rabu, 

mengatakan pengembangan 

kelembagaan nelayan dapat 

mendorong para nelayan lebih 

berdaya saing untuk berkompetisi 

mengembangkan usahanya dan 

menjadi pengaruh bagi nelayan 

yang lain. Hal ini juga sejalan 

dengan program prioritas nasional 

2020-2024 untuk 

mengembangkan korporasi 

nelayan," ujar Lili. 

148. 01 

June 

2022 

Cek Rekening BSU Karyawan 

Cair? Info Terbaru Kemnaker 

Pencairan BLT BPJS 

Ketenagakerjaan Cair - 

Neutral Tribun News Pontianak BSU Karyawan atau BLT BPJS 

Ketenagakerjaan merupakan 

program pemerintah untuk 

meningkatkan daya beli 

parakaryawan di tengah pendemi 

Covid-19. Login halaman 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id 

untuk melihat daftar Anda apakah 

lolos sebgai penerima BLT BPJS 

Ketenagakerjaan atau tidak. Ida 

menambahkan pihaknya juga 

sedang mengkaji ulang data calon 

penerima BSU 2022 bersama 

dengan BPJS Ketenagakerjaan dan 

berkoordinasi dengan pihak 

Himbara. Adapun penyaluran BSU 

Rp 1 juta ini nantinya akan 

dilakukan berbasis data peserta 

BPJS Ketenagakerjaan. 

149. 01 

June 

2022 

Cara Login 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id 

untuk Cek Nama Aktif BPJS 

Ketenagakerjaan, BSU 2022 

Mau Cair 

Neutral Pikiran Rakyat Depok Cara Cek Nama Aktif BPJS 

Ketenagakerjaan. Selain itu, login 

ke sso.bpjsketenagakerjaan.go.id 

juga dapat digunakan untuk cek 

daftar nama penerima BSU 2022. 

http://pontianak.tribunnews.com/2022/06/01/cek-rekening-bsu-karyawan-cair-info-terbaru-kemnaker-pencairan-blt-bpjs-ketenagakerjaan-cair
http://pontianak.tribunnews.com/2022/06/01/cek-rekening-bsu-karyawan-cair-info-terbaru-kemnaker-pencairan-blt-bpjs-ketenagakerjaan-cair
http://pontianak.tribunnews.com/2022/06/01/cek-rekening-bsu-karyawan-cair-info-terbaru-kemnaker-pencairan-blt-bpjs-ketenagakerjaan-cair
http://pontianak.tribunnews.com/2022/06/01/cek-rekening-bsu-karyawan-cair-info-terbaru-kemnaker-pencairan-blt-bpjs-ketenagakerjaan-cair
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094615113/cara-login-ssobpjsketenagakerjaangoid-untuk-cek-nama-aktif-bpjs-ketenagakerjaan-bsu-2022-mau-cair
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094615113/cara-login-ssobpjsketenagakerjaangoid-untuk-cek-nama-aktif-bpjs-ketenagakerjaan-bsu-2022-mau-cair
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094615113/cara-login-ssobpjsketenagakerjaangoid-untuk-cek-nama-aktif-bpjs-ketenagakerjaan-bsu-2022-mau-cair
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094615113/cara-login-ssobpjsketenagakerjaangoid-untuk-cek-nama-aktif-bpjs-ketenagakerjaan-bsu-2022-mau-cair
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094615113/cara-login-ssobpjsketenagakerjaangoid-untuk-cek-nama-aktif-bpjs-ketenagakerjaan-bsu-2022-mau-cair
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Dengan demikian, pekerja bisa 

akses 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id 

untuk mengetahui apakah 

namanya terdaftar sebagai 

peserta aktif BPJS 

Ketenagakerjaan atau tidak. Tak 

sedikit yang masih keliru 

mengenai cara login 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. 

Diketahui bersama, login ke 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id ini, 

pekerja bisa cek nama aktif BPJS 

Ketenagakerjaan. 

150. 01 

June 

2022 

Indonesia Dukung 

Dimasukkannya K3 dalam 

Prinsip dan Hak Dasar ILO di 

Tempat Kerja 

Positive Juragananime.id Suara.com- Direktur Jenderal 

Pembinaan Pengawasan dan 

Ketenagakerjaan dan Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker 

& K3) Kementerian 

Ketenagakerjaan, Haiyani 

Rumondang mengatakan, 

Indonesia mendukung 

dimasukkanya Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) dalam 

kerangka kerja prinsip-prinsip dan 

hak-hak dasar International 

Labour Organisation (ILO) di 

tempat kerja. Ia menambahkan, 

Indonesia mendukung kalimat 

yang diambil dari bahasa yang 

disepakati pada Pasal 1 Konvensi 

ILO No. 187 terkait tanggung 

jawab bersama. Begitu juga terkait 

terminologi, Indonesia 

mendukung penggunaan kata 

"environtment", karena dinilai 

sudah sesuai dengan Konvensi ILO 

No. 197. Pemerintah Indonesia 

juga disebutnya mendukung 

pemilihan Konvensi ILO No. 187 

terkait pemilihan instrumen dasar, 

mengingat Konvensi tersebut 

memuat kerangka pelaksanaan K3 

termasuk kebijakan nasional, 

http://juragananime.id/artikel/84091/indonesia-dukung-dimasukkannya-k3-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja
http://juragananime.id/artikel/84091/indonesia-dukung-dimasukkannya-k3-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja
http://juragananime.id/artikel/84091/indonesia-dukung-dimasukkannya-k3-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja
http://juragananime.id/artikel/84091/indonesia-dukung-dimasukkannya-k3-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja
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sistem nasional, dan program 

nasional. 

151. 01 

June 

2022 

Indonesia Dukung 

Dimasukkannya K3 dalam 

Prinsip dan Hak Dasar ILO di 

Tempat Kerja 

Positive Suara.com Direktur Jenderal Pembinaan 

Pengawasan dan Ketenagakerjaan 

dan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (Binwasnaker & K3) 

Kementerian Ketenagakerjaan, 

Haiyani Rumondang mengatakan, 

Indonesia mendukung 

dimasukkanya Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) dalam 

kerangka kerja prinsip-prinsip dan 

hak-hak dasar International 

Labour Organisation (ILO) di 

tempat kerja. Ia menambahkan, 

Indonesia mendukung kalimat 

yang diambil dari bahasa yang 

disepakati pada Pasal 1 Konvensi 

ILO No. 187 terkait tanggung 

jawab bersama. Begitu juga terkait 

terminologi, Indonesia 

mendukung penggunaan kata 

"environtment", karena dinilai 

sudah sesuai dengan Konvensi ILO 

No. 197. Pemerintah Indonesia 

juga disebutnya mendukung 

pemilihan Konvensi ILO No. 187 

terkait pemilihan instrumen dasar, 

mengingat Konvensi tersebut 

memuat kerangka pelaksanaan K3 

termasuk kebijakan nasional, 

sistem nasional, dan program 

nasional. 

152. 01 

June 

2022 

Dua perusahaan Kuwait butuh 

250 pekerja RI, Kemenaker: 

Gajinya menjanjikan 

Positive Kabar Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) menyebut, dua 

perusahaan di Kuwait tertarik 

merekrut 250 orang pekerja 

migran Indonesia (PMI) untuk 

bekerja di bidang hotel, restoran, 

dan kafe. Alghanim Industries F&B 

Devision membutuhkan 200 PMI 

dan 50 PMI ditempatkan di New 

Grand Hyatt Hotel Kuwait. 

Direktur Jenderal Pembinaan 

http://www.suara.com/bisnis/2022/06/01/093024/indonesia-dukung-dimasukkannya-k3-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja
http://www.suara.com/bisnis/2022/06/01/093024/indonesia-dukung-dimasukkannya-k3-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja
http://www.suara.com/bisnis/2022/06/01/093024/indonesia-dukung-dimasukkannya-k3-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja
http://www.suara.com/bisnis/2022/06/01/093024/indonesia-dukung-dimasukkannya-k3-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja
http://kabarbisnis.com/read/28113550/dua-perusahaan-kuwait-butuh-250-pekerja-ri-kemenaker-gajinya-menjanjikan
http://kabarbisnis.com/read/28113550/dua-perusahaan-kuwait-butuh-250-pekerja-ri-kemenaker-gajinya-menjanjikan
http://kabarbisnis.com/read/28113550/dua-perusahaan-kuwait-butuh-250-pekerja-ri-kemenaker-gajinya-menjanjikan
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Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja 

Kemenaker, Suhartono 

mengatakan, pekerja migran 

Indonesia yang bekerja di Kuwait 

dipastikan mengantongi gaji yang 

besar. "Gaji bagi PMI yang bekerja 

di Kuwait sangat menjanjikan 

mengingat dua perusahaan hotel, 

restoran, dan kafe tersebut 

merupakan perusahaan besar 

yang dikelola secara profesional," 

katanya dalam keterangan 

tertulis, Senin (30/5/2022). 

153. 01 

June 

2022 

Indonesia Dukung Masuknya 

K3 dalam Prinsip dan Hak 

Dasar ILO di Tempat Kerja 

Positive Sonora.id Pemerintah Indonesia mendukung 

dimasukkanya Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) dalam 

kerangka kerja prinsip-prinsip dan 

hak-hak dasar International 

Labour Organisation (ILO) di 

tempat kerja. Ia menambahkan, 

Indonesia mendukung kalimat 

yang diambil dari bahasa yang 

disepakati pada Pasal 1 Konvensi 

ILO No. 187 terkait tanggung 

jawab bersama. Begitu juga terkait 

terminologi, Indonesia 

mendukung penggunaan kata 

Environtment karena dinilai sudah 

sesuai dengan Konvensi ILO No. 

197. Pemerintah Indonesia juga 

disebutnya mendukung pemilihan 

Konvensi ILO No. 187 terkait 

pemilihan instrumen dasar, 

mengingat Konvensi tersebut 

memuat kerangka pelaksanaan K3 

termasuk kebijakan nasional, 

sistem nasional, dan program 

nasional. 

154. 01 

June 

2022 

Salut! Hyundai Gelontorkan 

Dana 1,1 T untuk Bantu 

Perusahaan Rintisan Lokal 

Positive Riau 24 Hyundai Motor Group dan 

Hyundai Motor Chung Mong-Koo 

Foundation akan bersama-sama 

menginvestasikan 100 miliar won 

(Rp1,1 T) untuk membina 

http://www.sonora.id/read/423306599/indonesia-dukung-masuknya-k3-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja
http://www.sonora.id/read/423306599/indonesia-dukung-masuknya-k3-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja
http://www.sonora.id/read/423306599/indonesia-dukung-masuknya-k3-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja
http://www.riau24.com/berita/baca/1654051479-salut-hyundai-gelontorkan-dana-11-t-untuk-bantu-perusahaan-rintisan-lokal
http://www.riau24.com/berita/baca/1654051479-salut-hyundai-gelontorkan-dana-11-t-untuk-bantu-perusahaan-rintisan-lokal
http://www.riau24.com/berita/baca/1654051479-salut-hyundai-gelontorkan-dana-11-t-untuk-bantu-perusahaan-rintisan-lokal
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perusahaan rintisan (start-up) 

lokal. Kwon O-kyu selaku ketua 

Yayasan Hyundai Motor Chung 

Mong-Koo dan Kong Young-woon, 

direktur Divisi Perencanaan 

Strategi Hyundai Motor, dan 

Menteri Tenaga Kerja dan Tenaga 

Kerja Lee Jeong-sik, hadir dalam 

acara tersebut. "Yayasan Hyundai 

Motor Chung Mong-Koo akan 

berusaha untuk memberikan 

semangat kewirausahaan dan 

tantangan dari pendiri kami Chung 

Mong-Koo kepada pengusaha 

muda melalui proyek ini," kata 

Kwon. Yayasan Hyundai Motor 

Chung Mong-Koo setiap tahun 

memilih perusahaan rintisan dan 

menawarkan bantuan keuangan 

kepada mereka. 

155. 01 

June 

2022 

Baru 6% ABK Miliki Sertifikat 

Keselamatan Dasar Perikanan 

Positive Media Indonesia MAYORITAS awak kapal perikanan 

yang bekerja di kapal ikan dalam 

negeri belum memiliki Sertifikat 

Keselamatan Dasar Perikanan atau 

BST-Fisheries yang menjadi 

prasayarat bekerja di laut dan 

kapal ikan. Abdi mengatakan 

bahwa hasil kajian yang dilakukan 

pihaknya di Pelabuhan Perikanan 

Samudera Muara Baru Jakarta 

menemukan rendahnya tingkat 

kepemilikan sertifikat dasar ABK. 

Untuk memperoleh sertifikat 

Keselamatan Dasar, ABK bisa 

mengikuti program pada 2 

kementerian namun standar biaya 

yang berbeda dan tidak sama 

antara KKP dan Kemenhub. 

"Jumlah pekerja ABK di Muara 

Baru diperkirakan mencapai 40 

ribu orang dan merupakan etalase 

pelabuhan perikanan modern di 

Indonesia, sehingga upaya 

pembehana perlu mulai dari sana. 

http://mediaindonesia.com/ekonomi/496167/baru-6-abk-miliki-sertifikat-keselamatan-dasar-perikanan
http://mediaindonesia.com/ekonomi/496167/baru-6-abk-miliki-sertifikat-keselamatan-dasar-perikanan
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156. 01 

June 

2022 

KKP Dorong Pembentukan 

Korporasi Nelayan Bangun 

Bisnis Terintegrasi 

Neutral Aktual Mewakili Plt Direktur Perizinan 

dan Kenelayanan KKP, Koordinator 

Kelembagaan dan Perlindungan 

Nelayan Lili Widodo mengatakan 

pengembangan kelembagaan 

nelayan dapat mendorong para 

nelayan lebih berdaya saing untuk 

berkompetisi mengembangkan 

usahanya dan menjadi pengaruh 

bagi nelayan yang lain. 

Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (KKP) mendorong 

kalangan nelayan agar dapat 

meningkatkan kapasitas 

kelembagaan dalam rangka 

membentuk korporasi nelayan 

guna membangun bisnis yang 

terintegrasi sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan 

mereka. 

157. 01 

June 

2022 

Berkolaborasi, LinkAja dan 

Kemnaker Dukung Para 

Peserta Pelatihan Siap Kerja 

Positive Itworks Kerja sama yang dijalankan 

LinkAja sejak Juni 2021 bersama 

Direktorat Jenderal Pembinaan 

Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas 

Kementerian Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia melibatkan 21 

Balai Latihan Kerja (BLK), Balai 

Besar Pengembangan Latihan 

Kerja (BBPLK) dan Balai Besar 

Peningkatan Produktivitas (BBPP) 

di seluruh Indonesia. Terkait hal 

tersebut, LinkAja telah 

menyalurkan dana penggantian 

survey kebekerjaan serta bantuan 

penggantian paket data/internet 

Program Tenaga Kerja Mandiri 

Pemula dengan total dana lebih 

dari Rp 1,5 miliar kepada lebih dari 

18 ribu peserta pelatihan kerja. 

Kolaborasi ini dilakukan bersama 

Kementerian Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia (Kemnaker) 

dengan menjadi media penyedia 

jasa pembayaran elektronik 

nasional dalam pencairan dana 

http://aktual.com/kkp-dorong-pembentukan-korporasi-nelayan-bangun-bisnis-terintegrasi
http://aktual.com/kkp-dorong-pembentukan-korporasi-nelayan-bangun-bisnis-terintegrasi
http://aktual.com/kkp-dorong-pembentukan-korporasi-nelayan-bangun-bisnis-terintegrasi
http://www.itworks.id/50850/berkolaborasi-linkaja-dan-kemnaker-dukung-para-peserta-pelatihan-siap-kerja.html
http://www.itworks.id/50850/berkolaborasi-linkaja-dan-kemnaker-dukung-para-peserta-pelatihan-siap-kerja.html
http://www.itworks.id/50850/berkolaborasi-linkaja-dan-kemnaker-dukung-para-peserta-pelatihan-siap-kerja.html
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penggantian berbentuk saldo dan 

voucher elektronik LinkAja. Dalam 

rentang periode Juni-Desember 

2021, dana penggantian pengisian 

survey kebekerjaan sebesar 

Rp50.000/survey pelatihan dalam 

bentuk saldo uang elektronik dan 

bantuan penggantian paket 

data/internet Program Tenaga 

Kerja Mandiri Pemula 2021 senilai 

Rp 100.000/peserta berupa 

voucher elektronik telah 

disalurkan melalui akun LinkAja 

masing-masing peserta dengan 

total lebih dari 18.000 peserta. 

158. 01 

June 

2022 

Pertahankan Prestasi Nasional, 

Kalimantan Selatan Dapatkan 

Penghargaan K3 7 Tahun 

Berturut-Turut 

Positive Rri Banjarmasin Belum lama tadi, Kementerian 

Tenaga Kerja (Kemenaker) 

memberikan anugerah pembina 

Penghargaan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) terbaik tahun 

2021, kepada 15 Gubernur di 

Indonesia, salah satunya Gubernur 

Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor 

dan ini menjadi raihan 7 tahun 

berturut-turut. Penghargaan 

Pembina K3 diserahkan langsung 

oleh Menteri Tenaga Kerja, Ida 

Fauziyah kepada Asisten 

Pemerintahan dan Kesra, Nurul 

Fajar Desira yang mewakili 

Gubernur Kalimantan Selatan. 

"Penghargaan ini diraih, karena 

Gubernur melalui Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi terus 

membina perusahaan yang ada di 

wilayah Kalimantan Selatan," 

ucapnya, Banjarmasin, Selasa 

(31/5/2022). Provinsi Kalimantan 

Selatan masuk ke jajaran 10 besar 

dari 34 Provinsi dalam 

penghargaan pembina K3 pada 

tahun 2022. 

http://rri.co.id/banjarmasin/daerah/1475545/pertahankan-prestasi-nasional-kalsel-dapatkan-penghargaan-k3-7-tahun-berturut-turut
http://rri.co.id/banjarmasin/daerah/1475545/pertahankan-prestasi-nasional-kalsel-dapatkan-penghargaan-k3-7-tahun-berturut-turut
http://rri.co.id/banjarmasin/daerah/1475545/pertahankan-prestasi-nasional-kalsel-dapatkan-penghargaan-k3-7-tahun-berturut-turut
http://rri.co.id/banjarmasin/daerah/1475545/pertahankan-prestasi-nasional-kalsel-dapatkan-penghargaan-k3-7-tahun-berturut-turut
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159. 01 

June 

2022 

Survei DFW Indonesia, 

Ternyata 94% ABK Tidak Punya 

Sertifikat 

Neutral Maritim News Koordinator Nasional Destructive 

Fishing Watch (DFW) Indonesia, 

Moh Abdi Suhufan mengatakan 

bahwa hasil kajian yang dilakukan 

pihaknya di Pelabuhan Perikanan 

Samudera Muara Baru Jakarta 

menemukan rendahnya tingkat 

kepemilikan sertifikat dasar ABK. 

Peneliti DFW Indonesia, Imam 

Trihatmadja meminta KKP dan 

Kemnaker melakukan pengawasan 

bersama dalam bentuk inspeksi 

terkait kondisi kerja awak kapal 

perikanan di PPS Muara Baru. 

160. 01 

June 

2022 

Delegasi Tripartit Indonesia 

Akan Hadiri Konferensi 

Ketenagakerjaan Internasional 

ke-110 di Swiss 

Neutral Tribun News "Kami berharap, dalam mengikuti 

sidang ILC kali ini Delegasi Tripartit 

Indonesia, nantinya dapat tetap 

serius dan berpartisipasi aktif 

dalam setiap agenda ILC. Delegasi 

Indonesia akan mengikuti 

Konferensi Ketenagakerjaan 

Internasional atau International 

Labour Conference (ILC) ke-110. 

Sidang Pleno akan dilaksanakan 

pada 6 sampai dengan 11 Juni 

2022 secara hibrid, di mana Sidang 

Pleno akan dihadiri langsung oleh 

anggota-anggota ILO secara 

terbatas di Jenewa, Swiss, dan 

sisanya akan mengikuti melalui 

sambungan video. 

161. 01 

June 

2022 

Indonesia Dukung Masuknya 

K3 dalam Prinsip dan Hak 

Dasar ILO di Tempat Kerja 

Positive Tribun News Pemerintah Indonesia mendukung 

dimasukannya Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) dalam 

kerangka kerja prinsip-prinsip dan 

hak-hak dasar International 

Labour Organisation (ILO) di 

tempat kerja. Ia menambahkan, 

Indonesia mendukung kalimat 

yang diambil dari bahasa yang 

disepakati pada Pasal 1 Konvensi 

ILO No. 187 terkait tanggung 

jawab bersama. Begitu juga terkait 

terminologi, Indonesia 

http://maritimnews.com/2022/06/survei-dfw-indonesia-ternyata-94-abk-tidak-punya-sertifikat
http://maritimnews.com/2022/06/survei-dfw-indonesia-ternyata-94-abk-tidak-punya-sertifikat
http://maritimnews.com/2022/06/survei-dfw-indonesia-ternyata-94-abk-tidak-punya-sertifikat
http://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2022/06/01/delegasi-tripartit-indonesia-akan-hadiri-konferensi-ketenagakerjaan-internasional-ke-110-di-swiss
http://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2022/06/01/delegasi-tripartit-indonesia-akan-hadiri-konferensi-ketenagakerjaan-internasional-ke-110-di-swiss
http://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2022/06/01/delegasi-tripartit-indonesia-akan-hadiri-konferensi-ketenagakerjaan-internasional-ke-110-di-swiss
http://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2022/06/01/delegasi-tripartit-indonesia-akan-hadiri-konferensi-ketenagakerjaan-internasional-ke-110-di-swiss
http://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2022/06/01/indonesia-dukung-masuknya-k3-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja
http://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2022/06/01/indonesia-dukung-masuknya-k3-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja
http://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2022/06/01/indonesia-dukung-masuknya-k3-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja
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mendukung penggunaan kata 

Environment karena dinilai sudah 

sesuai dengan Konvensi ILO No. 

197. Pemerintah Indonesia juga 

disebutnya mendukung pemilihan 

Konvensi ILO No. 187 terkait 

pemilihan instrumen dasar, 

mengingat Konvensi tersebut 

memuat kerangka pelaksanaan K3 

termasuk kebijakan nasional, 

sistem nasional, dan program 

nasional. 

162. 01 

June 

2022 

[TERBARU] Indonesia Dukung 

Masuknya K3 dalam Prinsip 

dan Hak Dasar ILO di Tempat 

Kerja - Ometraco.com 

Positive Ometraco.com Pemerintah Indonesia mendukung 

dimasukannya Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) dalam 

kerangka kerja prinsip-prinsip dan 

hak-hak dasar International 

Labour Organisation (ILO) di 

tempat kerja. Ia menambahkan, 

Indonesia mendukung kalimat 

yang diambil dari bahasa yang 

disepakati pada Pasal 1 Konvensi 

ILO No. 187 terkait tanggung 

jawab bersama. Begitu juga terkait 

terminologi, Indonesia 

mendukung penggunaan kata 

Environment karena dinilai sudah 

sesuai dengan Konvensi ILO No. 

197. Pemerintah Indonesia juga 

disebutnya mendukung pemilihan 

Konvensi ILO No. 187 terkait 

pemilihan instrumen dasar, 

mengingat Konvensi tersebut 

memuat kerangka pelaksanaan K3 

termasuk kebijakan nasional, 

sistem nasional, dan program 

nasional. 

163. 01 

June 

2022 

Lowongan Kerja PT Reksa 

Karya untuk Lulusan S1, Simak 

Kualifikasi Serta Posisi yang 

Dibutuhkan 

Positive Pikiran Rakyat 

Kabarbesuki 

PT Reksa Karya membuka 

lowongan kerja untuk job seekers 

yang lulusan S1, guna menempati 

posisi Admin Umum. Simak 

kualifikasi dan informasi lengkap 

yang diperlukan PT Reksa Karya 

untuk posisi Admin Umum, 

http://www.ometraco.com/179609/news/terbaru-indonesia-dukung-masuknya-k3-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja
http://www.ometraco.com/179609/news/terbaru-indonesia-dukung-masuknya-k3-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja
http://www.ometraco.com/179609/news/terbaru-indonesia-dukung-masuknya-k3-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja
http://www.ometraco.com/179609/news/terbaru-indonesia-dukung-masuknya-k3-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja
http://kabarbesuki.pikiran-rakyat.com/berita/pr-194616426/lowongan-kerja-pt-reksa-karya-untuk-lulusan-s1-simak-kualifikasi-serta-posisi-yang-dibutuhkan
http://kabarbesuki.pikiran-rakyat.com/berita/pr-194616426/lowongan-kerja-pt-reksa-karya-untuk-lulusan-s1-simak-kualifikasi-serta-posisi-yang-dibutuhkan
http://kabarbesuki.pikiran-rakyat.com/berita/pr-194616426/lowongan-kerja-pt-reksa-karya-untuk-lulusan-s1-simak-kualifikasi-serta-posisi-yang-dibutuhkan
http://kabarbesuki.pikiran-rakyat.com/berita/pr-194616426/lowongan-kerja-pt-reksa-karya-untuk-lulusan-s1-simak-kualifikasi-serta-posisi-yang-dibutuhkan
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sebagaimana dilansir Kabar Besuki 

dari Instagram @kemnaker. 

Berikut informasi terkait lowongan 

kerja PT Reksa Karya bagi job 

seekers yang lulusan S1. PT Reksa 

Karya adalah computer software, 

perusahaan pengembang aplikasi 

yang fokus pada platform website 

dan mobile. 

164. 01 

June 

2022 

Karyawan Kontrak Berhak 

Dapat Uang Kompensasi, 

Berapa Besar? 

Neutral Kompas Karyawan kontrak atau Perjanjian 

Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 

berhak atas uang kompensasi 

sejak diisahkannya Undang-

Undang Nomor 11 tahun 2020 

tentang Cipta Kerja. Uang 

Kompensasi diberikan kepada 

pekerja/buruh yang telah 

mempunyai masa kerja paling 

sedikit satu bulan secara terus-

menerus. Berapa besaran uang 

kompensasi? 

165. 01 

June 

2022 

Lowongan Kerja PT Astra 

International Tbk untuk 

Lulusan S1, Berikut Kualifikasi 

dan Cara Daftarnya 

Neutral Pikiran Rakyat 

Kabarbesuki 

Simak informasi lowongan kerja 

PT Astra International Tbk bagi 

jobseekers yang lulusan S1 

berikut. PT Astra International Tbk 

membuka lowongan kerja untuk 

job seekers yang bergelar Sarjana 

S1, guna menempati posisi Brand 

Communications Analyst. PT Astra 

International Tbk merupakan 

perusahaan bisnis yang bergerak 

dalam bidang otomotif, jasa 

keuangan, alat berat, 

pertambangan, konstruksi dan 

energy, agribisnis, infrastruktur 

dan logistic, serta teknologi 

informasi. 

166. 01 

June 

2022 

Simak Ya! Berikut Aturan 

Karyawan Kontrak Dapat 

Kompensasi 

Positive Okezone Pekerja kontrak tak perlu khawatir 

jika sudah memasuki waktu 

selesai kontrak kerja. Hal ini 

dikarenakan pemerintah melalui 

Kementrian Ketenagakerjaan akan 

memberi uang kompensasi 

berdasarkan perjanjian kerja 

http://www.kompas.com/tren/read/2022/06/01/110000065/karyawan-kontrak-berhak-dapat-uang-kompensasi-berapa-besar-
http://www.kompas.com/tren/read/2022/06/01/110000065/karyawan-kontrak-berhak-dapat-uang-kompensasi-berapa-besar-
http://www.kompas.com/tren/read/2022/06/01/110000065/karyawan-kontrak-berhak-dapat-uang-kompensasi-berapa-besar-
http://kabarbesuki.pikiran-rakyat.com/berita/pr-194616523/lowongan-kerja-pt-astra-international-tbk-untuk-lulusan-s1-berikut-kualifikasi-dan-cara-daftarnya
http://kabarbesuki.pikiran-rakyat.com/berita/pr-194616523/lowongan-kerja-pt-astra-international-tbk-untuk-lulusan-s1-berikut-kualifikasi-dan-cara-daftarnya
http://kabarbesuki.pikiran-rakyat.com/berita/pr-194616523/lowongan-kerja-pt-astra-international-tbk-untuk-lulusan-s1-berikut-kualifikasi-dan-cara-daftarnya
http://kabarbesuki.pikiran-rakyat.com/berita/pr-194616523/lowongan-kerja-pt-astra-international-tbk-untuk-lulusan-s1-berikut-kualifikasi-dan-cara-daftarnya
http://economy.okezone.com/read/2022/05/31/320/2603442/simak-ya-berikut-aturan-karyawan-kontrak-dapat-kompensasi
http://economy.okezone.com/read/2022/05/31/320/2603442/simak-ya-berikut-aturan-karyawan-kontrak-dapat-kompensasi
http://economy.okezone.com/read/2022/05/31/320/2603442/simak-ya-berikut-aturan-karyawan-kontrak-dapat-kompensasi
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waktu tertentu (PKWT). Perjanjian 

kerja waktu tertentu ini salah satu 

yang wajib ada pada suatu 

perusahaan, dikarenakan adanya 

hak bagi karyawan yang bekerja 

dengan sistem kontrak. Hal 

tersebut telah diatur dalam 

Peraturan pemerintah pasal 15 

Nomor 35 tahun 2021 tentang 

Perjanjian kerja waktu tertentu, 

Alih daya, waktu, kerja dan 

istirahat dan pemutusan 

hubungan kerja. 

167. 01 

June 

2022 

Bos Sering Tolak Ide 

Karyawan? Coba Ikuti Cara Ini 

Negative Jagoloncat.com JAKARTA- Cara agar bos di 

perusahaan Anda tak selalu 

menolak ide bawahannya. 

Berdiskusi antara atasan dan 

bawahan dalam bumi kerja tentu 

hal yang sering dilakukan. Namun, 

ada juga atasan yang sering tak 

setuju dengan berbagai ide atau 

saran dari bawahannya. Lantas, 

bagaimana agar bos Anda tak 

selalu menolak ide karyawannya?. 

168. 01 

June 

2022 

PLN dan Mitra Kolaborasi 

Terapkan Manajemen Anti 

Penyuapan Ciptakan Iklim 

Usaha Bersih 

Positive Mediaotentik Penerapan SMAP (Sistem 

Manajemen Anti Penyuapan) juga 

mendorong semua pihak baik PLN 

atau Vendor/Mitra dapat 

melaksanakan prinsip 4 NO's yaitu 

No Bribery (hindari/menolak 

segala bentuk suap menyuap dan 

pemerasan), No Kickback 

(hindari/menolak meminta komisi, 

tanda terima kasih baik dalam 

bentuk uang dan dalam bentuk 

lainnya), No Gift (hindari/menolak 

penerimaan/ pemberian hadiah 

atau gratifikasi yang bertentangan 

dengan peraturan dan ketentuan 

yang berlaku) dan No Luxurious 

Hospitality (hindari/menolak 

penyambutan dan jamuan yang 

berlebihan). I Gede Agung Sindu 

Putra, General Manager PLN UID 

http://jagoloncat.com/bos-sering-tolak-ide-karyawan-coba-ikuti-cara-ini-59549.html
http://jagoloncat.com/bos-sering-tolak-ide-karyawan-coba-ikuti-cara-ini-59549.html
http://mediaotentik.com/read/12483/pln-dan-mitra-kolaborasi-terapkan-manajemen-anti-penyuapan-ciptakan-iklim-usaha-bersih
http://mediaotentik.com/read/12483/pln-dan-mitra-kolaborasi-terapkan-manajemen-anti-penyuapan-ciptakan-iklim-usaha-bersih
http://mediaotentik.com/read/12483/pln-dan-mitra-kolaborasi-terapkan-manajemen-anti-penyuapan-ciptakan-iklim-usaha-bersih
http://mediaotentik.com/read/12483/pln-dan-mitra-kolaborasi-terapkan-manajemen-anti-penyuapan-ciptakan-iklim-usaha-bersih


 

96 

 

Lampung mengatakan bahwa 

sejalan dengan visi dan misi PLN, 

pelaksanaan Sistem Manajemen 

Anti Penyuapan akan mendorong 

PLN menjadi lebih lincah, lebih 

efektif dan lebih optimal. Hal itu 

dilakukan guna memastikan 

berjalannya implementasi SNI ISO 

37001:2016 Sistem Manajemen 

Anti Penyuapan di lingkungan PLN 

UID Lampung. Collective Action 

merupakan agenda tahunan yang 

dilaksanakan setiap semester 

dengan melibatkan seluruh 

Vendor/Mitra Kerja PLN UID 

Lampung. 

169. 01 

June 

2022 

Mengintip Peluang Kerja Baru 

di Era Digitalisasi 

Positive Liputan 6 Beberapa waktu belakangan ini 

cukup ramai pemberitaan terkait 

sejumlah perusahaan startup yang 

terkenal di Indonesia melakukan 

PHK massal terhadap karyawan. 

Faktor makro ekonomi secara 

global yang penuh ketidakpastian 

selama pandemi Covid-19 dua 

tahun terakhir ini dianggap 

sebagai salah satu faktor utama. 

Namun apakah fenomena ini akan 

menjadi awal ledakan gelembung 

(bubble burst) startup di 

Indonesia?. Gelombang PHK 

massal yang kemungkinan besar 

akan melanda startup di Indonesia 

dalam waktu dekat semakin 

memperburuk keadaan yang 

sudah terjadi karena COVID-19. 

170. 01 

June 

2022 

PLN dan Mitra Kolaborasi 

Terapkan Manajemen Anti 

Penyuapan Guna Ciptakan 

Iklim Usaha Sehat dan Bersih 

Positive Cahya Media Penerapan SMAP (Sistem 

Manajemen Anti Penyuapan) juga 

mendorong semua pihak baik PLN 

atau Vendor/Mitra dapat 

melaksanakan prinsip 4 NO's yaitu 

No Bribery (hindari/menolak 

segala bentuk suap menyuap dan 

pemerasan), No Kickback 

(hindari/menolak meminta komisi, 

http://www.liputan6.com/bisnis/read/4975863/mengintip-peluang-kerja-baru-di-era-digitalisasi
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4975863/mengintip-peluang-kerja-baru-di-era-digitalisasi
http://cahyamedia.co.id/pln-dan-mitra-kolaborasi-terapkan-manajemen-anti-penyuapan-guna-ciptakan-iklim-usaha-sehat-dan-bersih
http://cahyamedia.co.id/pln-dan-mitra-kolaborasi-terapkan-manajemen-anti-penyuapan-guna-ciptakan-iklim-usaha-sehat-dan-bersih
http://cahyamedia.co.id/pln-dan-mitra-kolaborasi-terapkan-manajemen-anti-penyuapan-guna-ciptakan-iklim-usaha-sehat-dan-bersih
http://cahyamedia.co.id/pln-dan-mitra-kolaborasi-terapkan-manajemen-anti-penyuapan-guna-ciptakan-iklim-usaha-sehat-dan-bersih
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tanda terima kasih baik dalam 

bentuk uang dan dalam bentuk 

lainnya), No Gift (hindari/menolak 

penerimaan/ pemberian hadiah 

atau gratifikasi yang bertentangan 

dengan peraturan dan ketentuan 

yang berlaku) dan No Luxurious 

Hospitality (hindari/menolak 

penyambutan dan jamuan yang 

berlebihan). I Gede Agung Sindu 

Putra, General Manager PLN UID 

Lampung mengatakan bahwa 

sejalan dengan visi dan misi PLN, 

pelaksanaan Sistem Manajemen 

Anti Penyuapan akan mendorong 

PLN menjadi lebih lincah, lebih 

efektif dan lebih optimal. Hal itu 

dilakukan guna memastikan 

berjalannya implementasi SNI ISO 

37001:2016 Sistem Manajemen 

Anti Penyuapan di lingkungan PLN 

UID Lampung. Sehingga 

diharapkan dapat tercipta iklim 

usaha yang sehat dan bersih. 

171. 01 

June 

2022 

Lowongan Kerja Besar-Besaran 

di PT Aneka Gas Industri untuk 

Lulusan D3/S1 Semua Jurusan 

- JogoBoyo #JagaNKRI 

Neutral Jogoboyo.com PT Aneka Gas Industri (AGI) Tbk 

adalah perusahaan gas industri 

yang pertama di Indonesia dan 

merupakan bagian Samator 

Group. Berikut belasan lowongan 

kerja di PT Aneka Gas Industri 

pada 2022 ini. Perusahaan gas ini 

memiliki jaringan distribusi 

terbesar di Indonesia. 

Berkecimpung lama di dunia 

bisnis, kini AGI menjadi pemain 

gas industri terbesar di Indonesia. 

172. 01 

June 

2022 

Hari Buruh Internasional 2022, 

PTPN IV Terima 35 Jenis 

Penghargaan dari Kemnaker RI 

Positive Koran Bumn SEVP Business Support PTPN IV 

Budi Susanto mengatakan, PTPN 

IV menerima penghargaan K3 

sebanyak 35 jenis penghargaan 

dari Direktorat Jenderal 

Pengawasan Ketenagakerjaan dan 

K3 Kemnaker RI yang terdiri dari 

SMK3 (sertifikat Emas dan 

http://www.jogoboyo.com/lowongan-kerja-besar-besaran-di-pt-aneka-gas-industri-untuk-lulusan-d3-s1-semua-jurusan
http://www.jogoboyo.com/lowongan-kerja-besar-besaran-di-pt-aneka-gas-industri-untuk-lulusan-d3-s1-semua-jurusan
http://www.jogoboyo.com/lowongan-kerja-besar-besaran-di-pt-aneka-gas-industri-untuk-lulusan-d3-s1-semua-jurusan
http://www.jogoboyo.com/lowongan-kerja-besar-besaran-di-pt-aneka-gas-industri-untuk-lulusan-d3-s1-semua-jurusan
http://koranbumn.com/hari-buruh-internasional-2022-ptpn-iv-terima-35-jenis-penghargaan-dari-kemnaker-ri
http://koranbumn.com/hari-buruh-internasional-2022-ptpn-iv-terima-35-jenis-penghargaan-dari-kemnaker-ri
http://koranbumn.com/hari-buruh-internasional-2022-ptpn-iv-terima-35-jenis-penghargaan-dari-kemnaker-ri
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Bendera Emas), Zero Accident 

(Kecelakaan Nihil) dan 

pencegahan & penanggulangan 

HIV-Aids. Dalam rangka 

memperingati Hari Buruh 

Internasional Tahun 2022, PT 

Perkebunan Nusantara IV 

menerima penghargaan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(K3) dari Kementerian 

Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia (Kemnaker RI) periode 

tahun 2021. Penghargaan ini 

diterima oleh SEVP Business 

Support PTPN IV Budi Susanto, 

yang diserahkan Gubernur 

Sumatera Utara di Aula Tengku 

Rizal Nurdin, Jumat (27/5/2022). 

173. 01 

June 

2022 

BSU BPJS Ketenagakerjaan 

2022 Bisa Cair Juni, Akhirnya 

Kemnaker Beri Penjelasan 

Positive Ayo Semarang BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 

sebesar Rp1 juta kemungkinan 

bisa cair bulan Juni 2022. Sempat 

dijanjikan cair pada bulan April, 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 

ternyata batal dibagikan. 

Diketahui, Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

sedang merampungkan regulasi 

teknis pelaksanaan BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 bersama 

Kementerian Keuangan. Berikut 

cara cek daftar penerima BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022:. 

174. 01 

June 

2022 

Bos Sering Tolak Ide 

Karyawan? Coba Ikuti Cara Ini 

Negative Okezone Cara agar bos di perusahaan Anda 

tak selalu menolak ide 

bawahannya. Berdiskusi antara 

atasan dan bawahan dalam dunia 

kerja tentu hal yang sering 

dilakukan. Namun, ada juga 

atasan yang sering tak setuju 

dengan berbagai ide atau saran 

dari bawahannya. Lantas, 

bagaimana agar bos Anda tak 

selalu menolak ide karyawannya?. 

http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773505690/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-bisa-cair-juni-akhirnya-kemnaker-beri-penjelasan
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773505690/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-bisa-cair-juni-akhirnya-kemnaker-beri-penjelasan
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773505690/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-bisa-cair-juni-akhirnya-kemnaker-beri-penjelasan
http://economy.okezone.com/read/2022/05/31/622/2603041/bos-sering-tolak-ide-karyawan-coba-ikuti-cara-ini
http://economy.okezone.com/read/2022/05/31/622/2603041/bos-sering-tolak-ide-karyawan-coba-ikuti-cara-ini
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175. 01 

June 

2022 

BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 

2022 Rp1 Juta Cair Juni? - Ayo 

Indonesia 

Neutral Ayoindonesia.com AYOINDONESIA.COM- BSU BLT 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 

juta cair kapan? Apakah BSU BLT 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 

juta cair Juni? Tentunya, jika 

pencairan BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta ini 

semakin mundur dari janji 

sebelumnya, kepercayaan pekerja 

terhadap Kementerian 

Ketenagakerjaan alias Kemnaker 

diperkirakan semakin turun. Saat 

ini saja, netizen menanggapi 

negatif cara kerja Kemnaker 

terhadap pencairan dana BSU BLT 

BPJS Ketenagakerjaan 2022. 

176. 01 

June 

2022 

LinkAja Salurkan Dana Lebih 

dari Rp 1,5 Miliar Kepada 

Peserta Pelatihan Kerja 

Neutral Kontan Terkait hal ini, LinkAja telah 

menyalurkan dana penggantian 

survei kebekerjaan serta bantuan 

penggantian paket data/internet 

Program Tenaga Kerja Mandiri 

Pemula dengan total dana lebih 

dari Rp 1,5 miliar kepada lebih dari 

18 ribu peserta pelatihan kerja. 

Dalam rentang periode Juni-

Desember 2021, dana 

penggantian pengisian survei 

kebekerjaan sebesar 

Rp50.000/survei pelatihan dalam 

bentuk saldo uang elektronik dan 

bantuan penggantian paket 

data/internet Program Tenaga 

Kerja Mandiri Pemula 2021 senilai 

Rp 100.000/peserta berupa 

voucher elektronik telah 

disalurkan melalui akun LinkAja 

masing-masing peserta dengan 

total lebih dari 18.000 peserta. 

Kerja sama yang dijalankan 

LinkAja sejak Juni 2021 bersama 

Direktorat Jenderal Pembinaan 

Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas 

Kementerian Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia melibatkan 21 

Balai Latihan Kerja (BLK), Balai 

http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013505905/bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-cair-juni
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013505905/bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-cair-juni
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013505905/bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-cair-juni
http://keuangan.kontan.co.id/news/linkaja-salurkan-dana-lebih-dari-rp-15-miliar-kepada-peserta-pelatihan-kerja
http://keuangan.kontan.co.id/news/linkaja-salurkan-dana-lebih-dari-rp-15-miliar-kepada-peserta-pelatihan-kerja
http://keuangan.kontan.co.id/news/linkaja-salurkan-dana-lebih-dari-rp-15-miliar-kepada-peserta-pelatihan-kerja
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Besar Pengembangan Latihan 

Kerja (BBPLK) dan Balai Besar 

Peningkatan Produktivitas (BBPP) 

di seluruh Indonesia. Sebagai satu-

satunya layanan transaksi 

keuangan digital yang diprakarsai 

melalui sinergi BUMN, PT Fintek 

Karya Nusantara (LinkAja) 

menyadari besarnya peluang 

perusahaan untuk mendukung 

berbagai program pemerintah 

yang bertujuan meningkatkan 

produktivitas para penggunanya. 

177. 01 

June 

2022 

Bangun Bisnis Terintegrasi, 

KKP Dorong Pembentukan 

Korporasi Nelayan 

Neutral Sariagri Bangun Bisnis Terintegrasi, KKP 

Dorong Pembentukan Korporasi 

Nelayan KKP Hentikan Nelayan 

Malaysia Lakukan Pengeboman 

Ikan di Perairan Indonesia. 

"Pengembangan korporasi 

nelayan terus didorong 

pemerintah agar memiliki bisnis 

proses yang terintegrasi dari hulu 

ke hilir," kata Lili Widodo saat m 

ewakili Plt Direktur Perizinan dan 

Kenelayanan KKP, Koordinator 

Kelembagaan dan Perlindungan 

Nelayan di Jakarta, Rabu (1/6). 

178. 01 

June 

2022 

Indonesia Dukung Masuknya 

K3 dalam Prinsip dan Hak 

Dasar ILO di Tempat Kerja 

Positive Infopublik.id Pemerintah Indonesia mendukung 

dimasukkanya Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) dalam 

kerangka kerja prinsip-prinsip dan 

hak-hak dasar International 

Labour Organisation (ILO) di 

tempat kerja. Ia menambahkan, 

Indonesia mendukung kalimat 

yang diambil dari bahasa yang 

disepakati pada Pasal 1 Konvensi 

ILO Nomor 187 terkait tanggung 

jawab bersama. Begitu juga terkait 

terminologi, Indonesia 

mendukung penggunaan kata 

Environtment karena dinilai sudah 

sesuai dengan Konvensi ILO 

Nomor 197. Pemerintah Indonesia 

http://perikanan.sariagri.id/97137/bangun-bisnis-terintegrasi-kkp-dorong-pembentukan-korporasi-nelayan
http://perikanan.sariagri.id/97137/bangun-bisnis-terintegrasi-kkp-dorong-pembentukan-korporasi-nelayan
http://perikanan.sariagri.id/97137/bangun-bisnis-terintegrasi-kkp-dorong-pembentukan-korporasi-nelayan
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/636663/indonesia-dukung-masuknya-k3-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/636663/indonesia-dukung-masuknya-k3-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/636663/indonesia-dukung-masuknya-k3-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja
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juga disebutnya mendukung 

pemilihan Konvensi ILO No. 187 

terkait pemilihan instrumen dasar, 

mengingat Konvensi tersebut 

memuat kerangka pelaksanaan K3 

termasuk kebijakan nasional, 

sistem nasional, dan program 

nasional. 

179. 01 

June 

2022 

Harmonisasi RUU KIA, Aturan 

Hak Cuti Melahirkan Masih 

jadi Sorotan 

Negative Detak.co Badan Legislasi (Baleg) DPR RI 

menggelar rapat harmonisasi 

Rancangan Undang-undang 

Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU 

KIA) di Gedung Nusantara I, 

Senayan, Jakarta, Selasa 

(31/5/2022). Pada Pasal 5 Ayat 2 

RUU KIA tertuang bahwa setiap 

ibu bekerja berhak untuk 

mendapatkan cuti melahirkan 

paling sedikit 6 bulan serta adanya 

masa istirahat bagi ibu yang 

mengalami keguguran. Anggota 

Baleg DPR RI Sondang Tiar Debora 

Tampubolon mengingatkan 

perlunya telaah lebih lanjut 

apakah pasal-pasal yang ada di 

RUU ini bersinggungan maupun 

bertentangan dengan undang-

undang lainnya. Serta dengan 

kompensasi-kompensasi yang 

seharusnya memang sudah 

didapatkan, supaya ini tidak 

menjadi kontraproduktif dengan 

undang-undang yang lain," 

ungkapnya. 

180. 01 

June 

2022 

Update Bantuan BSU Rp 1 

Juta, Pemotor Harus Rajin Cek 

Rekening 

Positive Motorplus-online Masih agak lama ini prosesnya 

(pembahasan regulasi subsidi 

upah)," ungkapnya dikutip dari 

kompas.com. Sebagai informasi, 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

diberikan kepada karyawan 

dengan penghasilan perbulannya 

di bawah Rp 3,5 juta. Pasalnya 

hingga awal Juni ini penyaluran 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

http://detak.co/detail/berita/harmonisasi-ruu-kia-aturan-hak-cuti-melahirkan-masih-jadi-sorotan
http://detak.co/detail/berita/harmonisasi-ruu-kia-aturan-hak-cuti-melahirkan-masih-jadi-sorotan
http://detak.co/detail/berita/harmonisasi-ruu-kia-aturan-hak-cuti-melahirkan-masih-jadi-sorotan
http://www.motorplus-online.com/read/253306945/update-bantuan-bsu-rp-1-juta-pemotor-harus-rajin-cek-rekening
http://www.motorplus-online.com/read/253306945/update-bantuan-bsu-rp-1-juta-pemotor-harus-rajin-cek-rekening
http://www.motorplus-online.com/read/253306945/update-bantuan-bsu-rp-1-juta-pemotor-harus-rajin-cek-rekening
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belum kunjung terealisasi. Padahal 

pemerintah telah memastikan 

adanya penyaluran kembali BSU 

untuk pekerja swasta dengan 

pendapatan minimal Rp 3,5 juta. 

Sama seperti tahun sebelumnya, 

bantuan diberikan sebesar Rp 500 

ribu selama dua bulan, jadi total 

yang diterima adalah Rp 1 juta. 

181. 01 

June 

2022 

5 Dampak Psikologis Bagi 

Pekerja karena BSU 2022 Tak 

Kunjung Cair - Ayo Indonesia 

Negative Ayoindonesia.com AYOINDONESIA.COM- Siapa 

sangka jika ada 5 dampak 

psikologis bagi pekerja karena BSU 

2022 tak kunjung cair. 5 dampak 

psikologis bagi pekerja yang akan 

kami bahas di bawah ini 

berhubungan dengan BSU 2022 

yang tidak kunjung cair sejak 

beberapa bulan lalu. Apa saja 

dampak psikologis tersebut? 

Simak ulasan lengkapnya di bawah 

ini. 

182. 01 

June 

2022 

94 Persen ABK Kapal Ikan Tak 

Punya Sertifikat 

Neutral Liputan 6 "Sebagian besar atau 94 persen 

awak kapal perikanan yang kami 

survey tidak memiliki sertifikat 

dasar sebagai ABK kapal ikan," 

kata Abdi, Rabu (1/6/2022). 

Mayoritas anak buah kapal (ABK) 

atau awak kapal perikanan yang 

bekerja di kapal ikan dalam negeri 

belum memiliki sertifikat yang 

menjadi prasayarat bekerja di laut 

dan kapal ikan. Koordinator 

Nasional DFW Indonesia Moh Abdi 

Suhufan mengatakan, hasil kajian 

yang dilakukan pihaknya di 

Pelabuhan Perikanan Samudera 

Muara Baru Jakarta menemukan 

rendahnya tingkat kepemilikan 

sertifikat dasar ABK. Sertifikat 

yang dimaksud adalah Sertifikat 

Keselamatan Dasar Perikanan atau 

BST-Fisheries. 

http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013506094/5-dampak-psikologis-bagi-pekerja-karena-bsu-2022-tak-kunjung-cair
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013506094/5-dampak-psikologis-bagi-pekerja-karena-bsu-2022-tak-kunjung-cair
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013506094/5-dampak-psikologis-bagi-pekerja-karena-bsu-2022-tak-kunjung-cair
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4975827/94-persen-abk-kapal-ikan-tak-punya-sertifikat
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4975827/94-persen-abk-kapal-ikan-tak-punya-sertifikat
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183. 01 

June 

2022 

Aturan Uang Kompensasi 

untuk Pekerja Kontrak, Simak 

Ya! 

Positive Okezone Uang Kompensasi diberikan 

kepada Pekerja/Buruh yang telah 

mempunyai masa kerja paling 

sedikit satu bulan secara terus 

menerus," tulis akun tersebut. 

Pekerja dengan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) berhak 

mendapat uang kompensasi saat 

kontraknya berakhir. "Pengusaha 

wajib memberikan uang 

kompensasi kepada Pekerja/Buruh 

yang hubungan kerjanya 

berdasarkan PKWT. Hal itu sesuai 

dengan aturan dari Kementerian 

Ketenagakerjaan yang dikutip dari 

Instagram resmi @Kemnaker pada 

Rabu (1/6/2022), soal uang 

kompensasi pekerja kontrak. 

184. 01 

June 

2022 

Perusahaan Tak Daftar Dikenai 

Sanksi 

Positive Kalteng Today Perusahaan yang tidak 

melaksanakannya bakal diberikan 

sanksi, " Ungkap Kepala Dinas 

Transmigrasi dan Tenaga Kerja 

Kabupaten Katingan H Hariawan, 

Selasa (31/5/2022). " Perusahaan 

harus memperhatikan hal dari 

tenaga kerja yang sudah 

ditetapkan melalui peraturan. 

Kebijakan pemerintah yang 

menginstruksikan seluruh 

perusahaan untuk mendaftarkan 

karyawannya kedalam jaminan 

sosial tenaga kerja melalui 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja 

Nomor 07 Tahun 2017. Berkaitan 

dengan kebijakan pemerintah 

pusat tersebut, seluruh 

perusahaan wajib mendaftarkan 

tenaga kerja kedalam peserta BPJS 

Ketenagakerjaan. 

185. 01 

June 

2022 

Masuk Bulan Juni, Kapan BSU 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 

Cair? Ini Jawaban dari 

Kemnaker! 

Neutral Ayo Bandung Sudah memasuki bulan Juni, 

kapan BSU BPJS Ketenagakerjaan 

2022 cair? Pencairan BSU BPJS 

Ketenagakerjaan tahun 2022 ini 

sebelumnya dikabarkan akan cair 

http://economy.okezone.com/read/2022/05/31/622/2603071/aturan-uang-kompensasi-untuk-pekerja-kontrak-simak-ya
http://economy.okezone.com/read/2022/05/31/622/2603071/aturan-uang-kompensasi-untuk-pekerja-kontrak-simak-ya
http://economy.okezone.com/read/2022/05/31/622/2603071/aturan-uang-kompensasi-untuk-pekerja-kontrak-simak-ya
http://kaltengtoday.com/perusahaan-tak-daftar-dikenai-sanksi
http://kaltengtoday.com/perusahaan-tak-daftar-dikenai-sanksi
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793506342/masuk-bulan-juni-kapan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-ini-jawaban-dari-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793506342/masuk-bulan-juni-kapan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-ini-jawaban-dari-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793506342/masuk-bulan-juni-kapan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-ini-jawaban-dari-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793506342/masuk-bulan-juni-kapan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-ini-jawaban-dari-kemnaker
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pada bulan April. : Politikus 

Bicarakan Makna di Balik Hari 

Pancasila yang Jatuh 1 Juni. Lalu, 

kapan BSU BPJS Ketenagakerjaan 

2022 akan cair?. : Update! Simak 

jawaban dari Kemnaker. 

186. 01 

June 

2022 

BSU BLT BPJS Kesehatan atau 

Bantuan Subsidi Upah 2022 

Cair Bulan Ini? - Ayo Indonesia 

Positive Ayoindonesia.com AYOINDONESIA.COM- BSU 

Bantuan Subsidi Upah 2022 yang 

pada awalnya akan cair dan 

diterima pekerja dan buruh 

sebelum lebaran 2022 kemarin, 

hingga akhir Mei ini belum 

menemui titik terang. Pada hari 

Minggu, 31 2022 ini, pencairan 

BSU Bantuan Subsidi Upah 2022 

pekerja dan buruh belum kunjung 

cair, dan pertanyaan soal kapan 

BSU atau Bantuan Subsidi Upah 

2022 ini akan cair semakin banyak 

berdatangan. Syarat penerima 

BSU Bantuan Subsidi Upah 2022 1) 

Warga Negara Indonesia 

dibuktikan dengan memiliki NIK. 

BSU Bantuan Subsidi Upah 2022 

Pekerja dan Buruh Cair Awal Juni? 

187. 01 

June 

2022 

KKP dorong pembentukan 

korporasi nelayan bangun 

bisnis terintegrasi 

Neutral Elshinta Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (KKP) mendorong 

kalangan nelayan agar dapat 

meningkatkan kapasitas 

kelembagaan dalam rangka 

membentuk korporasi nelayan 

guna membangun bisnis yang 

terintegrasi sehingga dapat 

meningkatkan kesejahteraan 

mereka. "Pengembangan 

korporasi nelayan terus didorong 

pemerintah agar memiliki bisnis 

proses yang terintegrasi dari hulu 

ke hilir," kata Lili Widodo. 

Mewakili Plt Direktur Perizinan 

dan Kenelayanan KKP, Koordinator 

Kelembagaan dan Perlindungan 

Nelayan Lili Widodo dalam rilis 

yang diterima di Jakarta, Rabu, 

http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013506411/bsu-blt-bpjs-kesehatan-atau-bantuan-subsidi-upah-2022-cair-bulan-ini
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013506411/bsu-blt-bpjs-kesehatan-atau-bantuan-subsidi-upah-2022-cair-bulan-ini
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013506411/bsu-blt-bpjs-kesehatan-atau-bantuan-subsidi-upah-2022-cair-bulan-ini
http://elshinta.com/news/269766/2022/06/01/kkp-dorong-pembentukan-korporasi-nelayan-bangun-bisnis-terintegrasi
http://elshinta.com/news/269766/2022/06/01/kkp-dorong-pembentukan-korporasi-nelayan-bangun-bisnis-terintegrasi
http://elshinta.com/news/269766/2022/06/01/kkp-dorong-pembentukan-korporasi-nelayan-bangun-bisnis-terintegrasi
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mengatakan pengembangan 

kelembagaan nelayan dapat 

mendorong para nelayan lebih 

berdaya saing untuk berkompetisi 

mengembangkan usahanya dan 

menjadi pengaruh bagi nelayan 

yang lain. Hal ini juga sejalan 

dengan program prioritas nasional 

2020-2024 untuk 

mengembangkan korporasi 

nelayan," ujar Lili. 

188. 01 

June 

2022 

Indonesia Dukung 

Dimasukkannya K3 dalam 

Prinsip dan Hak Dasar ILO di 

Tempat Kerja - 

SUARAKALBAR.CO.ID 

Positive Suarakalbar.co.id Direktur Jenderal Pembinaan 

Pengawasan dan Ketenagakerjaan 

dan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (Binwasnaker & K3) 

Kementerian Ketenagakerjaan, 

Haiyani Rumondang mengatakan, 

Indonesia mendukung 

dimasukkanya Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) dalam 

kerangka kerja prinsip-prinsip dan 

hak-hak dasar International 

Labour Organisation (ILO) di 

tempat kerja. Ia menambahkan, 

Indonesia mendukung kalimat 

yang diambil dari bahasa yang 

disepakati pada Pasal 1 Konvensi 

ILO No. 187 terkait tanggung 

jawab bersama. Begitu juga terkait 

terminologi, Indonesia 

mendukung penggunaan kata 

"environtment", karena dinilai 

sudah sesuai dengan Konvensi ILO 

No. 197. Pemerintah Indonesia 

juga disebutnya mendukung 

pemilihan Konvensi ILO No. 187 

terkait pemilihan instrumen dasar, 

mengingat Konvensi tersebut 

memuat kerangka pelaksanaan K3 

termasuk kebijakan nasional, 

sistem nasional, dan program 

nasional. 

http://www.suarakalbar.co.id/2022/06/indonesia-dukung-dimasukkannya-k3-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja
http://www.suarakalbar.co.id/2022/06/indonesia-dukung-dimasukkannya-k3-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja
http://www.suarakalbar.co.id/2022/06/indonesia-dukung-dimasukkannya-k3-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja
http://www.suarakalbar.co.id/2022/06/indonesia-dukung-dimasukkannya-k3-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja
http://www.suarakalbar.co.id/2022/06/indonesia-dukung-dimasukkannya-k3-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja
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189. 01 

June 

2022 

Pengiriman 60 Pekerja Migran 

ke Polandia di Gagalkan Polda 

Nusa Tenggara Barat 

Negative Satu Juang Mataram- Tim Unit Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (TPPO) 

Direktorat Reserse Kriminal 

Umum Polda Nusa Tenggara Barat 

(Nusa Tenggara Barat) 

menggagalkan pengiriman 60 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

tujuan Polandia. Kepala Subbidang 

Remaja, Anak, dan Wanita 

(Renakta) Ditreskrimum Polda 

Nusa Tenggara Barat Ajun 

Komisaris Besar Polisi Ni Made 

Pujawati mengungkapkan adanya 

dugaan pelanggaran prosedur 

perekrutan 60 PMI. Salah satunya 

dengan memberikan pelatihan 

pemantapan kemampuan untuk 

dapat bekerja di Polandia. 

Pujawati menuturkan, kasus ini 

sudah masuk tahap penahanan 

ketiga tersangka di Rutan Polda 

Nusa Tenggara Barat. 

190. 01 

June 

2022 

Cek BSU 2022 dengan Login 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, 

Pekerja Ciri Ini Bakal Dapat 

Bantuan Kemnaker? 

Neutral Pikiran Rakyat Depok Segera cek BSU 2022 dengan login 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. 

Namun untuk memastikan 

nantinya akan dapat bantuan Rp1 

juta dari Kemnaker, Anda bisa 

lebih dulu mendaftarkan diri di 

link bsu.kemnaker.go.id dan 

melakukan cek BSU 2022 dengan 

login 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. 

Berikut secara lengkap cara cek 

BSU 2022 dan lima ciri penerima 

bantuan Rp1 juta dari Kemnaker 

berdarkan penyaluran di tahun 

sebelumnya. 1. Login 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id 

untuk cek BSU 2022 yang nantinya 

akan dapat bantuan Rp1 juta dari 

Kemnaker. Ini lima ciri pekerja 

yang akan menjadi penerima 

bantuan Rp1 juta dari Kemnaker. 

http://satujuang.com/pengiriman-60-pekerja-migran-ke-polandia-di-gagalkan-polda-ntb
http://satujuang.com/pengiriman-60-pekerja-migran-ke-polandia-di-gagalkan-polda-ntb
http://satujuang.com/pengiriman-60-pekerja-migran-ke-polandia-di-gagalkan-polda-ntb
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094616310/cek-bsu-2022-dengan-login-bsubpjsketenagakerjaangoid-pekerja-ciri-ini-bakal-dapat-bantuan-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094616310/cek-bsu-2022-dengan-login-bsubpjsketenagakerjaangoid-pekerja-ciri-ini-bakal-dapat-bantuan-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094616310/cek-bsu-2022-dengan-login-bsubpjsketenagakerjaangoid-pekerja-ciri-ini-bakal-dapat-bantuan-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094616310/cek-bsu-2022-dengan-login-bsubpjsketenagakerjaangoid-pekerja-ciri-ini-bakal-dapat-bantuan-kemnaker
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191. 01 

June 

2022 

Hore! BSU 2022 akan Segera 

Cair, Cek Penerima BLT Subsidi 

Gaji Rp1 Juta di 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id 

Positive Pikiran Rakyat Depok Berikut cara cek penerima BSU 

2022 atau BLT Subsidi Gaji Rp1 

Juta di 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id 

yang akan segera cair. Masyarakat 

khususnya para pekerja masih 

terus menantikan pencairan 

Bantuan Subsidi Upah alias BSU 

2022 ini. Seperti yang sudah 

dijelaskan Kemnaker, program 

BSU 2022 akan segera disalurkan 

kepada para pekerja yang 

memenuhi syarat. Kemnaker 

tengah memastikan untuk 

mempersiapkan regulasi teknis 

terkait pelaksanaan BSU 2022. 

192. 01 

June 

2022 

BLT Gaji Rp 1 Juta Sebentar 

Lagi Cair! Cek Namamu di Sini 

Neutral Detik Cara cek penerima BLT Gaji Rp 1 

Juta. Pencairan BLT gaji Rp 1 juta 

atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

2022 akan segera dilakukan. BLT 

gaji Rp 1 juta ini nantinya akan 

diberikan kepada 8,8 pekerja di 

seluruh Indonesia yang 

berpenghasilan di bawah Rp 3,5 

juta per bulan. Dikutip dari laman 

resmi Kemnaker, ada 6 syarat bagi 

penerima BLT gaji Rp 1 juta atau 

BSU 2022 yang harus dipenuhi. 

193. 01 

June 

2022 

Aturan Uang Kompensasi 

untuk Pekerja Kontrak, Simak 

Ya! 

Positive Fajar Sumbar Uang Kompensasi diberikan 

kepada Pekerja/Buruh yang telah 

mempunyai masa kerja paling 

sedikit satu bulan secara terus 

menerus," tulis akun 

tersebut,sebagaimana dikutip 

okezone.com. Serta uang 

kompensasi yang dimaksud pada 

ayat 1 diberikan sesuai dengan 

masa kerja dari pekerja/buruh di 

perusahaan yang bersangkutan. 

JAKARTA- Pekerja dengan 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

(PKWT) berhak mendapat uang 

kompensasi saat kontraknya 

berakhir. "Pengusaha wajib 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094618189/hore-bsu-2022-akan-segera-cair-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-di-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094618189/hore-bsu-2022-akan-segera-cair-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-di-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094618189/hore-bsu-2022-akan-segera-cair-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-di-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094618189/hore-bsu-2022-akan-segera-cair-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-di-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6105117/blt-gaji-rp-1-juta-sebentar-lagi-cair-cek-namamu-di-sini
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6105117/blt-gaji-rp-1-juta-sebentar-lagi-cair-cek-namamu-di-sini
http://www.fajarsumbar.com/2022/06/aturan-uang-kompensasi-untuk-pekerja.html
http://www.fajarsumbar.com/2022/06/aturan-uang-kompensasi-untuk-pekerja.html
http://www.fajarsumbar.com/2022/06/aturan-uang-kompensasi-untuk-pekerja.html
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memberikan uang kompensasi 

kepada Pekerja/Buruh yang 

hubungan kerjanya berdasarkan 

PKWT. Hal itu sesuai dengan 

aturan dari Kementerian 

Ketenagakerjaan yang dikutip dari 

Instagram resmi @Kemnaker pada 

Rabu (1/6/2022), soal uang 

kompensasi pekerja kontrak. 

194. 01 

June 

2022 

7 Jenis Rekening Bermasalah 

Sebabkan BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Gagal 

Cair 

Negative Ayo Semarang Pekerja perlu tahu jenis rekening 

bank bermasalah yang membuat 

BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 

gagal cair. Sampai saat ini, 

memang belum pasti tanggal BSU 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 akan 

cair. Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

sedang merampungkan regulasi 

teknis pelaksanaan BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 bersama 

Kementerian Keuangan. 

Sedangkan kriteria penerima BSU 

2022 dirancang untuk pekerja 

yang memiliki upah di bawah 

Rp3,5 juta. 

195. 01 

June 

2022 

BSU 2022 Kapan Cair? Login 

sso.bpjsketenagkerjaan.go.id 

untuk Cek Peserta Aktif BPJS 

Ketenagakerjaan 

Negative Pikiran Rakyat Depok Salah satu syarat utama penerima 

BSU pada 2022 ialah sebagai 

peserta aktif BPJS 

Ketenagakerjaan. Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

menyampaikan kabar baik bagi 

pekerja akan mendapatkan 

bantuan subsidi upah atau BSU 

2022. Awalnya BSU 2022 

dikabarkan akan cair pada April 

2022, namun hingga awal Juni ini 

masih belum ada kabar terbaru 

mengenai pencairan dana 

tersebut. Kemnaker pun belum 

mengumumkan secara resmi dan 

pasti kapan BSU 2022 akan 

dicairkan. 

http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773506656/7-jenis-rekening-bermasalah-sebabkan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-gagal-cair
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773506656/7-jenis-rekening-bermasalah-sebabkan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-gagal-cair
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773506656/7-jenis-rekening-bermasalah-sebabkan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-gagal-cair
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773506656/7-jenis-rekening-bermasalah-sebabkan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-gagal-cair
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094617137/bsu-2022-kapan-cair-login-ssobpjsketenagkerjaangoid-untuk-cek-peserta-aktif-bpjs-ketenagakerjaan
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094617137/bsu-2022-kapan-cair-login-ssobpjsketenagkerjaangoid-untuk-cek-peserta-aktif-bpjs-ketenagakerjaan
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094617137/bsu-2022-kapan-cair-login-ssobpjsketenagkerjaangoid-untuk-cek-peserta-aktif-bpjs-ketenagakerjaan
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094617137/bsu-2022-kapan-cair-login-ssobpjsketenagkerjaangoid-untuk-cek-peserta-aktif-bpjs-ketenagakerjaan
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196. 01 

June 

2022 

BSU 2022 Bisa Didapat 5 

Kategori Pekerja Ini, Yuk Daftar 

Penerima Bantuan di 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id 

Positive Pikiran Rakyat Depok Terdapat lima kategori pekerja 

yang bisa mendapatkan BSU 2022, 

dan telah melakukan proses daftar 

penerima bantuan di 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. 

Sebagaimana dikutip oleh 

Pikiranrakyat-Depok.com dari 

website 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, 

berikut cara daftar penerima BSU 

2022 untuk 5 kategori pekerja 

yang telah ditentukan. BSU 2022 

bisa didapat lima kategori pekerja 

ini. Yuk daftar penerima bantuan 

di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. 

Adapun BSU 2022 hingga kini 

masih belum bisa dicairkan dan 

disalurkan kepada pekerja, karena 

belum ada informasi lanjutan dari 

Menaker tentang bantuan 

tersebut. Cara daftar penerima 

BSU 2022. 

197. 01 

June 

2022 

Aturan Uang Kompensasi 

untuk Pekerja Kontrak, Simak 

Ya! 

Positive Fajar Harapan Uang Kompensasi diberikan 

kepada Pekerja/Buruh yang telah 

mempunyai masa kerja paling 

sedikit satu bulan secara terus 

menerus," tulis akun 

tersebut,sebagaimana dikutip 

okezone.com. Serta uang 

kompensasi yang dimaksud pada 

ayat 1 diberikan sesuai dengan 

masa kerja dari pekerja/buruh di 

perusahaan yang bersangkutan. 

Pekerja dengan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) berhak 

mendapat uang kompensasi saat 

kontraknya berakhir. "Pengusaha 

wajib memberikan uang 

kompensasi kepada Pekerja/Buruh 

yang hubungan kerjanya 

berdasarkan PKWT. Hal itu sesuai 

dengan aturan dari Kementerian 

Ketenagakerjaan yang dikutip dari 

Instagram resmi @Kemnaker pada 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094617073/bsu-2022-bisa-didapat-5-kategori-pekerja-ini-yuk-daftar-penerima-bantuan-di-ssobpjsketenagakerjaangoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094617073/bsu-2022-bisa-didapat-5-kategori-pekerja-ini-yuk-daftar-penerima-bantuan-di-ssobpjsketenagakerjaangoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094617073/bsu-2022-bisa-didapat-5-kategori-pekerja-ini-yuk-daftar-penerima-bantuan-di-ssobpjsketenagakerjaangoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094617073/bsu-2022-bisa-didapat-5-kategori-pekerja-ini-yuk-daftar-penerima-bantuan-di-ssobpjsketenagakerjaangoid
http://www.fajarharapan.id/2022/06/aturan-uang-kompensasi-untuk-pekerja.html
http://www.fajarharapan.id/2022/06/aturan-uang-kompensasi-untuk-pekerja.html
http://www.fajarharapan.id/2022/06/aturan-uang-kompensasi-untuk-pekerja.html
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Rabu (1/6/2022), soal uang 

kompensasi pekerja kontrak. 

198. 01 

June 

2022 

Link Aja kerjasama dengan 

Kemnaker bidik pekerja 

pelatihan kerja - Digitalbank.id 

Positive Digitalbank.id Dalam rentang periode Juni-

Desember 2021, dana 

penggantian pengisian survei 

kebekerjaan sebesar 

Rp50.000/survei pelatihan dalam 

bentuk saldo uang elektronik dan 

bantuan penggantian paket 

data/internet Program Tenaga 

Kerja Mandiri Pemula 2021 senilai 

Rp 100.000/peserta berupa 

voucher elektronik telah 

disalurkan melalui akun LinkAja 

masing-masing peserta dengan 

total lebih dari 18.000 peserta. 

Atas dasar itu, LinkAja telah 

menyalurkan dana penggantian 

survei kebekerjaan serta bantuan 

penggantian paket data/internet 

Program Tenaga Kerja Mandiri 

Pemula dengan total dana lebih 

dari Rp 1,5 miliar kepada lebih dari 

18 ribu peserta pelatihan kerja. 

Kolaborasi ini dilakukan bersama 

Kementerian Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia ( Kemnaker ) 

dengan menjadi media penyedia 

jasa pembayaran elektronik 

nasional dalam pencairan dana 

penggantian berbentuk saldo dan 

voucher elektronik LinkAja. 

Lembaga-lembaga ini semua 

merupakan unit pelaksana teknis 

bidang pelatihan kerja di bawah 

Kemnaker yang 

menyelenggarakan tugas, 

melaksanakan pengembangan 

pelatihan, dan pemberdayaan bagi 

tenaga kerja, dan/atau tenaga 

pelatihan. 

199. 01 

June 

2022 

Kemnaker Dukung Masuknya 

K3 dalam Prinsip dan Hak 

Positive Dobrak.co Pemerintah Indonesia melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan ( 

Kemnaker ) mendukung 

http://www.digitalbank.id/fintech/pr-2753506935/link-aja-kerjasama-dengan-kemnaker-bidik-pekerja-pelatihan-kerja
http://www.digitalbank.id/fintech/pr-2753506935/link-aja-kerjasama-dengan-kemnaker-bidik-pekerja-pelatihan-kerja
http://www.digitalbank.id/fintech/pr-2753506935/link-aja-kerjasama-dengan-kemnaker-bidik-pekerja-pelatihan-kerja
http://www.dobrak.co/news/pr-933507241/kemnaker-dukung-masuknya-k3-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja
http://www.dobrak.co/news/pr-933507241/kemnaker-dukung-masuknya-k3-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja
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Dasar ILO di Tempat Kerja - 

Dobrak 

dimasukkanya Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja ( K3 ) dalam 

kerangka kerja prinsip-prinsip dan 

hak-hak dasar International 

Labour Organisation ( ILO ) di 

tempat kerja. Ia menambahkan, 

Indonesia mendukung kalimat 

yang diambil dari bahasa yang 

disepakati pada Pasal 1 Konvensi 

ILO No. 187 terkait tanggung 

jawab bersama. Begitu juga terkait 

terminologi, Indonesia 

mendukung penggunaan kata 

Environtment karena dinilai sudah 

sesuai dengan Konvensi ILO No. 

197. Pemerintah Indonesia juga 

disebutnya mendukung pemilihan 

Konvensi ILO No. 187 terkait 

pemilihan instrumen dasar, 

mengingat Konvensi tersebut 

memuat kerangka pelaksanaan K3 

termasuk kebijakan nasional, 

sistem nasional, dan program 

nasional. 

200. 01 

June 

2022 

PM Malaysia Akan Berbicara 

Dengan Presiden Jokowi untuk 

Menyelesaikan Masalah TKI 

Positive Tvonenews Perdana Menteri Malaysia Dato' 

Ismail Sabri Yakoob yang ditemui 

di kantor Perdana Menteri 

Malaysia, di kawasan Putra Jaya, 

menyatakan akan berbicara 

dengan Presiden Joko Widodo, 

untuk membicarakan cara 

penyelesaian permasalahan 

Tenaga Kerja Indonesia di 

Malaysia. Hal ini ditegaskan oleh 

PM Dato' Ismail Sabri Yakoob, 

ketika berbincang kepada 

pemimpin media di Indonesia 

yang khusus diundang dalam 

peringatan Hari Wartawan 

Nasional Malaysia. Perdana 

Menteri Malaysia Dato' Ismail 

Sabri Yakoob memberi contoh 

tarian kuda kepang atau yang di 

Indonesia disebut kuda lumping. 

Setelah itu baru akan ada 

http://www.dobrak.co/news/pr-933507241/kemnaker-dukung-masuknya-k3-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja
http://www.dobrak.co/news/pr-933507241/kemnaker-dukung-masuknya-k3-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja
http://www.tvonenews.com/berita/internasional/44153-pm-malaysia-akan-berbicara-dengan-presiden-jokowi-untuk-menyelesaikan-masalah-tki
http://www.tvonenews.com/berita/internasional/44153-pm-malaysia-akan-berbicara-dengan-presiden-jokowi-untuk-menyelesaikan-masalah-tki
http://www.tvonenews.com/berita/internasional/44153-pm-malaysia-akan-berbicara-dengan-presiden-jokowi-untuk-menyelesaikan-masalah-tki
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kesepakatan mengenai beberapa 

hal oleh Indonesia- Malaysia. 

201. 01 

June 

2022 

ILC ke-110 Dilakukan Secara 

Hybrid, Indonesia Dipastikan 

Hadir di Swiss 

Neutral Tempo.co Dalam menanggapi isu-isu 

ketenagakerjaan yang dibahas 

pada ILC ke-110 ini, menurutnya 

Indonesia harus tetap 

mempromosikan upaya-upaya 

mitigasi yang telah dikeluarkan, 

khususnya kebijakan dan program 

dari Kementerian Ketenagakerjaan 

dan kebijakan-kebijakan nasional 

lainnya dalam ketenagakerjaan. 

Delegasi Indonesia akan mengikuti 

Konferensi Ketenagakerjaan 

Internasional atau International 

Labour Conference (ILC) ke-110. 

Sidang Pleno akan dilaksanakan 

pada 6 s.d 11 Juni 2022 secara 

hybrid, di mana akan dihadiri 

langsung oleh anggota-anggota 

ILO secara terbatas di Jenewa, 

Swiss, dan sisanya akan mengikuti 

melalui sambungan video. Pada 

ILC ke-110 ini, lanjut Anwar, 

Menaker Ida Fauziyah 

direncanakan akan hadir secara 

fisik. 

202. 01 

June 

2022 

Harmonisasi RUU KIA, Aturan 

Hak Cuti Melahirkan Masih 

jadi Sorotan - Pakuan Raya 

Negative Pakuan Raya Badan Legislasi (Baleg) DPR RI 

menggelar rapat harmonisasi 

Rancangan Undang-undang 

Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU 

KIA) di Gedung Nusantara I, 

Senayan, Jakarta. Anggota Baleg 

DPR RI Sondang Tiar Debora 

Tampubolon mengingatkan 

perlunya telaah lebih lanjut 

apakah pasal-pasal yang ada di 

RUU ini bersinggungan maupun 

bertentangan dengan undang-

undang lainnya. Serta dengan 

kompensasi-kompensasi yang 

seharusnya memang sudah 

didapatkan, supaya ini tidak 

menjadi kontraproduktif dengan 

http://www.tempo.co/read/1597240/ilc-ke-110-dilakukan-secara-hybrid-indonesia-dipastikan-hadir-di-swiss
http://www.tempo.co/read/1597240/ilc-ke-110-dilakukan-secara-hybrid-indonesia-dipastikan-hadir-di-swiss
http://www.tempo.co/read/1597240/ilc-ke-110-dilakukan-secara-hybrid-indonesia-dipastikan-hadir-di-swiss
http://pakuanraya.com/harmonisasi-ruu-kia-aturan-hak-cuti-melahirkan-masih-jadi-sorotan
http://pakuanraya.com/harmonisasi-ruu-kia-aturan-hak-cuti-melahirkan-masih-jadi-sorotan
http://pakuanraya.com/harmonisasi-ruu-kia-aturan-hak-cuti-melahirkan-masih-jadi-sorotan
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undang-undang yang lain," ungkap 

politisi PDI-Perjuangan tersebut. 

Rancangan undang-undang yang 

diusulkan pada 17 Desember 2019 

ini telah masuk dalam Prolegnas 

2020-2024 dan selanjutnya akan 

segera dibahas dan ditetapkan 

sebagai RUU inisiatif DPR. 

203. 01 

June 

2022 

Kemampuan Digital Jadi Kunci 

dari Penyerapan Tenaga Kerja 

Positive Idn Times Jabar Kementerian Tenaga Kerja 

mencatat lebih dari 1,2 juta 

karyawan dari 74.439 perusahaan 

terdampak kehilangan pekerjaan. 

Menanggapi hal itu, Refocus 

Digital Academy, platform 

pendidikan online yang fokus 

mengubah seseorang menjadi 

profesional dalam industri digital, 

menggelar konferensi yang 

bertujuan membahas salah satu 

faktor yang dapat berkorelasi 

dengan peluang kerja di masa 

depan. Jadi, untuk setiap CV, ada 

12 lowongan yang dibuka 

sehingga menghasilkan 

perbedaaan yang drastis. Tidak 

hanya kurang dari sisi kuantitas, 

kurangnya pelamar kerja yang 

berkualitas juga menghambat 

pertumbuhan perusahaan di 

Indonesia. 

204. 01 

June 

2022 

Indonesia Dukung 

Dimasukkannya K3 dalam 

Prinsip dan Hak Dasar ILO 

Positive Tempo.co Pemerintah Indonesia mendukung 

dimasukkannya Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) dalam 

kerangka kerja prinsip-prinsip dan 

hak-hak dasar International 

Labour Organisation (ILO) di 

tempat kerja. Indonesia, kata 

Haiyani, mendukung kalimat yang 

diambil dari bahasa yang 

disepakati pada Pasal 1 Konvensi 

ILO No. 187 terkait tanggung 

jawab bersama. Begitu juga terkait 

terminologi, Indonesia 

mendukung penggunaan kata 

http://jabar.idntimes.com/news/indonesia/galih/kemampuan-digital-jadi-kunci-dari-penyerapan-tenaga-kerja
http://jabar.idntimes.com/news/indonesia/galih/kemampuan-digital-jadi-kunci-dari-penyerapan-tenaga-kerja
http://www.tempo.co/read/1597247/indonesia-dukung-dimasukkannya-k3-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo
http://www.tempo.co/read/1597247/indonesia-dukung-dimasukkannya-k3-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo
http://www.tempo.co/read/1597247/indonesia-dukung-dimasukkannya-k3-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo
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_Environtment_ karena dinilai 

sudah sesuai dengan Konvensi ILO 

No. 197. Pemerintah Indonesia 

juga disebutnya mendukung 

pemilihan Konvensi ILO No. 187 

terkait pemilihan instrumen dasar, 

mengingat Konvensi tersebut 

memuat kerangka pelaksanaan K3 

termasuk kebijakan nasional, 

sistem nasional, dan program 

nasional. 

205. 01 

June 

2022 

Pemerintah Dukung K3 Masuk 

Hak Dasar ILO di Tempat Kerja 

Positive Akurat.co Direktur Jenderal Pembinaan 

Pengawasan dan Ketenagakerjaan 

dan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (Binwasnaker & K3) 

Kementerian Ketenagakerjaan 

Haiyani Rumondang mengatakan, 

Pemerintah Indonesia mendukung 

dimasukkanya Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) dalam 

kerangka kerja prinsip-prinsip dan 

hak-hak dasar International 

Labour Organisation (ILO) di 

tempat kerja. Menurutnya, 

dukungan atas dimasukkannya K3 

ini karena Indonesia mengakui 

bahwa K3 merupakan salah satu 

bagian dari Hak Asasi Manusia. Hal 

tersebut sebagaimana dinyatakan 

dalam Universal Declaration on 

Human Rights bahwa semua orang 

mempunyai hak untuk hidup, 

bekerja, mendapatkan keadilan, 

dan kondisi kerja yang baik. "&adi 

pernyataan 'setiap orang berhak 

atas taraf kehidupan yang 

memadai untuk kesehatan, 

kesejahteraan dirinya sendiri dan 

keluarganya' ini tetap relevan dan 

signifikan, khususnya terkait 

dengan perlindungan tenaga kerja 

pada pekerjaan masa depan, 

termasuk pada situasi pandemi," 

ucap Dirjen Haiyani Rumondang, 

http://akurat.co/pemerintah-dukung-k3-masuk-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja
http://akurat.co/pemerintah-dukung-k3-masuk-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja
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pada keterangan tertulis, Selas 

(31/5/22). 

206. 01 

June 

2022 

7 Bansos yang Akan Cair Juni 

2022 

Neutral Kompas Lalu, bantuan pemerintah apa saja 

yang akan cair pada Juni 2022?. 

Pemerintah telah menyampaikan 

realisasi anggaran Penanganan 

Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi 

Nasional (PC PEN). Menteri 

Keuangan Sri Mulyani Indrawatu 

menyampaikan bahwa realisasi 

anggaran PC PEN hingga 13 Mei 

2022 telah mencapai Rp 80,79 

triliun atau 17,73 persen dari 

alokasi Rp 455,62 triliun. "Untuk 

pemulihan ekonomi dengan 

ekonominya sudah mulai kuat, 

tentu ini kita harapkan akan 

peranan APBN menjadi jauh lebih 

menurun karena kegiatan 

ekonomi masyarakat dan dunia 

usaha sudah mulai pulih," kata Sri 

Mulyani, dikutip dari Kemenkeu, 

Selasa (24/5/2022). 

207. 01 

June 

2022 

Indonesia Dukung K3 Masuk 

dalam Prinsip dan Hak Dasar 

ILO di Tempat Kerja 

Positive Liputan 6 - Pemerintah Indonesia 

mendukung dimasukkanya 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(K3) dalam kerangka kerja prinsip-

prinsip dan hak-hak dasar 

International Labour Organisation 

(ILO) di tempat kerja. Ia 

menambahkan, Indonesia 

mendukung kalimat yang diambil 

dari bahasa yang disepakati pada 

Pasal 1 Konvensi ILO No. 187 

terkait tanggung jawab bersama. 

Begitu juga terkait terminologi, 

Indonesia mendukung 

penggunaan kata Environtment 

karena dinilai sudah sesuai dengan 

Konvensi ILO No. 197. Pemerintah 

Indonesia juga disebutnya 

mendukung pemilihan Konvensi 

ILO No. 187 terkait pemilihan 

instrumen dasar, mengingat 

http://www.kompas.com/tren/read/2022/06/01/180000065/7-bansos-yang-akan-cair-juni-2022
http://www.kompas.com/tren/read/2022/06/01/180000065/7-bansos-yang-akan-cair-juni-2022
http://www.liputan6.com/news/read/4976164/indonesia-dukung-k3-masuk-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja
http://www.liputan6.com/news/read/4976164/indonesia-dukung-k3-masuk-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja
http://www.liputan6.com/news/read/4976164/indonesia-dukung-k3-masuk-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja
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Konvensi tersebut memuat 

kerangka pelaksanaan K3 

termasuk kebijakan nasional, 

sistem nasional, dan program 

nasional. 

208. 01 

June 

2022 

Bangun Bisnis Terintegrasi, 

KKP Dorong Pembentukan 

Korporasi Nelayan 

Neutral Okezone Kemudian, Plt Direktur Perizinan 

dan Kenelayanan KKP, Koordinator 

Kelembagaan dan Perlindungan 

Nelayan Lili Widodo menjelaskan 

pengembangan kelembagaan 

nelayan dapat mendorong para 

nelayan lebih berdaya saing untuk 

berkompetisi mengembangkan 

usahanya dan menjadi pengaruh 

bagi nelayan yang lain. 

Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (KKP) mendorong agar 

kalangan nelayan dapat 

meningkatkan kapasitas 

kelembagaan dalam rangka 

membentuk korporasi nelayan. 

Adapun Ditjen Perikanan Tangkap 

KKP juga telah melakukan 

sosialisasi dan gerai kepesertaan 

asuransi dan jaminan hari tua bagi 

nelayan. Sementara Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (KKP) dan 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) perlu melakukan 

koordinasi, pengawasan bersama 

atau inspeksi, dan memberikan 

sanksi kepada pemilik kapal dan 

perusahaan yang mempekerjakan 

awak kapal perikanan yang tidak 

memiliki sertifikat. 

209. 01 

June 

2022 

Tertarik Dengan Kerjaan 

Bidang Kesehatan? PT Prodia 

Widyahusada Buka Lowongan 

Kerja - Banten Ekspose 

Positive Banteneks Pose Lowongan kerja di PT Prodia 

Widyahusada Tbk ini, untuk anda 

dengan usia maksimal 30 tahun. 

Melansir akun instagram 

@kemnaker, berikut ini Lowongan 

kerja yang disediakan PT Prodia 

Widyahusada Tbk. Lowongan kerja 

di PT Prodia Widyahusada Tbk ini, 

untuk posisi Perawat 

http://economy.okezone.com/read/2022/06/01/320/2603631/bangun-bisnis-terintegrasi-kkp-dorong-pembentukan-korporasi-nelayan
http://economy.okezone.com/read/2022/06/01/320/2603631/bangun-bisnis-terintegrasi-kkp-dorong-pembentukan-korporasi-nelayan
http://economy.okezone.com/read/2022/06/01/320/2603631/bangun-bisnis-terintegrasi-kkp-dorong-pembentukan-korporasi-nelayan
http://www.bantenekspose.id/ekonomi/pr-2343508246/tertarik-dengan-kerjaan-bidang-kesehatan-pt-prodia-widyahusada-buka-lowongan-kerja
http://www.bantenekspose.id/ekonomi/pr-2343508246/tertarik-dengan-kerjaan-bidang-kesehatan-pt-prodia-widyahusada-buka-lowongan-kerja
http://www.bantenekspose.id/ekonomi/pr-2343508246/tertarik-dengan-kerjaan-bidang-kesehatan-pt-prodia-widyahusada-buka-lowongan-kerja
http://www.bantenekspose.id/ekonomi/pr-2343508246/tertarik-dengan-kerjaan-bidang-kesehatan-pt-prodia-widyahusada-buka-lowongan-kerja
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(phlebotomis), dengan kisaran 

rentang gaji Rp 4 juta hingga 4,5 

juta. Lowongan kerja yang 

disediakan PT Prodia 

Widyahusada Tbk berkaitan 

dengan urusan kesehatan dan 

medis. 

210. 01 

June 

2022 

Pemerintah Jepang Serap 

Ribuan SDM Magang dari 

Indonesia 

Neutral Jagoloncat.com Hal ini demi kepentingan 

kesehatan para peserta magang 

terlepas dari aturan pemerintah 

Jepang dan pemerintah 

Indonesia," ujarnya, Rabu 

(1/6/2022). REPUBLIKA.CO.ID, 

JAKARTA-- Asosiasi Penyelenggara 

Pemagangan Luar Negeri (AP2LN) 

mencatat lebih dari 40 ribu 

pemuda dari Indonesia terserap 

menjadi peserta magang di Jepang 

per tahun. Ketua Umum AP2LN, 

Firman Budiyanto mengatakan 

pada Maret 2022, anggota AP2LN 

telah menempatkan lebih dari 

tujuh ribu peserta magang ke 

Jepang. "Situasi pandemi sempat 

membikin kami menunda 

pengiriman peserta magang ke 

Jepang. 

211. 01 

June 

2022 

Pemerintah Jepang Serap 

Ribuan SDM Magang dari 

Indonesia |Republika Online 

Neutral Republika Hal ini demi kepentingan 

kesehatan para peserta magang 

terlepas dari aturan pemerintah 

Jepang dan pemerintah 

Indonesia," ujarnya, Rabu 

(1/6/2022). Pada Maret 2022, 

AP2LN telah menempatkan lebih 

dari 7.000 peserta magang di 

Jepang. REPUBLIKA.CO.ID, 

JAKARTA- Asosiasi Penyelenggara 

Pemagangan Luar Negeri (AP2LN) 

mencatat lebih dari 40 ribu 

pemuda dari Indonesia terserap 

menjadi peserta magang di Jepang 

per tahun. Ketua Umum AP2LN, 

Firman Budiyanto mengatakan 

pada Maret 2022, anggota AP2LN 

http://jagoloncat.com/pemerintah-jepang-serap-ribuan-sdm-magang-dari-indonesia-59998.html
http://jagoloncat.com/pemerintah-jepang-serap-ribuan-sdm-magang-dari-indonesia-59998.html
http://jagoloncat.com/pemerintah-jepang-serap-ribuan-sdm-magang-dari-indonesia-59998.html
http://republika.co.id/berita/rcsx88383/pemerintah-jepang-serap-ribuan-sdm-magang-dari-indonesia
http://republika.co.id/berita/rcsx88383/pemerintah-jepang-serap-ribuan-sdm-magang-dari-indonesia
http://republika.co.id/berita/rcsx88383/pemerintah-jepang-serap-ribuan-sdm-magang-dari-indonesia
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telah menempatkan lebih dari 

tujuh ribu peserta magang ke 

Jepang. 

212. 01 

June 

2022 

Pemerintah Jepang Serap 

Ribuan SDM Magang dari 

Indonesia 

Neutral Ihram.co.id Hal ini demi kepentingan 

kesehatan para peserta magang 

terlepas dari aturan pemerintah 

Jepang dan pemerintah 

Indonesia," ujarnya, Rabu 

(1/6/2022). Pada Maret 2022, 

AP2LN telah menempatkan lebih 

dari 7.000 peserta magang di 

Jepang. REPUBLIKA.CO.ID, 

JAKARTA- Asosiasi Penyelenggara 

Pemagangan Luar Negeri (AP2LN) 

mencatat lebih dari 40 ribu 

pemuda dari Indonesia terserap 

menjadi peserta magang di Jepang 

per tahun. Ketua Umum AP2LN, 

Firman Budiyanto mengatakan 

pada Maret 2022, anggota AP2LN 

telah menempatkan lebih dari 

tujuh ribu peserta magang ke 

Jepang. 

213. 01 

June 

2022 

Cek Penerima BLT Subsidi Gaji 

1 Juta, Kalian Termasuk Tidak? 

: Okezone Economy 

Positive Obligasi.id JAKARTA- Sebanyak 8,8 juta 

pekerja akan mendapa BLT subsidi 

gaji Rp1 juta. Di mana pekerja 

yang memenuhi syarat akan 

mendapatkan BLT subsidi gaji Rp1 

juta. Adapun Kementerian 

Ketenagakerjaan (KemnakeR) 

tengah mempersiapkan instrumen 

kebijakan pelaksanaan BLT subsidi 

gaji Rp1 juta tersebut. Pekerja pun 

dapat mengecek di situs 

Kementerian Ketenagakerjaan dan 

BPJS Ketenagakerjaan terkait 

status penerimanya. 

214. 01 

June 

2022 

Berita Terkini - 

Bewarajabar.com 

Neutral Bewara Jabar Bewarajabar | Lubuklinggau- 

Wakil Wali Kota Lubuklinggau, H 

Sulaiman Kohar berbuka puasa 

bersama dengan Ikatan Keluarga 

Musi Bersatu (IKMB), Ikatan 

Pemuda Baca Selengkapnya. 

Bewarajabar | Lubuklinggau- 

http://ihram.republika.co.id/berita/rcsx88383/pemerintah-jepang-serap-ribuan-sdm-magang-dari-indonesia
http://ihram.republika.co.id/berita/rcsx88383/pemerintah-jepang-serap-ribuan-sdm-magang-dari-indonesia
http://ihram.republika.co.id/berita/rcsx88383/pemerintah-jepang-serap-ribuan-sdm-magang-dari-indonesia
http://obligasi.id/external/225277
http://obligasi.id/external/225277
http://obligasi.id/external/225277
http://bewarajabar.com/berita-terkini
http://bewarajabar.com/berita-terkini
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Wakil Wali Kota Lubuklinggau, H 

Sulaiman Kohar berbuka puasa 

bersama dengan Ikatan Keluarga 

Musi Bersatu (IKMB), Ikatan 

Pemuda Baca Selengkapnya. 

Bewarajabar | Bandung- PT Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat 

dan Banten Tbk (BJBR) atau bank 

bjb telah melakukan aksi korporasi 

berupa Baca Selengkapnya. 

Bewarajabar | Bandung- 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

OJK (POJK) Nomor 12 

/POJK.03/2021 tentang Bank 

Umum dengan kategorisasi 

Kelompok Bank Berdasarkan 

Modal Baca Selengkapnya. 

215. 01 

June 

2022 

Indonesia Dukung Masuknya 

K3 dalam Prinsip dan Hak 

Dasar ILO di Tempat Kerja - 

poskota.co.id 

Positive Poskota Pemerintah Indonesia mendukung 

dimasukkanya Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) dalam 

kerangka kerja prinsip-prinsip dan 

hak-hak dasar International 

Labour Organization (ILO) di 

tempat kerja. Ia menambahkan, 

Indonesia mendukung kalimat 

yang diambil dari bahasa yang 

disepakati pada Pasal 1 Konvensi 

ILO No. 187 terkait tanggung 

jawab bersama. Begitu juga terkait 

terminologi, Indonesia 

mendukung penggunaan kata e 

nvirontment karena dinilai sudah 

sesuai dengan Konvensi ILO No. 

197. Pemerintah Indonesia juga 

disebutnya mendukung pemilihan 

Konvensi ILO No. 187 terkait 

pemilihan instrumen dasar, 

mengingat Konvensi tersebut 

memuat kerangka pelaksanaan K3 

termasuk kebijakan nasional, 

sistem nasional, dan program 

nasional. 

http://poskota.co.id/2022/06/01/indonesia-dukung-masuknya-k3-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja
http://poskota.co.id/2022/06/01/indonesia-dukung-masuknya-k3-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja
http://poskota.co.id/2022/06/01/indonesia-dukung-masuknya-k3-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja
http://poskota.co.id/2022/06/01/indonesia-dukung-masuknya-k3-dalam-prinsip-dan-hak-dasar-ilo-di-tempat-kerja
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216. 01 

June 

2022 

Pemerintah Indonesia dukung 

Masuknya K3 dalam Prinsi dan 

Hak Dasar ILO 

Positive Tvonenews Pemerintah Indonesia mendukung 

masuknya Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja ( K3 ) dalam 

kerangka kerja prinsip-prinsip dan 

hak-hak dasar International 

Labour Organisation ( ILO ) di 

tempat kerja. Indonesia 

mendukung kalimat pada Pasal 1 

Konvensi ILO No. 187 terkait 

tanggung jawab bersama. Secara 

Terminologi, Indonesia juga 

mendukung penggunaan kata 

Environtment karena telah seuai 

dengan Konvensi ILO No. 197. 

Disebutnya, Pemerintah Indonesia 

juga mendukung pemilihan 

Konvensi ILO No. 187 terkait 

pemilihan instrumen dasar,. 

217. 01 

June 

2022 

Berpacu Melawan Covid-19, 

PT. IJA/JCI Terima Berbagai 

Penghargaan - Waspada 

Medan Indonesia 

Negative Waspada.id Piagam penghargaan dengan 

predikat Gold dari Pemerintah 

Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara 

diserahkan Kepala Dinas Tenaga 

Kerja (Kadisnaker) Provinsi 

Sumatra Utara H. Baharuddin 

Siagian SH MSi di Kantor PT. 

Indojaya Agrinusa (IJA) Jalan 

Medan-Tanjung Morawa Km 12,8, 

Kel. Bangun Sari, Kec. Tanjung 

Morawa, Kab. Deliserdang, belum 

lama ini. Baharuddin Siagian 

menyerahkan piagam 

penghargaan Ketegori Program 

Pencegahan dan Penanggulangan 

Covid-19 di Tempat Kerja kepada 

Vice Presiden PT. JCI, Tbk-

Sumatera yang juga Head Of 

Operation PT. IJA/JCI, Tbk-

Sumatera Anwar Tandiono SE. 

Piagam penghargaan dari Polresta 

Deliserdang diserahkan pada 

acara syukuran HUT Ke-75 

Bhayangkara oleh Kapolresta 

Deliserdang yang saat itu dijabat 

Kombes Pol. Yemi Mandagi SIK, 

http://www.tvonenews.com/berita/nasional/44205-pemerintah-indonesia-dukung-masuknya-k3-dalam-prinsi-dan-hak-dasar-ilo
http://www.tvonenews.com/berita/nasional/44205-pemerintah-indonesia-dukung-masuknya-k3-dalam-prinsi-dan-hak-dasar-ilo
http://www.tvonenews.com/berita/nasional/44205-pemerintah-indonesia-dukung-masuknya-k3-dalam-prinsi-dan-hak-dasar-ilo
http://waspada.id/medan/berpacu-melawan-covid-19-pt-ija-jci-terima-berbagai-penghargaan
http://waspada.id/medan/berpacu-melawan-covid-19-pt-ija-jci-terima-berbagai-penghargaan
http://waspada.id/medan/berpacu-melawan-covid-19-pt-ija-jci-terima-berbagai-penghargaan
http://waspada.id/medan/berpacu-melawan-covid-19-pt-ija-jci-terima-berbagai-penghargaan
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melalui Wakapolrerta yang saat 

itu dijabat AKBP Julianto Sirait SIK. 

218. 02 

June 

2022 

BSU 2022 Kapan Cair? Simak 

Info Terbaru Jadwal Pencairan 

dari Kemenaker dan Cek 

Status Anda di kemnaker.go.id 

Negative Pikiran Rakyat Depok Tak sedikit dari mereka yang 

menanyakan 'BSU 2022 kapan 

cair?' dan mencari tahu soal 

jadwal pencairan BLT subsidi gaji 

ini. Masyarakat khususnya dari 

kalangan pekerja hingga saat ini 

masih menantikan BSU 2022 cair. 

Terlebih, pemerintah melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) sebelumnya sempat 

menjanjikan bahwa BSU 2022 ini 

akan cair sebelum Hari Raya 

Idulfitri 1443 H kemarin. Salah 

satunya adalah terkait syarat yang 

diharuskan oleh pemerintah 

kepada pekerja yang ingin 

mendapatkan BSU 2022. 

219. 02 

June 

2022 

BSU 2022 Kapan Cair? Simak 

Informasi serta Tahap 

Penyaluran BLT Subsidi Gaji 

Rp1 Juta dari Kemnaker - Ayo 

Indonesia 

Positive Ayoindonesia.com Meski demikian, bagi pekerja yang 

ingin mendapatkan bantuan 

tersebut, tidak ada salahnya untuk 

terlebih dahulu mendaftarkan diri 

serta mengetahui tahap 

penyaluran BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 atau BLT 

Subsidi Gaji Rp1 Juta dari 

Kemnaker. Sebagaimana dikutip 

oleh ayoindonesiamcom dari 

website Kemnaker, berikut ini 

penjelasan tahap penyaluran BSU 

BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 

atau BLT subsidi gaji Rp1 Juta dari 

kemnaker. Proses Penyaluran BSU 

BLT BPJS Ketenagakerjaan ke 

Rekening Pekerja Himpunan Bank 

Negara atau Himbara:-Bank BRI-

Bank BTN-Bank Mandiri-Bank BNI 

Catatan: (untuk pekerja atau 

penerima BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 di wilayah 

Provinsi Aceh dan sekitarnya, 

penyaluran bantuan BLT subsidi 

gaji Rp1 Juta tersebut akan 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094623074/bsu-2022-kapan-cair-simak-info-terbaru-jadwal-pencairan-dari-kemenaker-dan-cek-status-anda-di-kemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094623074/bsu-2022-kapan-cair-simak-info-terbaru-jadwal-pencairan-dari-kemenaker-dan-cek-status-anda-di-kemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094623074/bsu-2022-kapan-cair-simak-info-terbaru-jadwal-pencairan-dari-kemenaker-dan-cek-status-anda-di-kemnakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094623074/bsu-2022-kapan-cair-simak-info-terbaru-jadwal-pencairan-dari-kemenaker-dan-cek-status-anda-di-kemnakergoid
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013510203/bsu-2022-kapan-cair-simak-informasi-serta-tahap-penyaluran-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-dari-kemnaker
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013510203/bsu-2022-kapan-cair-simak-informasi-serta-tahap-penyaluran-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-dari-kemnaker
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013510203/bsu-2022-kapan-cair-simak-informasi-serta-tahap-penyaluran-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-dari-kemnaker
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013510203/bsu-2022-kapan-cair-simak-informasi-serta-tahap-penyaluran-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-dari-kemnaker
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013510203/bsu-2022-kapan-cair-simak-informasi-serta-tahap-penyaluran-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-dari-kemnaker
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diproses melalui Bank Syariah 

Indonesia atau BSI). Demikian 

Informasi terkait penjelasan 

mengenai BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 kapan cair 

serta tahap penyaluran BLT 

subsidi gaji Rp1 Juta dari 

Kemnaker. 

220. 02 

June 

2022 

Daftar Lengkap UMP Lampung 

2022, Naik 0,35 Persen 

Neutral Idn Times Pemerintah Provinsi Lampung 

resmi mengesahkan Upah 

Minimum Provinsi (UMP) 

Lampung tahun 2022 sebesar 

Rp2.440.486. UMP tersebut mulai 

diberlakukan 1 Januari 2022. 

Sebelumnya, UMP Lampung tahun 

2021 ditetapkan sebesar 

Rp2.432.001. UMP tersebut 

mengalami kenaikan sebesar 0,35 

persen di tahun 2022. 

221. 02 

June 

2022 

PT Arkananta Apta Pratista 

Buka Lowongan Kerja Terbaru, 

Ini Syarat dan Cara Daftarnya - 

Semarangku 

Neutral Semarangku.com Cek info loker PT Arkananta Apta 

Pratista dimana membuka 

lowongan kerja terbaru. PT 

Arkananta Apta Pratista membuka 

loker atau lowongan kerja untuk 

formasi yang tersedia. Berikut 

persyaratan dan cara daftar loker 

atau lowongan kerja terbaru yang 

dibuka PT Arkananta Apta Pratista. 

Melalui Instagram resminya, 

Kemnaker menginformasikan 

loker atau lowongan kerja formasi 

yang tersedia di PT Arkananta 

Apta Pratista. 

222. 02 

June 

2022 

KEPASTIAN BSU Karyawan Cair 

Login bsu.kemnaker.go.id & 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id 

Cek BLT BPJS - 

Positive Tribun News Pontianak BSU Karyawan atau BLT BPJS 

Ketenagakerjaan merupakan 

bantuan yang diberikan 

pemerintah pada para tenaga 

kerja swasta. Pemerintah kali ini 

menganggarkan untuk 8,8 juta 

penerima BSU Karyawan dengan 

anggaran total Rp8,8 T. Dana akan 

disalurkan pada rekening BNI, BRI, 

BTN dan Mandiri yang terdaftar 

sebelumnya dalam penyaluran 

http://www.idntimes.com/business/economy/seo-intern/daftar-lengkap-ump-lampung-2022-naik-035-persen
http://www.idntimes.com/business/economy/seo-intern/daftar-lengkap-ump-lampung-2022-naik-035-persen
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314624083/pt-arkananta-apta-pratista-buka-lowongan-kerja-terbaru-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314624083/pt-arkananta-apta-pratista-buka-lowongan-kerja-terbaru-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314624083/pt-arkananta-apta-pratista-buka-lowongan-kerja-terbaru-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-314624083/pt-arkananta-apta-pratista-buka-lowongan-kerja-terbaru-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://pontianak.tribunnews.com/2022/06/02/kepastian-bsu-karyawan-cair-login-bsukemnakergoid-ssobpjsketenagakerjaangoid-cek-blt-bpjs-
http://pontianak.tribunnews.com/2022/06/02/kepastian-bsu-karyawan-cair-login-bsukemnakergoid-ssobpjsketenagakerjaangoid-cek-blt-bpjs-
http://pontianak.tribunnews.com/2022/06/02/kepastian-bsu-karyawan-cair-login-bsukemnakergoid-ssobpjsketenagakerjaangoid-cek-blt-bpjs-
http://pontianak.tribunnews.com/2022/06/02/kepastian-bsu-karyawan-cair-login-bsukemnakergoid-ssobpjsketenagakerjaangoid-cek-blt-bpjs-
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BLT BPJS Ketenagakerjaan. Login 

bsu.kemnaker.go.id cek daftar 

nama Anda apakah terdaftar atau 

tidak sebagai penerima BSU 

karyawan Rp1 juta yang akan 

dicairkan dalam waktu dekat ini. 

Selain link bsu.kemnaker.go.id 

silakan login pada situs 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id 

guna memastika data diri Anda 

apakah terdaftar atau tidak. 

223. 02 

June 

2022 

LinkAja kolaborasi dengan 

Kemnaker dukung program 

TKM Pemula 

Positive Antara Platform keuangan digital BUMN 

PT Fintek Karya Nusantara 

(LinkAja) bersama Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI 

berkolaborasi guna mendukung 

program Tenaga Kerja Mandiri 

(TKM) Pemula. LinkAja telah 

menyalurkan dana penggantian 

survei kebekerjaan serta bantuan 

penggantian paket data/internet 

TKM Pemula dengan total dana 

lebih dari Rp1,5 miliar kepada 

lebih dari 18 ribu peserta 

pelatihan kerja. Ada pun dalam 

rentang periode Juni-Desember 

2021, dana penggantian pengisian 

surveinkebekerjaan sebesar 

Rp50.000/survei pelatihan dalam 

bentuk saldo uang elektronik dan 

bantuan penggantian paket 

data/internet TKM Pemula 2021 

senilai Rp100.000/peserta berupa 

voucher elektronik telah 

disalurkan melalui akun LinkAja 

masing-masing peserta dengan 

total lebih dari 18.000 peserta. 

  

http://www.antaranews.com/berita/2914453/linkaja-kolaborasi-dengan-kemnaker-dukung-program-tkm-pemula
http://www.antaranews.com/berita/2914453/linkaja-kolaborasi-dengan-kemnaker-dukung-program-tkm-pemula
http://www.antaranews.com/berita/2914453/linkaja-kolaborasi-dengan-kemnaker-dukung-program-tkm-pemula
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Title Tinggal Tunggu Teken Presiden Jokowi, BSU Gaji Segera Cair Author _noname 

Media Lumajang Times Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Neutral 

Link http://lumajang.jatimtimes.com/baca/266893/20220531/085300/tinggal-tunggu-teken-

presiden-jokowi-bsu-gaji-segera-cair 

Summary Diprediksi bahwa tahap regulasi selesai dan tinggal menunggu teken Presiden Jokowi, 

kemungkinan BSU akan segera cair di bulan Juni mendatang. Proses selanjutnya untuk 

persetujuan Presiden atas rancangan Permenakernya," kata Dita dikutip dari wawancara 

eksklusif Kompas.com. 

 

 

 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) hingga kini tak kunjung cair. BSU gaji ini menjadi salah satu bantuan yang 

paling dinanti oleh pekerja. Hal itu lantas membuat pekerja bertanya-tanya kapan BSU gaji disalurkan. 

Pertanyaan tersebut bahkan sampai memenuhi kolom komentar di Instagram resmi Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker).Mengenai hal itu, Staf Khusus Menteri Ketenakerjaan Dita Indah Sari 

mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan yang menangani program BSU saat ini telah menyelesaikan 

pembahasan regulasi. Regulasi sendiri adalah tahapan awal yang dilakukan pemerintah sebelum 

menyalurkan subsidi gaji."Saat ini sudah selesai harmonisasi peraturan lintas kementerian, lembaga 

(K/L). Proses selanjutnya untuk persetujuan Presiden atas rancangan Permenakernya," kata Dita dikutip 

dari wawancara eksklusif Kompas.com.Mengenai kriteria penerimanya, Dita menjelaskan tidak berbeda 

dari bantuan subsidi gaji tahun 2021. Namun, terkait jumlah penerima BSU sebesar Rp 1 juta ini, 

Kemenaker belum bisa memastikannya."Persyaratan yang diusulkan sama seperti tahun lalu. Untuk 

jumlahnya (penerima BSU) juga masih menunggu arahan Presiden," ucap Dita.Perlu diketahui bahwa 

pemerintah kembali melanjutkan program subsidi gaji pada tahun 2022 ini. Dengan target penerimanya 

adalah pekerja yang terdampak pandemi, berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Penerima juga 

sudah aktif terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan tidak menerima bantuan sosial 

pemerintah lainnya.Awalnya, usai Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan, 

program BSU dilanjutkan kembali pada tahun ini, Kemenaker menjanjikan April sebelum Lebaran sudah 

disalurkan.Namun nyatanya, hingga kini bantuan tersebut tak kunjung disalurkan. Diprediksi bahwa 

tahap regulasi selesai dan tinggal menunggu teken Presiden Jokowi, kemungkinan BSU akan segera cair 

di bulan Juni mendatang. 
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Title Tinggal Tunggu Teken Presiden Jokowi, BSU Gaji Segera Cair Author _noname 

Media Kediri Times Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Neutral 

Link http://kediri.jatimtimes.com/baca/266893/20220531/085300/tinggal-tunggu-teken-

presiden-jokowi-bsu-gaji-segera-cair 

Summary Diprediksi bahwa tahap regulasi selesai dan tinggal menunggu teken Presiden Jokowi, 

kemungkinan BSU akan segera cair di bulan Juni mendatang. Proses selanjutnya untuk 

persetujuan Presiden atas rancangan Permenakernya," kata Dita dikutip dari wawancara 

eksklusif Kompas.com. 

 

 

 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) hingga kini tak kunjung cair. BSU gaji ini menjadi salah satu bantuan yang 

paling dinanti oleh pekerja. Hal itu lantas membuat pekerja bertanya-tanya kapan BSU gaji disalurkan. 

Pertanyaan tersebut bahkan sampai memenuhi kolom komentar di Instagram resmi Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker).Mengenai hal itu, Staf Khusus Menteri Ketenakerjaan Dita Indah Sari 

mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan yang menangani program BSU saat ini telah menyelesaikan 

pembahasan regulasi. Regulasi sendiri adalah tahapan awal yang dilakukan pemerintah sebelum 

menyalurkan subsidi gaji."Saat ini sudah selesai harmonisasi peraturan lintas kementerian, lembaga 

(K/L). Proses selanjutnya untuk persetujuan Presiden atas rancangan Permenakernya," kata Dita dikutip 

dari wawancara eksklusif Kompas.com.Mengenai kriteria penerimanya, Dita menjelaskan tidak berbeda 

dari bantuan subsidi gaji tahun 2021. Namun, terkait jumlah penerima BSU sebesar Rp 1 juta ini, 

Kemenaker belum bisa memastikannya."Persyaratan yang diusulkan sama seperti tahun lalu. Untuk 

jumlahnya (penerima BSU) juga masih menunggu arahan Presiden," ucap Dita.Perlu diketahui bahwa 

pemerintah kembali melanjutkan program subsidi gaji pada tahun 2022 ini. Dengan target penerimanya 

adalah pekerja yang terdampak pandemi, berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Penerima juga 

sudah aktif terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan tidak menerima bantuan sosial 

pemerintah lainnya.Awalnya, usai Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan, 

program BSU dilanjutkan kembali pada tahun ini, Kemenaker menjanjikan April sebelum Lebaran sudah 

disalurkan.Namun nyatanya, hingga kini bantuan tersebut tak kunjung disalurkan. Diprediksi bahwa 

tahap regulasi selesai dan tinggal menunggu teken Presiden Jokowi, kemungkinan BSU akan segera cair 

di bulan Juni mendatang. 
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Title Kemnaker di ILC: Pekerjaan Layak, Sosial dan Solidaritas 

Ekonomi Penting bagi Indonesia 

Author Indonesiatoday 

Media Indonesiatoday.co.id Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Positive 

Link http://indonesiatoday.co.id/read/kemnaker-di-ilc-pekerjaan-layak-sosial-dan-solidaritas-

ekonomi-penting-bagi-indonesia-756452 

Summary Indonesia berpartisipasi dalam Forum General Discussion Committee yang membahas 

Decent Work and the Social and Solidarity Economy (pekerjaan layak, sosial dan solidaritas 

ekonomi) pada International Labour Conference (ILC) ke-110 secara virtual, pada Senin 

(30/5/2022). Menurut Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan 

Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, pekerjaan yang layak, sosial 

dan solidaritas ekonomi penting bagi Indonesia. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen 

untuk terus menciptakan lapangan kerja, memastikan pekerjaan yang layak untuk 

masyarakat, dan mempersiapkan komunitas pengusaha dan pekerja menuju tren 

ketenagakerjaan di masa depan. Putri mengatakan, Indonesia menyambut baik laporan dari 

Decent Work dan Social and Solidarity Economy (SSE). 

 

 

 

 Indonesia berpartisipasi dalam Forum General Discussion Committee yang membahas Decent Work and 

the Social and Solidarity Economy (pekerjaan layak, sosial dan solidaritas ekonomi) pada International 

Labour Conference (ILC) ke-110 secara virtual, pada Senin (30/5/2022).Menurut Dirjen Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro 

Putri, pekerjaan yang layak, sosial dan solidaritas ekonomi penting bagi Indonesia."Saat ini, kami memiliki 

tanggung jawab karena harus mengatasi krisis akibat pandemi yang membuat pekerjaan layak yang ada 

semakin defisit, meningkatnya kemiskinan, dan meluasnya kesenjangan," kata Putri dalam siaran 

persnya.Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk terus menciptakan lapangan kerja, memastikan 

pekerjaan yang layak untuk masyarakat, dan mempersiapkan komunitas pengusaha dan pekerja menuju 

tren ketenagakerjaan di masa depan.Putri mengatakan, dalam upaya mencapai tujuan atau komitmen 

tersebut, ILC harus menetapkan momentum untuk memperkuat kemitraan.Lebih lanjut, ILC perlu 

mempromosikan ekonomi sosial dan solidaritas sebagai bagian pemulihan dan mencapai Sustainable 

Development Goals (SDGs)."Kita juga harus mempersiapkan diri terhadap otomatisasi dan digitalisasi," 
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ujar Indah Anggoro Putri.Putri mengatakan, Indonesia menyambut baik laporan dari Decent Work dan 

Social and Solidarity Economy (SSE).Ia menilai SSE sangat penting dalam memajukan decent work dan 

productive employment (pekerjaan yang layak dan produktif), dan dalam meningkatkan standar 

hidup."Subjek SSE seharusnya adalah masyarakat, dengan fokus mencakup perempuan dan pemuda, 

penyandang disabilitas dan orang-orang lain yang berada dalam situasi kurang beruntung," 

katanya.Selain itu, prinsip-prinsip SSE harus mencakup nilai-nilai keadilan, kesetaraan, solidaritas, dan 

kemitraan.Nilai-nilai ini bergema secara koheren dengan nilai-nilai ekonomi sosial dan solidaritas, yang 

telah ditetapkan ILO dalam banyak laporannya."Kami percaya bahwa definisi yang diusulkan saat ini 

tentang SSE, perlu memasukkan elemen-elemen ini," ujarnya. 
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Title Apakah BSU 2022 Cair Juni 2022? Simak Penjelasan dan Cara 

Mendapatkan BLT Gaji Rp1 Juta 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094606909/apakah-bsu-2022-cair-juni-2022-

simak-penjelasan-dan-cara-mendapatkan-blt-gaji-rp1-juta 

Summary Apakah bantuan subsidi upah/gaji atau BSU 2022, akan cair Juni 2022 ini? Sebagai informasi, 

BSU 2022 dipastikan kembali dicairkan kepada 12 juta pekerja di seluruh Indonesia. 

Kepastian kelanjutan BSU 2022 ini dilontarkan Menteri Koordinator bidang Perekonomian, 

Airlangga Hartarto, April lalu. Namun, besaran BSU 2022 ini berbeda seperti tahun 

sebelumnya. 

 

 

 

Apakah bantuan subsidi upah/gaji atau BSU 2022, akan cair Juni 2022 ini? Pertanyaan ini masih banyak 

dilontarkan, khususnya oleh pekerja.Sebagai informasi, BSU 2022 dipastikan kembali dicairkan kepada 

12 juta pekerja di seluruh Indonesia.Kepastian kelanjutan BSU 2022 ini dilontarkan Menteri Koordinator 

bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, April lalu.Namun, besaran BSU 2022 ini berbeda seperti tahun 

sebelumnya. Tahun ini, BSU 2022 hanya berkisar Rp1.000.000.Lantas kapan BSU 2022, dicairkan?Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah tengah merancang kriteria penerima 

BSU.Namun, berdasarkan rancangan sementara, BSU 2022 hanya diberikan kepada pekerja yang 

berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta. 
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Title Komitmen Pemerintah untuk Terus Ciptakan Lapangan Kerja, Ini 

Upaya Kemenaker! 

Author Penulis 

Media Obligasi.id Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Positive 

Link http://obligasi.id/external/221495 

Summary Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk terus menciptakan lapangan kerja, 

memastikan pekerjaan yang layak untuk masyarakat, dan mempersiapkan komunitas 

pengusaha dan pekerja menuju tren ketenagakerjaan di masa depan 

 

 

 

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk terus menciptakan lapangan kerja, memastikan 

pekerjaan yang layak untuk masyarakat, dan mempersiapkan komunitas pengusaha dan pekerja menuju 

tren ketenagakerjaan di masa depan.Menurut Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

(PHI & Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri, dalam upaya mencapai 

tujuan atau komitmen tersebut, International Labour Conference (ILC) harus menetapkan momentum 

untuk memperkuat kemitraan, dan lebih lanjut mempromosikan ekonomi sosial dan solidaritas sebagai 

bagian pemulihan dan mencapai Sustainable Development Goals (SDGs)."Saat ini, kami memiliki 

tanggung jawab karena harus mengatasi krisis akibat pandemi yang membuat pekerjaan layak yang ada 

semakin defisit, meningkatnya kemiskinan, dan meluasnya kesenjangan. Meski demikian, kita juga harus 

mempersiapkan diri terhadap otomatisasi dan digitalisasi," ujar Indah Anggoro Putri dalam Forum 

General Discussion Committee: Decent Work and the Social and Solidarity Economy pada ILC ke-110 

secara virtual, pada Senin (30/5/2022).Pemerintah Indonesia lanjut Indah Anggoro Putri, menyambut 

baik laporan dari Decent Work dan Social and Solidarity Economy (SSE) dan menilai SSE sangat penting 

dalam memajukan decent work dan productive employment (pekerjaan yang layak dan produktif), dan 

dalam meningkatkan standar hidup."Subjek SSE seharusnya adalah masyarakat, dengan fokus mencakup 

perempuan dan pemuda, penyandang disabilitas dan orang-orang lain yang berada dalam situasi kurang 

beruntung," katanya.Selain itu, prinsip-prinsip SSE harus mencakup nilai-nilai keadilan, kesetaraan, 

solidaritas, dan kemitraan. Nilai-nilai ini bergema secara koheren dengan nilai-nilai ekonomi sosial dan 

solidaritas, yang telah ditetapkan ILO dalam banyak laporannya."Kami percaya bahwa definisi yang 

diusulkan saat ini tentang SSE, perlu memasukkan elemen-elemen ini," ujarnya.Penulis: Martyasari 

RizkyEditor: Ayu AlmasTag Terkait: 



 

130 

 

Title BSU 2022 Kapan Cair? AKHIRNYA Kemnaker Beri Tanda? Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793498048/bsu-2022-kapan-cair-akhirnya-

kemnaker-beri-tanda 

Summary BSU 2022 belum juga cair hingga saat ini, apakah Kemnaker telah memberi tanda tanggal 

pencairannya? Namun pemerintah belum memastikan kapan BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji 

cair karena masih dalam proses. : AKHIRNYA Kemnaker Beri Tanda, Kapan BSU 2022 Cair!. 

Adapun jumlah dana yang dialokasikan pemerintah melalui Kemnaker untuk BSU 2022 

adalah sebesar Rp8,8 Triliun. Namun, sampai saat ini BSU 2022 belum cair. 

 

BSU 2022 belum juga cair hingga saat ini, apakah Kemnaker telah memberi tanda tanggal pencairannya? 

Simak di sini.Sepertu diketahui, BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 kembali disalurkan pemerintah.Namun 

pemerintah belum memastikan kapan BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji cair karena masih dalam proses.: 

AKHIRNYA Kemnaker Beri Tanda, Kapan BSU 2022 Cair!Bantuan ini nantinya akan diberikan pemerintah 

pada pekerja atau buruh dengan gaji dibawah Rp3,5 juta.Adapun jumlah dana yang dialokasikan 

pemerintah melalui Kemnaker untuk BSU 2022 adalah sebesar Rp8,8 Triliun.Namun, sampai saat ini BSU 

2022 belum cair. Apakah Kemnaker sudah memberi tanda kepastian tanggal cairnya? Simak di sini.BSU 

2022 ini diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi bagi para pekerja atau 

buruh yang terdampak pada Covid-19.: BSU BPJS KETENAGAKERJAAN 2022 Cair Akhir Mei? Berikut 

Penjelasan dari KemnakerMeski di Indonesia Covid-19 telah mengalami penurunan, namun dampak 

ekonomi akibat Covid-19 masih terasa sampai saat ini. 
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Title PLN UID Jawa Timur Raih Bendera Emas Dari Menaker Author _noname 

Media Mnc Trijaya Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Neutral 

Link http://www.mnctrijaya.com/news/detail/51926/pln-uid-jawa-timur-raih-bendera-emas-

dari-menaker 

Summary PT PLN (Persero) UID Jawa Timur meraih penghargaan Penerapan Sistem Manajemen 

Keselataman dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) Republik Indonesia. PLN UID Jawa Timur mendapatkan penghargaan Sertifikat 

Emas dan Bendera Emas dengan tingkat pencapaian penerapan SMK3 memuaskan dan 

perolehan nilai 89,76. 

 

 

 

PT PLN (Persero) UID Jawa Timur meraih penghargaan Penerapan Sistem Manajemen Keselataman dan 

Kesehatan Kerja (SMK3) yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik 

Indonesia. PLN UID Jawa Timur mendapatkan penghargaan Sertifikat Emas dan Bendera Emas dengan 

tingkat pencapaian penerapan SMK3 memuaskan dan perolehan nilai 89,76.Penghargaan SMK3 diterima 

oleh PLN UID Jawa Timur karena dinilai mampu menerapkan SMK3 secara konsisten dan menjadi bagian 

dari sistem manajemen perusahaan dalam mengendalikan risiko untuk menciptakan lingkungan kerja 

yang aman, efisien, dan produktif.Pemberian penghargaan di Bidang K3 merupakan bagian dari upaya 

Pemerintah, khususnya Kemnaker, dalam mengampanyekan K3 dan memberikan apresiasi kepada 

perusahaan yang telah berhasil menerapkan budaya K3.Dalam sambutannya, Menteri Ketenagakerjaan 

Ida Fauziah menyampaikan bahwa pemberian penghargaan K3 terbukti efektif dalam memotivasi 

stakeholders untuk menerapkan K3 dengan baik dan mempertahankan kinerja K3 karena K3 merupakan 

investasi untuk menjaga keberlangsungan usaha, dan mencapai produktivitas perusahaan."Pemberian 

penghargaan ini bisa memotivasi perusahaan dalma menciptakan budaya K3 sehingga keberlangsungan 

usaha bisa berjalan dengan baik dengan titel zero accident," ujar Menaker Ida Fauziah.Sementara itu GM 

PLN UID Jawa Timur Lasiran menyampaikan, penghargaan ini merupakan salah satu apresiasi sekaligus 

motivasi bagi PLN UID Jawa Timur untuk lebih baik lagi dalam mengimplementasikan budaya K3 dalam 

keseharian bekerja sesuai dengan fokus yakni Zero Accidennt."Ini menjadi semangat dan kekuatan bagi 

kita dalam mempertahankan pola kerja berbasis budaya K3," pungkas Lasiran GM PLN UID Jawa Timur. 
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Title Tinggal Tunggu Teken Presiden Jokowi, BSU Gaji Segera Cair Author _noname 

Media Pamekasan Times Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Neutral 

Link http://pamekasan.jatimtimes.com/baca/266893/20220531/085300/tinggal-tunggu-teken-

presiden-jokowi-bsu-gaji-segera-cair 

Summary Diprediksi bahwa tahap regulasi selesai dan tinggal menunggu teken Presiden Jokowi, 

kemungkinan BSU akan segera cair di bulan Juni mendatang. Proses selanjutnya untuk 

persetujuan Presiden atas rancangan Permenakernya," kata Dita dikutip dari wawancara 

eksklusif Kompas.com. Mengenai kriteria penerimanya, Dita menjelaskan tidak berbeda dari 

bantuan subsidi gaji tahun 2021. Untuk jumlahnya (penerima BSU) juga masih menunggu 

arahan Presiden," ucap Dita. Bantuan Subsidi Upah (BSU) hingga kini tak kunjung cair. 

 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) hingga kini tak kunjung cair. BSU gaji ini menjadi salah satu bantuan yang 

paling dinanti oleh pekerja. Hal itu lantas membuat pekerja bertanya-tanya kapan BSU gaji disalurkan. 

Pertanyaan tersebut bahkan sampai memenuhi kolom komentar di Instagram resmi Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker).Mengenai hal itu, Staf Khusus Menteri Ketenakerjaan Dita Indah Sari 

mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan yang menangani program BSU saat ini telah menyelesaikan 

pembahasan regulasi. Regulasi sendiri adalah tahapan awal yang dilakukan pemerintah sebelum 

menyalurkan subsidi gaji."Saat ini sudah selesai harmonisasi peraturan lintas kementerian, lembaga 

(K/L). Proses selanjutnya untuk persetujuan Presiden atas rancangan Permenakernya," kata Dita dikutip 

dari wawancara eksklusif Kompas.com.Mengenai kriteria penerimanya, Dita menjelaskan tidak berbeda 

dari bantuan subsidi gaji tahun 2021. Namun, terkait jumlah penerima BSU sebesar Rp 1 juta ini, 

Kemenaker belum bisa memastikannya."Persyaratan yang diusulkan sama seperti tahun lalu. Untuk 

jumlahnya (penerima BSU) juga masih menunggu arahan Presiden," ucap Dita.Perlu diketahui bahwa 

pemerintah kembali melanjutkan program subsidi gaji pada tahun 2022 ini. Dengan target penerimanya 

adalah pekerja yang terdampak pandemi, berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Penerima juga 

sudah aktif terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan tidak menerima bantuan sosial 

pemerintah lainnya.Awalnya, usai Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan, 

program BSU dilanjutkan kembali pada tahun ini, Kemenaker menjanjikan April sebelum Lebaran sudah 

disalurkan.Namun nyatanya, hingga kini bantuan tersebut tak kunjung disalurkan. Diprediksi bahwa 

tahap regulasi selesai dan tinggal menunggu teken Presiden Jokowi, kemungkinan BSU akan segera cair 

di bulan Juni mendatang.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Jawa 

TimurTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram Jawa TimurTIMES, 

kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. 
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Title Penyebab BSU 2022 Tidak Cair untuk Pekerja, Perhatikan 

Syarat yang Ditentukan 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094607043/penyebab-bsu-2022-tidak-cair-

untuk-pekerja-perhatikan-syarat-yang-ditentukan 

Summary Bantuan subsidi upah/gaji atau BSU 2022 akan segera dicairkan untuk pekerja. Namun, BSU 

2022 senilai Rp1 juta bisa saja gagal masuk ke rekening pekerja atau buruh dengan beberapa 

penyebab. Kementerian Ketenagakerjaan tengah merancang mekanisme dan instrumen 

pencairan BSU 2022. Meski begitu, Kemnaker mengingatkan pekerja atau buruh 

memperhatikan betul syarat dan cara mendapatkan BSU 2022. 

 

 

 

Bantuan subsidi upah/gaji atau BSU 2022 akan segera dicairkan untuk pekerja.Namun, BSU 2022 senilai 

Rp1 juta bisa saja gagal masuk ke rekening pekerja atau buruh dengan beberapa penyebab.Kementerian 

Ketenagakerjaan tengah merancang mekanisme dan instrumen pencairan BSU 2022.Meski begitu, 

Kemnaker mengingatkan pekerja atau buruh memperhatikan betul syarat dan cara mendapatkan BSU 

2022.Sebab, penyampaian data yang tidak sesuai menjadi penyebab BSU 2022, tidak cair."Rincian 

teehadap kriteria dan mekanisme BSU 2022 ini sedang digodok Kementerian Ketenagakerjaan," kata 

Menaker Ida Fauziyah.BSU 2022, akan dicairkan kepada calon penerima yang sudah terdaftar. 
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Title DFW: 94 Persen ABK Kapal Perikanan Tak 

Bersertifikat 

Author Francisca Christy Rosana 

Media Tempo.co Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Negative 

Link http://bisnis.tempo.co/read/1596747/dfw-94-persen-abk-kapal-perikanan-tak-bersertifikat 

Summary Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mencatat 94 persen awak kapal perikanan tidak 

memiliki sertifikat sebagai anak buah kapal ( ABK ). Data tersebut mengacu pada hasil kajian 

DFW di Pelabuhan Perikanan Samudera, Muara Baru, Jakarta. Koordinator Nasional 

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh. 

 

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mencatat 94 persen awak kapal perikanan tidak memiliki 

sertifikat sebagai anak buah kapal ( ABK ). Data tersebut mengacu pada hasil kajian DFW di Pelabuhan 

Perikanan Samudera, Muara Baru, Jakarta.Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) 

Indonesia Moh. Abdi Suhufan mengatakan sertifikat seharusnya menjadi syarat bagi ABK Indonesia untuk 

bekerja di laut. "Sertifikat yang dimaksud adalah Sertifikat Keselamatan Dasar Perikanan atau BST-

Fisheries," kata Abdi, Selasa, 31 Mei 2022.Menurut dia, Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP ) dan 

Kementerian Ketenagakerjaan perlu melakukan koordinasi dan pengawasan bersama atau inspeksi. Abdi 

menilai Kementerian sudah semestinya memberikan sanksi kepada pemilik kapal serta perusahaan yang 

mempekerjakan ABK yang tidak memiliki sertifikat.ABK tak bersertifikat, tutur Abdi, melanggar ketentuan 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Peraturan 

Menteri KP Nomor 33 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan. Pasal 118 Permen 

KP No 33 menyebutkan AKP yang bekerja di kapal ikan ukuran 30-300 GT wajib memiliki BST-F.Selain tak 

bersertifikat, survei yang digelar DWF menunjukkan 27 persen ABK tidak mengetahui manfaat sertifikasi. 

"Padahal sertfikasi ini penting sebagai bukti eksistensi mereka sebagai awak kapal ikan" kata Abdi.Di sisi 

lain, DFW menyoroti tidak sinkronnya kebijakan sertifikat bagi ABK antara Kementerian Kelautan dan 

Perikanan dan Kementerian Perhubungan. Abdi menjelaskan, untuk memperoleh sertifikat keselamatan 

dasar, ABK Indonesia bisa mengikuti program di dua kementerian itu.Namun, kata dia, ada standar biaya 

yang berbeda antara KKP dan Kemenhub. "Akhirnya semacam ada persaingan antara KKP dan Kemenhub 

dalam program sertifikasi ABK" kata Abdi.Peneliti DFW Indonesia, Imam Trihatmadja, meminta KKP dan 

Kementerian Ketenagakerjaan melakukan inspeksi mengenai kondisi kerja awak kapal perikanan. Dari 

hasil penghematan di lapangan, ia menyebut jumlah pekerja ABK di Muara Baru diperkirakan mencapai 

40 ribu orang."Muara Baru merupakan etalase pelabuhan perikanan modern di Indonesia sehingga upaya 

pembenahan perlu mulai dari sana" kata Imam.Masalah sertifikasi ABK, ucap dia, menjadi penting karena 

bersinggungan keselamatan dan kompetensi ABK yang bekerja di kapal ikan. Resiko kerja di laut, ia 

melanjutkan, sangat besar dan berbahaya sehingga semua ABK perlu memiliki pengetahuan dasar dan 

standar tentang aspek keselamatan. Adapun mengutip data Organisasi Buruh Internasional, 24 ribu orang 

meninggal dan 24 juta orang terluka setiap tahun di kapal penangkap ikan komersial. Sementara itu di 

Indonesia, setiap tahun kurang lebih 100 orang nelayan dan ABK mengalami kecelakaan kerja ketika 

melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut.Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini 

. 
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Title Ternyata Ini Penyebab BSU 2022 via BPJS Ketenagakerjaan dari 

Kemnaker Tak Kunjung Cair - Ayo Indonesia 

Author Eries Adlin 

Media Ayoindonesia.com Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Negative 

Link http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013498792/ternyata-ini-penyebab-bsu-2022-

via-bpjs-ketenagakerjaan-dari-kemnaker-tak-kunjung-cair 

Summary AYOINDONESIA.COM- Sampai saat ini Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 yang 

menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan dari Kemnaker tak kunjung cair. Pekerja formal 

status aktif BPJS Ketenagakerjaan, memiliki upah atau gaji paling besar Rp 3,5 juta per bulan 

sesuai upah yang dilaporkan BPJS Ketenagakerjaan. 

 

 

 

AYOINDONESIA.COM - Sampai saat ini Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 yang menggunakan data 

BPJS Ketenagakerjaan dari Kemnaker tak kunjung cair. Melalui akun Twitter-na, @BPJSTKInfo, Badan 

Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaanmenjelaskan penyebab Bantuan Subsidi Upah ( 

BSU ) 2022 untuk para pekerja atau buruh dari Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ). "(1) Selamat 

siang Sahabat. Perihal informasi rencana pemberian Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) tahun 2022, 

BPJamsostek sebagai mitra penyedia data mendukung kebijakan BSU 2022 akan mempersiapkan data 

sesuai dengan kriteria yang diatur dalam regulasi. Namun sampai saat ini(2) kami belum dapat 

memberikan informasi lebih lanjut terkait Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) dikarenakan hal tersebut masih 

dalam tahap penyusunan regulasi oleh Pemerintah." Demikian penjelasan akun Twitter @BPJSTKInfo 

menjawab pertanyaan warganet tentang kapan Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) 2022 untuk pekerja atau 

buruh dari Kemnaker .Syarat penerima BSU Bantuan Subsidi Upah 2022 Warga Negara Indonesia 

dibuktikan dengan memiliki NIK. Pekerja formal status aktif BPJS Ketenagakerjaan, memiliki upah atau 

gaji paling besar Rp 3,5 juta per bulan sesuai upah yang dilaporkan BPJS Ketenagakerjaan. Bekerja di 

sektor Industri barang konsumsi, transportasi, industri, properti, real estate, perdagangan dan jasa 

kecuali Pendidikan dan Kesehatan. Penerima BSU yakni pekerja/buruh yang belum menerima Kartu 

Prakerja, PKH atau Program Bantuan Produktif Usaha Mikro. Bekerja di wilayah Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPK) level 3 dan level 4 yang ditetapkan oleh Pemerintah. 
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Title Kemnaker: Indonesia Terus Berkomitmen Ciptakan Lapangan 

Kerja 

Author _noname 

Media Tempo.co Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Positive 

Link http://nasional.tempo.co/read/1596755/kemnaker-indonesia-terus-berkomitmen-

ciptakan-lapangan-kerja 

Summary Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk terus menciptakan lapangan kerja, 

memastikan pekerjaan yang layak untuk masyarakat, dan mempersiapkan komunitas 

pengusaha dan pekerja menuju tren ketenagakerjaan di masa depan. Pemerintah Indonesia, 

Indah melanjutkan, menyambut baik laporan dari Decent Work dan Social and Solidarity 

Economy (SSE) dan menilai SSE sangat penting dalam memajukan decent work dan 

productive employment (pekerjaan yang layak dan produktif) dalam meningkatkan standar 

hidup. 

 

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk terus menciptakan lapangan kerja, memastikan 

pekerjaan yang layak untuk masyarakat, dan mempersiapkan komunitas pengusaha dan pekerja menuju 

tren ketenagakerjaan di masa depan.Menurut Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

(PHI & Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, untuk mencapai komitmen tersebut, International 

Labour Conference (ILC) harus menetapkan momentum untuk memperkuat kemitraan, dan 

mempromosikan ekonomi sosial dan solidaritas sebagai bagian pemulihan dan mencapai Sustainable 

Development Goals (SDGs)."Saat ini, kami memiliki tanggung jawab karena harus mengatasi krisis akibat 

pandemi yang membuat pekerjaan layak yang ada semakin defisit, meningkatnya kemiskinan, dan 

meluasnya kesenjangan. Meski demikian, kita juga harus mempersiapkan diri terhadap otomatisasi dan 

digitalisasi," ujar Indah Anggoro Putri dalam Forum General Discussion Committee: Decent Work and the 

Social and Solidarity Economy pada ILC ke-110 secara virtual, Senin, 30 Mei 2022.Pemerintah Indonesia, 

Indah melanjutkan, menyambut baik laporan dari Decent Work dan Social and Solidarity Economy (SSE) 

dan menilai SSE sangat penting dalam memajukan decent work dan productive employment (pekerjaan 

yang layak dan produktif) dalam meningkatkan standar hidup."Subjek SSE seharusnya adalah 

masyarakat, dengan fokus mencakup perempuan dan pemuda, penyandang disabilitas dan orang-orang 

lain yang berada dalam situasi kurang beruntung," katanya.Selain itu, prinsip-prinsip SSE harus mencakup 

nilai-nilai keadilan, kesetaraan, solidaritas, dan kemitraan. Nilai-nilai ini bergema secara koheren dengan 

nilai-nilai ekonomi sosial dan solidaritas, yang telah ditetapkan ILO dalam banyak laporannya. "Kami 

percaya bahwa definisi yang diusulkan saat ini tentang SSE, perlu memasukkan elemen-elemen ini," kata 

Indah 
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Title Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Jadi 

Instansi Berbasis Kompetensi 

Author Harton Safii 

Media Redaksi Sulut Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Positive 

Link http://redaksisulut.com/dinas-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-jadi-

instansi-berbasis-kompetensi 

Summary Mitra- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten 

Minahasa Tenggara (Mitra) menjadi instansi dilaksanakannya pelatihan kerja berbasis 

kompetensi. 

 

 

 

Mitra - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Minahasa Tenggara 

(Mitra) menjadi instansi dilaksanakannya pelatihan kerja berbasis kompetensi. Kegiatan ini 

diselenggarakan oleh DP3A Provinsi Sulawesi Utara (Sulawesi Utara) bekerja sama dengan Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Daerah dan Bank Sulawesi UtaraGo. Adapun pelatihan berbasis kompetensi yang 

diadakan mencakup pembuatan roti dan kue. Kepala Dinas P3A Mitra Sherly Rompas mengatakan, 

pelatihan ini merupakan kesempatan bagi ibu-ibu mengembangkan keterampilan agar ke depan bisa 

membuka usaha sendiri maupun berkelompok. "Sebab, hasilnya nanti bisa dijual dan mendapatkan 

tambahan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus juga membantu para suami. Yang pasti juga 

akan meningkatkan perekonomian keluarga. Jadi, pelatihan berbasis kompetensi ini harus dimanfaatkan 

dengan baik dan keterampilannya terus dikembangkan," pesan Rompas, Senin (30/5/2022). Sementara 

Kepala Disnakertrans Sulawesi Utara yang diwakili Kepala Balai Pelatihan Tenaga Kerja Kelas A, Rachel 

Rotinsulu menyebutkan bahwa pelatihan ini sebagai upaya pemerintah dalam rangka Operasi Daerah 

Selesaikan Kemiskinan (ODSK). "Karena melalui pelatihan ini membuat kompetensi diri semakin 

meningkat. Lewat keterampilan tentu dapat menambah penghasilan bahkan bisa memiliki usaha mandiri 

atau menjadi wirausaha yang otomatis akan meningkatkan kesejahteraan keluarga," tukas Rotinsulu. 

Rotinsulu menerangkan, pihaknya akan melakukan pendampingan bagaimana mendapat pinjaman 

modal dari Bank Sulawesi UtaraGo. Selain itu, akan ada petugas yang akan melakukan kontrol selama 1 

tahun kepada para ibu-ibu transub studi alumni Balai Latihan Kerja (BLK) ini. "Sebab progres pelatihan ini 

juga dikontrol oleh BPK dan Inspektorat Kementerian Ketenagakerjaan RI,"pungkasnya. 
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Title Pengumuman! Pencairan BLT Gaji Rp 1 Juta Tinggal 

Tunggu Restu Jokowi 

Author Fadhly Fauzi 

Rachman 

Media Detik Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Neutral 

Link http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6103276/pengumuman-pencairan-blt-

gaji-rp-1-juta-tinggal-tunggu-restu-jokowi 

Summary Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari mengatakan saat ini proses pencairan 

BLT gaji Rp 1 juta ini tinggal menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 atau BLT Gaji Rp 1 juta akan segera cair. Bantuan ini 

nantinya akan disalurkan kepada 8,8 pekerja di seluruh Indonesia yang berpenghasilan di 

bawah Rp 3,5 juta per bulan. Sementara proses koordinasi antar-instansi sudah selesai. 

 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 atau BLT Gaji Rp 1 juta akan segera cair. Bantuan ini nantinya akan 

disalurkan kepada 8,8 pekerja di seluruh Indonesia yang berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per 

bulan.Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari mengatakan saat ini proses pencairan BLT 

gaji Rp 1 juta ini tinggal menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sementara proses 

koordinasi antar-instansi sudah selesai."Saat ini sudah selesai harmonisasi peraturan lintas K/L. Masih 

proses selanjutnya untuk persetujuan Presiden atas rancangan Permenakernya," kata Dita kepada 

detikcom, Selasa (31/5/2022).Lebih lanjut Dita menjelaskan persyaratan untuk mendapatkan BLT gaji Rp 

1 juta ini masih sama dengan tahun lalu. Antara lain bagi pekerja yang berpenghasilan di bawah Rp 3,5 

juta per bulan."Persyaratan yang diusulkan sama seperti tahun lalu," kata Dita.Kriteria/syarat untuk 

mendapat BLT gaji Rp 1 jutaDikutip dari laman resmi Kemnaker, ada 6 syarat bagi penerima BLT gaji Rp 1 

juta atau BSU 2022 yang harus dipenuhi1. Warga Negara Indonesia2. Merupakan pekerja/buruh yang 

menerima upah dengan gaji Rp3,5 juta3. Masih tercatat sebagai jaminan sosial tenaga kerja BPJS 

Ketenagakerjaan4. Berada di wilayah zona PPKM level 4 dan 35. Pekerja bekerja di sektor perdagangan, 

real estat, properti, barang konsumsi, aneka industri, transportasi dan jasa kecuali pendidikan serta 

kesehatan6. Memiliki rekening bank yang masih aktifCara cek penerima BLT Gaji Rp 1 JutaSedangkan bila 

kamu sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan merasa telah memenuhi syarat sebagai penerima, 

berikut cara cek nama penerima BLT gaji Rp 1 juta1. Kunjungi laman bpjsketenagakerjaan.go.id2. Pilih 

menu "Cek Status Calon Penerima BSU" kemudian Anda akan masuk ke halaman cek penerima BSU.3. 

Masukkan data sesuai kolom yang tersedia meliputi-NIK-Nama lengkap-Tanggal lahir4. Setelah mengisi 

data diri, klik gapcha "i'm not a robot' kemudian klik lanjutkan5. Maka akan terlihat di akun tersebut jika 

Anda penerima bantuan subsidi gaji.Bila terdaftar sebagai penerima, nantinya subsidi gaji Kemnaker 

tersebut disalurkan pemerintah melalui bank BUMN atau Himbara (Himpunan Bank Negara) seperti BRI, 

BNI, Mandiri, dan BTN.Sedangkan, bagi mereka yang tidak memiliki rekening di bank Himbara, penerima 

manfaat masih dapat mencairkan BSU atau BLT gaji Rp 1 juta tersebut melalui pembukaan rekening 

kolektif.Demikian informasi terkait BLT Gaji Rp 1 juta. 
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Title Pengumuman! Pencairan BLT Gaji Rp 1 Juta Tinggal 

Tunggu Restu Jokowi 

Author Fadhly Fauzi 

Rachman 

Media Obligasi.id Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Neutral 

Link http://obligasi.id/external/221666 

Summary Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari mengatakan saat ini proses pencairan 

BLT gaji Rp 1 juta ini tinggal menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 atau BLT Gaji Rp 1 juta akan segera cair. Bantuan ini 

nantinya akan disalurkan kepada 8,8 pekerja di seluruh Indonesia yang berpenghasilan di 

bawah Rp 3,5 juta per bulan. Sementara proses koordinasi antar-instansi sudah selesai. 

 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 atau BLT Gaji Rp 1 juta akan segera cair. Bantuan ini nantinya akan 

disalurkan kepada 8,8 pekerja di seluruh Indonesia yang berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per 

bulan.Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari mengatakan saat ini proses pencairan BLT 

gaji Rp 1 juta ini tinggal menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sementara proses 

koordinasi antar-instansi sudah selesai."Saat ini sudah selesai harmonisasi peraturan lintas K/L. Masih 

proses selanjutnya untuk persetujuan Presiden atas rancangan Permenakernya," kata Dita kepada 

detikcom, Selasa (31/5/2022).Lebih lanjut Dita menjelaskan persyaratan untuk mendapatkan BLT gaji Rp 

1 juta ini masih sama dengan tahun lalu. Antara lain bagi pekerja yang berpenghasilan di bawah Rp 3,5 

juta per bulan."Persyaratan yang diusulkan sama seperti tahun lalu," kata Dita. Kriteria/syarat untuk 

mendapat BLT gaji Rp 1 jutaDikutip dari laman resmi Kemnaker, ada 6 syarat bagi penerima BLT gaji Rp 1 

juta atau BSU 2022 yang harus dipenuhi :1. Warga Negara Indonesia2. Merupakan pekerja/buruh yang 

menerima upah dengan gaji Rp3,5 juta3. Masih tercatat sebagai jaminan sosial tenaga kerja BPJS 

Ketenagakerjaan4. Berada di wilayah zona PPKM level 4 dan 35. Pekerja bekerja di sektor perdagangan, 

real estat, properti, barang konsumsi, aneka industri, transportasi dan jasa kecuali pendidikan serta 

kesehatan6. Memiliki rekening bank yang masih aktifSedangkan bila kamu sudah terdaftar di BPJS 

Ketenagakerjaan dan merasa telah memenuhi syarat sebagai penerima, berikut cara cek nama penerima 

BLT gaji Rp 1 juta:1. Kunjungi laman bpjsketenagakerjaan.go.id2. Pilih menu "Cek Status Calon Penerima 

BSU" kemudian Anda akan masuk ke halaman cek penerima BSU.3. Masukkan data sesuai kolom yang 

tersedia meliputi:-NIK-Nama lengkap-Tanggal lahir4. Setelah mengisi data diri, klik gapcha "i'm not a 

robot' kemudian klik lanjutkan5. Maka akan terlihat di akun tersebut jika Anda penerima bantuan subsidi 

gaji.Bila terdaftar sebagai penerima, nantinya subsidi gaji Kemnaker tersebut disalurkan pemerintah 

melalui bank BUMN atau Himbara (Himpunan Bank Negara) seperti BRI, BNI, Mandiri, dan 

BTN.Sedangkan, bagi mereka yang tidak memiliki rekening di bank Himbara, penerima manfaat masih 

dapat mencairkan BSU atau BLT gaji Rp 1 juta tersebut melalui pembukaan rekening kolektif.Demikian 

informasi terkait BLT Gaji Rp 1 juta. (fdl/fdl) 
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Title Kapan BSU 2022 Cair? Cari Tahu Informasi dan Tahap Penyaluran 

BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta dari Kemnaker 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094607501/kapan-bsu-2022-cair-cari-tahu-

informasi-dan-tahap-penyaluran-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-dari-kemnaker 

Summary Akan tetapi pekerja yang ingin mendapatkan bantuan tersebut, bisa terlebih dahulu 

mendaftarkan diri serta mengetahui tahap penyaluran BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji Rp1 

Juta dari Kemnaker. Sebagaimana dikutip oleh Pikiranrakyat-Depok.com dari website 

Kemnaker, berikut ini penjelasan tahap penyaluran BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta 

dari Kemnaker. Kapan BSU 2022 cair? Segera cari tahu informasi dan tahap penyaluran BLT 

Subsidi Gaji Rp1 Juta dari Kemnaker. 

 

Kapan BSU 2022 cair? Segera cari tahu informasi dan tahap penyaluran BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta dari 

Kemnaker.BSU 2022 kabarnya akan segera cair di 2022 ini. Namun sampai sekarang, informasi 

penyaluran dana bantuan tersebut masih belum disampaikan oleh Menaker.Akan tetapi pekerja yang 

ingin mendapatkan bantuan tersebut, bisa terlebih dahulu mendaftarkan diri serta mengetahui tahap 

penyaluran BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta dari Kemnaker.BSU 2022 ini hanya akan diberikan 

kepada pekerja yang memenuhi persyaratan di antaranya adalah pekerja dengan gaji atau upah maksimal 

Rp3,5 juta, bekerja di daerah yang diterapkan PPKM.Tak hanya itu, BSU 2022 akan cair untuk karyawan 

di perusahaan bidang sektor industri barang konsumsi, bidang transportasi umum, bidang semua 

industri, perusahaan properti, perusahaan perdagangan dan jasa kecuali Pendidikan dan 

Kesehatan.Sebagaimana dikutip oleh Pikiranrakyat-Depok.com dari website Kemnaker, berikut ini 

penjelasan tahap penyaluran BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta dari Kemnaker.Berikut ini 

penjelasan tahap penyaluran BSU 2022 menurut peraturan tahun lalu (2021): 
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Title Pemerintah Komitmen Ciptakan Lapangan Kerja Menuju Tren 

Masa Depan 

Author _noname 

Media Infopublik.id Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Positive 

Link http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/636318/pemerintah-komitmen-

ciptakan-lapangan-kerja-menuju-tren-masa-depan 

Summary Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk terus menciptakan lapangan kerja, 

memastikan pekerjaan yang layak untuk masyarakat, dan mempersiapkan komunitas 

pengusaha dan pekerja menuju tren ketenagakerjaan di masa depan. 

 

 

 

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk terus menciptakan lapangan kerja, memastikan 

pekerjaan yang layak untuk masyarakat, dan mempersiapkan komunitas pengusaha dan pekerja menuju 

tren ketenagakerjaan di masa depan.Menurut Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

(PHI & Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, dalam upaya mencapai tujuan atau komitmen tersebut, 

International Labour Conference (ILC) harus menetapkan momentum untuk memperkuat kemitraan, dan 

lebih lanjut mempromosikan ekonomi sosial dan solidaritas sebagai bagian pemulihan dan mencapai 

Sustainable Development Goals (SDGs)."Saat ini, kami memiliki tanggung jawab karena harus mengatasi 

krisis akibat pandemi yang membuat pekerjaan layak yang ada semakin defisit, meningkatnya 

kemiskinan, dan meluasnya kesenjangan. Meski demikian, kita juga harus mempersiapkan diri terhadap 

otomatisasi dan digitalisasi," ujar Indah Anggoro Putri dalam Forum General Discussion Committee: 

Decent Work and the Social and Solidarity Economy pada ILC ke-110 secara virtual, pada Senin 

(30/5/2022).Pemerintah Indonesia, lanjut Indah Anggoro Putri, menyambut baik laporan dari Decent 

Work dan Social and Solidarity Economy (SSE) dan menilai SSE sangat penting dalam memajukan decent 

work dan productive employment (pekerjaan yang layak dan produktif), dan dalam meningkatkan 

standar hidup."Subjek SSE seharusnya adalah masyarakat, dengan fokus mencakup perempuan dan 

pemuda, penyandang disabilitas dan orang-orang lain yang berada dalam situasi kurang beruntung," 

katanya.Selain itu, prinsip-prinsip SSE harus mencakup nilai-nilai keadilan, kesetaraan, solidaritas, dan 

kemitraan. Nilai-nilai ini bergema secara koheren dengan nilai-nilai ekonomi sosial dan solidaritas, yang 

telah ditetapkan ILO dalam banyak laporannya. "Kami percaya bahwa definisi yang diusulkan saat ini 

tentang SSE, perlu memasukkan elemen-elemen ini," ujarnya. 
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Title 3 Cara Login Dashboard prakerja.go.id Terbaru untuk Daftar 

Kartu Prakerja Gelombang 31 - Resmi Kemnaker - Ayo Cirebon 

Author Hengky 

Sulaksono 

Media Ayo Cirebon Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayocirebon.com/umum/pr-943494237/3-cara-login-dashboard-prakerjagoid-

terbaru-untuk-daftar-kartu-prakerja-gelombang-31-resmi-kemnaker 

Summary Ketahui 3 cara login dashboard prakerja.go.id terbaru untuk daftar Kartu Prakerja 

Gelombang 31- resmi dari Kemnaker. Disitat dari suara.com, 3 cara login Kartu Prakerja 

dibutuhkan jika kamu berniat mendaftarkan diri dan memenuhi kriteria. Demikian 3 cara 

login dashboard prakerja.go.id terbaru untuk daftar Kartu Prakerja Gelombang 31- resmi dari 

Kemnaker. Cara login Prakerja pun bisa dilakukan setelah kamu memiliki akun dengan 

langkah-langkah berikut. 

 

 

 

 Ketahui 3 cara login dashboard prakerja.go.id terbaru untuk daftar Kartu Prakerja Gelombang 31 - resmi 

dari Kemnaker. Disitat dari suara.com, 3 cara login Kartu Prakerja dibutuhkan jika kamu berniat 

mendaftarkan diri dan memenuhi kriteria. Program ini berlaku bagi para pekerja, terutama yang 

terdampak pandemi Covid-19. Cara login Prakerja pun bisa dilakukan setelah kamu memiliki akun dengan 

langkah-langkah berikut. 1. Akses laman kartu prakerja di prakerja.go.id /masuk2. Masukkan alamat 

email terdaftar beserta password kemudian kode captcha. 3. Klik MasukLangkah-langkah di atas akan 

membuatmu langsung masuk ke akun Kartu Prakerja. Jika belum lakukan pendaftaran dengan klik pada 

bagian Daftar Sekarang kemudian ikuti langkah-langkah berikut ini. 1. Isi data diri berupa email, 

password, dan ulangi password yang telah diketikkan sebelumnya. 2. Centang pada kolom yang 

menyetujui kebijakan privasi.5. Masukkan email dan password yang terdiri dari enam karakter; 6. Ulangi 

password sebagai langkah verifikasi; 7. Email untuk melakukan verifikasi nantinya akan dikirimkan ke 

email yang sudah didaftarkan. Klik email tersebut dan namamu resmi terdaftar sebagai peserta Prakerja. 

Setelah itu ikuti setiap langkah seleksi sebagai cara dapat uang prakerja. Walau demikian, sebelum 

melakukan pendaftaran pastikan kamu memenuhi syarat sebagai penerima program Kartu Prakerja. 

Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut.1. Warga negara Indonesia (WNI); 2. Berusia paling rendah 18 

tahun dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal;3. Merupakan pencari kerja, korban PHK, atau 

wirausaha; 4. Bukan merupakan anggota TNI/Polri, ASN, anggota DPR/DPRD, BUMN/BUMD, kepala desa 
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dan perangkat desa, serta pejabat BUMN/BUMD; 5. Tidak sedang menerima bantuan pemerintah baik 

berupa BLT, BPUM, atau bantuan pemerintah lain; 6. Dalam satu kartu keluarga hanya diperbolehkan 

maksimal 2 (dua) NIK yang menjadi penerima Kartu Prakerja .3. Klik Daftar Demikian cara login dan 

mendaftar Kartu Prakerja. Untuk diketahui saat ini pendaftaran Kartu Prakerja telah memasuki 

gelombang ke-31. Bagi anda yang memenuhi kriteria sebagai peserta program Kartu Prakerja dipersilakan 

untuk mendaftarkan diri. Manfaat yang diterima adalah memperoleh insentif Rp2,4 juta, saldo pelatihan 

Rp1 juta, dan insentif survei evaluasi Rp100.000. Insentif Rp2,4 juta akan diberikan secara bertahap 

selama empat bulan dengan setiap bulannya penerima berhak mendapatkan Rp600.000. Dengan 

demikian masing-masing penerima akan mendapatkan total manfaat Rp3,55 juta.Cara dapat uang 

prakerja bisa dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini. 1. Buka www. prakerja.go.id pada 

browser handphone atau komputer;2. Siapkan nomor Kartu Keluarga serta NIK, masukkan data diri, dan 

ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan proses pembuatan akun; 3. Siapkan kertas dan alat tulis 

untuk mengikuti tes motivasi dan kemampuan dasar secara online; 4. Klik "Gabung" pada gelombang 

yang sedang dibuka;Demikian 3 cara login dashboard prakerja.go.id terbaru untuk daftar Kartu Prakerja 

Gelombang 31 - resmi dari Kemnaker . 
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Title Disnakertrans Nusa Tenggara Barat Ungkap Capaian Penanganan 

"Zero Unprosedural" PMI 

Author _noname 

Media Suara Ntb Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Neutral 

Link http://www.suarantb.com/disnakertrans-ntb-ungkap-capaian-penanganan-zero-

unprosedural-pmi 

Summary Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima kunjungan studi komparasi tentang 

penyusunan Program Kerja Pembangunan Ketenagakerjaan dan Perlindungan PMI dari 

Disnaker Provinsi Kalimantan Selatan, Senin, 23 Mei 2022. Pada kesempatan itu 

Disnakertrans Nusa Tenggara Barat menjelaskan pencapaian selama tahun 2021. Di 

antaranya Indeks pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Nusa Tenggara Barat melompat dari 

ranking 34 secara nasional pada tahun 2020 menjadi ranking 15 Nasional tahun 2021. Pada 

indikator pelaksanaan pelatihan vokasi dan produktivitas, Nusa Tenggara Barat meraih 

predikat terbaik nasional, juga pada indikator pelaksanaan urusan pemerintahan bidang 

ketenegakerjaan besar, Nusa Tenggara Barat menduduki peringkat tiga nasional. 

 

Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima kunjungan studi komparasi tentang penyusunan 

Program Kerja Pembangunan Ketenagakerjaan dan Perlindungan PMI dari Disnaker Provinsi Kalimantan 

Selatan, Senin, 23 Mei 2022.Pada kesempatan itu Disnakertrans Nusa Tenggara Barat menjelaskan 

pencapaian selama tahun 2021. Di antaranya Indeks pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Nusa Tenggara 

Barat melompat dari ranking 34 secara nasional pada tahun 2020 menjadi ranking 15 Nasional tahun 

2021.Pada indikator pelaksanaan pelatihan vokasi dan produktivitas, Nusa Tenggara Barat meraih 

predikat terbaik nasional, juga pada indikator pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketenegakerjaan 

besar, Nusa Tenggara Barat menduduki peringkat tiga nasional.Kemudian Tingkat Pengangguran Terbuka 

(TPT) berdasarkan rilis BPS pusat pada Oktober 2021 sebesar 3,01 persen, merupakan kondisi terbaik 

nasional bersama Provinsi Gorontalo.Demikian juga pada aspek Perlindungan PMI, Satuan Tugas (Satgas) 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Barat berhasil 

meraih penghargaan Indonesian Migrant Worker Awards (IMWA) tahun 2021. Penghargaan diserahkan 

langsung Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziah, di Hotel Aston Cirebon, Provinsi Jawa Barat (Jawa 

Barat)."Capaian kinerja ini merupakan buah manis dari kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa 

Tenggara Barat melalui program strategisnya," kata Kadisnakertrans Nusa Tenggara Barat, I Gede Putu 

Aryadi.Diuraikannya, program unggulan tersebut. Pertama, program Revitalisasi BLK untuk menyiapkan 

tenaga kerja yang kompeten agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sekaligus penciptaan kesempatan 

kerja baru bagi masyarakat.Program ini diimplementasikan dalam bentuk program inovasi PePaDu Plus 

(Pelatihan dan Pemberdayaan Tenaga kerja terpadu melibatkan Pemerintah Daerah, Lembaga 

Pendidikan/Pelatihan kerja dan dunia industri, plus bagi tenaga kerja yg tidak terserap dlm dunia 

usaha.Mereka diberikan pendampingan dan pelatihan manajemen usaha produktif serta bantuan 

teknologi atau bantuan petalatan untuk mendirikan usaha mandiri.Kedua, Program Zero Unprosedural 

PMI asal Nusa Tenggara Barat. Program ini lahir sebagai jawaban atas begitu banyaknya kasus kasus 

menyedihkan yang menimpa PMI di luar negeri akibat berangkat secara unprosedural atau Ilegal.Dari 

sejumlah PMI yang berangkat secara non prosedural ini, sebagian kecil jika kebetulan mendapat majikan 

baik, maka mendapatkan kesejahteraan. Tapi bagi sebagian besar lainnya mereka justru mendapatkan 
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perlakuan kurang manusiawi. "Inilah tugas kita untuk memberantas sindikasi penempatan 

unprosedural," ujarnya.Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wagub Dr. Hj. Sitti 

Rohmi Djalilah telah mencanangkan program Zero Unprosedural PMI asal Nusa Tenggara Barat. Ini 

sebagai bentuk komitmen perlindungan, sekaligus kasih sayang pemerintah yang tidak ingin lagi ada 

warga Nusa Tenggara Barat menjadi korban penipuan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

(TPPO).Maka Disnakaertrans Nusa Tenggara Barat bersama seluruh stakeholder terkait serta para Kades, 

Kadus ditugaskan melakukan edukasi masif kepada masyarakat untuk menutup setiap celah permainan 

para calo dan oknum yang tidak bertanggung jawab."Pemerintah tidak pernah memiliki kebijakan untuk 

melarang apalagi menutup kesempatan bagi warga yang ingin bekerja di luar negeri," tegas Gede. Tapi 

sebaliknya pemerintah sangat berkepentingan dan wajib hadir untuk memberi perlindungan bagi setiap 

warga atau CPMI yang menghadapi masalah di negara penempatan.Berkat Program Zero Unprosedural, 

kini kasus-kasus PMI illegal dan bermasalah di Nusa Tenggara Barat cenderung semakin menurun 

drastis.Berdasarkan data, saat ini ada sekitar 526 ribu PMI asal Nusa Tenggara Barat yang bekerja di 

puluhan negara penempatan di dunia. Dari jumlah tersebut, PMI bermasalah yang ditangani pada tahun 

2021-2022 ini sebanyak 1.008 orang. Jumlah tersebut jauh menurun jika dibandingkan jumlah kasus 

tahun-tahun sebelumnya yang mencapai puluhan ribu orang.Untuk mencapai titik "zero" masih 

dibutuhkan kerja keras dan peran aktif dari semua pihak untuk menghentikan setiap upaya dan proses 

rekrutmen dan pemberangkatan PMI secara non prosedural.Sebab munculnya persoalan bagi PMI di 

negara tempat bekerja, selama ini lebih banyak didominasi oleh PMI yang keberangkatannya melalui jalur 

ilegal. 
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Title Update Jadwal BSU 2022 Kapan Cair 1 Juta, Juni? Cek via SMS - 

BPJS Ketenagakerjaan - Kemnaker - Ayo Cirebon 

Author Hengky 

Sulaksono 

Media Ayo Cirebon Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Negative 

Link http://www.ayocirebon.com/umum/pr-943494535/update-jadwal-bsu-2022-kapan-cair-1-

juta-juni-cek-via-sms-bpjs-ketenagakerjaan-kemnaker 

Summary Ketahui update jadwal BSU 2022 kapan cair 1 juta, Juni? Cek via SMS- BPJS Ketenagakerjaan- 

Kemnaker. BSU 2022 alias bantuan subsidi upah tahun 2022 kapan cair masih jadi bahan 

pertanyaan. Tak mengherankan bila jadwal BSU 2022 kapan cair 1 juta banyak dicari. 

 

 

 

 Ketahui update jadwal BSU 2022 kapan cair 1 juta, Juni ? Cek via SMS - BPJS Ketenagakerjaan - Kemnaker. 

BSU 2022 alias bantuan subsidi upah tahun 2022 kapan cair masih jadi bahan pertanyaan. Tak 

mengherankan bila jadwal BSU 2022 kapan cair 1 juta banyak dicari. Yang penasaran dengan jadwal BSU 

2022 kapan cair 1 juta mencarinya di mana-mana, termasuk di internet via mesin pencari 

Google.Kemnaker terus menggeber program BSU 2022 karena diharapkan dapat membantu pekerja yang 

terdampak pandemi dan mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan. Bagi 

yang belum kebagian BSU sebelumnya, BLT Subsidi Gaji ini sudah disalurkan kepada jutaan penerima 

pada tahun sebelumnya. Dipastikan cair kalau sudah terdaftar.Saat ini banyak yang bertanya kapan BSU 

2022 cair serta cara cek via Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan untuk cek penerima, link daftar BLT 

Subsidi Gaji 2022 dan Subsidi Upah kapan cair. Ketahui update jadwal BSU 2022 kapan cair, apakah Juni 

? bisa cek via SMS nomor BPJS Ketenagakerjaan dan pastikan status BLT Subsidi Upah dari Kemnaker.BSU 

2022 kapan cair 1 juta bisa dicek via SMS. Cara cek status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melalui SMS 

adalah sebagai berikut: 1. Kirim SMS ke 2757 2. Gunakan format sebagai berikut: DAFTAR (spasi) 

SALDO#Nomor KTP#NAMA#Tanggal lahir#Nomor peserta. 3. Untuk tanggal lahir gunakan format dd-mm-

yy.Syarat Penerima BSU 2022 1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK2. 

Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan s/d Juni 2021 3. Mempunyai 

Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta. Pekerja/Buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum 

provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) 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 
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sebesar Rp 4.798.312 dibulatkan menjadi Rp 4.800.000 4. Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 

yang ditetapkan pemerintah 5.1. Buka kemnaker.go.id di hp atau komputer. 2. Login bila sudah punya 

akun. 3. Daftar dulu bila belum punya akun. 4. Lengkapi profil biodata diri berupa foto profil, tentang, 

status pernikahan, dan tipe lokasi.5. Cek pemberitahuan untuk dapatkan notifikasi sebagai penerima 

program BSU 2022 atau bukan. Bagi yang telah mendaftar BSU 2022 dan dinyatakan lolos oleh Kemnaker, 

selanjutnya bisa mengecek bantuan yang masuk ke rekening masing-masing.Demikianlah update jadwal 

BSU 2022 kapan cair 1 juta, Juni ? Cek via SMS - BPJS Ketenagakerjaan - Kemnaker .Cara Cek BSU 2022 

Kapan Cair Cara cek BSU 2022 kapan cair dapat dilakukan dengan langkah sederhana. Cek BSU 2022 

Kapan Cair via BPJS Ketenagakerjaan 1. Buka link di hp atau komputer. Boleh pinjam.2. Pada bagian "Cek 

apakah kamu termasuk penerima BSU?" isikan NIK, nama sesuai KTP, dan tanggal lahir. 3. Cek bagian 

verifikasi.4. Klik "Lanjutkan". Hasil akan ditampilkan. 5. Bila kamu terdaftar makan akan tertera informasi, 

"Anda lolos verifikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah 

(BSU), untuk verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker ." 6. Bila tidak terdaftar, maka informasi 

yang tertera, "Mohon maaf, Anda belum termasuk dalam kriteria calon penerima BSU sesuai Permenaker 

Nomor 16 tahun 2021".Cara Daftar BSU 2022 1. Kunjungi website kemnaker.go.id 2. Daftar Akun Bila 

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. Masuk Login 

kedalam akun Anda.4. Lengkapi Profil Lengkapi profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, 

status pernikahan dan tipe lokasi. 5. Cek Pemberitahuan Setelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi. 
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Title 8 Bansos Ini Dijadwalkan Cair Juni 2022, Cek di 

Sini! 

Author Kholida Qothrunnada 

Media Detik Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Positive 

Link http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6103389/8-bansos-ini-dijadwalkan-cair-

juni-2022-cek-di-sini 

Summary Ada 8 bansos yang rencananya akan siap dicairkan bulan Juni nanti. Pemerintah 

mengucurkan bantuan langsung tunai (BLT) seperti minyak goreng kepada 20,5 juta keluarga 

yang terdaftar dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga 

Harapan (PKH), serta 2,5 juta pedagang kaki lima (PKL) hingga bantuan subsidi Upah (BSU) 

atau BLT gaji. Dalam catatan detikcom, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga 

Hartarto sebelumnya pernah mengatakan terkait untuk perlindungan masyarakat 

realisasinya sudah 49,27 triliun. Lalu, ada Bansos apa saja?. 

 

Ada 8 bansos yang rencananya akan siap dicairkan bulan Juni nanti. Pemerintah mengucurkan bantuan 

langsung tunai (BLT) seperti minyak goreng kepada 20,5 juta keluarga yang terdaftar dalam program 

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta pedagang kaki 

lima (PKL) hingga bantuan subsidi Upah (BSU) atau BLT gaji.Dalam catatan detikcom, Menteri Koordinator 

Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya pernah mengatakan terkait untuk perlindungan 

masyarakat realisasinya sudah 49,27 triliun. Lalu, ada Bansos apa saja?Daftar Bansos Cair di Bulan Juni 

2022Berikut adalah daftar bansos yang bakal cair di bulan Juni 2022, yang telah dirangkum detikcomBSU 

atau BLT GajiBSU atau BLT gaji Rp 1 juta akan kembali dicairkan oleh pemerintah di 2022 ini. Pemerintah 

telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp 8,8 triliun. Rencananya BLT gaji Rp 1 juta ini akan 

dibagikan kepada 8,8 pekerja yang memiliki penghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan.Kepala Biro 

Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Chairul Fadly Harahap mengatakan bahwa saat ini 

pihaknya sedang merancang proses penyaluran BSU mulai dari regulasi hingga kriteria 

penerimanya."Saat ini Kemnaker masih mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022 

berupa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker), guna memastikan program BSU dapat 

dijalankan dengan cepat, tepat, akurat dan akuntabel," kata Chairul kepada detikcom, Selasa (10/5/2022) 

lalu.BLT Minyak GorengPemerintah telah mengumumkan akan memberikan BLT minyak goreng sebesar 

Rp 300.000. Bantuan ini untuk membantu masyarakat meringankan beban di tengah tingginya harga 

minyak goreng.Kementerian Sosial mengumumkan penyaluran BLT minyak goreng dilakukan bulan April 

2022. Penyaluran untuk BLT minyak goreng disebut dilakukan melalui PT Pos Indonesia."Indeks bantuan 

Rp 100.000/bulan selama tiga bulan April Mei, Juni yang disalurkan sekaligus Rp 300.000," tulis Instagram 

@kemensosri, dikutip Sabtu (9/4/2022).Untuk target penerimanya dibagi menjadi dua rumpun. Pertama 

rumpun yang termasuk dalam daftar BNPT dan PKH. Rumpun ini tanggung jawab Kementerian Sosial, di 

mana alokasi anggaran senilai Rp 6,2 triliun untuk menyasar 20,65 juta orang.BLT UMKMBLT UMKM 

sebesar Rp 600 ribu akan terus berlanjut pada 2022. Pencairan BLT UMKM, direncanakan akan disalurkan 

kepada 12,8 juta pelaku usaha mikro di seluruh wilayah Indonesia.Deputi Bidang Usaha Mikro 

Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satria mengatakan bahwa proses pencairan BLT UMKM baru akan 

dilakukan usai Lebaran. Pencairan belum bisa dilakukan, karena masih menunggu anggaran dari 

Kementerian Keuangan."(Pencairan BLT UMKM) masih konsolidasi anggaran di Kementerian Keuangan, 
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baru proses habis Lebaran," kata Eddy kepada detikcom, beberapa waktu lalu.Bansos PKHIbu hamil 

menjadi salah satu sasaran penerima BLT melalui program keluarga harapan (PKH). Dilansir dari laman 

resmi kemensos.go.id, untuk bunda yang sedang mengandung dapat menerima bansos PKH Ibu Hamil 

sebesar Rp 3 juta. Bansos ini disalurkan melalui bank BUMN (BNI, BRI, Bank Mandiri, BTN).Kementerian 

Sosial mengumumkan penyaluran bansos PKH dilakukan bulan April hingga Juni 2022 berbarengan 

dengan BLT minyak goreng dan sembako.Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-

PKLW)Pemerintah juga meluncurkan bantuan tunai pangan bagi Pedagang Kaki Lima dan Warung 

(PKLW). Dilansir dari laman resmi covid19.go.id, bantuan ini menyasar ke 2,5 juta PKLW, utamanya usaha 

makanan. Bantuan yang diberikan sebesar Rp 300 ribu, untuk tiap penerima manfaat dan akan disalurkan 

sekaligus sejak bulan April 2022 oleh TNI/Polri.Bantuan Modal UsahaPresiden Joko Widodo (Jokowi) 

memberikan bantuan modal usaha sebesar Rp 1,2 juta kepada para pedagang. Jokowi menjelaskan di 

tengah penyebaran virus COVID-19 mulai melandai, pedagang memerlukan tambahan modal untuk 

kembali menggerakkan usahanya.Kartu PrakerjaPendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 31 resmi dibuka 

pada Minggu (29/5/2022) lalu. Informasi pembukaan program Kartu Prakerja Gelombang 31 diumumkan 

di akun Instagram resmi @prakerja.go.id. Program kartu Prakerja di tahun 2022 anggarannya mencapai 

Rp 11 triliun. Sebelumnya disebutkan, anggaran itu merupakan 4,3% dari dana bantuan sosial dalam 

APBN 2022 yang totalnya mencapai Rp 252,3 triliun.Kartu Prakerja adalah program pengembangan 

kompetensi kerja dari pemerintah yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena 

pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi.BLT 

Dana DesaPada 2022 ini, BLT Dana Desa tetap akan bergulir. Sesuai PMK 190 tahun 2021 sebagai turunan 

Perpres 109 Tahun 2021, BLT Dana Desa dipatok minimal 40% dari anggaran Dana Desa. Besarannya Rp 

300 ribu/bulan selama 12 bulan.Kelompok Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa 2022 diperluas. Tidak 

hanya masyarakat miskin, namun juga termasuk petani yang kena imbas pandemi atau karyawan korban 

PHK juga bisa merasakan program jaring pengaman sosial ini. 
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Title Delegasi Tripartit Indonesia akan Hadiri ILC ke-110 di Swiss Author R Aditya 

Media Merdeka Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Neutral 

Link http://www.merdeka.com/peristiwa/delegasi-tripartit-indonesia-akan-hadiri-ilc-ke-110-di-

swiss.html 

Summary "Kami berharap, dalam mengikuti sidang ILC kali ini Delegasi Tripartit Indonesia, nantinya 

dapat tetap serius dan berpartisipasi aktif dalam setiap agenda ILC. Kemudian dalam 

menanggapi isu-isu ketenagakerjaan yang dibahas pada ILC ke-110 ini, kita harus tetap 

mempromosikan upaya-upaya mitigasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, 

khususnya kebijakan dan program dari Kementerian Ketenagakerjaan dan kebijakan-

kebijakan nasional lainnya dalam ketenagakerjaan," ujarnya. 

 

Delegasi Indonesia akan mengikuti Konferensi Ketenagakerjaan Internasional atau International Labour 

Conference (ILC) ke-110. Sidang Pleno akan dilaksanakan pada 6-11 Juni 2022 secara hybrid, di mana 

Sidang Pleno akan dihadiri langsung oleh anggota-anggota ILO secara terbatas di Jenewa, Swiss, dan 

sisanya akan mengikuti melalui sambungan video. "Seperti yang kita ketahui bersama, sejak Pandemi 

Covid-19, penyelenggaraan ILC dilakukan secara virtual, namun untuk tahun ini dan seiring kondisi 

pandemi yang membaik, maka ILC diselenggarakan secara hybrid dengan pembatasan jumlah kehadiran 

fisik delegasi. Untuk itu dapat kami sampaikan bahwa pada ILC ke-110 ini, rencananya Ibu Menteri akan 

hadir secara fisik. Beliau diagendakan akan menyampaikan pernyataan nasional Indonesia pada sesi 

pleno," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, melalui Siaran Pers Biro 

Humas Kemnaker, Selasa (31/5).Anwar Sanusi mengatakan, ILC merupakan pertemuan rutin dan forum 

tertinggi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional atau International Labour Organizational (ILO), yang 

menetapkan kebijakan internasional mengenai ketenagakerjaan dan diselenggarakan setiap tahun sekali 

di Jenewa, Swiss. Pertemuan ILC dihadiri oleh perwakilan tripartit (perwakilan pemerintah, pengusaha, 

dan pekerja/buruh) dari seluruh negara anggota ILO, yang saat ini berjumlah sebanyak 187 negara 

anggota. Anwar Sanusi menjelaskan, agenda pertemuan ILC terbagi menjadi agenda tetap yang terdiri 

dari Laporan Ketua Governing Body (GB) ILO dan Dirjen ILO; Pembahasan usulan program dan anggaran 

ILO; serta Informasi dan laporan mengenai Konvensi dan Rekomendasi. Untuk tahun ini, pertemuan ILC 

memasuki sesi ke-110, di mana rangkaian pertemuan terdiri dari sesi pleno, serangkaian pertemuan 

komite, group, GB ke-344 bis Session dan GB ke-345."Setiap delegasi memiliki hak bersuara dan hak 

mengungkapkan pendapat yang sama untuk membahas isu-isu terkini yang dihadapi dunia 

ketenagakerjaan," katanya. Anwar Sanusi menambahkan, pada rangkaian ILC ke-110 di Jenewa juga 

diagendakan Menaker Ida Fauziyah akan menghadiri menghadiri Pertemuan Tahunan Non-Aligned 

Movement Labour Ministers (NAM) atau yang kita kenal dengan Gerakan Non-Blok (GNB). "Kami 

berharap, dalam mengikuti sidang ILC kali ini Delegasi Tripartit Indonesia, nantinya dapat tetap serius dan 

berpartisipasi aktif dalam setiap agenda ILC. Kemudian dalam menanggapi isu-isu ketenagakerjaan yang 

dibahas pada ILC ke-110 ini, kita harus tetap mempromosikan upaya-upaya mitigasi yang telah 

dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, khususnya kebijakan dan program dari Kementerian 

Ketenagakerjaan dan kebijakan-kebijakan nasional lainnya dalam ketenagakerjaan," ujarnya. 
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Title Kapan Cair? Simak 5 Syarat Penerima BSU Rp 1 Juta hingga Cek 

Data Penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 

Author Inline Tdc_Css 

Att 

Media Tribun News Kupang Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Negative 

Link http://kupang.tribunnews.com/2022/05/31/kapan-cair-simak-5-syarat-penerima-bsu-rp-1-

juta-hingga-cek-data-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary Dikutip dari Tribunnews.com, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan segera 

menyalurkan BSU BPJS Ketenagakerjaan pada 2022. Syarat hingga cara cek status penerima 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT Subsidi gaji Rp 1 juta yang akan segera disalurkan pada 

tahun 2022 tersaji di dalam artikel ini. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran BSU 2022 

sebesar Rp 8,8 triliun dengan cakupan penerima berjumlah 8,8 juta orang pekerja/buruh. 

Program BSU didesain untuk pekerja/buruh dengan gaji dibawah Rp 3,5 juta. 

 

 

 

 Syarat hingga cara cek status penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT Subsidi gaji Rp 1 juta yang 

akan segera disalurkan pada tahun 2022 tersaji di dalam artikel ini. Dikutip dari Tribunnews.com, 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan segera menyalurkan BSU BPJS Ketenagakerjaan pada 

2022. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran BSU 2022 sebesar Rp 8,8 triliun dengan cakupan 

penerima berjumlah 8,8 juta orang pekerja/buruh.Program BSU didesain untuk pekerja/buruh dengan 

gaji dibawah Rp 3,5 juta.3. Jika belum punya, klik '"Buat Akun Baru" dan ikuti petunjuk yang tersedia; 4. 

Setelah mempunyai akun, masuk ke laman awal; 5. Klik tombol "Kartu Digital" dan klik gambar kartu;6. 

Tunggu hingga muncul nama dan data diri peserta yang menunjukkan status aktif atau tidaknya sebagai 

peserta BPJS Ketenagakerjaan serta nomor rekening. 7. Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar 

akan menerima bantuan saat BSU disalurkan oleh Kemnaker. 1. Buka laman 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id; 2. Pada halaman utama, cari bagian Cek Apakah Kamu Termasuk Calon 

Penerima BSU?; 3. Masukkan nomor KTP-mu;4. Masukkan nama lengkap; 5. Masukkan tanggal lahir; 6. 

Kemudian, klik I'm Not A Robot; 7. Klik Lanjutkan; 8. Tunggu beberapa saat hingga muncul apakah kamu 

terdaftar sebagai penerima BSU atau tidak. Jika kamu termasuk penerima BSU, maka muncul notifikasi 

berikut, Anda lolos verfikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi 

Upah (BSU), untuk verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. Proses verfikasi dan validasi 

dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 16 tahun 2021. Jika tidak terdaftar maka akan muncul 
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notifikasi Mohon maaf, data tidak ditemukan. Namun, jika datamu masih dalam tahap verifikasi, maka 

akan muncul keterangan ,"Data Anda sedang dalam proses verifikasi sesuai kriteria Permenaker Nomor 

16 tahun 2021." 3. Cek Penerima BSU melalui Kemnaker 1. Masuk ke laman kemnaker.go.id; 2. Jika kamu 

belum punya akun, buat akun terlebih dahulu; 3. Jika kamu sudah punya akun, silakan login ke akunmu; 

4. Lengkapi profil biodata diri; 5. Cek menu pemberitahuan; 6. Kamu akan mendapatkan notifikasi pada 

layar, jika kamu terdaftar sebagai penerima BSU. Jika kamu tidak terdaftar, maka akan muncul notifikasi 

"Belum Memenuhi Syarat" 1. Hubungi nomor 175; 2. Peserta dapat menyebutkan data pribadi KTP, 

Nama, dan Tanggal Lahir jika diminta oleh karyawan BPJS yang bertugas. 3. Jika peserta terdaftar, peserta 

datang ke kantor cabang terdekat dengan membawa KTP dan Kartu Peserta BPJAMSOSTEK. Jika Anda 

memiliki rekening Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau Bank Syariah Indonesia (khusus wilayah 

Aceh), maka dana BSU akan langsung ditransfer ke rekening Anda. Jika Anda belum memiliki rekening 

Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) atau Bank Syariah Indonesia (khusus wilayah Aceh), maka Anda akan 

dibuatkan rekening kolektif oleh Kemnaker yang bekerja sama dengan pihak bank dan perusahaan 

tempat Anda bekerja. (Tribunnews. Kemnaker belum memberi informasi yang lebih detail tentang 

tanggal pencairan BSU 2022.Penerima BSU ini nantinya tetap mengacu pada basis data peserta BPJS 

Ketenagakerjaan, dikutip dari laman Kominfo. Kemudian besaran BSU 2022 yang akan disalurkan sebesar 

Rp 1 juta per penerima. BSU akan dicairkan secara bertahap dan Kemnaker menggunakan data dari BPJS 

Ketenagakerjaan. Adapun syarat tertentu yang ditetapkan oleh Kemnaker bagi penerima BSU pada tahun 

lalu, sebagai berikut. 1. WNI, dibuktikan dengan KTP;2.3. Mempunyai Gaji/Upah kurang dari Rp 3,5 juta; 

4. Diutamakan bagi pekerja di sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan 

real estate, perdagangan & jasa kecuali Pendidikan dan Kesehatan. 5. Tidak terdaftar sebagai penerima 

bantuan sosial lainnya dari pemerintah selama pandemi.Penerima BSU dengan syarat di atas harus 

memastikan telah terdaftar sebagai penerima BSU. Bagi penerima yang telah terdaftar, nantinya dapat 

langsung mengecek ke rekening masing-masing untuk mengetahui apabila dana bantuan sudah 

disalurkan. Berikut ini 4 cara cek data peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mungkin menerima Bantuan 

Subsidi Gaji/Upah Rp 1 juta. 1. Masuk ke laman sso.bpjsketenagakerjaan.go.id;2. 
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Title Besok Awal Juni Cek BSU Gaji Cair ? Dua Cara Cek BLT 

BPJS Ketenagakerjaan - 

Author Webservices 

Jpnn.Com 

Media Tribun News Pontianak Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Neutral 

Link http://pontianak.tribunnews.com/2022/05/31/besok-awal-juni-cek-bsu-gaji-cair-dua-cara-

cek-blt-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary Bisa juga hubungi call center BPJS Ketenagakerjaan lewat nomor WhatsApp 081380070175 

BPJS Ketenagakerjaan atau melalui link https://wa.me/6281380070175 untuk mendapatkan 

informasi. Cara menguhubungi BPJS Ketenagakerjaan. Semetara bagi yang ingin mengetahui 

kepastian dapat atau tidak, bisa cek online di link kemnaker dan sso.bpjsketenagakerjaan. 

Cara Cek BSU 2022 Lewat Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan. BSU Gaji 2022 selama 2 

bulan sebesar Rp 1 juta. 

 

 

 

BSU Gaji 2022 selama 2 bulan sebesar Rp 1 jutaTRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hingga akhir Mei 2022 

penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tak kunjung terealisasi.Pemerintah sebelumnya telah 

mengumumkan program terbaru untuk penyaluran kembali BSU untuk pekerja swasta dengan 

pendapatan minimal Rp 3,5 juta.Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari mengatakan, saat 

ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) masih terus membahas regulasi atau payung hukum 

sebelum BSU disalurkan.Menurut juga tidak mengetahui pasti kapan proses regulasi BSU tuntas 

digodok."Ya masih berjalan. Masih agak lama ini prosesnya (pembahasan regulasi subsidi upah)," 

ungkapnya dikutip dari kompas.com.Ia menimpali tidak menutup kemungkinan regulasi subsidi gaji yang 

juga mengatur mengenai kriteria penerimanya akan diselesaikan pada akhir Mei tahun ini."Mudah-

mudahan akhir bulan ini (Mei) bisa kelar," tukas Dita.Bantuan Subsidi Upah (BSU) diberikan kepada 

karyawan dengan penghasilan perbulannya di bawah Rp 3,5 juta.Pemerintah telah mengumumkan 

bahwa tahun ini, program bantuan subsidi upah atau subsidi gaji (BSU) bakal kembali disalurkan kepada 

pekerja.Berdasarkan tahun sebelumnya bantuan diberikan sebesar Rp 500 ribu selama dua bulan, jadi 

total yang diterima adalah Rp 1 juta.BSU Gaji 2022 selama 2 bulan sebesar Rp 1 juta4. Setelah masuk, 

pilih menu layanan.5. Pilih bantuan subsidi upah6. Setelah di klikk maka akan muncul pemberitahuan 

apakah namamu terdaftar sebagai penerima BSU 1 Juta.7. Jika tidak maka muncul pula pemberitahuan 

tidak terdaftar dengan alasan masing-masing.Jika nama anda terdaftar kemungkinan besar akan dapat, 
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namun sebaliknya jika tidak tetapi anda merasa memenuhi syarat sebagai pekerja swasta dengan gaji di 

bawah Rp3,5 juta maka boleh mengajukan atau daftar.Bisa juga hubungi call center BPJS 

Ketenagakerjaan lewat nomor WhatsApp 081380070175 BPJS Ketenagakerjaan atau melalui link 

https://wa.me/6281380070175 untuk mendapatkan informasi.Cara menguhubungi BPJS 

Ketenagakerjaan- Pilih "Informasi Calon Penerima BSU 2021 setelah direspon.- Lalu ikuti petunjuk yang 

tampil pada layar HP.- Pastikan bahwa tidak pernah mendapatkan bantuan BPUM, PKH, dan BPNT agar 

bisa mendapatkan BSU.BSU Gaji 2022 selama 2 bulan sebesar Rp 1 juta3. Login kedalam akun Anda.4. 

Lengkapi profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan dan tipe lokasi.5. 

Cek status- Setelah pengisian profil selesai, Anda bisa melakukan cek status.- Terdaftar atau tidak sebagai 

calon penerima BLT gaji atau BSU.Status pada link Kemnaker menjadi tanda kuat apakah pekerja bakal 

mendapatkan bantuan atau tidak. Jika terdaftar maka kemungkinan akan didapat namun masih dalam 

proses bisa sambil cek rekening.sso.bpjsketenagakerjaan.go.id1. Masuk ke 

https://sso.bpjsketenagakerjaan.go.id/ pastikan sudah punya akun bpjstku.2. Masukkan alamat email di 

kolom user;3. Masukkan kata sandiBSU Gaji 2022 selama 2 bulan sebesar Rp 1 jutaBanyak yang 

mempertanyakan terkait kapan disalurkannya BSU tahun 2022.Bagi yang sudah memiliki rekening bank 

Himbara bisa lakukan pengecekan rekening di akhir Mei hingga awal Juni 2022. Terutama bagi yang sudah 

dapat tahun lalu.Semetara bagi yang ingin mengetahui kepastian dapat atau tidak, bisa cek online di link 

kemnaker dan sso.bpjsketenagakerjaan.Cara Cek BSU 2022 Lewat Kemnaker dan BPJS 

KetenagakerjaanKemnaker.go.id1. Login website kemnaker.go.id2. Daftar akun- Apabila belum memiliki 

akun, maka Anda harus melakukan pendaftaran- Lengkapi pendaftaran akun.- Setelah itu, aktivasi akun 

dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone Anda. 
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Title Tinggal Tunggu Teken Presiden Jokowi, BSU Gaji Segera Cair Author _noname 

Media Gresik Times Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Neutral 

Link http://gresik.jatimtimes.com/baca/266893/20220531/085300/tinggal-tunggu-teken-

presiden-jokowi-bsu-gaji-segera-cair 

Summary Diprediksi bahwa tahap regulasi selesai dan tinggal menunggu teken Presiden Jokowi, 

kemungkinan BSU akan segera cair di bulan Juni mendatang. Proses selanjutnya untuk 

persetujuan Presiden atas rancangan Permenakernya," kata Dita dikutip dari wawancara 

eksklusif Kompas.com. 

 

 

 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) hingga kini tak kunjung cair. BSU gaji ini menjadi salah satu bantuan yang 

paling dinanti oleh pekerja. Hal itu lantas membuat pekerja bertanya-tanya kapan BSU gaji disalurkan. 

Pertanyaan tersebut bahkan sampai memenuhi kolom komentar di Instagram resmi Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker).Mengenai hal itu, Staf Khusus Menteri Ketenakerjaan Dita Indah Sari 

mengatakan, Kementerian Ketenagakerjaan yang menangani program BSU saat ini telah menyelesaikan 

pembahasan regulasi. Regulasi sendiri adalah tahapan awal yang dilakukan pemerintah sebelum 

menyalurkan subsidi gaji."Saat ini sudah selesai harmonisasi peraturan lintas kementerian, lembaga 

(K/L). Proses selanjutnya untuk persetujuan Presiden atas rancangan Permenakernya," kata Dita dikutip 

dari wawancara eksklusif Kompas.com.Mengenai kriteria penerimanya, Dita menjelaskan tidak berbeda 

dari bantuan subsidi gaji tahun 2021. Namun, terkait jumlah penerima BSU sebesar Rp 1 juta ini, 

Kemenaker belum bisa memastikannya."Persyaratan yang diusulkan sama seperti tahun lalu. Untuk 

jumlahnya (penerima BSU) juga masih menunggu arahan Presiden," ucap Dita.Perlu diketahui bahwa 

pemerintah kembali melanjutkan program subsidi gaji pada tahun 2022 ini. Dengan target penerimanya 

adalah pekerja yang terdampak pandemi, berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Penerima juga 

sudah aktif terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan tidak menerima bantuan sosial 

pemerintah lainnya.Awalnya, usai Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan, 

program BSU dilanjutkan kembali pada tahun ini, Kemenaker menjanjikan April sebelum Lebaran sudah 

disalurkan.Namun nyatanya, hingga kini bantuan tersebut tak kunjung disalurkan. Diprediksi bahwa 

tahap regulasi selesai dan tinggal menunggu teken Presiden Jokowi, kemungkinan BSU akan segera cair 

di bulan Juni mendatang. 
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Title BLT Gaji Rp 1 Juta Belum Cair, Tunggu Restu Jokowi Dulu Author _noname 

Media Radar Nonstop Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Negative 

Link http://radarnonstop.co/read/36355/BLT-Gaji-Rp-1-Juta-Belum-Cair-Tunggu-Restu-Jokowi-

Dulu 

Summary Pencairan masih menunggu restu dari Jokowi. Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita 

Indah Sari mengatakan saat ini proses pencairan BLT gaji Rp 1 juta ini tinggal menunggu 

persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 atau BLT 

Gaji Rp 1 juta belum cair. Pemerintah sudah menyiapkan dana Rp 8,8 triliun. 

 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 atau BLT Gaji Rp 1 juta belum cair. Pencairan masih menunggu restu 

dari Jokowi.Pemerintah sudah menyiapkan dana Rp 8,8 triliun. Bantuan ini nantinya akan disalurkan 

kepada 8,8 juta pekerja di seluruh Indonesia yang berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan.Staf 

Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari mengatakan saat ini proses pencairan BLT gaji Rp 1 juta 

ini tinggal menunggu persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sementara proses koordinasi 

antar-instansi sudah selesai."Saat ini sudah selesai harmonisasi peraturan lintas K/L. Masih proses 

selanjutnya untuk persetujuan Presiden atas rancangan Permenakernya," kata Dita kepada detikcom, 

Selasa (31/5/2022).Lebih lanjut Dita menjelaskan persyaratan untuk mendapatkan BLT gaji Rp 1 juta ini 

masih sama dengan tahun lalu. Antara lain bagi pekerja yang berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per 

bulan.Dikutip dari laman resmi Kemnaker, ada 6 syarat bagi penerima BLT gaji Rp 1 juta atau BSU 2022 

yang harus dipenuhi :1. Warga Negara Indonesia2. Merupakan pekerja/buruh yang menerima upah 

dengan gaji Rp3,5 juta3. Masih tercatat sebagai jaminan sosial tenaga kerja BPJS Ketenagakerjaan4. 

Berada di wilayah zona PPKM level 4 dan 35. Pekerja bekerja di sektor perdagangan, real estat, properti, 

barang konsumsi, aneka industri, transportasi dan jasa kecuali pendidikan serta kesehatan6. Memiliki 

rekening bank yang masih aktifSedangkan bila sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan merasa telah 

memenuhi syarat sebagai penerima, berikut cara cek nama penerima BLT gaji Rp 1 juta:1. Kunjungi laman 

bpjsketenagakerjaan.go.id2. Pilih menu "Cek Status Calon Penerima BSU" kemudian Anda akan masuk ke 

halaman cek penerima BSU.3. Masukkan data sesuai kolom yang tersedia meliputi:-NIK-Nama lengkap-

Tanggal lahir4. Setelah mengisi data diri, klik gapcha "i'm not a robot' kemudian klik lanjutkan5. Maka 

akan terlihat di akun tersebut jika Anda penerima bantuan subsidi gaji.Bila terdaftar sebagai penerima, 

nantinya subsidi gaji Kemnaker tersebut disalurkan pemerintah melalui bank BUMN atau Himbara 

(Himpunan Bank Negara) seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.Sedangkan, bagi mereka yang tidak memiliki 

rekening di bank Himbara, penerima manfaat masih dapat mencairkan BSU atau BLT gaji Rp 1 juta 

tersebut melalui pembukaan rekening kolektif. 
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Title Kemnaker pastikan komitmen pemerintah terus ciptakan 

lapangan kerja 

Author Prisca Triferna 

Violleta 

Media Antara Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Positive 

Link http://www.antaranews.com/berita/2911121/kemnaker-pastikan-komitmen-pemerintah-

terus-ciptakan-lapangan-kerja 

Summary Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro Putri 

mengemukakan pemerintah memastikan komitmennya untuk terus menciptakan lapangan 

kerja yang layak bagi masyarakat dan mempersiapkan komunitas dunia usaha dan pekerja 

menuju tren ketenagakerjaan di masa depan. 

 

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro Putri 

mengemukakan pemerintah memastikan komitmennya untuk terus menciptakan lapangan kerja yang 

layak bagi masyarakat dan mempersiapkan komunitas dunia usaha dan pekerja menuju tren 

ketenagakerjaan di masa depan.Dalam keterangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang 

diterima di Jakarta, Selasa, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) 

Putri mengatakan dalam upaya mencapai tujuan atau komitmen tersebut, International Labour 

Conference (ILC) perlu menetapkan momentum memperkuat kemitraan dan mempromosikan ekonomi 

sosial dan solidaritas sebagai bagian pemulihan serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ( 

Sustainable Development Goals/SDGs)."Saat ini, kami memiliki tanggung jawab, karena harus mengatasi 

krisis akibat pandemi yang membuat pekerjaan layak yang ada semakin defisit, meningkatnya kemiskinan 

dan meluasnya kesenjangan. Meski demikian, kita juga harus mempersiapkan diri terhadap otomatisasi 

dan digitalisasi," ujarnya dalam pertemuan virtual Forum General Discussion Committee: Decent Work 

and the Social and Solidarity Ecpnomy ILC ke-110 yang diadakan Senin (30/5).Dia menyampaikan bahwa 

pemerintah Indonesia menyambut baik laporan dari Decent Work dan Social and Solidarity Economy 

(SSE) dan menilai SSE sangat penting dalam memajukan pekerjaan yang layak dan produktif, dan dalam 

meningkatkan standar hidup."Subjek SSE seharusnya adalah masyarakat, dengan fokus mencakup 

perempuan dan pemuda, penyandang disabilitas dan orang-orang lain yang berada dalam situasi kurang 

beruntung," katanya.Selain itu, prinsip-prinsip SSE harus mencakup nilai-nilai keadilan, kesetaraan, 

solidaritas dan kemitraan. Nilai-nilai itu bergema dengan ekonomi sosial dan solidaritas yang telah 

ditetapkan ILO dalam banyak laporannya."Kami percaya bahwa definisi yang diusulkan tentang SSE, perlu 

memasukkan elemen-elemen ini," kata Indah anggoro Putri. 
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Title Berbasis Kompetensi, BP3A Mitra Menjadi Instansi Pelaksana - 

Media Sulawesi Utaralink 

Author Redaksi 2 

Media Sulut Link Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Neutral 

Link http://sulutlink.com/berbasis-kompetensi-bp3a-mitra-menjadi-instansi-pelaksana 

Summary Minahasa Tenggara, Sulawesi Utaralink. Kegiatan ini diselenggarakan oleh DP3A Provinsi 

Sulawesi Utara (Sulawesi Utara) bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Daerah dan Bank Sulawesi UtaraGo. Sementara Kepala Disnakertrans Sulawesi Utara yang 

diwakili Kepala Balai Pelatihan Tenaga Kerja Kelas A, Rachel Rotinsulu menyebutkan bahwa 

pelatihan ini sebagai upaya pemerintah dalam rangka Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan 

(ODSK). Rotinsulu menerangkan, pihaknya akan melakukan pendampingan bagaimana 

mendapat pinjaman modal dari Bank Sulawesi UtaraGo. 

 

Minahasa Tenggara, Sulawesi Utaralink. com - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(DP3A) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) menjadi instansi dilaksanakannya pelatihan kerja berbasis 

kompetensi. Kegiatan ini diselenggarakan oleh DP3A Provinsi Sulawesi Utara (Sulawesi Utara) bekerja 

sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah dan Bank Sulawesi UtaraGo. Adapun pelatihan 

berbasis kompetensi yang diadakan mencakup pembuatan roti dan kue. Kepala Dinas P3A Mitra Sherly 

Rompas mengatakan, pelatihan ini merupakan kesempatan bagi ibu-ibu mengembangkan keterampilan 

agar ke depan bisa membuka usaha sendiri maupun berkelompok. "Sebab, hasilnya nanti bisa dijual dan 

mendapatkan tambahan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus juga membantu para suami. 

Yang pasti juga akan meningkatkan perekonomian keluarga. Jadi, pelatihan berbasis kompetensi ini harus 

dimanfaatkan dengan baik dan keterampilannya terus dikembangkan," pesan Rompas, Senin 

(30/5/2022). Sementara Kepala Disnakertrans Sulawesi Utara yang diwakili Kepala Balai Pelatihan Tenaga 

Kerja Kelas A, Rachel Rotinsulu menyebutkan bahwa pelatihan ini sebagai upaya pemerintah dalam 

rangka Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK). "Karena melalui pelatihan ini membuat 

kompetensi diri semakin meningkat. Lewat keterampilan tentu dapat menambah penghasilan bahkan 

bisa memiliki usaha mandiri atau menjadi wirausaha yang otomatis akan meningkatkan kesejahteraan 

keluarga," tukas Rotinsulu. Rotinsulu menerangkan, pihaknya akan melakukan pendampingan 

bagaimana mendapat pinjaman modal dari Bank Sulawesi UtaraGo. Selain itu, akan ada petugas yang 

akan melakukan kontrol selama 1 tahun kepada para ibu-ibu transub studi alumni Balai Latihan Kerja 

(BLK) ini. "Sebab progres pelatihan ini juga dikontrol oleh BPK dan Inspektorat Kementerian 

Ketenagakerjaan RI,"pungkasnya. (Rusli. 
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Title Ukir Performa Mengesankan, PT Peruri Wira Timur Sabet 

Penghargaan Nasional 

Author Melia Luthfi 

Husnika 

Media Tribun News Jatim Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Positive 

Link http://jatim.tribunnews.com/2022/05/31/ukir-performa-mengesankan-pt-peruri-wira-

timur-sabet-penghargaan-nasional 

Summary PT Peruri Wira Timur (Peruri Security Printing) menyabet penghargaan Keselamatan Kerja 

Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI. Yang 

kemudian menghantarkan PT Peruri Wira Timur (Peruri Security Printing) mendapatkan 

penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) tingkat awal 

dengan kategori penilaian memuaskan. Direktur PT Peruri Wira Timur (Peruri Security 

Printing) Agung Hari Subagyo menuturkan, pencapaian penghargaan EMAS pada Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) tersebut, berkat komitmen seluruh 

jajaran staff dan manajemen PT. Peruri Wira Timur (Peruri Security Printing). Perusahaan 

yang bergerak dalam percetakan dokumen sekuriti di Surabaya, Jawa Timur ini berhasil 

meraih capaian membanggakan. 

 

 

 

 PT Peruri Wira Timur (Peruri Security Printing) menyabet penghargaan Keselamatan Kerja Tingkat 

Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI. Perusahaan yang bergerak dalam 

percetakan dokumen sekuriti di Surabaya, Jawa Timur ini berhasil meraih capaian 

membanggakan.Penghargaan tersebut diperoleh atas prestasi pencapaian emas pada sertifikasi Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Penghargaan diperoleh atas dasar penilaian 

lembaga audit sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang ditunjuk oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan RI pada Oktober 2021 lalu. Yang kemudian menghantarkan PT Peruri Wira 

Timur (Peruri Security Printing) mendapatkan penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (SMK3) tingkat awal dengan kategori penilaian memuaskan. Dalam acara Penghargaan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI 

tersebut, diterima Direksi PT. Peruri Wira Timur (Peruri Security Printing) secara During. Direktur PT 

Peruri Wira Timur (Peruri Security Printing) Agung Hari Subagyo menuturkan, pencapaian penghargaan 

EMAS pada Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) tersebut, berkat komitmen 
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seluruh jajaran staff dan manajemen PT. Peruri Wira Timur (Peruri Security Printing). "Penghargaan ini 

didapat berkat komitmen yang telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(SMK3) dengan baik," ujarnya, Senin (30/5/2022) malam.Ia juga turut mengucapkan terima kasih pada 

pihak-pihak terkait atas capaian yang telah diperoleh. Menurutnya, penghargaan ini bisa diraih atas kerja 

sama dan dukungan berbagai pihak. "Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas 

Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur, dan CV Radiyan Solusindo yang telah membina dan membimbing 

kami dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai dengan 

Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang No.13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, dan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)," katanya. "Semoga atas keberhasilan ini dapat 

kami pertahankan dan tingkatkan sehingga PT. Peruri Wira Timur bebas dari ancaman kecelakaan dan 

penyakit akibat kerja," pungkas Agung. 

  



 

161 

 

Title Pekerja Bangunan Jatuh dari Kondominium Setinggi 20 Meter, 

Kematian ke-3 di Tempat Kerja dalam Seminggu 

Author Susi Susanti 

Media Okezone Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Negative 

Link http://news.okezone.com/read/2022/05/31/18/2603098/pekerja-bangunan-jatuh-dari-

kondominium-setinggi-20-meter-kematian-ke-3-di-tempat-kerja-dalam-seminggu 

Summary Kementerian Tenaga Kerja Singapura pada Selasa (31/5/2022) mengatakan seorang pria 

pekerja berusia 37 tahun tewas setelah jatuh 20 meter dari atap sebuah kondominium di 

West Coast, Singapura. Ini adalah kematian ketiga yang dilaporkan di tempat kerja dalam 

waktu sekitar seminggu. Dia mendarat sekitar 20 meter di tanah dan dibawa ke Rumah Sakit 

Universitas Nasional namun nyawanya tidak tertolong lagi. MOM menyatakan pekerja asal 

Bangladesh itu sedang melakukan pekerjaan waterproofing di atap 16 West Coast Crescent, 

kondominium Westcove, sekitar pukul 10.45 pada 24 Mei lalu ketika dia terpeleset dan 

jatuh. 

 

 

 

Kementerian Tenaga Kerja Singapura pada Selasa (31/5/2022) mengatakan seorang pria pekerja berusia 

37 tahun tewas setelah jatuh 20 meter dari atap sebuah kondominium di West Coast, Singapura.Ini 

adalah kematian ketiga yang dilaporkan di tempat kerja dalam waktu sekitar seminggu. MOM 

menyatakan pekerja asal Bangladesh itu sedang melakukan pekerjaan waterproofing di atap 16 West 

Coast Crescent, kondominium Westcove, sekitar pukul 10.45 pada 24 Mei lalu ketika dia terpeleset dan 

jatuh.Dia mendarat sekitar 20 meter di tanah dan dibawa ke Rumah Sakit Universitas Nasional namun 

nyawanya tidak tertolong lagi. Dia meninggal karena luka-lukanya tak lama setelah itu. Kementerian 

mengatakan pihak perusahaan yang mempekerjakan pria itu adalah RJ Contract."MOM sedang 

menyelidiki kecelakaan itu, dan telah menginstruksikan penghuni untuk menghentikan semua aktivitas 

kerja di dalam lokasi," kata kementerian itu."Sebagai tindakan keselamatan umum, setiap cara dimana 

seorang pekerja dapat jatuh dari ketinggian (misalnya, sisi terbuka, bukaan dan permukaan rapuh) harus 

diidentifikasi dan dijaga atau ditutup. Selain itu, pekerja harus dilengkapi dengan peralatan keselamatan 

untuk mencegah jatuh. ," tambahnya.Sebelumnya, pada 19 Mei, seorang pria berusia 49 tahun meninggal 

setelah ia jatuh melalui skylight dan mendarat 9,5 m di bawah di lantai pabrik di Joo Koon. Dia dibawa ke 

rumah sakit, di mana dia meninggal karena luka-lukanya pada hari yang sama.Lalu pada 27 Mei, seorang 
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pekerja berusia 49 tahun meninggal setelah terjepit di bawah pipa silinder logam besar ketika sebuah 

truk derek terguling ke samping. Dia dibebaskan oleh penyelamat dan dibawa ke rumah sakit, di mana 

dia meninggal karena luka-lukanya pada hari yang sama.Ada 25 kematian di tempat kerja pada tahun 

2022 sejauh ini, lebih tinggi dari 23 kematian di tempat kerja yang tercatat pada paruh pertama tahun 

2021.Jumlah tersebut juga lebih tinggi dari jumlah kematian pada paruh pertama tahun 2019 - sebelum 

pandemi Covid-19 - yang tercatat sebanyak 17 kematian.Awal bulan ini, Perdana Menteri Lee Hsien Loong 

mengatakan ada "terlalu banyak" kematian di tempat kerja pada tahun 2022, dan standar serta praktik 

keselamatan "tampaknya telah tergelincir"."Ini terlalu banyak, dan tidak dapat diterima," kata Lee dalam 

sebuah posting Facebook pada 9 Mei."Kami telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mencegah 

kecelakaan kerja, terutama kematian," lanjutnya."Kami telah membuat kemajuan yang baik. Tetapi 

dengan pembukaan kembali ekonomi kami dan kegiatan yang meningkat, standar dan praktik 

keselamatan tampaknya telah tergelincir. Tingkat kecelakaan telah naik, dan kami kehilangan pijakan. 

Kami harus memperbaikinya," ujarnya.Pada 8 Mei lalu, MOM, bersama dengan Dewan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja , Kongres Serikat Pekerja Nasional (NTUC) dan mitra industri, meminta perusahaan untuk 

melakukan time-out keselamatan, di tengah "serentetan mengkhawatirkan" kematian di tempat kerja di 

seluruh dunia di berbagai industri.Batas waktu keselamatan biasanya melibatkan jeda dalam pekerjaan 

untuk manajemen senior untuk melibatkan pekerja dan serikat pekerja dalam memperkuat proses 

keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, dan untuk bertindak atas masalah apa pun yang 

diangkat.Selama batas waktu keselamatan, perusahaan ditugaskan untuk memastikan bahwa mereka 

memiliki sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang efektif, termasuk meninjau penilaian 

risiko mereka. Mereka juga harus memastikan bahwa semua pekerja mereka menerapkan langkah-

langkah pengendalian risiko, dan memiliki pelatihan keselamatan yang relevan dengan peran mereka. 
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Title Wapres Serahkan Manfaat Program dan Beasiswa BPJS 

Ketenagakerjaan Kepada Keluarga Pekerja 

Author Editor 

Media Warta Ekonomi Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Positive 

Link http://wartaekonomi.co.id/read417869/wapres-serahkan-manfaat-program-dan-beasiswa-

bpjs-ketenagakerjaan-kepada-keluarga-pekerja 

Summary "Terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan jaminan sosial," jelas 

Wapres Ma'ruf Amin dalam sambutannya selepas menyerahkan santunan. Wakil Presiden 

Ma'ruf Amin menyerahkan santunan kematian dan manfaat beasiswa pendidikan sebesar 

Rp1,26 miliar kepada lima ahli waris atau keluarga peserta BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) yang meninggal akibat kecelakaan kerja. 

 

 

 

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan santunan kematian dan manfaat beasiswa pendidikan sebesar 

Rp1,26 miliar kepada lima ahli waris atau keluarga peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang 

meninggal akibat kecelakaan kerja.Penyerahan santunan tersebut didampingi oleh Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo saat kunjungan 

kerja Wapres di Panti Sosial Meohai Kendari, Kamis (19/5). Santunan yang diserahkan Ma'ruf Amin terdiri 

dari santunan kematian akibat kecelakaan kerja (JKK), manfaat Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari Tua 

(JHT) dan manfaat beasiswa.Menurut data dari BPJAMSOSTEK, total pembayaran manfaat kepada 

peserta dari seluruh program selama bulan April 2021 sampai April 2022 di Provinsi Sulawesi Tenggara 

(Sultra) senilai Rp205,5 miliar dengan jumlah kasus sebanyak 18,6 ribu kasus. "Terima kasih kepada BPJS 

Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan jaminan sosial," jelas Wapres Ma'ruf Amin dalam 

sambutannya selepas menyerahkan santunan. Selanjutnya Anggoro Eko Cahyo menyampaikan bahwa 

penyerahan santunan ini merupakan bentuk hadirnya negara dalam memberikan kepastian akan jaminan 

sosial kepada seluruh pekerja Indonesia."Hari ini kami bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin 

menyerahkan santunan kepada 5 ahli waris/keluarga peserta BPJAMSOSTEK yang mendapatkan hak 

jaminan sosial berupa santunan program JKK, JHT dan JP serta manfaat beasiswa pendidikan anak," 

terang Anggoro.Dirinya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Pemerintah Pusat dan 

Daerah, serta kesadaran yang tinggi dari perusahaan atau badan usaha dalam mendaftarkan tenaga 

kerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK."Seperti apa yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo, tentu 
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keterlibatan seluruh pihak akan sangat membantu percepatan tercapainya universal coverage, yang 

artinya seluruh pekerja di Indonesia akan terlindungi dari risiko-risiko sosial yang mungkin terjadi," tandas 

Anggoro. BPJAMSOSTEK merupakan institusi yang diberikan mandat oleh undang- undang untuk 

menyelenggarakan 5 program demi kesejahteraan pekerja dan keluarganya, yaitu program Jaminan 

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

terbaru Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).Anggoro melanjutkan, jumlah tenaga kerja yang terlindungi 

BPJAMSOSTEK di Provinsi Sulawesi Tenggara per April 2022 masih berada pada kisaran 28%. "Kami 

mengajak kepada seluruh pekerja dan pemberi kerja untuk memastikan dirinya terlindungi program 

jaminan sosial ketenagakerjaan, karena dengan memiliki perlindungan, pekerja dapat bekerja dengan 

tenang yang berujung pada masyarakat Sulawesi Tenggara lebih produktif dan sejahtera," tutup 

Anggoro.Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Grogol Bambang Utama menyampaikan bahwa 

pemberian manfaat santunan tersebut merupakan bentuk nyata dari perlindungan yang diberikan 

negara kepada masyarakat khususnya pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. 
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Title Pak Jokowi, BSU 2022 Kapan Cair? Jadwal Dinanti Para Pekerja Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Negative 

Link http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013499759/pak-jokowi-bsu-2022-kapan-cair-

jadwal-dinanti-para-pekerja 

Summary Penantian panjang para pekerja atas pencairan bantuan subsidi upah alias BSU 2022 tak 

kunjung usai. Sebelumnya, pencairan BSU 2022 dikabarkan pada April 2022. Para pekerja 

yang merasa kesal pun nekat menyematkan nama akun Presiden Joko Widodo atau Jokowi. 

"@jokowi BSU kapan dicairkan.??? 

 

Penantian panjang para pekerja atas pencairan bantuan subsidi upah alias BSU 2022 tak kunjung 

usai.Sebelumnya, pencairan BSU 2022 dikabarkan pada April 2022. Namun hingga tiba akhir Mei, kabar 

pencairan bantuan langsung tunai atau BLT subsidi gaji senilai Rp1 juta belum terdengar.Bahkan, pihak 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tak sekalipun menjawab komentar netizen di Instagramnya. 

Para pekerja yang merasa kesal pun nekat menyematkan nama akun Presiden Joko Widodo atau 

Jokowi."@jokowi BSU kapan dicairkan.??? Katanya sebelum lebaran, lebaran sudah lewat sebulan belum 

ada tanda-tanda, apa perlu diteropong hilal BSU sudah tampak belum.?" @ad 
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Title Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 31 Telah Dibuka, Ini 

Syaratnya 

Author Jurnalis Indonesia 

Media Jayati Kediri Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Neutral 

Link http://jayatikediri.jurnalisindonesia.id/read/90427/Pendaftaran-Kartu-Prakerja-

Gelombang-31-Telah-Dibuka-Ini-Syaratnya 

Summary Tangkapan layar pendaftaran kartu Prakerja gelombang 31-Kemnaker-Instagram JAYATI 

KEDIRI- Kemnaker (Kementerian Ketenagakerjaan) Republik Indonesia telah membuka 

pendaftaran kartu Prakerja gelombang 31. Kartu Prakerja merupakan kartu bagi warga 

negara Indonesia yang memiliki tujuan untuk memberikan program pelatihan dan 

pembinaan Warga Negara Indonesia supaya memiliki keterampilan. 

 

 

 

Tangkapan layar pendaftaran kartu Prakerja gelombang 31-Kemnaker-Instagram JAYATI KEDIRI - 

Kemnaker (Kementerian Ketenagakerjaan) Republik Indonesia telah membuka pendaftaran kartu 

Prakerja gelombang 31.Kartu Prakerja merupakan kartu bagi warga negara Indonesia yang memiliki 

tujuan untuk memberikan program pelatihan dan pembinaan Warga Negara Indonesia supaya memiliki 

keterampilan. 
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Title BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 Dipastikan Cair ke Rekening 

Bank Ini, Terima Rp1 Juta 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773499768/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-

dipastikan-cair-ke-rekening-bank-ini-terima-rp1-juta 

Summary Kabar gembira untuk para pekerja penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 dipastikan akan 

cair. BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 sebesar Rp1 juta mungkin bisa cair bulan Juni. Sempat 

dijanjikan cair pada bulan April 2022, Bantuan Subsidi Upah atau BSU BPJS Ketenagakerjaan 

2022 sebesar Rp1 juta ternyata batal dibagikan. Para pemilik bank swasta (BCA, CIMB Niaga, 

BTPN, dan lain-lain) bisa dapat BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 selama memenuhi syarat. 

 

 

 

Kabar gembira untuk para pekerja penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 dipastikan akan cair.BSU 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 sebesar Rp1 juta mungkin bisa cair bulan Juni.Sempat dijanjikan cair pada 

bulan April 2022, Bantuan Subsidi Upah atau BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 sebesar Rp1 juta ternyata 

batal dibagikan.Diketahui, penyaluran yang dapatkan BSU 2022 masih menunggu keputusan 

Kemnaker."Kami ingin memastikan bahwa subsidi upah ini dapat dijalankan secara tepat, akurat dan 

akuntabel. Ada tiga hal itu yang harus kami jaga. Maka dari itu kami membutuhkan waktu," ujar Menaker 

Ida Fauziyah.Sedangkan kriteria penerima BSU dirancang untuk pekerja yang memiliki upah di bawah 

Rp3,5 juta.Lalu Bantuan Subsidi Upah cair di rekening bank apa saja?Jika penerima sudah menjadi 

penerima BSU, uang tunai Rp1 juta akan ditransfer ke rekening Bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN) 

masing-masing.Para pemilik bank swasta (BCA, CIMB Niaga, BTPN, dan lain-lain) bisa dapat BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 selama memenuhi syarat. 
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Title Gubernur Sulawesi Selatan Raih Penghargaan dari BPPB 

Kemendikbudristek RI 

Author Tim SINDOnews 

Media Sindo News Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Positive 

Link http://makassar.sindonews.com/read/784393/710/gubernur-sulsel-raih-penghargaan-dari-

bppb-kemendikbudristek-ri-1653973511 

Summary - Gubernur Sulawesi Selatan Raih Penghargaan dari BPPB Kemendikbudristek RI. MAKASSAR- 

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menerima penghargaan dari Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPPB) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset 

dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI. - PUTR Sulawesi Selatan Turun Ukur Jalan Antang 

Raya yang Alami Kerusakan. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Kepala Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, Prof. E. Aminuddin Aziz, pada 

acara Sosialisasi Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik dan Dalam Dokumen Lembaga 

di Hotel Four Point by Sheraton Makassar, Selasa (31/5/2022). 

 

 

 

- Tim SINDOnews Reportase- Gubernur Sulawesi Selatan Raih Penghargaan dari BPPB Kemendikbudristek 

RI- Polisi Ungkap Perdagangan Minyak Goreng Ilegal, 2 Lokasi di Banyumas dan Malang Digerebek- PUTR 

Sulawesi Selatan Turun Ukur Jalan Antang Raya yang Alami Kerusakan- Konsisten Cetak Entrepreneur, 

ITB Nobel Kembali Wisuda 280 Mahasiswa- Gelar Munas dan Rakernas, SCI Diharap Semakin 

SolidMAKASSAR - Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menerima penghargaan dari 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPPB) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan 

Teknologi (Kemendikbudristek) RI.Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Kepala Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, Prof. E. Aminuddin Aziz, pada acara 

Sosialisasi Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik dan Dalam Dokumen Lembaga di Hotel Four 

Point by Sheraton Makassar, Selasa (31/5/2022).- Hadis-hadis Seputar Puasa yang Perlu Diketahui (Bagian 

6-Penutup)- Pemprov Sulawesi Selatan Siap Menggelar PPDB untuk Tahun 2022Penghargaan tersebut 

diberikan atas peran Gubernur Sudirman dalam pembinaan dan pemartabatan bahasa negara di ruang 

publik dan pelestarian bahasa daerah melalui Peraturan Gubernur tentang Pembinaan Bahasa 

Daerah."Terima kasih atas kepedulian bapak Gubernur untuk kepedulian pada pengembangan bahasa 

Indonesia dan kepedulian pada perlindungan pada sastra daerah. Pada kesempatan ini menyampaikan 
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piagam penghargaan khusus kepada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan (Andi Sudirman Sulaiman)," 

ungkap Prof Aminuddin.Menurutnya, Bahasa Indonesia adalah bahasa perjuangan, bahasa negara dan 

bahasa resmi. Serta menjadi bahasa persatuan. Ia pun memuji kepedulian Pemprov Sulawesi Selatan di 

bawah kepemimpinan Gubernur Sudirman akan pentingnya bahasa dan sastra Indonesia."Ini apresiasi 

dari kami dan menjadikan motivasi yang semakin baik dan kuat untuk pemanfaatan bahasa negara dan 

perlindungan sastra daerah di wilayah Sulawesi Selatan," bebernya.Sementara itu, Gubernur Sulawesi 

Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mengatakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus berkomitmen 

dalam pembinaan dan pemartabatan bahasa negara di ruang publik dan pelestarian bahasa daerah. 

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 3 Bahasa Mayor yaitu Bahasa Bugis, Bahasa Makassar, dan Bahasa 

Toraja."Bahasa Daerah adalah jati diri suku bangsa. Olehnya itu, bahasa daerah perlu terus dilestarikan 

dan dijaga dari kepunahan," katanya.- PUTR Sulawesi Selatan Turun Ukur Jalan Antang Raya yang Alami 

Kerusakan- Lelah Keluhkan Jalan Rusak, Warga Pilih Pindah dari Antang- Gubernur Sulawesi Selatan 

Atensi Pemulihan Trauma Korban Selamat KM Ladang Pertiwi- Pemprov Sulawesi Selatan Siap Menggelar 

PPDB untuk Tahun 2022- Pemprov Sulawesi Selatan Segera Benahi Ruas Jalan Antang Tahun ini- Proyek 

Kereta Api Jalur Maros-Barru Ditargetkan Beroperasi Oktober 2022- Gubernur Sulawesi Selatan Pantau 

Pencarian Korban KM Ladang Pertiwi Lewat Udara- Guru Besar Unhas Puji Kebijakan Gubernur Sulawesi 

Selatan Tahan TPP ASN Tak Vaksin Booster- Raih Predikat Zero Conflict, PT Ekamas Fortuna Contoh Nyata 

Perusahaan Ramah Pekerja- PGE Raih 9 Penghargaan K3 dari Kementerian Ketenagakerjaan 
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Title Delegasi Tripartit Indonesia Akan Hadiri ILC Ke-110 di 

Jenewa Swiss 

Author Helmi Supriyatno 

Media Harianbhirawa.co.id Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Neutral 

Link http://www.harianbhirawa.co.id/delegasi-tripartit-indonesia-akan-hadiri-ilc-ke-110-di-

jenewa-swiss 

Summary Anwar Sanusi menambahkan, pada rangkaian ILC ke-110 di Jenewa juga diagendakan 

Menaker Ida Fauziyah akan menghadiri menghadiri Pertemuan Tahunan Non-Aligned 

Movement Labour Ministers (NAM) atau yang kita kenal dengan Gerakan Non-Blok (GNB). 

"Kami berharap, dalam mengikuti sidang ILC kali ini Delegasi Tripartit Indonesia, nantinya 

dapat tetap serius dan berpartisipasi aktif dalam setiap agenda ILC. Kemudian dalam 

menanggapi isu-isu ketenagakerjaan yang dibahas pada ILC ke-110 ini, kita harus tetap 

mempromosikan upaya-upaya mitigasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, 

khususnya kebijakan dan program dari Kementerian Ketenagakerjaan dan kebijakan-

kebijakan nasional lainnya dalam ketenagakerjaan," ujarnya. Delegasi Indonesia akan 

mengikuti Konferensi Ketenagakerjaan Internasional atau International Labour Conference 

(ILC) ke-110. 

 

 

 

Delegasi Indonesia akan mengikuti Konferensi Ketenagakerjaan Internasional atau International Labour 

Conference (ILC) ke-110. Sidang Pleno akan dilaksanakan pada 6 s.d 11 Juni 2022 secara hybrid, di mana 

Sidang Pleno akan dihadiri langsung oleh anggota-anggota ILO secara terbatas di Jenewa, Swiss, dan 

sisanya akan mengikuti melalui sambungan video."Seperti yang kita ketahui bersama, sejak Pandemi 

COVID-19, penyelenggaraan ILC dilakukan secara virtual, namun untuk tahun ini dan seiring kondisi 

pandemi yang membaik, maka ILC diselenggarakan secara hybrid dengan pembatasan jumlah kehadiran 

fisik delegasi. Untuk itu dapat kami sampaikan bahwa pada ILC ke-110 ini, rencananya Ibu Menteri akan 

hadir secara fisik. Beliau diagendakan akan menyampaikan pernyataan nasional Indonesia pada sesi 

pleno," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, melalui Siaran Pers Biro 

Humas Kemnaker, Selasa (31/5/2022). Anwar Sanusi mengatakan, ILC merupakan pertemuan rutin dan 

forum tertinggi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional atau International Labour Organizational (ILO), 

yang menetapkan kebijakan internasional mengenai ketenagakerjaan dan diselenggarakan setiap tahun 
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sekali di Jenewa, Swiss. Pertemuaan ILC dihadiri oleh perwakilan tripartit (perwakilan pemerintah, 

pengusaha, dan pekerja/buruh) dari seluruh negara anggota ILO, yang saat ini berjumlah sebanyak 187 

negara anggota. Anwar Sanusi menjelaskan, agenda pertemuan ILC terbagi menjadi agenda tetap yang 

terdiri dari Laporan Ketua Governing Body (GB) ILO dan Dirjen ILO; Pembahasan usulan program dan 

anggaran ILO; serta Informasi dan laporan mengenai Konvensi dan Rekomendasi. Untuk tahun ini, 

pertemuan ILC memasuki sesi ke-110, dimana rangkaian pertemuan terdiri dari sesi pleno, serangkaian 

pertemuan komite, group, GB ke-344 bis Session dan GB ke-345. "Setiap delegasi memiliki hak bersuara 

dan hak mengungkapkan pendapat yang sama untuk membahas isu-isu terkini yang dihadapi dunia 

ketenagakerjaan," katanya. Anwar Sanusi menambahkan, pada rangkaian ILC ke-110 di Jenewa juga 

diagendakan Menaker Ida Fauziyah akan menghadiri menghadiri Pertemuan Tahunan Non-Aligned 

Movement Labour Ministers (NAM) atau yang kita kenal dengan Gerakan Non-Blok (GNB). "Kami 

berharap, dalam mengikuti sidang ILC kali ini Delegasi Tripartit Indonesia, nantinya dapat tetap serius dan 

berpartisipasi aktif dalam setiap agenda ILC. Kemudian dalam menanggapi isu-isu ketenagakerjaan yang 

dibahas pada ILC ke-110 ini, kita harus tetap mempromosikan upaya-upaya mitigasi yang telah 

dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, khususnya kebijakan dan program dari Kementerian 

Ketenagakerjaan dan kebijakan-kebijakan nasional lainnya dalam ketenagakerjaan," ujarnya. (ira.hel). 
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Title Bantuan Subsidi Upah BSU Siap Diberikan 

Kepada Para Pekerja di Tahun 2022, Lalu 

Kapan Akan Cair? 

Author Www.Hidupkatolik.Com Author 

Contributor-Hidup 

Media Tribunstyle.com Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Neutral 

Link http://style.tribunnews.com/2022/05/31/bantuan-subsidi-upah-bsu-siap-diberikan-

kepada-para-pekerja-di-tahun-2022-lalu-kapan-akan-cair 

Summary TRIBUNSTYLE.COM- Bantuan Subsidi Upah ( BSU) siap diberikan kepada para pekerja di 

tahun 2022, lalu kapan BSU akan cair? Bantuan Subsidi Upah (BSU) akan kembali diberikan 

kepada pekerja di tahun 2022. Selain itu, Kemnaker juga menjelaskan tahapan sebelum 

melakukan penyaluran BSU tahun 2022. Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan tengah 

menyiapkan dan merampungkan regulasi teknis pelaksanaan BSU tahun 2022, mengajukan 

dan merevisi anggaran bersama Kementerian Keuangan. 

 

 

 

TRIBUNSTYLE.COM - Bantuan Subsidi Upah ( BSU) siap diberikan kepada para pekerja di tahun 2022, lalu 

kapan BSU akan cair? Bantuan Subsidi Upah (BSU) akan kembali diberikan kepada pekerja di tahun 2022. 

Awalnya, subsidi gaji untuk pekerja siap cair di bulan April 2022.Dita memperkirakan payung hukum BSU 

akan selesai di akhir bulan Mei 2022 sehingga pencairannya dapat segera dilakukan. Selain itu, Kemnaker 

juga menjelaskan tahapan sebelum melakukan penyaluran BSU tahun 2022. Saat ini, Kementerian 

Ketenagakerjaan tengah menyiapkan dan merampungkan regulasi teknis pelaksanaan BSU tahun 2022, 

mengajukan dan merevisi anggaran bersama Kementerian Keuangan. Lalu, me-review data calon 

penerima dengan BPJS Ketenagakerjaan dan berkoordinasi dengan pihak bank Himbara sebagai penyalur. 

Informasi tersebut diketahui melalui unggahan akun Instagram resmi @Kemnaker.Nantinya, jika seluruh 

tahapan mulai dari aturan dan data sudah siap, BSU akan segera dicairkan secara bertahap. BSU ini akan 

diberikan kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta. Tahun ini, pemerintah telah menyiapkan 

anggaran sebesar Rp8,8 triliun untuk 8,8 juta orang pekerja/buruh.Adapun, besaran dana BSU tahun 

2022 yang akan didapatkan sebesar Rp 1 juta per penerima. Bantuan subsidi upah diharapkan dapat 

meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Ida Fauziyah, dalam 

Instagram @kemnaker, menyatakan beberapa kriteria penerima BSU sementara pada tahun ini sebagai 

berikut: - Pekerja/buruh yang memiliki upah di bawah Rp 3,5 juta; - Basis data penerima BSU juga masih 
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menggunakan data pekerja/buruh peserta BPJS Ketenagakerjaan;- BP Jamsostek melakukan verifikasi 

sesuai dengan kriteria Permenaker RI No. 16 Tahun 2021; - Selanjutnya, BP Jamsostek melakukan validasi 

data administrasi dan pembayaran BSU; - Setelah selesai memverifikasi, pembayaranBSU akan disalurkan 

ke rekening pekerja melalui Bank Himbara, seperti Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BTN. 

Sementara, untuk pekerja di Provinsi Aceh akan diproses melalui BSI (Bank Syariah Indonesia).- Login ke 

laman bpjsketenagakerjaan.go.id; - Pilih menu Cek Status Calon Penerima BSU;- Kemudian masukkan NIK, 

nama lengkap serta tanggal lahir pada kolom yang tersedia; - Ceklis kode captcha lalu klik Lanjutkan. Jika 

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

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

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

tahun 2021." 
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Title Kemnaker Klaim Berkomitmen Terus Ciptakan Lapangan Kerja Author Antara 

Media Medcom.id Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Positive 

Link http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/GNlWVlPK-kemnaker-klaim-berkomitmen-terus-

ciptakan-lapangan-kerja 

Summary Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri 

mengemukakan pemerintah memastikan berkomitmen untuk terus menciptakan lapangan 

kerja yang layak bagi masyarakat. 

 

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri 

mengemukakan pemerintah memastikan berkomitmen untuk terus menciptakan lapangan kerja yang 

layak bagi masyarakat. Selain itu, mempersiapkan komunitas dunia usaha dan pekerja menuju tren 

ketenagakerjaan di masa depan.Putri mengatakan dalam upaya mencapai tujuan atau komitmen 

tersebut, International Labour Conference (ILC) perlu menetapkan momentum memperkuat kemitraan 

dan mempromosikan ekonomi sosial dan solidaritas sebagai bagian pemulihan serta mencapai tujuan 

pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).Saat ini, lanjutnya, pemerintah 

memiliki tanggung jawab besar karena harus mengatasi krisis akibat pandemi yang membuat pekerjaan 

layak yang ada semakin defisit, meningkatnya kemiskinan, dan meluasnya kesenjangan."Meski demikian, 

kita juga harus mempersiapkan diri terhadap otomatisasi dan digitalisasi," ujarnya, dalam pertemuan 

virtual Forum General Discussion Committee: Decent Work and the Social and Solidarity Economy ILC ke-

110, dikutip dari Antara, Selasa, 31 Mei 2022.Dia menyampaikan Pemerintah Indonesia menyambut baik 

laporan dari Decent Work dan Social and Solidarity Economy (SSE) dan menilai SSE sangat penting dalam 

memajukan pekerjaan yang layak dan produktif, dan dalam meningkatkan standar hidup."Subjek SSE 

seharusnya adalah masyarakat, dengan fokus mencakup perempuan dan pemuda, penyandang 

disabilitas, dan orang-orang lain yang berada dalam situasi kurang beruntung," katanya.Selain itu, 

prinsip-prinsip SSE harus mencakup nilai-nilai keadilan, kesetaraan, solidaritas, dan kemitraan. Nilai-nilai 

itu bergema dengan ekonomi sosial dan solidaritas yang telah ditetapkan ILO dalam banyak 

laporannya."Kami percaya definisi yang diusulkan tentang SSE, perlu memasukkan elemen-elemen ini," 

pungkas Indah anggoro Putri. 
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Title Sudah 241 Peserta BPJAMSOSTEK di Jawa Timur Dapat 

Manfaat Program JKP 

Author _noname 

Media Realita Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Positive 

Link http://realita.co/baca-10208-sudah-241-peserta-bpjamsostek-di-jatim-dapat-manfaat-

program-jkp 

Summary "Sampai saat ini sedikitnya sudah 241 peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang 

mengalami PHK dan mendapat manfaat program JKP dengan total manfaat yang disalurkan 

sebesar Rp807 juta," kata Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK Jawa Timur, Deny 

Yusyulian, Selasa (31/5/2022). Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bertujuan untuk 

mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja/buruh kehilangan 

pekerjaan. Pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi resiko 

akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) seraya berusaha mendapatkan pekerjaan kembali. 

Disebutkan, JKP merupakan jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang 

mengalami PHK. 

 

 

 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak 

pada saat pekerja/buruh kehilangan pekerjaan. Pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang 

layak saat terjadi resiko akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) seraya berusaha mendapatkan 

pekerjaan kembali."Sampai saat ini sedikitnya sudah 241 peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) 

yang mengalami PHK dan mendapat manfaat program JKP dengan total manfaat yang disalurkan sebesar 

Rp807 juta," kata Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK Jawa Timur, Deny Yusyulian, Selasa 

(31/5/2022).Disebutkan, JKP merupakan jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang 

mengalami PHK. Program JKP memberikan tiga manfaat bagi pesertanya, yakni manfaat berupa uang 

tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.Program JKP ini bisa didapatkan oleh tenaga kerja 

peserta BPJAMSOSTEK yang mengalami PHK, dengan syarat sudah membayar iuran minimal 12 bulan 

dalam 24 bulan dimana 6 bulan dibayar berturut-turut, periode pengajuan sejak dinyatakan PHK sampai 

dengan 3 bulan sejak ter-PHK.Manfaat uang tunai diberikan paling banyak 6 bulan, yaitu 45% dari upah 

3 bulan pertama dan 25% upah 3 bulan berikutnya. Sedangkan kewenangan pelatihan kerja dan akses 

informasi pasar kerja berada di bawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan."Peserta cukup 
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mengajukan persyaratan bukti PHK dan adanya komitmen untuk bekerja kembali," tandas Deny. "Dan 

yang perlu digarisbawahi, tenaga kerja tersebut memang mengalami PHK, bukan karena mengundurkan 

diri dan tidak terputus selama pembayaran," tambahnya.Peserta penerima manfaat JKP harus memenuhi 

kriteria seluruh peserta dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu (PKWT) yang mengalami PHK dengan ketentuan memenuhi syarat eligibilitas masa iuran 

dan kepesertaan dan bersedia bekerja kembali.Sedangkan peserta bukan penerima manfaat dengan 

kriteria PHK yang disebabkan mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, meninggal dunia dan PKWT 

yang masa kerjanya berakhir sesuai jangka waktu kontrak kerjanya.Patut diingat bahwa seluruh 

pengusaha dan pekerja baik Penerima Upah, Bukan Penerima Upah, Non Aparatur Sipil Negara, Pekerja 

Jasa Konstruksi serta Pekerja Migran Indonesia wajib diikutsertakan dalam program 

BPJAMSOSTEK."Pemerintah melalui BPJAMSOSTEK hadir untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Hal 

ini merupakan bukti nyata negara hadir untuk memberikan kepastian perlindungan atas risiko sosial dan 

ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia," tutup Deny. 
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Title Kemnaker: Pemerintah Berkomitmen Terus Ciptakan 

Lapangan Kerja 

Author _noname 

Media Cara Pandang Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Positive 

Link http://carapandang.com/read-news/kemnaker-pemerintah-berkomitmen-terus-ciptakan-

lapangan-kerja 

Summary CARAPANDANG- Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, 

Indah Anggoro Putri mengemukakan pemerintah memastikan komitmennya untuk terus 

menciptakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat dan mempersiapkan komunitas 

dunia usaha dan pekerja menuju tren ketenagakerjaan di masa depan. 

 

CARAPANDANG - Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro 

Putri mengemukakan pemerintah memastikan komitmennya untuk terus menciptakan lapangan kerja 

yang layak bagi masyarakat dan mempersiapkan komunitas dunia usaha dan pekerja menuju tren 

ketenagakerjaan di masa depan.Dalam keterangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang 

diterima di Jakarta, Selasa, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) 

Putri mengatakan dalam upaya mencapai tujuan atau komitmen tersebut, International Labour 

Conference (ILC) perlu menetapkan momentum memperkuat kemitraan dan mempromosikan ekonomi 

sosial dan solidaritas sebagai bagian pemulihan serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ( 

Sustainable Development Goals/SDGs)."Saat ini, kami memiliki tanggung jawab, karena harus mengatasi 

krisis akibat pandemi yang membuat pekerjaan layak yang ada semakin defisit, meningkatnya kemiskinan 

dan meluasnya kesenjangan. Meski demikian, kita juga harus mempersiapkan diri terhadap otomatisasi 

dan digitalisasi," ujarnya dalam pertemuan virtual Forum General Discussion Committee: Decent Work 

and the Social and Solidarity Ecpnomy ILC ke-110 yang diadakan Senin (30/5).Dia menyampaikan bahwa 

pemerintah Indonesia menyambut baik laporan dari Decent Work dan Social and Solidarity Economy 

(SSE) dan menilai SSE sangat penting dalam memajukan pekerjaan yang layak dan produktif, dan dalam 

meningkatkan standar hidup."Subjek SSE seharusnya adalah masyarakat, dengan fokus mencakup 

perempuan dan pemuda, penyandang disabilitas dan orang-orang lain yang berada dalam situasi kurang 

beruntung," katanya.Selain itu, prinsip-prinsip SSE harus mencakup nilai-nilai keadilan, kesetaraan, 

solidaritas dan kemitraan. Nilai-nilai itu bergema dengan ekonomi sosial dan solidaritas yang telah 

ditetapkan ILO dalam banyak laporannya."Kami percaya bahwa definisi yang diusulkan tentang SSE, perlu 

memasukkan elemen-elemen ini," kata Indah anggoro Putri. 
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Title Wajib Tahu, Pekerja Kontrak Juga Berhak Dapat Uang 

Kompensasi, Ini Aturannya 

Author Purwanto 

Media Kompas Tv Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Positive 

Link http://www.kompas.tv/article/294178/wajib-tahu-pekerja-kontrak-juga-berhak-dapat-

uang-kompensasi-ini-aturannya 

Summary Uang Kompensasi diberikan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja paling 

sedikit 1 (satu) bulan secara terus menerus," lanjut pengumuman tersebut. "Pengusaha 

wajib memberikan uang kompensasi kepada Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya 

berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)," demikian tertulis di unggahan 

instagram resmi Kemenaker, dikutip Selasa (31/5/2022). (6) Besaran uang kompensasi untuk 

Pekerja/Buruh pada usaha mikro dan usaha kecil diberikan berdasarkan kesepakatan antara 

Pengusaha dan Pekerja/Buruh. JAKARTA, KOMPAS.TV- Saat karyawan yang berstatus 

pegawai tetap resign dari perusahaan, mereka akan mendapatkan uang jasa dari tempat 

kerjanya. 

 

 

 

JAKARTA, KOMPAS.TV- Saat karyawan yang berstatus pegawai tetap resign dari perusahaan, mereka akan 

mendapatkan uang jasa dari tempat kerjanya. Begitu juga jika mereka terkena pemutusan hubungan 

kerja (PHK), para pegawai tetap ini akan mendapat pesangon.Lantas bagaimana dengan pekerja kontrak? 

Nah ternyata, mereka juga berhak mendapatkan kompensasi. Asalkan, kontraknya berdasarkan 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).Dalam UU Cipta Kerja disebutkan, PKWT adalah perjanjian kerja 

antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau 

untuk pekerjaan tertentu. Hubungan kerja tersebut dapat dibuat secara tertulis maupun lisan.Kemudian, 

PKWT didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu dan tidak dapat diadakan 

untuk pekerjaan yang bersifat tetap."Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada 

Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)," demikian 

tertulis di unggahan instagram resmi Kemenaker, dikutip Selasa (31/5/2022).Menariknya, uang 

kompensasi bagi PWKT ini adalah salah satu poin yang menguntungkan dalam UU Cipta Kerja. Lantaran 

dalam UU sebelumnya, yaitu UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, tidak ada aturan terkait 

uang kompensasi."Pemberian uang kompensasi dilaksanakan pada saat berakhirnya PKWT. Uang 
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Kompensasi diberikan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 (satu) 

bulan secara terus menerus," lanjut pengumuman tersebut.Pasal 16 UU Cipta Kerja juga mengatur 

besaran uang kompensasi yang diberikan kepada PWKT yang kontraknya sudah berakhir.Berikut cara 

menghitung uang kompensasi PWKTyang berakhir sesuai dengan jangka waktu:Pasal 16(1) Besaran uang 

kompensasi diberikan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:a. PKWT selama 12 (dua belas) bulan 

secara terus menerus, diberikan sebesar 1 (satu) bulan Upah;b. PKWT selama 1 (satu) bulan atau lebih 

tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan,c. PKWT selama lebih dari 12 (dua belas) bulan,(2) Upah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran uang 

kompensasi terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tetap.(3) Dalam hal Upah di Perusahaan tidak 

menggunakan komponen Upah pokok dan tunjangan tetap maka dasar perhitungan pembayaran uang 

kompensasi yaitu Upah tanpa tunjangan.(4) Dalam hal Upah di perusahaan terdiri atas Upah pokok dan 

tunjangan tidak tetap maka dasar perhitungan uang kompensasi yaitu Upah pokok.(5) Dalam hal PKWT 

berdasarkan selesainya suatu pekerjaan lebih cepat penyelesaiannya dari lamanya waktu yang 

diperjanjikan dalam PKWT maka uang kompensasi dihitung sampai dengan saat selesainya pekerjaan.(6) 

Besaran uang kompensasi untuk Pekerja/Buruh pada usaha mikro dan usaha kecil diberikan berdasarkan 

kesepakatan antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh. 
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Title 5 Langkah Cara Cek BLT 1 Juta, Cukup Pakai Ponsel dan Internet Author M Nurhadi 

Media Suara.com Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Neutral 

Link http://www.suara.com/bisnis/2022/05/31/131923/5-langkah-cara-cek-blt-1-juta-cukup-

pakai-ponsel-dan-internet 

Summary Cara cek BLT 1 juta bisa dilakukan untuk mengetahui apakah nama anda terdaftar sebagai 

penerima. Seperti diketahui BLT 1 juta akan diberikan kepada 8,8 juta pekerja dengan total 

anggaran Rp8,8 triliun. 2. Tidak Terdaftar. Anda akan mendapatkan notifikasi tidak terdaftar 

sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), apabila Anda tidak memenuhi 

persyaratan sebagai penerima BSU sesuai dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2021. 

 

Tidak TerdaftarAnda akan mendapatkan notifikasi tidak terdaftar sebagai calon penerima Bantuan 

Subsidi Upah (BSU), apabila Anda tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima BSU sesuai dengan 

Permenaker Nomor 16 Tahun 2021.Anda juga akan mendapatkan notifikasi yang sama, apabila Anda 

memenuhi persyaratan sesuai dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 namun data Anda belum 

masuk dalam tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada 

Kementerian Ketenagakerjaan.Jika Anda memperoleh notifikasi Terdaftar maka urutan notifikasi 

lanjutannya adalah sebagai berikut.1. Ditetapkan atau Belum Memenuhi SyaratAnda akan mendapatkan 

notifikasi apabila telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah. Anda akan mendapatkan 

notifikasi apabila belum memenuhi syarat.2. Tersalurkan ke Rekening AndaAnda akan mendapatkan 

notifikasi apabila dana Bantuan Subsidi Upah telah tersalurkan ke rekening Bank Himbara (Mandiri, BRI, 

BNI, BTN) Anda.3. Tersalurkan dan Aktivasi Rekening BaruAnda akan mendapatkan notifikasi apabila 

dana BSU telah tersalurkan ke rekening baru Anda. Rekening baru adalah rekening yang kami buatkan di 

salah satu Bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN) karena Anda tidak memiliki rekening di Bank tersebut. 

Anda diharapkan segera melakukan aktivasi rekening baru Anda agar dapat mencairkan dana BLT atau 

BSU.IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWSBantuan Subsidi Upah (BSU) atau Bantuan Langsung Tunai 

(BLT) akan kembali dicairkan dalam waktu dekat. Cara cek BLT 1 juta bisa dilakukan untuk mengetahui 

apakah nama anda terdaftar sebagai penerima. BSU diperuntukkan bagi pekerja dengan upah Rp3,5 juta 

atau di bawah UMR.Seperti diketahui BLT 1 juta akan diberikan kepada 8,8 juta pekerja dengan total 

anggaran Rp8,8 triliun. Namun, pemerintah sendiri belum memberikan jadwal pasti mengenai pencairan 

dana tersebut.Cara cek penerima BSU pun sangat mudah. Berikut lima langkahnya seperti dikutip dari 

https://bsu.kemnaker.go.id/.1. Kunjungi website kemnaker.go.id.2. Daftar akun apabila belum memiliki. 

Klik bagian pendaftaran kemudian lengkapi identitas sesuai petunjuk. Aktivasi akun dengan 

menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone Anda.3. Login dengan akun yang 

sudah dibuat.4. Lengkapi profil dengan biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status 

pernikahan dan tipe lokasi.5. Akun akan menampilkan pemberitahuan dengan tipe sebagai berikut.1. 

TerdaftarAnda akan mendapatkan notifikasi apabila telah terdaftar sebagai calon penerima Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) sesuai dengan tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS 

Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS 
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Title Hebatnya Rumah Kinasih, Didik Disabilitas dan ODGJ untuk 

Berkarya 

Author Radar Blitar Jawa 

Pos 

Media Radartulungagung.co.id Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Positive 

Link http://radartulungagung.co.id/hebatnya-rumah-kinasih-didik-disabilitas-dan-odgj-untuk-

berkarya 

Summary Bukannya apresiasi, pembinaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 

yang dilakukan Rumah Kinasih justru sempat mendapat respons miring. "Pak maaf, beberapa 

potong kain pesanannya rusak," ujar seorang pendamping ODGJ di Yayasan Rumah Kinasih, 

saat Jawa Pos Radar Blitar berkunjung ke sana. Faktanya, Rumah Kinasih ini memang tempat 

untuk rehabilitasi disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Sedapat mungkin, 

Rumah Kinasih memenuhi hak-hak mereka. 

 

 

 

 Bukannya apresiasi, pembinaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang 

dilakukan Rumah Kinasih justru sempat mendapat respons miring. Namun, berkat kerja keras yang 

dilakukan itu bisa mengubah semua. Kini, karya orang berkebutuhan khusus itu diakui. Bahkan, reseller 

produknya tersebar di beberapa negara. "Pak maaf, beberapa potong kain pesanannya rusak," ujar 

seorang pendamping ODGJ di Yayasan Rumah Kinasih, saat Jawa Pos Radar Blitar berkunjung ke sana. 

Edy Cahyono tidak kaget mendengar kabar tersebut. Tak ada ekspresi marah, air muka salah seorang 

pendiri lembaga sosial itu masih sama seperti sebelumnya. Seolah hal itu biasa terjadi. Rugi? Ya, itu sudah 

pasti. Edy paham, hal ini bagian risiko dari pembinaan terhadap orang yang memiliki kebutuhan khusus. 

Namun, ada misi lebih besar ketimbang persoalan untung rugi dalam karya mereka. Faktanya, Rumah 

Kinasih ini memang tempat untuk rehabilitasi disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). 

Puluhan disabilitas dan ODGJ beraktivitas di tempat itu setiap hari. Sedapat mungkin, Rumah Kinasih 

memenuhi hak-hak mereka. Tak hanya akomodasi yang baik, mereka juga dibantu produktif. Bahkan, 

mereka menjadi peserta jaminan kesehatan nasional dan jaminan sosial tenaga kerja. "Kami bersyukur 

upaya kami ini didukung oleh pemerintah," kata Edy. Dukungan ini tidak diwujudkan dengan sumbangan 

ataupun hibah. Sebaliknya, melalui promosi produk. Maklum, puluhan PMKS di tempat ini tidak 

menganggur. Mereka juga bisa produktif dan menghasilkan karya jempolan, meskipun kadang masih ada 

yang memandang dengan sebelah mata. Edy mengakui tidak mudah meyakinkan orang untuk 
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menggunakan karya disabilitas dan ODGJ. Di sisi lain, sudah bukan zamannya lagi berharap belas kasih 

dari orang lain. "Kami tidak berharap dikasihani. Beri akses dan kesempatan, itu sudah sangat cukup," 

ujarnya. Bagi Edy, kegiatan produktif itu sangat penting untuk pendidikan karakter. Tidak hanya semangat 

untuk tidak menggantungkan hidup dari orang lain, ini juga secara tidak langsung mengurangi stigma 

negatif bagi ODGJ dan disabilitas. Melalui pendampingan yang telaten, disabilitas dan ODGJ di Rumah 

Kinasih ini memiliki beragam karya. Salah satunya, batik ciprat. Dalam proses produksinya, mereka 

dikawal beberapa pendamping agar menghasilkan produk yang baik. Sayangnya, beberapa "kecelakaan 

ringan" kadang masih terjadi. Akibatnya, produk tersebut tak layak jual. Produk cacat tersebut tidak akan 

dirilis. Meski pelanggan maklum dan tidak keberatan dengan kondisi barang pesanan mereka itu. "Masak 

produk yang tidak baik kami jual, ya jangan. Pesanan itu merupakan apresiasi besar kepada kami, jadi 

kami akan berikan yang terbaik," imbuh Edy. Untuk pemasaran produk, dia juga memanfaatkan teknologi 

digital serta marketplace. Kendati begitu, metode konvensional juga tetap diikuti. Terlebih, beberapa kali 

pemerintah daerah hingga pusat memberi fasilitasi dalam hal promosi produk. Belum lama ini, Rumah 

Kinasih lolos kurasi dari Kementerian Tenaga Kerja dan produknya dipamerkan di Dubai. "Ternyata karya 

disabilitas dan ODGJ di Rumah Kinasih ini diterima di pasar luar negeri. "Bahkan, ada permintaan untuk 

menjadi reseller di beberapa negara. Misalnya, singapura, New Zealand, Hongkong, dan Taiwan. Kami 

sudah beberapa kali mendapatkan permintaan barang dari para reseller ini," terangnya. Tentunya, harga 

jual produk luar dan dalam negeri ini berbeda. Ada beberapa tambahan biaya untuk pengiriman ke luar 

negeri ini. "Untuk diferensiasi produk, batik ciprat karya teman-teman ini juga dibentuk menjadi tas, baju, 

songkok, hingga syal," ujar Dwi Mawadati, salah seorang pendiri yayasan Rumah Kinasih. Kini batik ciprat 

memang menjadi salah satu produk unggulan daerah. Beberapa lembaga pemerintah juga 

memanfaatkan karya orang-orang berkebutuhan khusus itu untuk suvenir tamu mereka. Hal ini tidak 

datang tiba-tiba. Butuh proses cukup panjang. Bahkan, isu-isu miring juga pernah melanda lembaga sosial 

di wilayah Kecamatan Kesamben tersebut. Mereka disebut melakukan eksploitasi ODGJ dan disabilitas. 

"Awalnya juga sebel dengar itu, padahal mereka itu tidak tahu bagaimana 'serunya' melakukan 

pendampingan ODGJ dan disabilitas," ungkap Dwi. Namun, Dwi dan Edy tidak merisaukan hal tersebut. 

Sebaliknya, keduanya menjadikan hal ini sebagai tantangan untuk benar-benar mewujudkan kehidupan 

yang lebih baik bagi para PMKS ini. "Teman-teman disabilitas dan ODGJ ini juga punya cita-cita, misalnya 

ada yang pingin beli sapi dan kambing, dan alhamdulillah mereka sudah mewujudkan hal itu," katanya. 

Tidak hanya itu, seorang binaan Rumah Kinasih yang meninggal beberapa waktu lalu juga menerima klaim 

dari BPJS Ketenagakerjaan. "Jangankan ODGJ dan disabilitas, mungkin di luar sana banyak yang masih 

belum sadar pentingnya program pemerintah," tandasnya. 
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Title BSU Tak Kunjung Cair, Serikat Buruh Prediksi 3 

Kemungkinan Ini 

Author Annasa Rizki 

Kamalina 

Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Negative 

Link http://ekonomi.bisnis.com/read/20220531/12/1538524/bsu-tak-kunjung-cair-serikat-

buruh-prediksi-3-kemungkinan-ini 

Summary Pada awal April 2022, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku 

Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan PEN mengatakan sebanyak 8,8 juta pekerja dengan 

gaji di bawah Rp3,5 juta akan mendapat BSU. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional 

(KSPN) Ristadi melihat adanya tiga persoalan yang dihadapi Kementerian Ketenagakerjaan, 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek), serta kementerian terkait atas molornya penyaluran 

BSU. Pada 2021, BSU menyasar pekerja yang terdampak kebijakan PPKM level 3 dan 4, serta 

memiliki upah di bawah Rp3,5 juta, atau jika daerah tersebut upah minimumnya lebih dari 

Rp3,5 juta maka menggunakan batasan upah minimum yang berlaku. Hingga akhir Mei 2022, 

belum ada info pasti penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi buruh/pekerja dalam 

rangka menyokong pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19. 

 

 

 

Hingga akhir Mei 2022, belum ada info pasti penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi buruh/pekerja 

dalam rangka menyokong pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19.Pada awal April 2022, Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan 

PEN mengatakan sebanyak 8,8 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta akan mendapat BSU.Presiden 

Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi melihat adanya tiga persoalan yang dihadapi 

Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek), serta kementerian terkait atas 

molornya penyaluran BSU.Salah satunya yakni persoalan sinkronisasi data dari BPJamsostek dan 

Kemenaker yang disinyalir menjadi alasan terkuat lamanya implementasi BSU."Kami juga sedang 

menelisik, ini diundurnya kenapa. Belum ada info juga dari Ibu Menaker. Kelihatannya sih soal 

sinkronisasi data, memang belum fix mengenai data karena ambil dari BPJS Ketenagakerjaan," ujar 

Ristadi, Selasa (31/5/2022).Alasan lain yang mungkin menurut Ristadi adalah pematangan regulasi atau 

payung hukum terhadap BSU serta persiapan alokasi dana.Sejak diumumkan kehadiran BSU tahun ini, 

pekerja meminta agar sasaran bantuan tersebut dapat lebih tepat, terutama bagi pekerja yang tidak 
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terkover BPJamsostek atau yang bermasalah dengan iuran karena kesalahan perusahaan.Pada dasarnya, 

penyaluran BSU tahun ini kembali mengambil data dari BPJamsostek karena hanya pekerja yang terdaftar 

sebagai peserta aktif yang akan mendapatkan bantuan.Ristadi berpendapat pekerja yang tidak terkover 

jaminan sosial justru lebih membutuhkan dan memprihatinkan dari pada yang terdaftar 

BPJS."Kelihatannya ada persoalan persoalan yang mungkin perlu diselaraskan dulu kelihatannya supaya 

tidak menjadi masalah administrasi. Karena kasus sebelumnya, mereka pekerja yang memiliki gaji diatas 

UMR mendapatkan BSU yang seharusnya tidak dapat," lanjut Ristadi.Pada 2020 Kemenaker juga 

memberikan BSU yang difokuskan pada pekerja yang memiliki upah di bawah Rp5 juta. Pada 2021, BSU 

menyasar pekerja yang terdampak kebijakan PPKM level 3 dan 4, serta memiliki upah di bawah Rp3,5 

juta, atau jika daerah tersebut upah minimumnya lebih dari Rp3,5 juta maka menggunakan batasan upah 

minimum yang berlaku.Hingga saat ini, belum diketahui poin-poin perubahan terkait penyaluran BSU 

2022. Kemenaker mengeklaim terus menggodok instrumen terkait BSU.Sebelumnya pada peringatan 

May Day 2022, Menaker Ida Fauziyah meminta dukungan seluruh pihak mempersiapkan instrumen 

kebijakan pelaksanaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 dan memastikan program BSU dapat dijalankan 

dengan cepat, tepat, akurat dan akuntabel. "Saya memohon doa dan dukungan dari saudara-saudara 

sekalian agar program ini bisa berjalan lancar dan memberi manfaat yang besar bagi pekerja dan 

perekonomian bangsa," ucap Ida dalam peringatan May Day 2022 dikutip dalam keterangan resmi 

Kemenaker, Minggu, (1/5/2022). 
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Title Jawaban Kemnaker Terkait BSU 2022 Kapan Cair, Apakah 

Jumlahnya Dipotong Administrasi? 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793500266/jawaban-kemnaker-terkait-bsu-2022-

kapan-cair-apakah-jumlahnya-dipotong-administrasi 

Summary Berikut jawaban dari Kemnaker terkait BSU 2022 kapan cair, apakah jumlahnya dipotong 

adminsitrasi?. Kementerian Kenetanagakerjaan (Kemnaker) secara resmi telah 

menyampaikan bahwa bantuan subsidi Upah (BSU) 2022 akan kembali cair di tahun 2022. 

Bukan hanya saja sebatas wacana, namun Kemnaker telah mengalokasikan dana sebesar 

Rp8,8 Triliun untuk BSU 2022. "Pemerintah (melalui Kementerian Ketenagakerjaan) 

mengalokasikan anggaran BSU (BPJS Ketenagakerjaan) 2022 sebesar Rp8,8 Triliun dengan 

alokasi bantuan per penerima sebesar Rp1 Juta," terang Kemnaker. 

 

 

 

Berikut jawaban dari Kemnaker terkait BSU 2022 kapan cair, apakah jumlahnya dipotong 

adminsitrasi?Kementerian Kenetanagakerjaan (Kemnaker) secara resmi telah menyampaikan bahwa 

bantuan subsidi Upah (BSU) 2022 akan kembali cair di tahun 2022.BSU tahun 2022 diharapkan dapat 

membantu meringankan beban para pekerja atau buruh yang terdampak Covid-19.: PSSI dan Shin Tae-

yong Sumbang Rp50 Juta untuk Pesantren Daarut TaubahBukan hanya saja sebatas wacana, namun 

Kemnaker telah mengalokasikan dana sebesar Rp8,8 Triliun untuk BSU 2022."Pemerintah (melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan) mengalokasikan anggaran BSU (BPJS Ketenagakerjaan) 2022 sebesar 

Rp8,8 Triliun dengan alokasi bantuan per penerima sebesar Rp1 Juta," terang Kemnaker.Maka dari 

pernyataan Kemnaker di atas dapat disimpulkan bahwa bantuan subsidi Upah akan kembali cair di tahun 

2022 ini.: SELAMAT! Ini 4 Pensiunan yang Pasti dapat Gaji ke 13 PNS 2022, Anda Termasuk?Lalu kapan 

BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair? Mengingat sudah melewati penetapan awal yang direncanakan cair 

di bulan April.Ada beberapa tahapan yang dilakukan Kemnaker sebelum mencairkan bantuan subsidi 

Upah, agar bisa tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran dengan pengelolaan yang baik. 
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Title Lowongan Kerja PT Arkananta Apta Pratista Periode Juni 2022, 

Cek Kualifikasi dan Pendaftarannya 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Kabarbesuki Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Neutral 

Link http://kabarbesuki.pikiran-rakyat.com/berita/pr-194609455/lowongan-kerja-pt-arkananta-

apta-pratista-periode-juni-2022-cek-kualifikasi-dan-pendaftarannya 

Summary PT Arkananta Apta Pratista membuka lowongan kerja bagi jobseekers periode hingga tanggal 

30 Juni 2022 untuk posisi Human Resource Officer. PT Arkananta Apta Pratista merupakan 

perusahaan kontraktor pertambangan yang telah berdiri sejak Agustus 2004. PT Arkananta 

Apta Pratista adalah perusahan yang fokus pada dua layanan utama, yaitu jasa kontraktor 

pertambangan dan jasa konstruksi. Berikut kualifikasi dan informasi lengkap yang 

dibutuhkan PT Arkananta Apta Pratista untuk posisi Human Resource Officer, seperti dilansir 

Kabar Besuki dari Instagram @kemnaker. 

 

PT Arkananta Apta Pratista membuka lowongan kerja bagi jobseekers periode hingga tanggal 30 Juni 

2022 untuk posisi Human Resource Officer.PT Arkananta Apta Pratista merupakan perusahaan 

kontraktor pertambangan yang telah berdiri sejak Agustus 2004.PT Arkananta Apta Pratista adalah 

perusahan yang fokus pada dua layanan utama, yaitu jasa kontraktor pertambangan dan jasa 

konstruksi.Berikut kualifikasi dan informasi lengkap yang dibutuhkan PT Arkananta Apta Pratista untuk 

posisi Human Resource Officer, seperti dilansir Kabar Besuki dari Instagram @kemnaker.Kualifikasi:-

Wanita usia maksimal 35 tahun-Single-Pendidikan minimal D3 
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Title Ini 3 Prediksi Buruh Soal BSU 2022 Tak Kunjung Cair Author _noname 

Media Karanganyar Pos Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Negative 

Link http://www.solopos.com/ini-3-prediksi-buruh-soal-bsu-2022-tak-kunjung-cair-1328932 

Summary Com berjudul BSU Tak Kunjung Cair, Serikat Buruh Prediksi 3 Kemungkinan Ini. Padahal, pada 

awal April 2022, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua 

Komite Penanganan Covid-19 dan PEN mengatakan sebanyak 8,8 juta pekerja dengan gaji di 

bawah Rp3,5 juta akan mendapat BSU. Hingga akhir Mei 2022, bantuan subsidi upah (BSU) 

bagi buruh atau bekerja tak kunjung cair. Kelihatannya sih soal sinkronisasi data, memang 

belum fix mengenai data karena ambil dari BPJS Ketenagakerjaan," ujar Ristadi, Selasa 

(31/5/2022). 

 

 

 

Hingga akhir Mei 2022, bantuan subsidi upah (BSU) bagi buruh atau bekerja tak kunjung cair.Padahal, 

pada awal April 2022, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite 

Penanganan Covid-19 dan PEN mengatakan sebanyak 8,8 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta 

akan mendapat BSU.PromosiRival di Lapangan Hijau, Indonesia-Malaysia Kian Mesra dalam 

DagangPresiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi melihat adanya tiga persoalan yang 

dihadapi Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek), serta kementerian terkait 

atas molornya penyaluran BSU.Salah satunya yakni persoalan sinkronisasi data dari BPJamsostek dan 

Kemenaker yang disinyalir menjadi alasan terkuat lamanya implementasi BSU."Kami juga sedang 

menelisik, ini diundurnya kenapa. Belum ada info juga dari Ibu Menaker. Kelihatannya sih soal 

sinkronisasi data, memang belum fix mengenai data karena ambil dari BPJS Ketenagakerjaan," ujar 

Ristadi, Selasa (31/5/2022).Alasan lain, menurut Ristadi, adalah pematangan regulasi atau payung hukum 

terhadap BSU serta persiapan alokasi dana.Sejak diumumkan kehadiran BSU tahun ini, pekerja meminta 

agar sasaran bantuan tersebut dapat lebih tepat, terutama bagi pekerja yang tidak terkover BPJamsostek 

atau yang bermasalah dengan iuran karena kesalahan perusahaan.Pada dasarnya, penyaluran BSU tahun 

ini kembali mengambil data dari BPJamsostek karena hanya pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif 

yang akan mendapatkan bantuan.Ristadi berpendapat pekerja yang tidak terkover jaminan sosial justru 

lebih membutuhkan dan memprihatinkan dari pada yang terdaftar BPJS."Kelihatannya ada persoalan 

persoalan yang mungkin perlu diselaraskan dulu kelihatannya supaya tidak menjadi masalah 
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administrasi. Karena kasus sebelumnya, mereka pekerja yang memiliki gaji diatas UMR mendapatkan BSU 

yang seharusnya tidak dapat," lanjut Ristadi.Pada 2020, Kemenaker juga memberikan BSU yang 

difokuskan pada pekerja yang memiliki upah di bawah Rp5 juta.Pada 2021, BSU menyasar pekerja yang 

terdampak kebijakan PPKM level 3 dan 4, serta memiliki upah di bawah Rp3,5 juta, atau jika daerah 

tersebut upah minimumnya lebih dari Rp3,5 juta maka menggunakan batasan upah minimum yang 

berlaku.Hingga saat ini, belum diketahui poin-poin perubahan terkait penyaluran BSU 2022. Kemenaker 

mengeklaim terus menggodok instrumen terkait BSU.Sebelumnya pada peringatan May Day 2022, 

Menaker Ida Fauziyah meminta dukungan seluruh pihak mempersiapkan instrumen kebijakan 

pelaksanaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 dan memastikan program BSU dapat dijalankan dengan 

cepat, tepat, akurat, dan akuntabel."Saya memohon doa dan dukungan dari saudara-saudara sekalian 

agar program ini bisa berjalan lancar dan memberi manfaat yang besar bagi pekerja dan perekonomian 

bangsa," ucap Ida dalam peringatan May Day 2022 dikutip dalam keterangan resmi Kemenaker, Minggu, 

(1/5/2022).Berita telah tayang di Bisnis. com berjudul BSU Tak Kunjung Cair, Serikat Buruh Prediksi 3 

Kemungkinan Ini 
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Title 8 Bansos Cair di Juni 2022, Apa Saja? Author Selasa 

Media Apahabar.com Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Neutral 

Link http://apahabar.com/2022/05/8-bansos-cair-di-juni-2022-apa-saja 

Summary Bansos di Juni 2022 siap dicairkan. Okezone merangkum bansos apa saja yang akan cair di 

bulan Juni 2022: Syarat Daftar a. Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan kembali cair pada 

Juni 2022 adalah BLT yang berasal dari Dana Desa. Mulai dari Kartu Prakerja sampai Bansos 

Pangan Non Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako. 

 

 

 

 Bansos di Juni 2022 siap dicairkan. Mulai dari Kartu Prakerja sampai Bansos Pangan Non Tunai (BPNT) 

atau Kartu Sembako. Pencairan bansos ini juga seiring ditambahkannya anggaran bantuan sosial. Menteri 

Keuangan Sri Mulyani menambah anggaran perlindungan sosial pada 2022 sebesar Rp18,6 triliun. Lansir 

dari Okezone, Menteri Keuangan Sri Mulyani merincikan seluruh anggaran perlindungan sosial tersebut 

dimanfaatkan antara lain untuk program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp28,7 triliun, program kartu 

sembako senilai Rp45,1 triliun, dan program kartu prakerja sebesar Rp11 triliun. Adapun anggaran turut 

diberikan dalam bentuk BLT desa sebanyak Rp28,8 triliun dan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan 

nasional (PBI JKN) senilai Rp46,5 triliun. Serta anggaran tersebut turut ditujukan termasuk untuk 

perluasan perlindungan masyarakat pada tahun berjalan, antara lain kartu prakerja sebesar Rp9 triliun 

dan bantuan pendidikan senilai Rp9 triliun.Bahkan, ada juga bantuan pedagang kaki lima, warung, dan 

nelayan (PKE) sebesar Rp1,7 triliun serta BLT minyak goreng senilai Rp7,5 triliun. Dia memastikan seluruh 

dana tersebut menjadi dampak nyata manfaat APBN untuk masyarakat. Okezone merangkum bansos apa 

saja yang akan cair di bulan Juni 2022: Syarat Daftar a. WNI berusia 18 tahun ke atas. b. Tidak sedang 

menempuh pendidikan formal. c. Sedang mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau 

pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang 

dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro & kecil. d. Bukan penerima 

bantuan sosial lainnya selama pandemi Covid-19. e. Bukan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, 

ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Kepala Desa dan perangkat desa dan Direksi/Komisaris/Dewan 

Pengawas pada BUMN atau BUMD. f. Maksimal 2 Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam 1 Kartu 

Keluarga (KK) yang menjadi Penerima Kartu Prakerja. Cara login kartu Prakerja gelombang 31. a. Buka 

www.prakerja.go.id pada browser handphone atau komputer. b. Siapkan nomor Kartu Keluarga serta 
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NIK, masukkan data diri, dan ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan proses pemeriksaan akun. c. 

Siapkan kertas dan alat tulis untuk mengikuti Tes Motivasi dan Kemampuan Dasar secara online. d. Klik 

'Gabung' pada gelombang yang sedang dibuka. e. Nantikan pengumuman peserta yang lolos seleksi 

gelombang melalui SMS Indeks bantuan ditetapkan sebesar Rp 200 ribu/bulan/Keluarga Penerima 

Manfaat (KPM). BLT minyak goreng akan kembali disalurkan pemerintah dan dicairkan dalam bentuk 

uang tunai. Presiden Jokowi juga masih menyalurkan BLT ke pedagang. Besarannya mencapai Rp1,2 juta 

untuk modal kerja. Bansos PKH merupakan bansos yang rutin dijalankan tiap tahunnya. Bansos PKH 

mencapai Rp28,7 triliun dengan target 10 juta penerima bansos yang diterima untuk Ibu Hamil dan anak 

usia dini 0-6 tahun Rp3 juta Anak usia SD Rp900 ribu Anak usia SMP Rp1,5 juta Anak Usia SMA Rp2 juta 

Penyandang disabilitas Rp2,4 juta Usia lanjut mulai 70 tahun Rp2,4 juta. Besaran BT-PKLWN adalah Rp 

600. 000 per orang untuk 2,76 juta penerima yaitu untuk 1 juta PKLW dan 1,76 juta nelayan. Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) yang akan kembali cair pada Juni 2022 adalah BLT yang berasal dari Dana Desa. BLT 

Dana Desa diberikan kepada keluarga miskin dan tidak mampu di desa dengan besaran bantuan tunai 

sebesar Rp 300 ribu/keluarga penerima manfaat (KPM) per bulan. Menurut Deputi Bidang Usaha Mikro 

Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satria, pencairan BLT UMKM dilakukan usai Lebaran atau pada 

semester II-2022. "Semester II-2022, setelah Lebaran baru proses," kata Eddy kepada Okezone. 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 Rp 500. 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. 
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Title Polemik TKA China, Roy Suryo: Patut Diwaspadai - Harian 

Terbit 

Author Zahroni Terbit 

Media Harian Terbit Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Negative 

Link http://www.harianterbit.com/nasional/pr-2743500442/polemik-tka-china-roy-suryo-patut-

diwaspadai 

Summary Pakar telematika Roy Suryo ikut bersuara terkait pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta, 

Sutiyoso atau Bang Yos soal keberadaan TKA China di Indonesia. "Apa yg disampaikan Bang 

Yos soal " TKA China " ini memang Benar & Patut diwaspadai, Meski telat krn sdh Ribuan yg 

datang," kata Roy Suryo dikutip di akun Twitternya, Selasa (31/5/2022). Menurutnya, 

ancaman keberadaan TKA China itu benar adanya. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) 

era SBY ini pun menyindir mantan Ketua Umum PSI, Grace Natalie yang menyebut 

pernyataan Sutiyoso rasis soal TKA China di Indonesia. 

 

 

 

 Pakar telematika Roy Suryo ikut bersuara terkait pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso 

atau Bang Yos soal keberadaan TKA China di Indonesia. Menurutnya, ancaman keberadaan TKA China itu 

benar adanya. Bahkan bisa mengambil hak tenaga kerja lokal Indonesia. "Apa yg disampaikan Bang Yos 

soal " TKA China " ini memang Benar & Patut diwaspadai, Meski telat krn sdh Ribuan yg datang," kata Roy 

Suryo dikutip di akun Twitternya, Selasa (31/5/2022). "Disamping mengambil Hak TKI utk jadi Pekerja, 

Faktanya mereka2 adalah Unskilled Labour yg secara UU tdk boleh didatangkan," sambungnya. Menteri 

Pemuda dan Olahraga (Menpora) era SBY ini pun menyindir mantan Ketua Umum PSI, Grace Natalie yang 

menyebut pernyataan Sutiyoso rasis soal TKA China di Indonesia. "Jadi ini Sis Grace bela Apa?AMBYAR," 

sindir mantan kader Partai Demokrat itu.Sebelumnya, pernyataan mantan Kepala Badan Intelijen Negara 

(BIN) Sutiyoso soal ancaman China direspon Grace Natalie. Bang Yos panjang lebar berbicara mengenai 

ancaman Cina dan Tenaga Kerja Asing Cina yang mana intinya adalah kekhawatiran akan bertambahnya 

jumlah mereka ke tanah air. Sayangnya, bagi sejumlah pihak penjelasan eks Gubernur DKI Jakarta ini 

dianggap bernada rasis. Satu di antara pihak yang berpendapat demikian adalah eks Ketua Umum Partai 

Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut. Menurut Grace, isu ini sudahlah "lagu lama" yang terus-terusan 

diangkat. Jumlah TKA menurutnya dengan mengutip data tenaga kerja dari Kementerian Tenaga Kerja 

tidaklah terlalu banyak. "Jadi kecil banget jumlahnya tidak sampai 1 persen," ujar Grace dikutip dari 
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YouTube Cokro TV, beberapa waktu lalu. 14:28 WIBSelasa, 31 Mei 2022 | 14:26 WIBSelasa, 31 Mei 2022 

| 14:23 WIBSelasa, 31 Mei 2022 | 14:16 WIBSelasa, 31 Mei 2022 | 12:16 WIBSelasa, 31 Mei 2022 | 12:13 

WIBSelasa, 31 Mei 2022 | 12:10 WIBSelasa, 31 Mei 2022 | 12:05 WIBSelasa, 31 Mei 2022 | 12:03 

WIBSelasa, 31 Mei 2022 | 11:52 WIBSelasa, 31 Mei 2022 | 11:36 WIBSelasa, 31 Mei 2022 | 11:34 

WIBSelasa, 31 Mei 2022 | 11:32 WIBSelasa, 31 Mei 2022 | 11:29 WIBSelasa, 31 Mei 2022 | 11:27 

WIBSelasa, 31 Mei 2022 | 10:48 WIBSenin, 30 Mei 2022 | 23:31 WIB 
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Title Kemnaker pastikan komitmen pemerintah terus ciptakan 

lapangan kerja 

Author _noname 

Media Antara Jambi Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Positive 

Link http://jambi.antaranews.com/berita/507925/kemnaker-pastikan-komitmen-pemerintah-

terus-ciptakan-lapangan-kerja 

Summary Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro Putri 

mengemukakan pemerintah memastikan komitmennya untuk terus menciptakan lapangan 

kerja yang layak bagi masyarakat dan mempersiapkan komunitas dunia usaha dan pekerja 

menuju tren ketenagakerjaan di masa depan. 

 

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro Putri 

mengemukakan pemerintah memastikan komitmennya untuk terus menciptakan lapangan kerja yang 

layak bagi masyarakat dan mempersiapkan komunitas dunia usaha dan pekerja menuju tren 

ketenagakerjaan di masa depan.Dalam keterangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang 

diterima di Jakarta, Selasa, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) 

Putri mengatakan dalam upaya mencapai tujuan atau komitmen tersebut, International Labour 

Conference (ILC) perlu menetapkan momentum memperkuat kemitraan dan mempromosikan ekonomi 

sosial dan solidaritas sebagai bagian pemulihan serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ( 

Sustainable Development Goals/SDGs)."Saat ini, kami memiliki tanggung jawab, karena harus mengatasi 

krisis akibat pandemi yang membuat pekerjaan layak yang ada semakin defisit, meningkatnya kemiskinan 

dan meluasnya kesenjangan. Meski demikian, kita juga harus mempersiapkan diri terhadap otomatisasi 

dan digitalisasi," ujarnya dalam pertemuan virtual Forum General Discussion Committee: Decent Work 

and the Social and Solidarity Ecpnomy ILC ke-110 yang diadakan Senin (30/5).Dia menyampaikan bahwa 

pemerintah Indonesia menyambut baik laporan dari Decent Work dan Social and Solidarity Economy 

(SSE) dan menilai SSE sangat penting dalam memajukan pekerjaan yang layak dan produktif, dan dalam 

meningkatkan standar hidup."Subjek SSE seharusnya adalah masyarakat, dengan fokus mencakup 

perempuan dan pemuda, penyandang disabilitas dan orang-orang lain yang berada dalam situasi kurang 

beruntung," katanya.Selain itu, prinsip-prinsip SSE harus mencakup nilai-nilai keadilan, kesetaraan, 

solidaritas dan kemitraan. Nilai-nilai itu bergema dengan ekonomi sosial dan solidaritas yang telah 

ditetapkan ILO dalam banyak laporannya."Kami percaya bahwa definisi yang diusulkan tentang SSE, perlu 

memasukkan elemen-elemen ini," kata Indah anggoro Putri. 
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Title BSU 2022 akan Cair Bulan Juni? Ini Penjelasan Kemnaker dan Cara 

Cek Penerima BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094609585/bsu-2022-akan-cair-bulan-juni-

ini-penjelasan-kemnaker-dan-cara-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta 

Summary Simak penjelasan Kemnaker terkait info BSU 2022, dan cara untuk cek penerima BLT Subsidi 

Gaji Rp1 juta. Hingga kini banyak masyarakat yang masih bingung dan mempertanyakan 

terkait kapan BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta akan cair. Namun terkait pertanyaan 

tersebut, Kemnaker telah memberikan penjelasannya untuk pencairan BSU 2022 atau BLT 

subsidi gaji Rp1 juta ini. Hal ini karena BSU 2022 hingga kini tak kunjung cair, padahal awalnya 

dijadwalkan akan cair pada bulan April lalu. 

 

Simak penjelasan Kemnaker terkait info BSU 2022, dan cara untuk cek penerima BLT Subsidi Gaji Rp1 

juta.Hingga kini banyak masyarakat yang masih bingung dan mempertanyakan terkait kapan BSU 2022 

atau BLT subsidi gaji Rp1 juta akan cair.Hal ini karena BSU 2022 hingga kini tak kunjung cair, padahal 

awalnya dijadwalkan akan cair pada bulan April lalu.Namun terkait pertanyaan tersebut, Kemnaker telah 

memberikan penjelasannya untuk pencairan BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta ini.Kemnaker saat 

ini tengah memastikan untuk mempersiapkan regulasi teknis terkait pelaksanaan BSU 2022.Kemnaker 

juga nantinya akan mereviu data calon penerima BSU 2022 dengan BPJS Ketenagakerjaan dan 

berkoordinasi dengan pihak Himbara selaku bank penyalur.Hal tersebut dilakukan Kemnaker untuk bisa 

memastikan penyaluran BSU 2022 dapat berjalan dengan cepat, tepat, akurat dan akuntable. 
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Title Kajian DFW temukan sebagian besar ABK kapal ikan tidak 

bersertifikat 

Author M Razi Rahman 

Media Antara Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Negative 

Link http://www.antaranews.com/berita/2911429/kajian-dfw-temukan-sebagian-besar-abk-

kapal-ikan-tidak-bersertifikat 

Summary Lembaga pemerhati kelautan Destructive Fishing Watch (DFW) melakukan kajian di 

Pelabuhan Perikanan Samudera Muara Baru, Jakarta, dan hasilnya ditemukan bahwa 

sebagian besar ABK di kapal ikan dalam negeri belum bersertifikat yang menjadi prasyarat 

bekerja di laut. 

 

 

 

 Lembaga pemerhati kelautan Destructive Fishing Watch (DFW) melakukan kajian di Pelabuhan Perikanan 

Samudera Muara Baru, Jakarta, dan hasilnya ditemukan bahwa sebagian besar ABK di kapal ikan dalam 

negeri belum bersertifikat yang menjadi prasyarat bekerja di laut. "Sebagian besar atau 94 persen awak 

kapal perikanan yang kami survei tidak memiliki sertifikat dasar sebagai ABK kapal ikan," kata Koordinator 

Nasional DFW Indonesia Moh Abdi Suhufan di Jakarta, Selasa. Menurutnya, hal tersebut sungguh ironis 

karena kondisi itu dinilai akan berdampak kepada aspek keselamatan dan kesejahteraan awak kapal 

perikanan dalam pekerjaan mereka. Untuk itu, ujar dia, otoritas terkait yaitu Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (KKP) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) perlu melakukan koordinasi, 

pengawasan bersama atau inspeksi, dan memberikan sanksi kepada pemilik kapal dan perusahaan yang 

mempekerjakan awak kapal perikanan yang tidak memiliki sertifikat. Abdi mengungkapkan sertifikat yang 

dimaksud adalah Sertifikat Keselamatan Dasar Perikanan atau BST-Fisheries. Kondisi ini dinilai tidak 

sesuai dengan ketentuan PP 27/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Permen KP No 

33/2021 tentang Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan. "Ketentuan pasal 118, Permen KP No 33/2021 

menyebutkan AKP yang bekerja di kapal ikan ukuran 30-300 GT wajib memiliki BST-F," kata Abdi. Survei 

tersebut, lanjut dia, juga menemukan 27 persen ABK tidak mengetahui manfaat sertifikasi, padahal 

sertifikasi ini penting sebagai bukti eksistensi mereka sebagai awak kapal perikanan. Peneliti DFW 

Indonesia Imam Trihatmadja meminta KKP dan Kemenaker melakukan aktivitas pengawasan bersama 

dalam bentuk inspeksi terkait kondisi kerja awak kapal perikanan di PPS Muara Baru. "Jumlah pekerja 

ABK di Muara Baru diperkirakan mencapai 40.000 orang dan merupakan etalase pelabuhan perikanan 
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modern di Indonesia, sehingga upaya pembenahan perlu mulai dari sana" kata Imam. Ia berpendapat 

masalah sertifikasi ABK ini menjadi penting karena terkait dengan keselamatan dan kompetensi ABK yang 

bekerja di kapal ikan. Menurut data Organisasi Buruh Internasional, setidaknya 24.000 orang meninggal 

dan 24 juta orang terluka setiap tahun di kapal penangkap ikan komersial. "Di Indonesia setiap tahun 

kurang lebih 100 orang nelayan dan ABK yang mengalami kecelakaan kerja ketika melakukan kegiatan 

penangkapan ikan di laut," kata Imam. 
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Title Kajian DFW temukan sebagian besar ABK kapal ikan tidak 

bersertifikat - 

Author Byameg Id 

Media 24hour.id Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Negative 

Link http://www.24hour.id/kajian-dfw-temukan-sebagian-besar-abk-kapal-ikan-tidak-

bersertifikat 

Summary Lembaga pemerhati kelautan Destructive Fishing Watch (DFW) melakukan kajian di 

Pelabuhan Perikanan Samudera Muara Baru, Jakarta, dan hasilnya ditemukan bahwa 

sebagian besar ABK di kapal ikan dalam negeri belum bersertifikat yang menjadi prasyarat 

bekerja di laut. 

 

 

 

 Lembaga pemerhati kelautan Destructive Fishing Watch (DFW) melakukan kajian di Pelabuhan Perikanan 

Samudera Muara Baru, Jakarta, dan hasilnya ditemukan bahwa sebagian besar ABK di kapal ikan dalam 

negeri belum bersertifikat yang menjadi prasyarat bekerja di laut."Sebagian besar atau 94 persen awak 

kapal perikanan yang kami survei tidak memiliki sertifikat dasar sebagai ABK kapal ikan," kata Koordinator 

Nasional DFW Indonesia Moh Abdi Suhufan di Jakarta, Selasa.Menurutnya, hal tersebut sungguh ironis 

karena kondisi itu dinilai akan berdampak kepada aspek keselamatan dan kesejahteraan awak kapal 

perikanan dalam pekerjaan mereka.Untuk itu, ujar dia, otoritas terkait yaitu Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (KKP) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) perlu melakukan koordinasi, 

pengawasan bersama atau inspeksi, dan memberikan sanksi kepada pemilik kapal dan perusahaan yang 

mempekerjakan awak kapal perikanan yang tidak memiliki sertifikat.Abdi mengungkapkan sertifikat yang 

dimaksud adalah Sertifikat Keselamatan Dasar Perikanan atau BST-Fisheries. Kondisi ini dinilai tidak 

sesuai dengan ketentuan PP 27/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Permen KP No 

33/2021 tentang Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan."Ketentuan pasal 118, Permen KP No 33/2021 

menyebutkan AKP yang bekerja di kapal ikan ukuran 30-300 GT wajib memiliki BST-F," kata Abdi.Survei 

tersebut, lanjut dia, juga menemukan 27 persen ABK tidak mengetahui manfaat sertifikasi, padahal 

sertifikasi ini penting sebagai bukti eksistensi mereka sebagai awak kapal perikanan.Peneliti DFW 

Indonesia Imam Trihatmadja meminta KKP dan Kemenaker melakukan aktivitas pengawasan bersama 

dalam bentuk inspeksi terkait kondisi kerja awak kapal perikanan di PPS Muara Baru."Jumlah pekerja ABK 

di Muara Baru diperkirakan mencapai 40.000 orang dan merupakan etalase pelabuhan perikanan 
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modern di Indonesia, sehingga upaya pembenahan perlu mulai dari sana" kata Imam.Ia berpendapat 

masalah sertifikasi ABK ini menjadi penting karena terkait dengan keselamatan dan kompetensi ABK yang 

bekerja di kapal ikan.Menurut data Organisasi Buruh Internasional, setidaknya 24.000 orang meninggal 

dan 24 juta orang terluka setiap tahun di kapal penangkap ikan komersial."Di Indonesia setiap tahun 

kurang lebih 100 orang nelayan dan ABK yang mengalami kecelakaan kerja ketika melakukan kegiatan 

penangkapan ikan di laut," kata Imam. 
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Title Banyak Perusahaan Startup PHK Karyawan Author Nusa Bali 

Media Nusabali Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Negative 

Link http://www.nusabali.com/berita/118389/banyak-perusahaan-startup-phk-karyawan 

Summary Banyak perusahaan yang telah mengadopsi sistem digital ternyata tidak dapat juga 

menghindari tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK), seperti JD.ID, Zenius, dan LinkAja. 

Sementara pihak lain beranggapan, banyaknya PHK yang melanda perusahaan startup, 

karena saat ini tengah terjadi fenomena bubble burst atau ledakan gelembung startup Tanah 

Air. Menurutnya, setidaknya terdapat 5 penyebab utama perusahaan rintisan ramai-ramai 

melakukan PHK terhadap karyawannya. JAKARTA, NusaBali. 

 

 

 

JAKARTA, NusaBaliBanyak perusahaan yang telah mengadopsi sistem digital ternyata tidak dapat juga 

menghindari tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK), seperti JD.ID, Zenius, dan LinkAja.Melihat 

fenomena ini, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari berpendapat, perusahaan rintisan 

atau startup harus lebih meningkatkan produktivitas bukan bergantung dana investor."Sub sektor startup 

itu kompetisinya kan cukup ketat sehingga untuk bisa survive mereka harus punya produktivitas tinggi 

sehingga efisien. Jadi perusahaan tumbuh karena produktivitas, bukan sekadar karena banyak investor 

taruh uang di situ," katanya seperti dilansir Kompas.com, Senin (30/5).Sementara itu, menurut Pengamat 

Ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak, perusahaan yang mengadopsi teknologi akan terus 

berlanjut."Memang perusahaan-perusahaan pada umumnya sekarang ini akan menggunakan semakin 

banyak teknologi digital. Tren ini akan terus berlanjut. Para pekerja harus siap-siap alih profesi," 

ujarnya.Untuk itu ia berharap pemerintah untuk mengantisipasi hal tersebut, supaya tidak terjadi 

lonjakan jumlah pengangguran."Pemerintah harus siap-siap dengan program diklat meningkatkan 

kompetensi kerja SDM," kata Payaman.Sementara pihak lain beranggapan, banyaknya PHK yang melanda 

perusahaan startup, karena saat ini tengah terjadi fenomena bubble burst atau ledakan gelembung 

startup Tanah Air.Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, 

fenomena technology bubble burst bukan suatu hal yang mustahil terjadi di Tanah Air. Menurutnya, 

setidaknya terdapat 5 penyebab utama perusahaan rintisan ramai-ramai melakukan PHK terhadap 

karyawannya.Pertama, produk yang kalah bersaing, sehingga kehilangan pangsa pasar atau market share 

secara signifikan, mengingat saat ini startup terus bermunculan. Kemudian, perusahaan rintisan juga 
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dinilai mulai kesulitan mencari pendanaan baru akibat investor lebih selektif memilih perusahaan."Faktor 

makro ekonomi secara global penuh ketidakpastian, sehingga investor menghindari pembelian saham 

startup yang persepsi risikonya tinggi," kata Bhima, Minggu (29/5).Bhima menilai, pasar mulai jenuh dan 

sangat sensitif terhadap promo dan diskon, di mana jika aplikasi tidak memberikan diskon maka 

pengguna akan menurun drastis.Terakhir, dengan semakin meredanya penyebaran Covid-19, aktivitas 

masyarakat kembali pulih, sehingga saat ini transaksi tidak hanya dilakukan secara daring saja. 
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Title Kemnaker Gandeng LinkAja Salurkan Bantuan Pelatihan 

Kerja Rp 1,5 M 

Author Aulia Damayanti 

Media Detik Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Positive 

Link http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6104006/kemnaker-gandeng-linkaja-

salurkan-bantuan-pelatihan-kerja-rp-15-m 

Summary Kemudian bantuan penggantian paket data/internet Program Tenaga Kerja Mandiri Pemula 

2021 senilai Rp 100.000/peserta berupa voucher elektronik telah disalurkan melalui akun 

LinkAja masing-masing peserta dengan total lebih dari 18.000 peserta. LinkAja telah 

membantu menyalurkan dana lebih dari Rp 1,5 miliar kepada lebih dari 18 ribu peserta 

pelatihan kerja. Kerja sama yang dijalankan LinkAja sejak Juni 2021 bersama Direktorat 

Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkolaborasi dengan PT Fintek Karya Nusantara 

(LinkAja) untuk menyalurkan dana pengganti serta bantuan pelatihan yang diselenggarakan 

oleh pemerintah. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berkolaborasi dengan PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja) 

untuk menyalurkan dana pengganti serta bantuan pelatihan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah.LinkAja telah membantu menyalurkan dana lebih dari Rp 1,5 miliar kepada lebih dari 18 ribu 

peserta pelatihan kerja. Dana itu untuk uang penggantian survey kebekerjaan serta bantuan penggantian 

paket data/internet pada Program Tenaga Kerja Mandiri Pemula."Kolaborasi berskala nasional bersama 

Kemnaker ini menjadi salah satu program digitalisasi untuk bantuan pemerintah kepada masyarakat 

Indonesia, yang tentunya berpengaruh positif dalam hal efisiensi dalam melakukan transaksi keuangan 

di dalam ekosistem pemerintahan," tutur Plt Direktur Utama LinkAja, Wibawa Prasetyawan, dalam 

keterangannya, Selasa (31/5/2022).Pencairan dana penggantian ini berbentuk saldo dan voucher 

elektronik LinkAja. Kerja sama yang dijalankan LinkAja sejak Juni 2021 bersama Direktorat Jenderal 

Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan.Adapun pelatihan yang 

dilaksanakan oleh 21 Balai Latihan Kerja (BLK), Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) dan Balai 

Besar Peningkatan Produktivitas (BBPP) di seluruh Indonesia.Lembaga-lembaga ini semua merupakan 

unit pelaksana teknis bidang pelatihan kerja di bawah Kemnaker yang menyelenggarakan tugas, 

melaksanakan pengembangan pelatihan, dan pemberdayaan bagi tenaga kerja, dan/atau tenaga 

pelatihan.Dalam rentang periode Juni-Desember 2021, dana penggantian pengisian survey kebekerjaan 

sebesar Rp 50.000/survey pelatihan dalam bentuk saldo uang elektronik.Kemudian bantuan penggantian 

paket data/internet Program Tenaga Kerja Mandiri Pemula 2021 senilai Rp 100.000/peserta berupa 

voucher elektronik telah disalurkan melalui akun LinkAja masing-masing peserta dengan total lebih dari 

18.000 peserta.Program kerja sama ini telah berlangsung di BLK/BBPLK/BBPP yang tersebar di seluruh 

Indonesia, di antaranya adalah kota/kabupaten Serang, Semarang, Aceh, Padang, Surakarta, Samarinda, 

Ternate, Lembang, Belitung, Bandung, Lombok Timur, Kendari, Bantaeng, Medan, Bekasi, Pangkep, 

Sidoarjo, Banyuwangi, Makassar, Ambon.Di samping menjalankan program dan fasilitas yang bertujuan 

untuk menghasilkan pertumbuhan positif bagi perusahaan, LinkAja tetap berkomitmen untuk berperan 

aktif dalam menjadi platform yang memberi manfaat nyata bagi perekonomian Republik Indonesia."Kerja 

sama strategis ini merupakan hal baik bagi masyarakat Indonesia. Melalui LinkAja, masyarakat dapat 
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langsung merasakan kemudahan penggunaan uang yang didapat dari hasil pelatihannya ke beberapa 

kebutuhan esensial," lanjut Wibawa.Hal ini menjadi terobosan baru agar mempermudah masyarakat 

untuk melakukan pembayaran kewajibannya sehari- hari."Kami harapkan agar ke depannya kerja sama 

semacam ini dapat berjalan terus sehingga inklusi keuangan digital semakin merata di seluruh 

Indonesia.Dengan fasilitas transaksi keuangannya yang begitu lengkap, LinkAja sangat optimis dengan 

pertumbuhan transaksi yang akan terus bertambah pada platformnya, dan proses digitalisasi keuangan 

ini akan mendorong inklusi keuangan serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 
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Title Pertahankan Prestasi Nasional, Kalimantan Selatan Dapatkan 

Penghargaan K3 7 Tahun Berturut-turut 

Author _noname 

Media Infopublik.id Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Positive 

Link http://infopublik.id/kategori/nusantara/636446/pertahankan-prestasi-nasional-kalsel-

dapatkan-penghargaan-k3-7-tahun-berturut-turut 

Summary Beberapa waktu lalu, Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) memberikan anugerah 

pembina Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terbaik tahun 2021, kepada 15 

Gubernur di Indonesia, salah satunya Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor dan ini 

menjadi raihan 7 tahun berturut-turut. 

 

Beberapa waktu lalu, Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) memberikan anugerah pembina 

Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terbaik tahun 2021, kepada 15 Gubernur di 

Indonesia, salah satunya Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor dan ini menjadi raihan 7 tahun 

berturut-turut.Penghargaan Pembina K3 diserahkan langsung oleh Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah 

kepada Asisten Pemerintahan dan Kesra, Nurul Fajar Desira yang mewakili Gubernur Kalimantan Selatan 

pada hari Selasa (24/5) di Jakarta.Beberapa waktu lalu, Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) 

memberikan anugerah pembina Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terbaik tahun 2021, 

kepada 15 Gubernur di Indonesia, salah satunya Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor dan ini 

menjadi raihan 7 tahun berturut-turut.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Irfan sayuti 

mengatakan penghargaan ini telah diraih sejak tahun 2016 hingga sekarang."Penghargaan ini diraih, 

karena Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus membina perusahaan yang ada di 

wilayah Kalimantan Selatan," ucapnya, Banjarmasin, Selasa (31/5/2022).Provinsi Kalimantan Selatan 

masuk ke jajaran 10 besar dari 34 Provinsi dalam penghargaan pembina K3 pada tahun 2022. Prestasi 

yang telah diraih ini tidak serta merta asal jadi, tetapi perlu proses setiap tahunnya."Kita selalu melakukan 

kerja sama dengan perusahaan yang ada di Kalimantan Selatan agar perusahaan tersebut selalu menjaga 

keselamatan dan kesehatan para pekerja, dan juga selalu memotivasi setiap perusahaan agar tetap 

mempertahankan zero accident. Kalau perlu tiap tahun selalu bertambah perusahaan yang tingkat 

kecelakaan kerjanya tidak ada," jelasnya.Sementara itu, Kepala Bidang Kepala Bidang pembinaan dan 

pengawasan ketenagakerjaan Disnakertrans Kalimantan Selatan, Puguh Priyambada menambahkan 

setiap tahunnya untuk perusahaan yang tidak ada kecelakaan kerja (zero accident), perusahaan yang 

menerapkan sistem manajemen dan program pencapaian HIV - AIDS serta pencegahan dan 

penanggulangan COVID-19 terus meningkat sekitar 12 - 15 persen."Di tahun 2022 kecelakaan nihil atau 

zero accident diberikan kepada 116 perusahaan, penghargaan program pencegahan HIV - AIDS di tempat 

kerja diberikan kepada 36 perusahaan, penghargaan sistem manajemen K3 (SMK3) ada 17 perusahaan, 

penghargaan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 sebanyak 59 perusahaan," pungkasnya. 
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Title LinkAja Salurkan Dana Peserta Pelatihan Siap Kerja - TopBusiness Author Name 

Media Topbusiness.id Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Positive 

Link http://www.topbusiness.id/63914/linkaja-salurkan-dana-peserta-pelatihan-siap-kerja.html 

Summary Sebagai bentuk dukungan proaktif terhadap program pemerintah, LinkAja telah 

menyalurkan dana senilai total lebih dari Rp 1,5 miliar kepada lebih dari 18 ribu peserta 

pelatihan kerja di berbagai kota Jakarta, TopBusiness- Sebagai satu-satunya layanan 

transaksi keuangan digital yang diprakarsai melalui sinergi BUMN, PT Fintek Karya Nusantara 

(LinkAja) menyadari besarnya peluang perusahaan untuk mendukung berbagai program 

pemerintah yang bertujuan meningkatkan produktivitas para penggunanya. 

 

 

 

Sebagai bentuk dukungan proaktif terhadap program pemerintah, LinkAja telah menyalurkan dana 

senilai total lebih dari Rp 1,5 miliar kepada lebih dari 18 ribu peserta pelatihan kerja di berbagai kota 

Jakarta, TopBusiness - Sebagai satu-satunya layanan transaksi keuangan digital yang diprakarsai melalui 

sinergi BUMN, PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja) menyadari besarnya peluang perusahaan untuk 

mendukung berbagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan produktivitas para 

penggunanya. Terkait hal ini, LinkAja telah menyalurkan dana penggantian survey kebekerjaan serta 

bantuan penggantian paket data/internet Program Tenaga Kerja Mandiri Pemula dengan total dana lebih 

dari Rp 1,5 miliar kepada lebih dari 18 ribu peserta pelatihan kerja. Kolaborasi ini dilakukan bersama 

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker) dengan menjadi media penyedia jasa 

pembayaran elektronik nasional dalam pencairan dana penggantian berbentuk saldo dan voucher 

elektronik LinkAja. Kerja sama yang dijalankan LinkAja sejak Juni 2021 bersama Direktorat Jenderal 

Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia 

melibatkan 21 Balai Latihan Kerja (BLK), Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) dan Balai Besar 

Peningkatan Produktivitas (BBPP) di seluruh Indonesia. Lembaga-lembaga ini semua merupakan unit 

pelaksana teknis bidang pelatihan kerja di bawah Kemnaker yang menyelenggarakan tugas, 

melaksanakan pengembangan pelatihan, dan pemberdayaan bagi tenaga kerja, dan/atau tenaga 

pelatihan. "Di samping menjalankan program dan fasilitas yang bertujuan untuk menghasilkan 

pertumbuhan positif bagi perusahaan, LinkAja tetap berkomitmen untuk berperan aktif dalam menjadi 

platform yang memberi manfaat nyata bagi perekonomian Republik Indonesia. Kolaborasi berskala 
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nasional bersama Kemnaker ini menjadi salah satu program digitalisasi untuk bantuan pemerintah 

kepada masyarakat Indonesia, yang tentunya berpengaruh positif dalam hal efisiensi dalam melakukan 

transaksi keuangan di dalam ekosistem pemerintahan," tutur Wibawa Prasetyawan, Plt Direktur Utama 

LinkAja. Program kerja sama ini telah berlangsung di BLK/BBPLK/BBPP yang tersebar di seluruh Indonesia, 

di antaranya adalah kota/kabupaten Serang, Semarang, Aceh, Padang, Surakarta, Samarinda, Ternate, 

Lembang, Belitung, Bandung, Lombok Timur, Kendari, Bantaeng, Medan, Bekasi, Pangkep, Sidoarjo, 

Banyuwangi, Makassar, Ambon. Kerja sama strategis ini merupakan hal baik bagi masyarakat Indonesia. 

Melalui LinkAja, masyarakat dapat langsung merasakan kemudahan penggunaan uang yang didapat dari 

hasil pelatihannya ke beberapa kebutuhan esensial. Hal ini menjadi terobosan baru agar mempermudah 

masyarakat untuk melakukan pembayaran kewajibannya sehari- hari. Kami harapkan agar ke depannya 

kerja sama semacam ini dapat berjalan terus sehingga inklusi keuangan digital semakin merata di seluruh 

Indonesia. Dalam rentang periode Juni-Desember 2021, dana penggantian pengisian survey kebekerjaan 

sebesar Rp50.000/survey pelatihan dalam bentuk saldo uang elektronik dan bantuan penggantian paket 

data/internet Program Tenaga Kerja Mandiri Pemula 2021 senilai Rp 100.000/peserta berupa voucher 

elektronik telah disalurkan melalui akun LinkAja masing-masing peserta dengan total lebih dari 18.000 

peserta. LinkAja terus mengantisipasi kesempatan kolaborasi strategis lainnya demi mendukung upaya 

#SatukanPotensiIndonesia, sehingga akan terus menambah jumlah pengguna terdaftar yang kini telah 

mencapai lebih dari 84 juta. Dengan fasilitas transaksi keuangannya yang begitu lengkap, LinkAja sangat 

optimis dengan pertumbuhan transaksi yang akan terus bertambah pada platformnya, dan proses 

digitalisasi keuangan ini akan mendorong inklusi keuangan serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 
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Title Banyak Startup PHK Karyawan, Inikah 

Penyebabnya? 

Author Ignacio Geordi Oswaldo 

Media Detik Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Neutral 

Link http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6104313/banyak-startup-phk-karyawan-

inikah-penyebabnya 

Summary Sejumlah perusahaan rintisan alias startup melakukan PHK massal ke karyawannya. 

Gelombang PHK massal yang kemungkinan besar akan melanda startup di Indonesia dalam 

waktu dekat semakin memperburuk keadaan yang sudah terjadi karena COVID-19. Salah 

satu faktor utamanya ialah, terkait makro ekonomi secara global yang penuh ketidakpastian 

selama pandemi Covid-19 dua tahun terakhir. Apakah fenomena ini akan menjadi awal 

bubble burst alias ledakan gelembung startup di Indonesia?. 

 

Sejumlah perusahaan rintisan alias startup melakukan PHK massal ke karyawannya. Salah satu faktor 

utamanya ialah, terkait makro ekonomi secara global yang penuh ketidakpastian selama pandemi Covid-

19 dua tahun terakhir.Apakah fenomena ini akan menjadi awal bubble burst alias ledakan gelembung 

startup di Indonesia?Menurut Indeed.com, kesenjangan antara jumlah lowongan yang terbuka dan 

jumlah lulusan sangat tinggi. Ada 600. 000 lowongan muncul setiap tahun, sedangkan jumlah lulusan 

universitas hanya 50.000 per tahun. Jadi, untuk setiap CV ada 12 lowongan yang dibuka sehingga 

menghasilkan perbedaan yang drastis.Tidak hanya kurang dari sisi kuantitas, namun kurangnya pelamar 

kerja yang berkualitas juga tentu dapat menghambat pertumbuhan perusahaan di Indonesia. Meskipun, 

menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia memiliki populasi terbesar keempat di dunia, namun 

sekitar 50% penduduknya berusia di bawah 30 tahun.Institusi pendidikan lokal pun tidak dapat mengatasi 

permintaan yang tinggi dari perusahaan sehingga, pengusaha Indonesia pun harus mempekerjakan orang 

dari negara lain yang memenuhi syarat untuk pekerjaan tersebut.Gelombang PHK massal yang 

kemungkinan besar akan melanda startup di Indonesia dalam waktu dekat semakin memperburuk 

keadaan yang sudah terjadi karena COVID-19.Kementerian Tenaga Kerja mencatatkan lebih dari 1,2 juta 

karyawan dari 74.439 perusahaan terdampak kehilangan pekerjaan. Selain itu gencarnya otomatisasi dan 

robotisasi pun dapat menambah risiko lebih banyak masyarakat Indonesia kehilangan pekerjaan dalam 

waktu dekat.Menurut data yang diterbitkan pada November 2020 di Journal of Robotics and Control, 

pada 5 negara ASEAN yang diteliti, peneliti menemukan bahwa 56% karyawan saat ini menghadapi risiko 

tinggi otomatisasi.Tim Refocus mengajarkan profesi digital kepada orang-orang, dimana bidang ini 

sedang diminati pasar dan akan berlangsung dalam jangka waktu lama. Google Indonesia memperkirakan 

bahwa ekonomi digital negara akan bernilai sekitar Rp 1,7 kuadriliun atau US$ 124,1 miliar pada tahun 

2025. Nilai ini tiga kali lipat dari tahun 2020 dengan nominal Rp 548,2 triliun.Menurut laporan terbaru 

oleh perusahaan konsultan strategi AlphaBeta, karyawan dengan keterampilan digital memiliki potensi 

untuk berkontribusi lebih dari Rp 4 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada tahun 

2030.Selanjutnya 
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Title Pendaftar Kartu Prakerja Capai 15,9 Juta Orang - MPGI News Author Name 

Media Mpgi News Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Neutral 

Link http://mpginews.id/pendaftar-kartu-prakerja-capai-159-juta-orang 

Summary Jakarta, MPGINEWS- Pendaftaran Krtu Prkrj di tu resmi www.rkrj.g.d sampai t ini telah mn 

15,9 juta orang ndftr. Dari 6 gelombang pendaftaran, tlh dttkn bnk 3 jut rng nrm Kartu Prkrj 

dr 34 rvn se-Indonesia. Adapun, sebanyak 849. 921 rng telah menyelesaikan lthn rtmn dn 

610. 563 orang telah mnrm insentif. Hngg t ini, Program Kartu Prkrj dt dk mllu 7 ltfrm dgtl, 4 

mtr pembayaran dan 165 lembaga pelatihan ng menyediakan lebih dari 2.000 jn lthn. 

 

 

 

Jakarta, MPGINEWS - Pendaftaran Krtu Prkrj di tu resmi www.rkrj.g.d sampai t ini telah mn 15,9 juta 

orang ndftr. Dari 6 gelombang pendaftaran, tlh dttkn bnk 3 jut rng nrm Kartu Prkrj dr 34 rvn se-Indonesia. 

Adapun, sebanyak 849. 921 rng telah menyelesaikan lthn rtmn dn 610. 563 orang telah mnrm insentif. 

Hngg t ini, Program Kartu Prkrj dt dk mllu 7 ltfrm dgtl, 4 mtr pembayaran dan 165 lembaga pelatihan ng 

menyediakan lebih dari 2.000 jn lthn. "Jumlh ini kn tru meningkat seiring brtmbhn mtr dn jn lthn ng kn 

divalidasi Mnjmn Pelaksana, dan jug kn dnm berkembang u perkembangan d lapangan," Skrtr 

Kementerian Krdntr Bdng Prknmn Suwjn, dkut dari keterangan rmn, Jumat (4/9/2020). Prgrm Kartu Prkrj 

mrukn rgrm yang brtujun mnngktkn kult SDM mllu mbkln kompetensi krj dn/tu kwruhn (kllng), nngktn 

kompetensi krj dn/tu kewirausahaan (upskilling), dan lh kmtn kerja (rkllng) bg tng kerja di Indonesia. 

Pmrnth jug tlh melakukan rbkn tt kll program ng dtungkn dalam Prturn Prdn (Perpres) No. 76 Thun 2020 

sebagai penyempurnaan ktntun yang sebelumnya dtur dlm Prr N. 36 Thun 2020. "S ingin mengajak mu 

tkhldr, untuk dt lng bkrj m dn brnrg dlm menyukseskan lknn Prgrm Krtu Prakerja. Utamanya kepada 

Pmrnth Drh [pemda] lku mngku kepentingan d daerah ng berhadapan lngung dngn mrkt trdmk," tmbhn. 

Selanjutnya, dengan dn ketentuan baru tu ndftrn r luring mnuntut rn aktif pemda. Nntn, md kn mmbntu 

mrkt di drhn dlm melakukan pendaftaran Krtu Prkrj mllu Dn Tenaga Krj dan Transmigrasi (Dnkrtrn). 

Mekanisme dn bisnis proses pendaftaran luring ini kn dtur rt dkrdnkn oleh Kmntrn Ktngkrjn (Kemenaker), 

melalui Prturn Mntr Ktngkrjn ng gr kn dttkn dlm wktu dekat. 

  



 

208 

 

Title Loker Kalimantan Timur Juni 2022: Dicari Human Resource Officer 

Minimal Lulusan D3, Cek Kualifikasinya! 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Bekasi Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Neutral 

Link http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124608411/loker-kaltim-juni-2022-dicari-human-

resource-officer-minimal-lulusan-d3-cek-kualifikasinya 

Summary Posisi Human Resource Officer yang dibuka PT Arkananta Apta Pratista untuk penempatan 

Balikpapan, Kalimantan Timur. Masyarakat Balikpapan, Kalimantan Timur (Kalimantan 

Timur) yang sedang mencari kerja pada bulan Juni 2022 bisa simak artikel ini. Dalam artikel 

ini akan dibagikan sebuah berita gembira bagi masyarakat Balikpapan, Kalimantan Timur 

yang mencari kerja pada Juni 2022. Lowongan kerja yang dibuka PT Arkananta Apta Pratista 

ini bisa dilamar oleh masyarakat Balikpapan, Kalimantan Timur dan sekitarnya. 

 

 

 

Masyarakat Balikpapan, Kalimantan Timur (Kalimantan Timur) yang sedang mencari kerja pada bulan Juni 

2022 bisa simak artikel ini.Dalam artikel ini akan dibagikan sebuah berita gembira bagi masyarakat 

Balikpapan, Kalimantan Timur yang mencari kerja pada Juni 2022.Terdapat satu lowongan kerja yang 

dibuka oleh PT Arkananta Apta Pratista pada Juni 2022.Lowongan kerja yang dibuka PT Arkananta Apta 

Pratista ini bisa dilamar oleh masyarakat Balikpapan, Kalimantan Timur dan sekitarnya.Adapun satu 

lowongan kerja yang dibuka PT Arkananta Apta Pratista untuk posisi Human Resource Officer.Posisi 

Human Resource Officer yang dibuka PT Arkananta Apta Pratista untuk penempatan Balikpapan, 

Kalimantan Timur.Tertarik? Ketahui lebih dulu kualifikasi dan deskripsi pekerjaan Posisi Human Resource 

Officer yang dibuka PT Arkananta Apta Pratista.Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Instagram 

@kemnaker pada Selasa, 31 Mei 2022, berikut kualifikasi dan deskripsi pekerjaan posisi Human Resource 

Officer yang dibuka PT Arkananta Apta Pratista.Kualifikasi Pekerjaan Human Resource Officer PT 

Arkananta Apta Pratista- Perempuan, usia maksimal 35 tahun- Pendidikan minimal D3- Memiliki 

pengalaman minimal 1 tabun- Bisa mengoperasikan Microsoft Office- Bersifat komunikatif dan memiliki 

jiwa kepemimpinan- Memiliki interpersonal skill yang baik- Jujur, teliti, kreatif, dan inovatifDeskripsi 

Pekerjaan Human Resource Officer PT Arkananta Apta Pratista- Mengumpulkan dan memeriksa data 

absensi seluruh karyawan dari seluruh project- Membantu menyiapkan data payroll untuk pembayaran 

gaji karyawan- Mengurus administrasi terkait dengan Human ResourcesBagi yang tertarik dengan loker 
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Account Officer yang dibuka Human Resource Officer yang dibuka PT Arkananta Apta Pratista bisa 

mengirimkan berkas lamaran serta CV melalui situs berikut:karirhub.kemnaker.go.idBatas pendaftaran 

loker Human Resource Officer yang dibuka PT Arkananta Apta Pratista sampai dengan 30 Juni 

2022.Segera siapkan diri dan segera kirim surat lamaran untuk loker Human Resource Officer yang dibuka 

PT Arkananta Apta Pratista.Jangan lupa lampirkan curriculum vitae (CV) dan resume terbaik Anda untuk 

loker Human Resource Officer yang dibuka PT Arkananta Apta Pratista.Update terus informasi seputar 

loker di berbagai wilayah Indonesia melalui portal berita Pikiranrakyat-Bekasi.com. 
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Title Wapres Serahkan Santunan Kematian dan Manfaat Beasiswa 

Kepada Ahli Waris Peserta BP Jamsostek 

Author _noname 

Media Pelita Baru Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Positive 

Link http://pelitabaru.com/wapres-serahkan-santunan-kematian-dan-manfaat-beasiswa-

kepada-ahli-waris-peserta-bp-jamsostek 

Summary Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyerahkan santunan kematian dan manfaat 

beasiswa pendidikan sebesar Rp1,26 miliar kepada lima ahli waris atau keluarga peserta BPJS 

Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) yang meninggal akibat kecelakaan kerja. Penyerahan 

santunan tersebut didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan 

Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo saat kunjungan kerja Wapres di Panti 

Sosial Meohai Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (19/5). "Terima kasih kepada BPJS 

Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan jaminan sosial," kata Wapres Ma'ruf Amin dalam 

sambutannya selepas menyerahkan santunan, dikutip Jumat (27/5/2022). Santunan yang 

diserahkan Ma'ruf Amin terdiri dari santunan kematian akibat kecelakaan kerja (JKK), 

manfaat Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari Tua (JHT) dan manfaat beasiswa. 

 

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyerahkan santunan kematian dan manfaat beasiswa 

pendidikan sebesar Rp1,26 miliar kepada lima ahli waris atau keluarga peserta BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) yang meninggal akibat kecelakaan kerja.Penyerahan santunan tersebut didampingi oleh 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo 

saat kunjungan kerja Wapres di Panti Sosial Meohai Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (19/5). 

Santunan yang diserahkan Ma'ruf Amin terdiri dari santunan kematian akibat kecelakaan kerja (JKK), 

manfaat Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari Tua (JHT) dan manfaat beasiswa. Menurut data 

BPJAMSOSTEK, total pembayaran manfaat kepada peserta dari seluruh program selama April 2021 

sampai April 2022 di Provinsi Sultra senilai Rp205,5 miliar dengan jumlah kasus sebanyak 18,6.000 

kasus."Terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan jaminan sosial," kata 

Wapres Ma'ruf Amin dalam sambutannya selepas menyerahkan santunan, dikutip Jumat 

(27/5/2022).Senada, Anggoro Eko Cahyo menyampaikan penyerahan santunan ini merupakan bentuk 

hadirnya negara dalam memberikan kepastian akan jaminan sosial kepada seluruh pekerja 

Indonesia."Hari ini kami bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan santunan kepada 5 ahli 

waris/keluarga peserta BPJAMSOSTEK yang mendapatkan hak jaminan sosial berupa santunan program 

JKK, JHT dan JP serta manfaat beasiswa pendidikan anak," ungkap Anggoro.Dirinya juga mengucapkan 

terima kasih atas dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, serta kesadaran yang tinggi dari 

perusahaan atau badan usaha dalam mendaftarkan tenaga kerjanya menjadi peserta 

BPJAMSOSTEK."Seperti apa yang diinstruksikan Presiden Joko Widodo, tentu keterlibatan seluruh pihak 

akan sangat membantu percepatan tercapainya universal coverage, yang artinya seluruh pekerja di 

Indonesia akan terlindungi dari risiko-risiko sosial yang mungkin terjadi," tandas Anggoro.Dia 

menambahkan, jumlah tenaga kerja yang terlindungi BPJAMSOSTEK di Provinsi Sulawesi Tenggara per 

April 2022 masih berada pada kisaran 28%."Kami mengajak kepada seluruh pekerja dan pemberi kerja 

untuk memastikan dirinya terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan, karena dengan memiliki 

perlindungan, pekerja dapat bekerja dengan tenang yang berujung pada masyarakat Sulawesi Tenggara 
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lebih produktif dan sejahtera," tuturnya.Di tempat terpisah Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang 

Jakarta Kebon Sirih, Tonny WK menyampaikan turut berduka cita yang mendalam kepada para ahli waris 

yang ditinggalkan."Santunan yang diterima tidak akan mampu menggantikan sosok orang yang kita cintai, 

namun atas kejadian ini semoga mampu menumbuhkan kesadaran seluruh pekerja dan pemberi kerja 

akan pentingnya memiliki perlindungan jaminan sosial. Dengan terlindungi, pekerja dan keluarganya 

dapat bekerja dengan aman dan tenang karena risiko dari pekerjaan sudah dicover oleh BPJAMSOSTEK," 

tutup Tonny. 
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Title BLT Gaji Rp 1 Juta Siap Cair! Begini Cara Dapatnya Author Fadhly Fauzi Rachman 

Media Detik Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Positive 

Link http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6104031/blt-gaji-rp-1-juta-siap-cair-

begini-cara-dapatnya 

Summary Siapa yang bakal dapat BLT gaji Rp 1 juta?. Cara mendaftar sebagai penerima BLT gaji Rp 1 

juta. Cara cek nama penerima BLT gaji Rp 1 juta. BLT gaji Rp 1 juta atau Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) 2022 sebentar lagi cair. 

 

BLT gaji Rp 1 juta atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 sebentar lagi cair. Saat ini proses pencairan BLT 

gaji Rp 1 juta tinggal menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi).Staf Khusus Menteri 

Ketenagakerjaan Dita Indah Sari mengatakan proses harmonisasi antar-instansi saat ini sudah selesai. 

Tinggal menunggu aturan resmi terbit."Saat ini sudah selesai harmonisasi peraturan lintas K/L. Masih 

proses selanjutnya untuk persetujuan Presiden atas rancangan Permenakernya," kata Dita kepada 

detikcom, Selasa (31/5/2022).Dengan demikian, diharapkan pencairan BLT gaji Rp 1 juta bisa dilakukan 

bulan depan atau Juni 2022. "Semoga (cair bulan depan) ya," katanya.Sementara terkait persyaratan, 

Dita menjelaskan untuk mendapat BLT gaji Rp 1 juta masih sama dengan tahun sebelumnya. Beberapa 

syaratnya antara lain terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan."Persyaratan yang diusulkan sama seperti 

tahun lalu," kata Dita.Siapa yang bakal dapat BLT gaji Rp 1 juta?Dikutip dari laman resmi Kemnaker, ada 

6 syarat bagi penerima BLT gaji Rp 1 juta atau BSU 2022 yang harus dipenuhi1. Warga Negara Indonesia2. 

Merupakan pekerja/buruh yang menerima upah dengan gaji Rp3,5 juta3. Masih tercatat sebagai jaminan 

sosial tenaga kerja BPJS Ketenagakerjaan4. Berada di wilayah zona PPKM level 4 dan 35. Pekerja bekerja 

di sektor perdagangan, real estat, properti, barang konsumsi, aneka industri, transportasi dan jasa kecuali 

pendidikan serta kesehatan6. Memiliki rekening bank yang masih aktifCara mendaftar sebagai penerima 

BLT gaji Rp 1 jutaUntuk cara daftar BLT gaji Rp 1 juta ini, diketahui bahwa data calon penerima bersumber 

dari BPJS Ketenagakerjaan karena dinilai paling lengkap dan valid untuk penyaluran BLT.Nantinya, data 

calon penerima akan diverifikasi dan divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk diserahkan kepada 

Kementerian Ketenagakerjaan.Cara cek nama penerima BLT gaji Rp 1 juta1. Kunjungi laman 

bpjsketenagakerjaan.go.id2. Pilih menu "Cek Status Calon Penerima BSU" kemudian Anda akan masuk ke 

halaman cek penerima BSU.3. Masukkan data sesuai kolom yang tersedia meliputi-NIK-Nama lengkap-

Tanggal lahir4. Setelah mengisi data diri, klik gapcha "i'm not a robot' kemudian klik lanjutkan5. Maka 

akan terlihat di akun tersebut jika Anda penerima bantuan subsidi gaji.Bila terdaftar sebagai penerima, 

nantinya subsidi gaji Kemnaker tersebut disalurkan pemerintah melalui bank BUMN atau Himbara 

(Himpunan Bank Negara) seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.Sedangkan, bagi mereka yang tidak memiliki 

rekening di bank Himbara, penerima manfaat masih dapat mencairkan BSU atau BLT gaji Rp 1 juta 

tersebut melalui pembukaan rekening kolektif. 
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Title Miris! Sebagian Besar ABK Indonesia Belum Tersertifikasi Author Rehia Sebayang 

Media Idn Times Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Neutral 

Link http://www.idntimes.com/business/economy/rehia-indrayanti-br-sebayang/miris-

sebagian-besar-abk-indonesia-belum-tersertifikasi 

Summary Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia menyebut mayoritas awak kapal perikanan yang 

bekerja di kapal ikan dalam negeri belum memiliki sertifikat yang menjadi prasyarat bekerja 

di laut dan kapal ikan. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, 

Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa hasil kajian yang dilakukan pihaknya di Pelabuhan 

Perikanan Samudera Muara Baru Jakarta menemukan rendahnya tingkat kepemilikan 

sertifikat dasar ABK. Peneliti DFW Indonesia Imam Trihatmadja meminta KKP dan Kemenaker 

melakukan pengawasan bersama dalam bentuk inspeksi terkait kondisi kerja awak kapal 

perikanan di PPS Muara Baru. "Jumlah pekerja ABK di Muara Baru diperkirakan mencapai 

40.000 orang dan merupakan etalase pelabuhan perikanan modern di Indonesia, sehingga 

upaya pembenahan perlu mulai dari sana," kata Imam. 

 

 

 

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia menyebut mayoritas awak kapal perikanan yang bekerja di 

kapal ikan dalam negeri belum memiliki sertifikat yang menjadi prasyarat bekerja di laut dan kapal ikan. 

Lembaga tersebut pun mengatakan hal ini sungguh ironis karena akan berdampak pada aspek 

keselamatan dan kesejahteraan awak kapal perikanan.DFW lebih lanjut menyatakan bahwa otoritas 

terkait yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Ketenagakerjaan perlu 

melakukan koordinasi, pengawasan bersama atau inspeksi, dan memberikan sanksi kepada pemilik kapal 

dan perusahaan yang mempekerjakan awak kapal perikanan yang tidak memiliki sertifikat.Koordinator 

Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa hasil kajian 

yang dilakukan pihaknya di Pelabuhan Perikanan Samudera Muara Baru Jakarta menemukan rendahnya 

tingkat kepemilikan sertifikat dasar ABK."Sebagian besar atau 94 persen awak kapal perikanan yang kami 

survei tidak memiliki sertifikat dasar sebagai ABK kapal ikan," kata Abdi dalam pernyataan yang diterima 

IDN Times, Selasa (31/5/2022).Adapun sertifikat yang dimaksud adalah Sertifikat Keselamatan Dasar 

Perikanan atau BST-Fisheries.1. Sertifikasi penting untuk awak kapal perikananIa pun menyebut kondisi 

ini tidak sesuai dengan ketentuan PP 27/2021 tentang Penyelenggaran Bidang Kelautan dan Permen KP 
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No 33/2021 tentang Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan."Ketentuan pasal 118, Permen KP No 

33/2021 menyebutkan AKP yang bekerja di kapal ikan ukuran 30-300 GT wajib memiliki BST-F," kata 

Abdi.Survei ini juga menemukan bahwa 27 persen ABK tidak mengetahui manfaat sertifikasi. "Padahal 

sertifikasi ini penting sebagai bukti eksistensi mereka sebagai awak kapal perikanan," kata Abdi.2. 

Program sertifikat kurang sinkronSelain itu, ia menyebut pihaknya juga menyoroti tidak sinkronnya 

kebijakan sertifikat kepelautan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian 

Perhubungan."Untuk memperoleh sertifikat Keselamatan Dasar, ABK bisa mengikuti program pada 2 

kementerian namun standar biaya yang berbeda dan tidak sama antara KKP dan Kemenhub," kata 

Abdi.Bahkan, menurutnya ada program sertifikat ABK gratis oleh Kemenhub dalam rangka 

pemberdayaan masyarakat. "Akhirnya semacam ada persaingan antara KKP dan Kemenhub dalam 

program sertifikasi ABK," kata Abdi.3. KKP-Kemenaker diminta lakukan pengawasan bersamaPeneliti 

DFW Indonesia Imam Trihatmadja meminta KKP dan Kemenaker melakukan pengawasan bersama dalam 

bentuk inspeksi terkait kondisi kerja awak kapal perikanan di PPS Muara Baru."Jumlah pekerja ABK di 

Muara Baru diperkirakan mencapai 40.000 orang dan merupakan etalase pelabuhan perikanan modern 

di Indonesia, sehingga upaya pembenahan perlu mulai dari sana," kata Imam.Ia menyebut masalah 

sertifikasi ABK ini menjadi penting karena terkait dengan keselamatan dan kompetensi ABK yang bekerja 

di kapal ikan."Resiko kerja di laut sangat besar dan berbahaya sehingga semua ABK perlu memiliki 

pengetahuan dasar dan standar tentang aspek keselamatan," kata Imam.Menurut data Organisasi Buruh 

Internasional, setidaknya 24 ribu orang meninggal dan 24 juta orang terluka setiap tahun di kapal 

penangkap ikan komersial."Di Indonesia setiap tahun kurang lebih 100 orang nelayan dan ABK yang 

mengalami kecelakaan kerja ketika melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut," kata Imam. 
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Title Perusahaan Ini Raih Penghargaan Zero Accident Dari Kemnaker Author Christ - 

Media Jawa Pos Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Positive 

Link http://www.jawapos.com/ekonomi/31/05/2022/perusahaan-ini-raih-penghargaan-zero-

accident-dari-kemnaker 

Summary Perusahaan pengolah limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), PT Prasadha Pamunah 

Limbah Industri (PPLI) meraih penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). 

Penghargaan itu terkait dengan perusahaan yang memiliki tata kelola keselamatan yang 

baik. "Alhamdulillah, kita beberapa hari lalu mendapatkan informasi dari Kemenaker bahwa 

PPLI kembali meraih apresiasi dari pemerintah atas keseriusannya menjaga dan melindungi 

segenap karyawannya dalam bekerja, kami meraih penghargaan zero accident," kata 

Manajer Kesehatan dan Keselamatan Kerja PPLI Agus Kartiwan dalam keterangannya, Selasa 

(31/5). Hal itu tidak terlepas dari penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat 

dalam menjalankan aktivitas pengolahan limbah B3 di PPLI. 

 

 

 

 Perusahaan pengolah limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), PT Prasadha Pamunah Limbah Industri 

(PPLI) meraih penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Penghargaan itu terkait 

dengan perusahaan yang memiliki tata kelola keselamatan yang baik."Alhamdulillah, kita beberapa hari 

lalu mendapatkan informasi dari Kemenaker bahwa PPLI kembali meraih apresiasi dari pemerintah atas 

keseriusannya menjaga dan melindungi segenap karyawannya dalam bekerja, kami meraih penghargaan 

zero accident," kata Manajer Kesehatan dan Keselamatan Kerja PPLI Agus Kartiwan dalam 

keterangannya, Selasa (31/5).Hal itu tidak terlepas dari penerapan standar operasional prosedur (SOP) 

yang ketat dalam menjalankan aktivitas pengolahan limbah B3 di PPLI. "Penggunaan APD (alat pelindung 

diri) menjadi keharusan bagi setiap karyawan dengan spesifikasi APD sesuai divisinya masing-masing," 

imbuhnya.Adapun, angka kecelakaan kerja di perusahaan pengolah limbah B3 asal negeri sakura Jepang 

tersebut diakui zero accident alias nol persen. "Semoga apresiasi ini tidak membuat kita menjadi lengah 

dan mengendur perhatiannya dalam hal keselamatan kerja," ujarnya.Untuk tetap menjaga kesiapsiagaan 

dan kewaspadaan setiap pekerja, secara berkala diadakan simulasi K3. "Penerapan keselamatan kerja 

menjadi prioritas kami. Alhamdulillah selama ini belum ada kejadian kecelakaan kerja berat, apalagi 

hingga menyebabkan fatality," imbuh Agus.Keselamatan kerja yang dinilai, papar Agus bukan semata-
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mata aktivitas di dalam perusahaan, namun juga dalam proses pengiriman limbah dari depo atau klien 

ke pengolahannya di Klapanunggal, Bogor.Selain itu, dalam upaya mencegah hal yang tidak diinginkan, 

prosedur ketat juga diberlakukan bagi tamu yang akan berkunjung ke site PPLI dengan terlebih dahulu 

mengikuti safety induction serta pendampingan saat meninjau lapangan.Pihaknya juga menyiapkan klinik 

dengan sejumlah tenaga medis. "Keberadaan klinik ini agar penanganan masalah kecelakaan kerja dan 

kesehatan karyawan bisa terpantau lebih cepat dan dapat diminimalisir dampak yang lebih berat bila ada 

accident," paparnya.Untuk diketahui, PPLI sendiri memiliki lebih dari 600 karyawan. "Seluruh karyawan 

juga di daftarkan dalam asuransi kecelakaan kerja sebagai bentuk antisipasi dan tanggungjawab 

perusahaan," pungkas dia. 
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Title Perusahaan Ini Raih Penghargaan Zero Accident Dari Kemnaker - 

Auto Magazine 

Author Jail Hamzah 

Media Automagz.net Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Positive 

Link http://automagz.net/news/220877/perusahaan-ini-raih-penghargaan-zero-accident-dari-

kemnaker 

Summary Perusahaan pengolah limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), PT Prasadha Pamunah 

Limbah Industri (PPLI) meraih penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). 

Penghargaan itu terkait dengan perusahaan yang memiliki tata kelola keselamatan yang 

baik. "Penggunaan APD (alat pelindung diri) menjadi keharusan bagi setiap karyawan dengan 

spesifikasi APD sesuai divisinya masing-masing," imbuhnya. Keselamatan kerja yang dinilai, 

papar Agus bukan semata-mata aktivitas di dalam perusahaan, namun juga dalam proses 

pengiriman limbah dari depo atau klien ke pengolahannya di Klapanunggal, Bogor. 

 

Perusahaan pengolah limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), PT Prasadha Pamunah Limbah Industri 

(PPLI) meraih penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Penghargaan itu terkait 

dengan perusahaan yang memiliki tata kelola keselamatan yang baik."Alhamdulillah, kita beberapa hari 

lalu mendapatkan informasi dari Kemenaker bahwa PPLI kembali meraih apresiasi dari pemerintah atas 

keseriusannya menjaga dan melindungi segenap karyawannya dalam bekerja, kami meraih penghargaan 

zero accident ," kata Manajer Kesehatan dan Keselamatan Kerja PPLI Agus Kartiwan dalam 

keterangannya, Selasa (31/5).Hal itu tidak terlepas dari penerapan standar operasional prosedur (SOP) 

yang ketat dalam menjalankan aktivitas pengolahan limbah B3 di PPLI. "Penggunaan APD (alat pelindung 

diri) menjadi keharusan bagi setiap karyawan dengan spesifikasi APD sesuai divisinya masing-masing," 

imbuhnya.Adapun, angka kecelakaan kerja di perusahaan pengolah limbah B3 asal negeri sakura Jepang 

tersebut diakui zero accident alias nol persen. "Semoga apresiasi ini tidak membuat kita menjadi lengah 

dan mengendur perhatiannya dalam hal keselamatan kerja," ujarnya.Untuk tetap menjaga kesiapsiagaan 

dan kewaspadaan setiap pekerja, secara berkala diadakan simulasi K3. "Penerapan keselamatan kerja 

menjadi prioritas kami. Alhamdulillah selama ini belum ada kejadian kecelakaan kerja berat, apalagi 

hingga menyebabkan fatality ," imbuh Agus.Keselamatan kerja yang dinilai, papar Agus bukan semata-

mata aktivitas di dalam perusahaan, namun juga dalam proses pengiriman limbah dari depo atau klien 

ke pengolahannya di Klapanunggal, Bogor.Selain itu, dalam upaya mencegah hal yang tidak diinginkan, 

prosedur ketat juga diberlakukan bagi tamu yang akan berkunjung ke site PPLI dengan terlebih dahulu 

mengikuti safety induction serta pendampingan saat meninjau lapangan.Pihaknya juga menyiapkan klinik 

dengan sejumlah tenaga medis. "Keberadaan klinik ini agar penanganan masalah kecelakaan kerja dan 

kesehatan karyawan bisa terpantau lebih cepat dan dapat diminimalisir dampak yang lebih berat bila ada 

accident," paparnya.Untuk diketahui, PPLI sendiri memiliki lebih dari 600 karyawan. "Seluruh karyawan 

juga di daftarkan dalam asuransi kecelakaan kerja sebagai bentuk antisipasi dan tanggungjawab 

perusahaan," pungkas dia. 
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Title Aturan soal Subsidi Gaji Rampung, Kapan Cair? Author Maulandy Rizky Bayu Kencana 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Neutral 

Link http://www.liputan6.com/bisnis/read/4975351/aturan-soal-subsidi-gaji-rampung-kapan-

cair 

Summary Masyarakat masih menunggu realisasi program penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau 

subsidi gaji pada 2022 ini. Lantas, kapan program Bantuan Subsidi Upah atau subsidi gaji 

2022 bisa terealisasikan?. Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari mengatakan, 

aturan soal program bantuan subsidi gaji sebenarnya sudah rampung. 3. Mempunyai 

Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta. 

 

Masyarakat masih menunggu realisasi program penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji 

pada 2022 ini. Warganet ramai mempertanyakan kapan pencairannya bakal dilakukan lewat kolom 

komentar di akun resmi Instagram Kementerian Ketenagakerjaan, @kemnaker.Lantas, kapan program 

Bantuan Subsidi Upah atau subsidi gaji 2022 bisa terealisasikan?Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan 

Dita Indah Sari mengatakan, aturan soal program bantuan subsidi gaji sebenarnya sudah rampung. 

Namun, Kementerian Ketenagakerjaan masih menunggu mandat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

untuk pelaksanaan pencairannya."Saat ini sudah selesai harmonisasi peraturan lintas 

kementerian/lembaga. Masih proses selanjutnya untuk persetujuan Presiden atas rancangan 

Permenakernya," ujar Dita kepada Liputan6.com, Selasa (31/5/2022).Dita menyampaikan, kriteria calon 

penerimanya tidak banyak berbeda dengan program subsidi gaji 2021. "Persyaratan yang diusulkan sama 

seperti tahun lalu," imbuhnya.Secara implementasi, penyaluran bantuan subsidi gaji atau BSU diberikan 

kepada pekerja/buruh sebesar Rp 500. 000 per bulan selama dua bulan, yang akan diberikan sekaligus 

sebesar Rp 1.000.000.Mengutip informasi yang diberikan Kementerian Ketenagakerjaan, berikut 

sejumlah syarat untuk jadi penerima bantuan subsidi gaji:1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan 

dengan kepemilikan NIK.2. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan 

s/d Juni 2021.3. Mempunyai Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta.Adapun pekerja/buruh bekerja 

di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka 

persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota 

dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh.Sebagai contoh, upah minimum Kabupaten Karawang 

sebesar Rp 4.798.312 dibulatkan menjadi Rp 4.800.0004. Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 

yang ditetapkan pemerintah5. Diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, 

transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan & jasa kecuali Pendidikan dan 

Kesehatan (sesuai klasifikasi data sektoral BPJSTK)Pemerintah bakal kembali menggelontorkan bantuan 

subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji sebesar Rp 1 juta pada tahun ini. Nilai anggaran untuk program 

subsidi gaji kali ini sebesar Rp 8,8 triliun, untuk pekerja dengan penghasilan dibawah Rp 3,5 juta per 

bulan.Ekonom sekaligus Direktur Riset Centre of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, 

mengapresiasi upaya tersebut yang dinilainya bisa mengantisipasi dampak kenaikan harga terhadap 

masyarakat.Namun, ia mengingatkan program BSU pastinya bakal semakin menekan anggaran 

pendapatan dan belanja negara (APBN). Terlebih, pada saat bersamaan pemerintah juga mengalokasikan 

anggaran untuk bantuan sosial (bansos) lain seperti bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng senilai 

Rp 6,9 triliun."Bantuan ini tentu saja menambah beban APBN. Sumber dana BSU saya kira dari realokasi 
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APBN yang ada saat ini," ujar Piter kepada Liputan6.com, Rabu (6/4/2022).Kendati begitu, dia mencoba 

optimistis, pemerintah pasti telah mempersiapkan dana untuk seluruh program bansos tersebut. 

Sehingga tidak sampai mengganggu program-program strategis lain yang sudah jauh direncanakan 

sebelumnya."Maka pemerintah bisa melakukan refocusing dan realokasi anggaran dalam APBN," kata 

Piter. 
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Title Sebagian besar ABK kapal ikan dalam negeri tidak 

bersertifikat 

Author M Razi Rahman 

Media Antara Kalteng Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Negative 

Link http://kalteng.antaranews.com/berita/565529/sebagian-besar-abk-kapal-ikan-dalam-

negeri-tidak-bersertifikat 

Summary id ABK kapal ikan, kalteng,Sebagian besar ABK kapal ikan dalam negeri tidak 

bersertifikat,Lembaga pemerhati kelautan, DFW. - Lembaga pemerhati kelautan Destructive 

Fishing Watch (DFW) melakukan kajian di Pelabuhan Perikanan Samudera Muara Baru, 

Jakarta, dan hasilnya ditemukan bahwa sebagian besar ABK di kapal ikan dalam negeri belum 

bersertifikat yang menjadi prasyarat bekerja di laut. "Sebagian besar atau 94 persen awak 

kapal perikanan yang kami survei tidak memiliki sertifikat dasar sebagai ABK kapal ikan," kata 

Koordinator Nasional DFW Indonesia Moh Abdi Suhufan di Jakarta, Selasa. Survei tersebut, 

lanjut dia, juga menemukan 27 persen ABK tidak mengetahui manfaat sertifikasi, padahal 

sertifikasi ini penting sebagai bukti eksistensi mereka sebagai awak kapal perikanan. 

 

id ABK kapal ikan, kalteng,Sebagian besar ABK kapal ikan dalam negeri tidak bersertifikat,Lembaga 

pemerhati kelautan, DFWJakarta (ANTARA) - Lembaga pemerhati kelautan Destructive Fishing Watch 

(DFW) melakukan kajian di Pelabuhan Perikanan Samudera Muara Baru, Jakarta, dan hasilnya ditemukan 

bahwa sebagian besar ABK di kapal ikan dalam negeri belum bersertifikat yang menjadi prasyarat bekerja 

di laut."Sebagian besar atau 94 persen awak kapal perikanan yang kami survei tidak memiliki sertifikat 

dasar sebagai ABK kapal ikan," kata Koordinator Nasional DFW Indonesia Moh Abdi Suhufan di Jakarta, 

Selasa.Menurutnya, hal tersebut sungguh ironis karena kondisi itu dinilai akan berdampak kepada aspek 

keselamatan dan kesejahteraan awak kapal perikanan dalam pekerjaan mereka.Untuk itu, ujar dia, 

otoritas terkait yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) perlu melakukan koordinasi, pengawasan bersama atau inspeksi, dan memberikan sanksi 

kepada pemilik kapal dan perusahaan yang mempekerjakan awak kapal perikanan yang tidak memiliki 

sertifikat.Abdi mengungkapkan sertifikat yang dimaksud adalah Sertifikat Keselamatan Dasar Perikanan 

atau BST-Fisheries. Kondisi ini dinilai tidak sesuai dengan ketentuan PP 27/2021 tentang Penyelenggaraan 

Bidang Kelautan dan Permen KP No 33/2021 tentang Tata Kelola Pengawakan Kapal 

Perikanan."Ketentuan pasal 118, Permen KP No 33/2021 menyebutkan AKP yang bekerja di kapal ikan 

ukuran 30-300 GT wajib memiliki BST-F," kata Abdi.Survei tersebut, lanjut dia, juga menemukan 27 

persen ABK tidak mengetahui manfaat sertifikasi, padahal sertifikasi ini penting sebagai bukti eksistensi 

mereka sebagai awak kapal perikanan.Peneliti DFW Indonesia Imam Trihatmadja meminta KKP dan 

Kemenaker melakukan aktivitas pengawasan bersama dalam bentuk inspeksi terkait kondisi kerja awak 

kapal perikanan di PPS Muara Baru."Jumlah pekerja ABK di Muara Baru diperkirakan mencapai 40.000 

orang dan merupakan etalase pelabuhan perikanan modern di Indonesia, sehingga upaya pembenahan 

perlu mulai dari sana" kata Imam.Ia berpendapat masalah sertifikasi ABK ini menjadi penting karena 

terkait dengan keselamatan dan kompetensi ABK yang bekerja di kapal ikan.Menurut data Organisasi 

Buruh Internasional, setidaknya 24.000 orang meninggal dan 24 juta orang terluka setiap tahun di kapal 

penangkap ikan komersial."Di Indonesia setiap tahun kurang lebih 100 orang nelayan dan ABK yang 

mengalami kecelakaan kerja ketika melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut," kata Imam. 
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Title Informasi Jadwal Pencairan Bantuan Subsidi Upah Tahun 2022 Author Author 

Media Tribun News Manado Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Positive 

Link http://manado.tribunnews.com/2022/05/31/informasi-jadwal-pencairan-bantuan-subsidi-

upah-tahun-2022 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tengah menyiapkan aturan terkait pelaksanaan 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji 2022. "Anda lolos verifikasi dan validasi BPJS 

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

selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. Informasi calon penerima BSU 2022 segera 

diketahui. Lalu pilih topik Informasi Calon Penerima BSU 2022. 

 

 

 

 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tengah menyiapkan aturan terkait pelaksanaan Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) atau subsidi gaji 2022. Jika aturan terkait telah rampung, pemerintah rencananya 

menyalurkan BLT BPJS Ketenagakerjaan atau BSU Mei 2022. "Saat ini Kemenaker tengah mempersiapkan 

instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022 dan akan memastikan program BSU dapat dijalankan dengan 

cepat, tepat, akurat dan akuntabel," ujarnya, disadur dari kontan.Ida menjelaskan, pemerintah telah 

mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8,8 triliun untuk program BSU 2022 dengan cakupan penerima 

berjumlah 8,8 juta pekerja atau buruh. Program subsidi upah ini hanya diperuntukkan bagi pekerja atau 

buruh dengan gaji di bawah 3,5 juta per bulan. Nantinya, lewat bantuan ini pekerja atau buruh akan 

menerima dana sebesar Rp 500. 000 per bulan untuk dua bulan. Namun rencananya pembayaran BSU 

akan dilakukan sekaligus sebesar Rp 1 juta. Mulanya direncanakan BSU cair pada April 2022, namun 

sampai saat ini belum terealisasi karena Kemnaker masih melakukan finalisasi regulasi dan data calon 

penerima. Adapun pemerintah sudah dua kali memberikan BSU untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 

5 juta pada 2020 dan Rp 3,5 juta pada 2021.Bantuan diberikan untuk memulihkan ekonomi yang terkena 

dampak pandemi Covid-19.Lengkapi profil biodata diri berupa foto profil, tentang Anda, status 

pernikahan dan tipe lokasi. Setelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi terdaftar sebagai calon 

penerima BSU maupun tidak terdaftar. BSU disalurkan kepada pekerja dan buruh yang terdaftar oleh 

pihak BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan.Bantuan sebesar Rp 500 ribu untuk dua 

bulan, namun pencairannya akan diberikan secara sekaligus, yakni Rp 1 juta secara transfer. Cara Lain 

Selain melalui website Kemnaker, pekerja juga bisa melakukan pengecekkan dengan mengakses laman 
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sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau melakukan chat WA. Laman SSO 

Buka laman sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Buat akun bila belum memiliki akun. Masukkan email dan 

password. Klik saya bukan robot, lalu login.Segera cek status penerima BLT Karyawan dari pemerintah. 

Para pekerja dapat mengecek terlebih dahulu status perkembangan bantuan melalui laman Kemnaker. 

Jika tercantum, pekerja akan menerima notifikasi status penerimaan bantuan subsidi upah.Kemudian 

penerima BSU tinggal datang ke Bank Himbara terdekat untuk mengaktifkan rekening. Setelah itu 

penerima bantuan baru bisa mencairkan dana atau mengambil dana bantuan secara tunai. Cek Kemnaker 

Cara mengecek di Kemnaker dengan mengunjungi website kemnaker.go.id. Pekerja selanjutnya 

melakukan pendaftaran akun. Apabila belum memiliki akun, maka harus melakukan pendaftaran. 

Lengkapi pendaftaran akun dan aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke 

nomor handphone.Informasi calon penerima BSU 2022 segera diketahui. Kamu hanya perlu menyiapkan 

identitas diri seperti KTP. Kemudian mengakses bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Masukkan NIK KTP, nama 

lengkap dan tanggal lahir. Pastikan data yang diisi sesuai dengan data yang dilaporkan kepada 

BPJAMSOSTEK. Klik im not a robot lalu lanjutkan. Status akan tampil dilayar saat melakukan pengecekkan. 

"Anda lolos verifikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah 

(BSU), untuk verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. Proses verifikasi dan validasi dilakukan 

sesuai dengan Permenaker Nomor 16 tahun 2021." Notifikasi status tidak sebagai penerima juga akan 

diketahui. "Mohon maaf, data tidak ditemukan. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi Agen 175 / 

BPJSTKU".Chat WA Pertama simpan nomor WA BPJS Ketenagakerjaan 081380070175 di ponsel. 

Kemudian lakukan chat WA pada nomor tersebut. Lalu pilih topik Informasi Calon Penerima BSU 2022. 

Akan muncul pertanyaan apakah sahabat termasuk calon penerima dalam persyaratan regulasi tersebut 

dan akan melakukan pengecekan? Segera saja ketik Ya lalu kirim. BPJS Ketenagakerjaan akan mengirim 

balasan pesan dengan seperti berikut ini: Pengecekan Data Calon Penerima BSU 2022 Untuk Pengecekan 

Data Calon Penerima BSU 2022, mohon mengisi data profil Anda terlebih dahulu dengan format sebagai 

berikut : Contoh pengisian data : Nomor Peserta (KPJ) : 18xxxxxx66 (Salin, Isi dan Kirim) NO.PESERTA (KPJ) 

: Ikuti petunjuk dengan menyalin dan mengisi data. Setelah itu kirim. Informasi calon penerima BSU 2022 

segera diketahui. Tahapan Penyaluran BSU 1. BP Jamsostek melakukan verifikasi sesuai dengan kriteria 

Permenaker RI No. 16 Tahun 2021; 2. Selanjutnya, BP Jamsostek melakukan validasi data administrasi 

dan pembayaran BSU ; 3. Setelah selesai memverifikasi, pembayaranBSU akan disalurkan ke rekening 

pekerja melalui Bank Himbara, seperti Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BTN. 4. Sementara, 

untuk pekerja di Provinsi Aceh akan diproses melalui BSI (Bank Syariah Indonesia). Artikel ini telah tayang 

di TribunPontianak.co. 
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Title Perusahaan Ini Raih Penghargaan Zero Accident Dari 

Kemnaker 

Author _noname 

Media Andalan News Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Positive 

Link http://andalannews.com/perusahaan-ini-raih-penghargaan-zero-accident-dari-kemnaker 

Summary Perusahaan pengolah limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), PT Prasadha Pamunah 

Limbah Industri (PPLI) meraih penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). 

Penghargaan itu terkait dengan perusahaan yang memiliki tata kelola keselamatan yang 

baik. "Alhamdulillah, kita beberapa hari lalu mendapatkan informasi dari Kemenaker bahwa 

PPLI kembali meraih apresiasi dari pemerintah atas keseriusannya menjaga dan melindungi 

segenap karyawannya dalam bekerja, kami meraih penghargaan zero accident," kata 

Manajer Kesehatan dan Keselamatan Kerja PPLI Agus Kartiwan dalam keterangannya, Selasa 

(31/5). Hal itu tidak terlepas dari penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat 

dalam menjalankan aktivitas pengolahan limbah B3 di PPLI. 

 

 

 

Perusahaan pengolah limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), PT Prasadha Pamunah Limbah Industri 

(PPLI) meraih penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Penghargaan itu terkait 

dengan perusahaan yang memiliki tata kelola keselamatan yang baik."Alhamdulillah, kita beberapa hari 

lalu mendapatkan informasi dari Kemenaker bahwa PPLI kembali meraih apresiasi dari pemerintah atas 

keseriusannya menjaga dan melindungi segenap karyawannya dalam bekerja, kami meraih penghargaan 

zero accident," kata Manajer Kesehatan dan Keselamatan Kerja PPLI Agus Kartiwan dalam 

keterangannya, Selasa (31/5).Hal itu tidak terlepas dari penerapan standar operasional prosedur (SOP) 

yang ketat dalam menjalankan aktivitas pengolahan limbah B3 di PPLI. "Penggunaan APD (alat pelindung 

diri) menjadi keharusan bagi setiap karyawan dengan spesifikasi APD sesuai divisinya masing-masing," 

imbuhnya.Adapun, angka kecelakaan kerja di perusahaan pengolah limbah B3 asal negeri sakura Jepang 

tersebut diakui zero accident alias nol persen. "Semoga apresiasi ini tidak membuat kita menjadi lengah 

dan mengendur perhatiannya dalam hal keselamatan kerja," ujarnya.Untuk tetap menjaga kesiapsiagaan 

dan kewaspadaan setiap pekerja, secara berkala diadakan simulasi K3. "Penerapan keselamatan kerja 

menjadi prioritas kami. Alhamdulillah selama ini belum ada kejadian kecelakaan kerja berat, apalagi 

hingga menyebabkan fatality," imbuh Agus.Keselamatan kerja yang dinilai, papar Agus bukan semata-
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mata aktivitas di dalam perusahaan, namun juga dalam proses pengiriman limbah dari depo atau klien 

ke pengolahannya di Klapanunggal, Bogor.Selain itu, dalam upaya mencegah hal yang tidak diinginkan, 

prosedur ketat juga diberlakukan bagi tamu yang akan berkunjung ke site PPLI dengan terlebih dahulu 

mengikuti safety induction serta pendampingan saat meninjau lapangan.Pihaknya juga menyiapkan klinik 

dengan sejumlah tenaga medis. "Keberadaan klinik ini agar penanganan masalah kecelakaan kerja dan 

kesehatan karyawan bisa terpantau lebih cepat dan dapat diminimalisir dampak yang lebih berat bila ada 

accident," paparnya.Untuk diketahui, PPLI sendiri memiliki lebih dari 600 karyawan. "Seluruh karyawan 

juga di daftarkan dalam asuransi kecelakaan kerja sebagai bentuk antisipasi dan tanggungjawab 

perusahaan," pungkas dia. 
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Title Perusahaan Raksasa Kuwait Buka Loker Bidang Hotel dan 

Restoran, Dicari 250 Pekerja dari Indonesia 

Author Michelle 

Natalia 

Media Okezone Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Neutral 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/05/31/622/2603325/perusahaan-raksasa-

kuwait-buka-loker-bidang-hotel-dan-restoran-dicari-250-pekerja-dari-indonesia 

Summary Dua perusahaan besar Kuwait tertarik merekrut 250 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

untuk bekerja di bidang Hotel, Restoran, dan Kafe (Horeka). Ia berharap PMI yang telah 

diseleksi di Indonesia memenuhi kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja global, khususnya 

di Kuwait," ujar Suhartono dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa(31/5/2022). 

Proses rekrutmen untuk 200 PMI di Alghanim Industries F&B Devision dan 50 PMI New Grand 

Haytt Hotel Kuwait ini diawali dengan interview pada 29 sampai 31 Mei 2022. Sementara 

seleksi P to P antara New Grand Haytt Hotel Kuwait dengan PT Alqurny Bagas Pratama untuk 

kebutuhan 50 PMI digelar di Bali (30-31 Mei 2022) dan Jakarta (2 Juni 2022). 

 

 

 

Dua perusahaan besar Kuwait tertarik merekrut 250 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja 

di bidang Hotel, Restoran, dan Kafe (Horeka). Proses rekrutmen untuk 200 PMI di Alghanim Industries 

F&B Devision dan 50 PMI New Grand Haytt Hotel Kuwait ini diawali dengan interview pada 29 sampai 31 

Mei 2022.Perekrutan atau seleksi 200 PMI dilakukan melalui skema P to P antara Alghanim Industries 

(Costa Coffee dan Wendys) dengan PT Alwihdah Jaya Sentosa dilakukan di Jakarta (29 Mei 2022), Bali 

(30-31 Mei 2022) dan Lombok (1 Juni 2022). Sementara seleksi P to P antara New Grand Haytt Hotel 

Kuwait dengan PT Alqurny Bagas Pratama untuk kebutuhan 50 PMI digelar di Bali (30-31 Mei 2022) dan 

Jakarta (2 Juni 2022).Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, setelah peluang dan kesempatan 

kerja bagi tenaga kesehatan (nakes) dua bulan lalu, kini Kuwait membuka kembali kesempatan kerja bagi 

pekerja di bidang Horeka untuk 250 orang PMI."Gaji bagi PMI yang bekerja di Kuwait sangat menjanjikan 

mengingat dua perusahaan Horeka tersebut merupakan perusahaan besar yang dikelola secara 

profesional. Ia berharap PMI yang telah diseleksi di Indonesia memenuhi kompetensi yang dibutuhkan 

pasar kerja global, khususnya di Kuwait," ujar Suhartono dalam keterangan yang diterima di Jakarta, 

Selasa(31/5/2022).Suhartono menambahkan, langkah pengiriman atau terbukanya kesempatan kerja di 

Kuwait ini sejalan dengan program Sembilan Lompatan Besar Kemnaker yakni transformasi program 
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perluasan kesempatan kerja dan perluasan pasar kerja luar negeri.Sebagaimana diketahui, program 

Sembilan Lompatan Besar Kemnaker tersebut terdiri atas transformasi BLK, link and match 

ketenagakerjaan, transformasi program perluasan kesempatan kerja, pengembangan talenta muda, 

perluasan pasar kerja luar negeri, visi baru hubungan industrial, reformasi pengawasan, ekosistem digital 

SIAPKerja, dan reformasi birokrasi.Sementara Atase Ketenagakerjaan (Atnaker), Ratna Sari Dewi 

mengatakan pihaknya berkomitmen untuk mendukung program Sembilan Lompatan Besar Kemnaker 

dengan melakukan promosi perluasan kesempatan kerja bagi PMI sektor formal di Kuwait. Ratna menilai, 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi di beberapa negara tujuan penempatan PMI memicu peningkatan 

kebutuhan tenaga Horeka."Hal ini dapat menjadi tolok ukur bahwa kebutuhan tenaga kerja profesional 

pada posisi tenaga horeka sangat tinggi secara global," ungkapnya.Dia berharap kapasitas para kandidat 

PMI benar-benar profesional sehingga mampu bersaing secara global.Ratna menambahkan, pekerja 

Indonesia lebih diminati dibandingkan pekerja negara lain karena pekerja dari Indonesia terkenal ramah 

dan rajin, sehingga mudah beradaptasi dengan lingkungan kerja yang ada. 
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Title Tak Miliki Sertifikat Fisheries, Sedikitnya100 Nelayan dan ABK 

Alami Kecelakaan Kerja per Tahun 

Author Vyara Lestari 

Media Kompas Tv Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Negative 

Link http://www.kompas.tv/article/294275/tak-miliki-sertifikat-fisheries-sedikitnya100-

nelayan-dan-abk-alami-kecelakaan-kerja-per-tahun 

Summary "Jumlah pekerja ABK di Muara Baru diperkirakan mencapai 40.000 orang dan merupakan 

etalase pelabuhan perikanan modern di Indonesia, sehingga upaya pembenahan perlu mulai 

dari sana," kata Imam. "Sebagian besar atau 94 persen awak kapal perikanan yang kami 

survei tidak memiliki sertifikat dasar sebagai ABK kapal ikan," sebut Koordinator Nasional 

DFW Indonesia Moh Abdi Suhufan di Jakarta, Selasa (31/5/2022). 

 

 

 

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anak buah kapal atau ABK di kapal ikan dalam negeri ternyata banyak yang belum 

bersertifikat. Padahal, sertifikat itu jadi prasyarat bekerja di laut.Hal ini merupakan temuan yang 

diungkapkan oleh lembaga pemerhati kelautan Destructive Fishing Watch (DFW) yang melakukan kajian 

di Pelabuhan Perikanan Samudera Muara Baru, Jakarta."Sebagian besar atau 94 persen awak kapal 

perikanan yang kami survei tidak memiliki sertifikat dasar sebagai ABK kapal ikan," sebut Koordinator 

Nasional DFW Indonesia Moh Abdi Suhufan di Jakarta, Selasa (31/5/2022).Hal itu dinilai sangat ironis, 

karena akan berdampak kepada aspek keselamatan dan kesejahteraan awak kapal perikanan dalam 

pekerjaan mereka.Untuk itu, otoritas terkait yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) perlu melakukan koordinasi, pengawasan bersama atau 

inspeksi, dan memberikan sanksi kepada pemilik kapal dan perusahaan yang mempekerjakan awak kapal 

perikanan (AKP) yang tidak memiliki sertifikat.Adapun, Abdi menjelaskan, sertifikat yang dimaksud dalam 

hal ini adalah Sertifikat Keselamatan Dasar Perikanan atau BST-Fisheries.Dalam ketentuan pasal 118 

Permen KKP No 33/2021 menyebutkan, AKP yang bekerja di kapal ikan ukuran 30-300 GT wajib memiliki 

BST-F.Oleh karena itu, kondisi ini dipandang tidak sesuai dengan ketentuan PP 27/2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Permen KP No 33/2021 tentang Tata Kelola Pengawakan Kapal 

Perikanan.Manfaat sertifikatSurvei tersebut, disebutkan Abdi, juga menemukan bahwa 27 persen ABK 

tidak mengetahui manfaat sertifikasi. Padahal, sertifikasi ini penting sebagai bukti eksistensi mereka 

sebagai awak kapal perikanan.Peneliti DFW Indonesia Imam Trihatmadja meminta KKP dan Kemnaker 
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melakukan aktivitas pengawasan bersama dalam bentuk inspeksi terkait kondisi kerja awak kapal 

perikanan di PPS Muara Baru."Jumlah pekerja ABK di Muara Baru diperkirakan mencapai 40.000 orang 

dan merupakan etalase pelabuhan perikanan modern di Indonesia, sehingga upaya pembenahan perlu 

mulai dari sana," kata Imam.Masalah sertifikasi ABK ini dianggap menjadi penting, karena terkait dengan 

keselamatan dan kompetensi ABK yang bekerja di kapal ikan.Menurut data Organisasi Buruh 

Internasional, setidaknya 24.000 orang meninggal dan 24 juta orang terluka setiap tahun di kapal 

penangkap ikan komersial."Di Indonesia setiap tahun kurang lebih 100 orang nelayan dan ABK yang 

mengalami kecelakaan kerja ketika melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut," terangnya. 
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Title Kemnaker Buka Lowongan Kerja Magang di Qatar Gratis, 

Posisi, Persyaratan dan Link Pendaftaran - 

Tribunnewssultra.com 

Author M. Shohibul Anwar - 

Klikjatim.Com 

Media Tribunnewssultra.com Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Positive 

Link http://sultra.tribunnews.com/2022/05/31/kemnaker-buka-lowongan-kerja-magang-di-

qatar-gratis-posisi-persyaratan-dan-link-pendaftaran 

Summary TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI- Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker RI 

buka lowongan magang di Qatar secara gratis, posisi, persyaratan, dan link pendaftaran. 

Seperti dikutip TribunnewsSultra.com, dari @magangqatar.lavogan.id, program magang ini 

adalah bagian dari upaya meningkatkan kompetensi jalur pemagangan di luar negeri. 

Kemnaker RI melalui Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan 

bekerja sama dengan The Living Adventure (Accor Group Qatar) membuka kesempatan 

magang. Program magang Kemnaker ini dibuka mencakup dua jabatan di sektor perhotelan 

sebagai Front Office di Qatar da Housekeeping. 

 

 

 

TRIBUNNEWSSULTRA.COM, KENDARI - Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker RI buka lowongan 

magang di Qatar secara gratis, posisi, persyaratan, dan link pendaftaran. Kemnaker RI melalui Direktorat 

Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan bekerja sama dengan The Living Adventure 

(Accor Group Qatar) membuka kesempatan magang. Program magang Kemnaker ini dibuka mencakup 

dua jabatan di sektor perhotelan sebagai Front Office di Qatar da Housekeeping.Seperti dikutip 

TribunnewsSultra.com, dari @magangqatar.lavogan.id, program magang ini adalah bagian dari upaya 

meningkatkan kompetensi jalur pemagangan di luar negeri. Diketahui, program Kemnaker ini bentuk 

kerjasama The Living Adventure (Accor Group Qatar) untuk membuka peluang bagi tenaga kerja 

Indonesia dapat magang di Qatar dalam waktu yang ditentukan. Kemudian, tes wawancara dimulai pada 

tanggal 1-3 Juli 2022, dan dilanjutkan dengan pengumuman yang bakal jatuh pada tanggal 11 Juli 

2022.Jika Anda tertarik dan ingin mencoba bekerja di Qatar, segera daftarkan diri dengan registrasi akun 

secara online pada magangqatar.lavogan.id. 
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Title Kembangkan Keterampilan Ibu Rumah Tangga, DP3A Gandeng 

Pemprov Sulawesi Utara dan BSG 

Author Franky Wullur 

Media Tribun News Manado Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Positive 

Link http://manado.tribunnews.com/2022/05/31/kembangkan-keterampilan-ibu-rumah-

tangga-dp3a-gandeng-pemprov-sulut-dan-bsg 

Summary Kegiatan ini diselenggarakan oleh DP3A Provinsi Sulawesi Utara (Sulawesi Utara) 

bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah dan Bank Sulawesi 

UtaraGo. Kesempatan yang sama, Kepala Disnakertrans Sulawesi Utara yang diwakili Kepala 

Balai Pelatihan Tenaga Kerja Kelas A Sulawesi Utara, Rachel Rotinsulu menyebut, pelatihan 

ini sebagai upaya pemerintah provinsi dalam rangka Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan 

(ODSK). Rotinsulu menerangkan, pihaknya akan melakukan pendampingan bagaimana 

mendapat pinjaman modal dari Bank Sulawesi UtaraGo. Pengembangan kapasitas bagi 

perempuan terus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara 

(Mitra). 

 

 Pengembangan kapasitas bagi perempuan terus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten 

Minahasa Tenggara (Mitra). Terbaru, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) 

Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), menjadi instansi dilaksanakannya pelatihan kerja berbasis 

kompetensi. Kegiatan ini diselenggarakan oleh DP3A Provinsi Sulawesi Utara (Sulawesi Utara) 

bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah dan Bank Sulawesi UtaraGo .Adapun 

pelatihan berbasis kompetensi yang diadakan mencakup pembuatan roti dan kue. Kepala Dinas P3A 

Mitra, Sherly Rompas mengatakan, pelatihan ini merupakan kesempatan bagi ibu-ibu mengembangkan 

keterampilan agar kedepan bisa membuka usaha sendiri maupun secara berkelompok. "Sebab, hasilnya 

nanti bisa dijual dan mendapatkan tambahan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus juga 

membantu para suami. Yang pasti juga akan meningkatkan perekonomian keluarga. Jadi, pelatihan 

berbasis kompetensi ini harus dimanfaatkan dengan baik dan keterampilannya terus dikembangkan," 

pesan Rompas, Selasa (31/5/2022). Kesempatan yang sama, Kepala Disnakertrans Sulawesi Utara yang 

diwakili Kepala Balai Pelatihan Tenaga Kerja Kelas A Sulawesi Utara, Rachel Rotinsulu menyebut, 

pelatihan ini sebagai upaya pemerintah provinsi dalam rangka Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan 

(ODSK). "Karna melalui pelatihan ini membuat kompetensi diri semakin meningkat.Lewat keterampilan 

tentu dapat menambah penghasilan bahkan bisa memiliki usaha mandiri atau menjadi wirausaha yang 

otomatis akan meningkatkan kesejahteraan keluarga," tukas Rotinsulu. Rotinsulu menerangkan, 

pihaknya akan melakukan pendampingan bagaimana mendapat pinjaman modal dari Bank Sulawesi 

UtaraGo. Selain itu, akan ada petugas yang akan melakukan kontrol selama 1 tahun kepada para ibu-ibu 

transub studi alumni Balai Latihan Kerja (BLK) ini. Sebab progres pelatihan ini juga dikontrol oleh BPK dan 

Inspektorat Kementerian Ketenagakerjaan RI. Akhirnya Terungkap Permintaan Wanda Hamidah Setelah 

Dilaporkan Mantan Suami ke Polisi Akhirnya Puput Bongkar Fakta Soal Makam Lucy Ibu Vanessa Angel, 

Nyaris Digusur karena Doddy?  
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Title Perusahaan Ini Raih Penghargaan Zero Accident Dari 

Kemnaker 

Author Fadli Hermawan 

Media Xnews.id Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Positive 

Link http://xnews.id/2022/05/31/kanal/news/perusahaan-ini-raih-penghargaan-zero-accident-

dari-kemnaker 

Summary Perusahaan pengolah limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), PT Prasadha Pamunah 

Limbah Industri (PPLI) meraih penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). 

Penghargaan itu terkait dengan perusahaan yang memiliki tata kelola keselamatan yang 

baik. "Alhamdulillah, kita beberapa hari lalu mendapatkan informasi dari Kemenaker bahwa 

PPLI kembali meraih apresiasi dari pemerintah atas keseriusannya menjaga dan melindungi 

segenap karyawannya dalam bekerja, kami meraih penghargaan zero accident," kata 

Manajer Kesehatan dan Keselamatan Kerja PPLI Agus Kartiwan dalam keterangannya, Selasa 

(31/5). Hal itu tidak terlepas dari penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat 

dalam menjalankan aktivitas pengolahan limbah B3 di PPLI. 

 

 

 

Perusahaan pengolah limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), PT Prasadha Pamunah Limbah Industri 

(PPLI) meraih penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Penghargaan itu terkait 

dengan perusahaan yang memiliki tata kelola keselamatan yang baik."Alhamdulillah, kita beberapa hari 

lalu mendapatkan informasi dari Kemenaker bahwa PPLI kembali meraih apresiasi dari pemerintah atas 

keseriusannya menjaga dan melindungi segenap karyawannya dalam bekerja, kami meraih penghargaan 

zero accident," kata Manajer Kesehatan dan Keselamatan Kerja PPLI Agus Kartiwan dalam 

keterangannya, Selasa (31/5).Hal itu tidak terlepas dari penerapan standar operasional prosedur (SOP) 

yang ketat dalam menjalankan aktivitas pengolahan limbah B3 di PPLI. "Penggunaan APD (alat pelindung 

diri) menjadi keharusan bagi setiap karyawan dengan spesifikasi APD sesuai divisinya masing-masing," 

imbuhnya.Adapun, angka kecelakaan kerja di perusahaan pengolah limbah B3 asal negeri sakura Jepang 

tersebut diakui zero accident alias nol persen. "Semoga apresiasi ini tidak membuat kita menjadi lengah 

dan mengendur perhatiannya dalam hal keselamatan kerja," ujarnya.Untuk tetap menjaga kesiapsiagaan 

dan kewaspadaan setiap pekerja, secara berkala diadakan simulasi K3. "Penerapan keselamatan kerja 

menjadi prioritas kami. Alhamdulillah selama ini belum ada kejadian kecelakaan kerja berat, apalagi 
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hingga menyebabkan fatality," imbuh Agus.Keselamatan kerja yang dinilai, papar Agus bukan semata-

mata aktivitas di dalam perusahaan, namun juga dalam proses pengiriman limbah dari depo atau klien 

ke pengolahannya di Klapanunggal, Bogor.Selain itu, dalam upaya mencegah hal yang tidak diinginkan, 

prosedur ketat juga diberlakukan bagi tamu yang akan berkunjung ke site PPLI dengan terlebih dahulu 

mengikuti safety induction serta pendampingan saat meninjau lapangan.Pihaknya juga menyiapkan klinik 

dengan sejumlah tenaga medis. "Keberadaan klinik ini agar penanganan masalah kecelakaan kerja dan 

kesehatan karyawan bisa terpantau lebih cepat dan dapat diminimalisir dampak yang lebih berat bila ada 

accident," paparnya. 
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Title Upaya Pemerintah Terus Ciptakan Lapangan Kerja Author _noname 

Media Bimata.id Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Positive 

Link http://bimata.id/2022/05/upaya-pemerintah-terus-ciptakan-lapangan-kerja 

Summary Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri mengatakan, Pemerintah terus 

berkomitmen menciptakan lapangan kerja, memastikan pekerjaan yang layak untuk 

masyarakat, dan mempersiapkan komunitas pengusaha dan pekerja menuju tren 

ketenagakerjaan di masa depan. 

 

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) Indah Anggoro Putri mengatakan, Pemerintah terus berkomitmen menciptakan lapangan 

kerja, memastikan pekerjaan yang layak untuk masyarakat, dan mempersiapkan komunitas pengusaha 

dan pekerja menuju tren ketenagakerjaan di masa depan.Dirinya meniali, dalam upaya mencapai tujuan 

atau komitmen tersebut, International Labour Conference (ILC) harus menetapkan momentum untuk 

memperkuat kemitraan, dan lebih lanjut mempromosikan ekonomi sosial dan solidaritas sebagai bagian 

pemulihan dan mencapai Sustainable Development Goals (SDGs)."Saat ini, kami memiliki tanggung jawab 

karena harus mengatasi krisis akibat pandemi yang membuat pekerjaan layak yang ada semakin defisit, 

meningkatnya kemiskinan, dan meluasnya kesenjangan. Meski demikian, kita juga harus mempersiapkan 

diri terhadap otomatisasi dan digitalisasi," ujar Indah dalam Forum General Discussion Committee: 

Decent Work and the Social and Solidarity Economy pada ILC ke-110 secara virtual, pada Senin 

(30/05/2022).Pemerintah Indonesia lanjut Indah Anggoro Putri, menyambut baik laporan dari Decent 

Work dan Social and Solidarity Economy (SSE) dan menilai SSE sangat penting dalam memajukan decent 

work dan productive employment (pekerjaan yang layak dan produktif), dan dalam meningkatkan 

standar hidup."Subjek SSE seharusnya adalah masyarakat, dengan fokus mencakup perempuan dan 

pemuda, penyandang disabilitas dan orang-orang lain yang berada dalam situasi kurang beruntung," 

katanya.(ZBP)Terkait 
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Title 2 Perusahaan Kuwait Buka Lowongan Kerja untuk 250 TKI, 

Cek Jadwalnya 

Author Michelle Natalia 

Media Inews Portal Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Neutral 

Link http://www.inews.id/finance/bisnis/2-perusahaan-kuwait-buka-lowongan-kerja-untuk-

250-tki-cek-jadwalnya 

Summary Sedangkan perusahaan kedua adalah New Grand Haytt Hotel Kuwait yang membuka 

lowongan untuk 50 TKI. Dua perusahaan terkemuka Kuwait membuka lowongan kerja untuk 

250 tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di bidang Hotel, Restoran, dan Kafe. 

Sementara seleksi P to P antara New Grand Haytt Hotel Kuwait dengan PT Alqurny Bagas 

Pratama untuk kebutuhan 50 PMI digelar di Bali pada 30-31 Mei 2022, dan Jakarta pada 2 

Juni 2022. Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, setelah peluang dan kesempatan 

kerja bagi tenaga kesehatan (nakes) dua bulan lalu, kini Kuwait membuka kembali 

kesempatan kerja bagi pekerja di bidang Horeka untuk 250 orang TKI. 

 

 

 

 Dua perusahaan terkemuka Kuwait membuka lowongan kerja untuk 250 tenaga kerja Indonesia (TKI) 

untuk bekerja di bidang Hotel, Restoran, dan Kafe. Proses rekrutmen dimulai pada 29 Mei 2022 hingga 2 

Juni 2022, di Lombok, Bali, dan Jakarta.Perusahaan pertama adalah Alghanim Industries F&B Devision, 

yang tertarik merekrut 200 TKI. Sedangkan perusahaan kedua adalah New Grand Haytt Hotel Kuwait yang 

membuka lowongan untuk 50 TKI.Perekrutan atau seleksi 200 PMI dilakukan melalui skema P to P antara 

Alghanim Industries (Costa Coffee dan Wendys) dengan PT Alwihdah Jaya Sentosa dilakukan di Jakarta 

pada 29 Mei 2022, Bali pada 30-31 Mei 2022, dan Lombok 1 Juni 2022.Sementara seleksi P to P antara 

New Grand Haytt Hotel Kuwait dengan PT Alqurny Bagas Pratama untuk kebutuhan 50 PMI digelar di Bali 

pada 30-31 Mei 2022, dan Jakarta pada 2 Juni 2022.Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, 

setelah peluang dan kesempatan kerja bagi tenaga kesehatan (nakes) dua bulan lalu, kini Kuwait 

membuka kembali kesempatan kerja bagi pekerja di bidang Horeka untuk 250 orang TKI."Gaji bagi TKI 

yang bekerja di Kuwait sangat menjanjikan mengingat dua perusahaan tersebut merupakan perusahaan 

besar yang dikelola secara profesional. Ia berharap TKI yang telah diseleksi di Indonesia memenuhi 

kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja global, khususnya di Kuwait," ujar Suhartono, dalam keterangan 

yang diterima di Jakarta, Selasa(31/5/2022).Suhartono menambahkan, langkah pengiriman atau 
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terbukanya kesempatan kerja di Kuwait ini sejalan dengan program Sembilan Lompatan Besar Kemnaker 

yakni transformasi program perluasan kesempatan kerja dan perluasan pasar kerja luar 

negeri.Sebagaimana diketahui, program Sembilan Lompatan Besar Kemnaker tersebut terdiri atas 

transformasi BLK, link and match ketenagakerjaan, transformasi program perluasan kesempatan kerja, 

pengembangan talenta muda, perluasan pasar kerja luar negeri, visi baru hubungan industrial, reformasi 

pengawasan, ekosistem digital SIAPKerja, dan reformasi birokrasi.Sementara Atase Ketenagakerjaan 

(Atnaker), Ratna Sari Dewi mengatakan pihaknya berkomitmen untuk mendukung program Sembilan 

Lompatan Besar Kemnaker dengan melakukan promosi perluasan kesempatan kerja bagi PMI sektor 

formal di Kuwait.Ratna menilai, pertumbuhan ekonomi yang tinggi di beberapa negara tujuan 

penempatan TKI memicu peningkatan kebutuhan tenaga kerja di Hotel, restoran, dan kafe. "Hal ini dapat 

menjadi tolok ukur bahwa kebutuhan tenaga kerja profesional pada hotel, restoran, kafe, sangat tinggi 

secara global," ungkap Ratna.Dia berharap kapasitas para kandidat TKI benar-benar profesional sehingga 

mampu bersaing secara global. Ratna menambahkan, pekerja Indonesia lebih diminati dibandingkan 

pekerja negara lain karena pekerja dari Indonesia terkenal ramah dan rajin, sehingga mudah beradaptasi 

dengan lingkungan kerja yang ada. 
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Title Bahas Ketenagakerjaan, Delegasi Tripartit Indonesia Akan 

Hadiri ILC ke-110 di Swiss 

Author Grahanusa 

Mediatama 

Media Kontan Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Neutral 

Link http://nasional.kontan.co.id/news/bahas-ketenagakerjaan-delegasi-tripartit-indonesia-

akan-hadiri-ilc-ke-110-di-swiss 

Summary Sidang Pleno akan dilaksanakan pada 6 Juni sampai dengan 11 Juni 2022 secara hybrid, di 

mana Sidang Pleno akan dihadiri langsung oleh anggota-anggota ILO secara terbatas di 

Jenewa, Swiss, dan sisanya akan mengikuti melalui sambungan video. Delegasi Indonesia 

akan mengikuti Konferensi Ketenagakerjaan Internasional atau International Labour 

Conference (ILC) ke-110. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi 

mengatakan, sejak pandemi Covid-19, penyelenggaraan ILC dilakukan secara virtual, namun 

untuk tahun ini dan seiring kondisi pandemi yang membaik, maka ILC diselenggarakan secara 

hybrid dengan pembatasan jumlah kehadiran fisik delegasi. Selanjutnya. 

 

 

 

 Delegasi Indonesia akan mengikuti Konferensi Ketenagakerjaan Internasional atau International Labour 

Conference (ILC) ke-110. Sidang Pleno akan dilaksanakan pada 6 Juni sampai dengan 11 Juni 2022 secara 

hybrid, di mana Sidang Pleno akan dihadiri langsung oleh anggota-anggota ILO secara terbatas di Jenewa, 

Swiss, dan sisanya akan mengikuti melalui sambungan video. Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengatakan, sejak pandemi Covid-19, penyelenggaraan ILC dilakukan 

secara virtual, namun untuk tahun ini dan seiring kondisi pandemi yang membaik, maka ILC 

diselenggarakan secara hybrid dengan pembatasan jumlah kehadiran fisik delegasi.SelanjutnyaHalaman 

1 2DONASI, Dapat Voucer Gratis!Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan 

artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, 

tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store. 
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Title BSU 2022 Bakal Cair, 4 Kriteria Karyawan Ini Akan Mendapatkan 

BLT BPJS Ketenagakerjaan Rp1 Juta 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094610114/bsu-2022-bakal-cair-4-kriteria-

karyawan-ini-akan-mendapatkan-blt-bpjs-ketenagakerjaan-rp1-juta 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menentukan 4 kriteria karyawan yang 

nantinya akan mendapatkan BLT BPJS Ketenagakerjaan Rp1 juta ketika BSU 2022 siap cair. 

Berikut 4 kriteria karyawan calon penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan Rp1 juta, ketika BSU 

2022 siap dicairkan, mengacu pada peraturan tahun 2021. Diketahui, BSU 2022 saat ini 

belum dijadwalkan cair. Masing-masing karyawan yang masuk kriteria penerima BSU 2022 

akan mendapatkan BLT BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp1 juta. 

 

 

 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 bakal segera cair. Simak 4 kriteria karyawan ini yang akan mendapatkan 

BLT BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp1 juta.Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menentukan 

4 kriteria karyawan yang nantinya akan mendapatkan BLT BPJS Ketenagakerjaan Rp1 juta ketika BSU 2022 

siap cair.Diketahui, BSU 2022 saat ini belum dijadwalkan cair. Sebab, pihak Kemnaker masih memproses 

mekanisme pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan Rp1 juta bagi para karyawan yang masuk 

kriteria.Masing-masing karyawan yang masuk kriteria penerima BSU 2022 akan mendapatkan BLT BPJS 

Ketenagakerjaan senilai Rp1 juta.Berikut 4 kriteria karyawan calon penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan 

Rp1 juta, ketika BSU 2022 siap dicairkan, mengacu pada peraturan tahun 2021.4 Kriteria BLT BPJS 

Ketenagakerjaan Rp1 Juta1. Calon penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan Rp1 juta merupakan WNI yang 

dinyatakan dengan NIK.2. Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. 
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Title BPJAMSOSTEK serahkan santunan-beasiswa Rp1,26 miliar 

bagi anak pekerja 

Author Erafzon Saptiyulda 

AS 

Media Antara Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Positive 

Link http://www.antaranews.com/berita/2911933/bpjamsostek-serahkan-santunan-beasiswa-

rp126-miliar-bagi-anak-pekerja 

Summary BPJAMSOSTEK menyerahkan santunan kematian dan manfaat beasiswa pendidikan sebesar 

Rp1,26 miliar kepada lima ahli waris atau keluarga peserta BPJS Ketenagakerjaan yang 

meninggal akibat kecelakaan kerja. Menurut data BPJAMSOSTEK, total pembayaran manfaat 

kepada peserta dari seluruh program selama bulan April 2021 sampai April 2022 di Provinsi 

Sulawesi Tenggara (Sultra) senilai Rp205,5 miliar untuk 18,6 ribu kasus. Dirut BPJAMSOSTEK 

Anggoro Eko Cahyo menyatakan santunan itu merupakan bentuk hadirnya negara dalam 

memberikan kepastian jaminan sosial kepada seluruh pekerja Indonesia. "Hari ini kami 

bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan santunan kepada 5 ahli waris/keluarga 

peserta BPJAMSOSTEK yang mendapatkan hak jaminan sosial berupa santunan program JKK, 

JHT, dan JP serta manfaat beasiswa pendidikan anak," ucap Anggoro. 

 

 

 

BPJAMSOSTEK menyerahkan santunan kematian dan manfaat beasiswa pendidikan sebesar Rp1,26 miliar 

kepada lima ahli waris atau keluarga peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal akibat kecelakaan 

kerja.Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan santunan tersebut didampingi oleh Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo saat kunjungan 

kerja Wapres di Panti Sosial Meohai Kendari, Kamis (19/5).Rilis BPJAMSOTEK yang diterima di Jakarta, 

Selasa, menyatakan santunan itu terdiri dari santunan kematian akibat kecelakaan kerja (JKK), manfaat 

Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari Tua (JHT), dan manfaat beasiswa.Menurut data BPJAMSOSTEK, total 

pembayaran manfaat kepada peserta dari seluruh program selama bulan April 2021 sampai April 2022 di 

Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) senilai Rp205,5 miliar untuk 18,6 ribu kasus."Terima kasih kepada 

BPJS Ketenagakerjaan dalam menyelenggarakan jaminan sosial," kata Wapres Ma'ruf Amin dalam 

sambutannya usai menyerahkan santunan.Dirut BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menyatakan 

santunan itu merupakan bentuk hadirnya negara dalam memberikan kepastian jaminan sosial kepada 

seluruh pekerja Indonesia."Hari ini kami bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan santunan 
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kepada 5 ahli waris/keluarga peserta BPJAMSOSTEK yang mendapatkan hak jaminan sosial berupa 

santunan program JKK, JHT, dan JP serta manfaat beasiswa pendidikan anak," ucap Anggoro.Dia juga 

mengucapkan terima kasih atas dukungan dari Pemerintah Pusat dan Daerah, serta kesadaran tinggi 

perusahaan atau badan usaha dalam mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK."Seperti 

instruksi Presiden Joko Widodo, keterlibatan seluruh pihak sangat membantu percepatan tercapainya 

cakupan universal (universal coverage) bagi seluruh pekerja dari risiko sosial yang mungkin terjadi," kata 

Anggoro.BPJAMSOSTEK menyelenggarakan lima program perlindungan, dua lainnya Jaminan Pensiun (JP) 

dan yang terbaru Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).Jumlah pekerja yang terlindungi BPJAMSOSTEK di 

Sulawesi Tenggara per April 2022 masih di kisaran 28 persen."Kami mengajak kepada seluruh pekerja 

dan pemberi kerja untuk memastikan dirinya menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan agar 

bekerja lebih tenang yang berujung pada masyarakat Sulawesi Tenggara lebih produktif dan sejahtera," 

kata Anggoro.Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Mampang Ivan Sahat 

H Pandjaitan mengatakan manfaat program BPJAMSOSTEK sudah dirasakan banyak pekerja dan ahli 

waris."Bagi pengusaha sebenarnya sudah tidak ada keraguan lagi dalam melindungi karyawannya, begitu 

juga dengan para pekerja mandiri untuk mendaftarkan dirinya ke BPJAMSOSTEK," ujarnya. 
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Title BSU 2022 Siap Cair Bulan Juni? Simak Penjelasan Lengkap dari 

Kemnaker Mengenai Pencairan BLT 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094610467/bsu-2022-siap-cair-bulan-juni-

simak-penjelasan-lengkap-dari-kemnaker-mengenai-pencairan-blt 

Summary BSU 2022 siap cair bulan Juni ini? Setelah dipastikan BSU 2022 masih belum dicairkan sejak 

bulan April dan Mei, pihaknya akan segera memproses pencairan yang kemungkinan 

dilakukan di bulan Juni. Lantas, akankah BSU 2022 dicairkan di bulan Juni ini? Simak 

penjelasan lengkap dari Kemnaker mengenai pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan berikut 

ini. 

 

 

 

BSU 2022 siap cair bulan Juni ini? Simak penjelasan lengkap dari Kemnaker mengenai pencairan BLT BPJS 

Ketenagakerjaan berikut ini.Setelah dipastikan BSU 2022 masih belum dicairkan sejak bulan April dan 

Mei, pihaknya akan segera memproses pencairan yang kemungkinan dilakukan di bulan Juni.Pasalnya, 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mengumumkan bahwa akan mencairkan kembali BSU 

atau BLT BPJS Ketenagakerjaan di tahun 2022.Sejak pengumuman akan mencairkan BSU 2022 bulan April 

lalu, hingga saat ini pihaknya masih belum mencairkan BLT BPJS Ketenagakerjaan kepada para 

karyawan.Lantas, akankah BSU 2022 dicairkan di bulan Juni ini? Ini penjelasan dari pihak Kemnaker 

terkait penyaluran BLT BPJS Ketenagakerjaan.Pencairan BSU 2022 belum dilakukan karena pihaknya 

masih menggodok rincian kriteria dan mekanisme penyaluran BLT BPJS Ketenagakerjaan.Pihaknya juga 

masih berkoordinasi dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan dan Bank Himbara terkait penyaluran BSU 

2022."Adapun rincian terhadap kriteria dan mekanisme BSU 2022 masih sedang digodok oleh 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, sebagaimana 

dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari ANTARA. 
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Title LinkAja Salurkan Dana Pelatihan Kerja Kemnaker Senilai 

Rp1,5 Miliar 

Author Heri Purnomo 

Media Sindo News Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Neutral 

Link http://ekbis.sindonews.com/read/784805/178/linkaja-salurkan-dana-pelatihan-kerja-

kemnaker-senilai-rp1-5-miliar-1653991534 

Summary "Dana itu untuk uang penggantian survey kepekerjaab serta bantuan penggantian paket data 

atau internet pada Program Tenaga Kerja Mandiri Pemula," kata Pelaksana tugas (Plt) 

Direktur Utama LinkAja Wibawa Prasetyawan, di Jakarta, Selasa (31/5/2022). "Dana itu 

untuk uang penggantian survey kepekerjaab serta bantuan penggantian paket data atau 

internet pada Program Tenaga Kerja Mandiri Pemula," kata Pelaksana tugas (Plt) Direktur 

Utama LinkAja Wibawa Prasetyawan, di Jakarta, Selasa (31/5/2022). PT Fintek Karya 

Nusantara (LinkAja) menyalurkan lebih Rp 1,5 miliar mendukung program pelatihan kerja 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Kerja sama dengan Kemnaker telah berjalan 

sejak Juni 2021. 

 

 

 

 PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja) menyalurkan lebih Rp 1,5 miliar mendukung program pelatihan kerja 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). LinkAja menyalurkan sebanyak 18 ribu peserta dalam bentuk 

saldo dan voucher."Dana itu untuk uang penggantian survey kepekerjaab serta bantuan penggantian 

paket data atau internet pada Program Tenaga Kerja Mandiri Pemula," kata Pelaksana tugas (Plt) Direktur 

Utama LinkAja Wibawa Prasetyawan, di Jakarta, Selasa (31/5/2022).Menurut dia pencairan dana melalui 

dompert digital akan memberikan kemudahan dan efisiensi transaksi di ekosistem pemerintahan. Kerja 

sama dengan Kemnaker telah berjalan sejak Juni 2021.Adapun elatihan yang dilaksanakan oleh 21 Balai 

Latihan Kerja (BLK), Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) dan Balai Besar Peningkatan 

Produktivitas (BBPP) di seluruh Indonesia. Periode Juni-Desember 2021 dana penggantian pengisian 

survey kepekerjaan sebesar Rp 50.000 per survey pelatihan dalam bentuk saldo uang 

elektronik.Sedangkan bantuan penggantian paket data atau internet Program Tenaga Kerja Mandiri 

Pemula 2021 senilai Rp 100. 000 per peserta berupa voucher elektronik telah disalurkan melalui akun 

LinkAja masing-masing peserta dengan total lebih dari 18.000 peserta.Program kerja sama ini telah 

berlangsung di BLK/BBPLK/BBPP yang tersebar di seluruh Indonesia, di antaranya adalah kota/kabupaten 
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Serang, Semarang, Aceh, Padang, Surakarta, Samarinda, Ternate, Lembang, Belitung, Bandung, Lombok 

Timur, Kendari, Bantaeng, Medan, Bekasi, Pangkep, Sidoarjo, Banyuwangi, Makassar, Ambon."Kami 

harapkan agar ke depannya kerja sama semacam ini dapat berjalan terus sehingga inklusi keuangan 

digital semakin merata di seluruh Indonesia," kata dia."Dana itu untuk uang penggantian survey 

kepekerjaab serta bantuan penggantian paket data atau internet pada Program Tenaga Kerja Mandiri 

Pemula," kata Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama LinkAja Wibawa Prasetyawan, di Jakarta, Selasa 

(31/5/2022).Menurut dia pencairan dana melalui dompert digital akan memberikan kemudahan dan 

efisiensi transaksi di ekosistem pemerintahan. Kerja sama dengan Kemnaker telah berjalan sejak Juni 

2021.Adapun elatihan yang dilaksanakan oleh 21 Balai Latihan Kerja (BLK), Balai Besar Pengembangan 

Latihan Kerja (BBPLK) dan Balai Besar Peningkatan Produktivitas (BBPP) di seluruh Indonesia. Periode 

Juni-Desember 2021 dana penggantian pengisian survey kepekerjaan sebesar Rp 50.000 per survey 

pelatihan dalam bentuk saldo uang elektronik.Sedangkan bantuan penggantian paket data atau internet 

Program Tenaga Kerja Mandiri Pemula 2021 senilai Rp 100. 000 per peserta berupa voucher elektronik 

telah disalurkan melalui akun LinkAja masing-masing peserta dengan total lebih dari 18.000 

peserta.Program kerja sama ini telah berlangsung di BLK/BBPLK/BBPP yang tersebar di seluruh Indonesia, 

di antaranya adalah kota/kabupaten Serang, Semarang, Aceh, Padang, Surakarta, Samarinda, Ternate, 

Lembang, Belitung, Bandung, Lombok Timur, Kendari, Bantaeng, Medan, Bekasi, Pangkep, Sidoarjo, 

Banyuwangi, Makassar, Ambon."Kami harapkan agar ke depannya kerja sama semacam ini dapat 

berjalan terus sehingga inklusi keuangan digital semakin merata di seluruh Indonesia," kata dia. 
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Title Ikuti ILC ke 110 di Swiss, Kemnaker Terus Promosikan 

Kebijakan Terkait Ketenagakerjaan 

Author Fabiola 

Febrinastri 

Media Suara.com Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Positive 

Link http://www.suara.com/bisnis/2022/05/31/180511/ikuti-ilc-ke-110-di-swiss-kemnaker-

terus-promosikan-kebijakan-terkait-ketenagakerjaan 

Summary International Labour Conference (ILC) merupakan pertemuan rutin dan forum tertinggi 

Organisasi Ketenagakerjaan Internasional atau International Labour Organizational (ILO), 

yang menetapkan kebijakan internasional mengenai ketenagakerjaan dan diselenggarakan 

setiap tahun sekali di Jenewa, Swiss. Sidang Pleno akan dilaksanakan pada 6 s.d 11 Juni 2022 

secara hybrid, di mana Sidang Pleno akan dihadiri langsung oleh anggota-anggota ILO secara 

terbatas di Jenewa, Swiss, dan sisanya akan mengikuti melalui sambungan video. 

Pertemuaan ILC dihadiri oleh perwakilan tripartit (perwakilan pemerintah, pengusaha, dan 

pekerja/buruh) dari seluruh negara anggota ILO, yang saat ini berjumlah sebanyak 187 

negara anggota. Delegasi Indonesia akan mengikuti Konferensi Ketenagakerjaan 

Internasional atau International Labour Conference (ILC) ke-110. 

 

 

 

International Labour Conference (ILC) merupakan pertemuan rutin dan forum tertinggi Organisasi 

Ketenagakerjaan Internasional atau International Labour Organizational (ILO), yang menetapkan 

kebijakan internasional mengenai ketenagakerjaan dan diselenggarakan setiap tahun sekali di Jenewa, 

Swiss.Pertemuaan ILC dihadiri oleh perwakilan tripartit (perwakilan pemerintah, pengusaha, dan 

pekerja/buruh) dari seluruh negara anggota ILO, yang saat ini berjumlah sebanyak 187 negara 

anggota.Delegasi Indonesia akan mengikuti Konferensi Ketenagakerjaan Internasional atau International 

Labour Conference (ILC) ke-110. Sidang Pleno akan dilaksanakan pada 6 s.d 11 Juni 2022 secara hybrid, 

di mana Sidang Pleno akan dihadiri langsung oleh anggota-anggota ILO secara terbatas di Jenewa, Swiss, 

dan sisanya akan mengikuti melalui sambungan video."Seperti yang kita ketahui bersama, sejak Pandemi 

Covid-19, penyelenggaraan ILC dilakukan secara virtual, namun untuk tahun ini dan seiring kondisi 

pandemi yang membaik, maka ILC diselenggarakan secara hybrid dengan pembatasan jumlah kehadiran 

fisik delegasi. Untuk itu dapat kami sampaikan bahwa pada ILC ke-110 ini, rencananya Ibu Menteri akan 

hadir secara fisik. Beliau diagendakan akan menyampaikan pernyataan nasional Indonesia pada sesi 
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pleno," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, melalui keterangan 

resminya, Selasa (31/5/2022).Anwar Sanusi menjelaskan, agenda pertemuan ILC terbagi menjadi agenda 

tetap yang terdiri dari Laporan Ketua Governing Body (GB) ILO dan Dirjen ILO, pembahasan usulan 

program dan anggaran ILO serta Informasi dan laporan mengenai Konvensi dan Rekomendasi. Untuk 

tahun ini, pertemuan ILC memasuki sesi ke-110, dimana rangkaian pertemuan terdiri dari sesi pleno, 

serangkaian pertemuan komite, group, GB ke-344 bis Session dan GB ke-345."Setiap delegasi memiliki 

hak bersuara dan hak mengungkapkan pendapat yang sama untuk membahas isu-isu terkini yang 

dihadapi dunia ketenagakerjaan," katanya.Anwar menambahkan, pada rangkaian ILC ke-110 di Jenewa 

juga diagendakan Menaker Ida Fauziyah akan menghadiri menghadiri Pertemuan Tahunan Non-Aligned 

Movement Labour Ministers (NAM) atau yang kita kenal dengan Gerakan Non-Blok (GNB)."Kami 

berharap, dalam mengikuti sidang ILC kali ini Delegasi Tripartit Indonesia, nantinya dapat tetap serius dan 

berpartisipasi aktif dalam setiap agenda ILC. Kemudian dalam menanggapi isu-isu ketenagakerjaan yang 

dibahas pada ILC ke-110 ini, kita harus tetap mempromosikan upaya-upaya mitigasi yang telah 

dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, khususnya kebijakan dan program dari Kementerian 

Ketenagakerjaan dan kebijakan-kebijakan nasional lainnya dalam ketenagakerjaan," ujarnya.IKUTI 

BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS 
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Title Kemnaker Minta Perusahaan Tekankan Keselamatan dan 

Kesehatan Tenaga Kerja 

Author Medcom.Id 

Developer 

Media Medcom.id Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Positive 

Link http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/8kov6DOb-kemnaker-minta-perusahaan-

tekankan-keselamatan-dan-kesehatan-tenaga-kerja 

Summary Lebih lanjut, ia mengapresiasi penghargaan yang didapatkan MHU dari Kementerian 

Ketenagakerjaan atas penerapan Kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus menekankan aspek keselamatan dan 

kesehatan kerja. Sementara itu, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

Kemnaker Indah Anggoro Putri mengemukakan pemerintah memastikan berkomitmen 

untuk terus menciptakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat. Hal itu dianggap 

penting guna memaksimalkan terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai dan 

andal guna meningkatkan daya saing di tengah sengitnya persaingan. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus menekankan aspek keselamatan dan kesehatan kerja. 

Hal itu dianggap penting guna memaksimalkan terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai 

dan andal guna meningkatkan daya saing di tengah sengitnya persaingan.Wakil Kepala Teknik Tambang 

PT Multi Harapan Utama (MHU) Risdiatullah mengaku pihaknya siap mengikuti perintah dari pemerintah 

yang dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan untuk menerapkan keselamatan dan kesehatan 

pekerja. Hal itu penting guna menjaga area kerja dan melindungi tenaga kerja."Kami akan terus berusaha 

untuk dapat menjaga operasi perusahaan tetap aman tanpa menimbulkan kecelakaan kerja dan selalu 

menjaga lingkungan kerja dengan baik melalui program pencegahan dan penanggulangan covid-19," 

imbuhnya, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 31 Mei 2022.Lebih lanjut, ia mengapresiasi 

penghargaan yang didapatkan MHU dari Kementerian Ketenagakerjaan atas penerapan Kinerja 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). "Capaian ini membuktikan perusahaan memiliki komitmen tinggi 

dalam menjaga area kerja dan melindungi tenaga kerjanya," jelasnya.Sementara itu, Dirjen Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri mengemukakan pemerintah 

memastikan berkomitmen untuk terus menciptakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat. Selain 

itu, mempersiapkan komunitas dunia usaha dan pekerja menuju tren ketenagakerjaan di masa 

depan.Putri mengatakan dalam upaya mencapai tujuan atau komitmen tersebut, International Labour 

Conference (ILC) perlu menetapkan momentum memperkuat kemitraan dan mempromosikan ekonomi 

sosial dan solidaritas sebagai bagian pemulihan serta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan 

(Sustainable Development Goals/SDGs).Saat ini, lanjutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab besar 

karena harus mengatasi krisis akibat pandemi yang membuat pekerjaan layak yang ada semakin defisit, 

meningkatnya kemiskinan, dan meluasnya kesenjangan."Meski demikian, kita juga harus 

mempersiapkan diri terhadap otomatisasi dan digitalisasi," pungkasnya. 
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Title BSU Molor Lagi, Ini Dampaknya bagi Pekerja Author Annasa Rizki Kamalina 

Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Negative 

Link http://ekonomi.bisnis.com/read/20220531/12/1538692/bsu-molor-lagi-ini-dampaknya-

bagi-pekerja 

Summary Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi menyampaikan pekerja yang 

sudah berharap dengan bantuan tersebut otomatis kecewa karena tidak ada kabar lanjutan 

BSU. Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp1 juta yang direncanakan akan diberikan kepada 

pekerja yang terdampak Covid-19 belum ada kabar mengenai kepastian penyalurannya 

hingga kini. Pada awal April 2022, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga 

Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan PEN mengatakan sebanyak 8,8 juta 

pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta akan mendapat BSU. Peneliti Institute for 

Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus menyampaikan bahwa 

keterlambatan penyaluran BSU ini akan memberikan dampak meski tidak signifikan. 

 

 

 

 Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp1 juta yang direncanakan akan diberikan kepada pekerja yang 

terdampak Covid-19 belum ada kabar mengenai kepastian penyalurannya hingga kini.Pada awal April 

2022, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan 

Covid-19 dan PEN mengatakan sebanyak 8,8 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta akan mendapat 

BSU.Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus 

menyampaikan bahwa keterlambatan penyaluran BSU ini akan memberikan dampak meski tidak 

signifikan."Tentu akan berpengaruh terhadap ekonomi, cuma karena sudah terbantu sama THR, jadi 

konsumsi masyarakat masih relatif baik. Kalau masih belum cair di bulan depan [Juni], ada dampaknya 

mungkin tidak signifikan," ujar Heri, Selasa (31/5/2022).Daya beli masyarakat terutama pekerja yang 

terdampak Covid-19 tentunya akan terbantu dengan kehadiran BSU. Terutama di Juni yang mana sudah 

memasuki masa kenaikan kelas serta libur sekolah, sehingga kebutuhan terkait anak dan sekolah akan 

meningkat.Melihat kondisi ekonomi Indonesia yang semakin pulih dan mulai bergeliatnya berbagai 

sektor usaha serta penyerapan tenaga kerja, Heri melihat ke depannya pemerintah tidak perlu lagi 

memberikan BSU.Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi menyampaikan pekerja 

yang sudah berharap dengan bantuan tersebut otomatis kecewa karena tidak ada kabar lanjutan 
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BSU."Tentu temen-temen yang sudah daftar untuk BSU ini mereka kecewa," ujar Ristadi, Selasa 

(31/5/2022).Basis data yang digunakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk penyaluran BSU tetap 

menggunakan BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi, akan ada sedikit perubahan karena penerima yang sudah 

pernah mendapatkan BSU tidak akan mendapatkan kucuran subsidi lagi."Kalau secara logika, yang lebih 

layak dibantu itu pekerja-pekerja yang tidak masuk peserta BPJS, tidak terkover, atau yang 

perusahaannya sedang ada masalah," kata Ristadi.Sebelumnya Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar 

Sanusi menegaskan peruntukkan BSU tersebut dan menyampaikan bahwa saat ini kebijakan BSU masih 

dalam tahap diskusi bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Keuangan."Kita masih menggodok 

itu. Ada tiga hal yang harus diselesaikan, yaitu revisi anggaran, review Permenaker No. 21/2021, serta 

data calon penerima. Namanya BSU, artinya upah yang masuk kategori formal, pekerja informal skema 

bantuannya menggunakan yang lain, seperti bantuan untuk usaha mikro, Kartu Prakerja, dan yang lain," 

kata Anwar, Kamis (7/4/2022). 
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Title Delegasi Tripartit Indonesia akan Hadiri ILC ke-110 di Swiss Author _noname 

Media Fokus Medan Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Neutral 

Link http://www.fokusmedan.com/2022/05/31/delegasi-tripartit-indonesia-akan-hadiri-ilc-ke-

110-di-swiss 

Summary "Kami berharap, dalam mengikuti sidang ILC kali ini Delegasi Tripartit Indonesia, nantinya 

dapat tetap serius dan berpartisipasi aktif dalam setiap agenda ILC. Kemudian dalam 

menanggapi isu-isu ketenagakerjaan yang dibahas pada ILC ke-110 ini, kita harus tetap 

mempromosikan upaya-upaya mitigasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, 

khususnya kebijakan dan program dari Kementerian Ketenagakerjaan dan kebijakan-

kebijakan nasional lainnya dalam ketenagakerjaan," ujarnya. 

 

Delegasi Indonesia akan mengikuti Konferensi Ketenagakerjaan Internasional atau International Labour 

Conference (ILC) ke-110. Sidang Pleno akan dilaksanakan pada 6-11 Juni 2022 secara hybrid, di mana 

Sidang Pleno akan dihadiri langsung oleh anggota-anggota ILO secara terbatas di Jenewa, Swiss, dan 

sisanya akan mengikuti melalui sambungan video."Seperti yang kita ketahui bersama, sejak Pandemi 

Covid-19, penyelenggaraan ILC dilakukan secara virtual, namun untuk tahun ini dan seiring kondisi 

pandemi yang membaik, maka ILC diselenggarakan secara hybrid dengan pembatasan jumlah kehadiran 

fisik delegasi. Untuk itu dapat kami sampaikan bahwa pada ILC ke-110 ini, rencananya Ibu Menteri akan 

hadir secara fisik. Beliau diagendakan akan menyampaikan pernyataan nasional Indonesia pada sesi 

pleno," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, melalui Siaran Pers Biro 

Humas Kemnaker, Selasa (31/5).Anwar Sanusi mengatakan, ILC merupakan pertemuan rutin dan forum 

tertinggi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional atau International Labour Organizational (ILO), yang 

menetapkan kebijakan internasional mengenai ketenagakerjaan dan diselenggarakan setiap tahun sekali 

di Jenewa, Swiss. Pertemuan ILC dihadiri oleh perwakilan tripartit (perwakilan pemerintah, pengusaha, 

dan pekerja/buruh) dari seluruh negara anggota ILO, yang saat ini berjumlah sebanyak 187 negara 

anggota.Anwar Sanusi menjelaskan, agenda pertemuan ILC terbagi menjadi agenda tetap yang terdiri 

dari Laporan Ketua Governing Body (GB) ILO dan Dirjen ILO; Pembahasan usulan program dan anggaran 

ILO; serta Informasi dan laporan mengenai Konvensi dan Rekomendasi. Untuk tahun ini, pertemuan ILC 

memasuki sesi ke-110, di mana rangkaian pertemuan terdiri dari sesi pleno, serangkaian pertemuan 

komite, group, GB ke-344 bis Session dan GB ke-345."Setiap delegasi memiliki hak bersuara dan hak 

mengungkapkan pendapat yang sama untuk membahas isu-isu terkini yang dihadapi dunia 

ketenagakerjaan," katanya.Anwar Sanusi menambahkan, pada rangkaian ILC ke-110 di Jenewa juga 

diagendakan Menaker Ida Fauziyah akan menghadiri menghadiri Pertemuan Tahunan Non-Aligned 

Movement Labour Ministers (NAM) atau yang kita kenal dengan Gerakan Non-Blok (GNB)."Kami 

berharap, dalam mengikuti sidang ILC kali ini Delegasi Tripartit Indonesia, nantinya dapat tetap serius dan 

berpartisipasi aktif dalam setiap agenda ILC. Kemudian dalam menanggapi isu-isu ketenagakerjaan yang 

dibahas pada ILC ke-110 ini, kita harus tetap mempromosikan upaya-upaya mitigasi yang telah 

dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, khususnya kebijakan dan program dari Kementerian 

Ketenagakerjaan dan kebijakan-kebijakan nasional lainnya dalam ketenagakerjaan," ujarnya. 

  



 

249 

 

Title Jepang Serap 40 Ribu Peserta Magang dari 

Indonesia Setiap Tahun 

Author Mediaindonesia.Com Developer 

Media Media Indonesia Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Neutral 

Link http://mediaindonesia.com/humaniora/496108/jepang-serap-40-ribu-peserta-magang-

dari-indonesia-setiap-tahun 

Summary MENURUT data dari Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri (AP2LN), lebih dari 40 

ribu pemuda dari Indonesia terserap menjadi peserta magang di Jepang per tahunnya. 

Peserta magang yang diberangkatkan ke Jepang berusia dari 18-30 tahun. Antusiasme 

peserta magang dari Indonesia pun kembali meningkat sejak pemerintah Jepang membuka 

kembali program pemagangan pada Maret tahun ini. "Situasi pandemi memang sempat 

membuat kami menunda pengiriman peserta magang ke Jepang. 

 

MENURUT data dari Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri (AP2LN), lebih dari 40 ribu pemuda 

dari Indonesia terserap menjadi peserta magang di Jepang per tahunnya. Peserta magang yang 

diberangkatkan ke Jepang berusia dari 18-30 tahun. Antusiasme peserta magang dari Indonesia pun 

kembali meningkat sejak pemerintah Jepang membuka kembali program pemagangan pada Maret tahun 

ini."Situasi pandemi memang sempat membuat kami menunda pengiriman peserta magang ke Jepang. 

Hal ini demi kepentingan kesehatan para peserta magang terlepas dari aturan pemerintah Jepang dan 

pemerintah Indonesia. Puji syukur, ketika penerbangan ke Jepang kembali dibuka pada Maret 2022, 

anggota AP2LN telah menempatkan lebih dari 7.000 peserta magang ke Jepang," ujar Ketua Umum 

AP2LN Firman Budiyanto di sela-sela Halal Bihalal AP2LN dengan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) 

dan Kedutaan Besar Jepang untuk RI di Jakarta, Selasa (31/5).Lebih lanjut, AP2LN menyampaikan 

apresiasi kepada Kedutaan Besar Jepang melalui counsellor Imai Hiroyuki dan Sasaki Hiroki yang telah 

menfasilitasi AP2LN kuota khusus sebanyak 120 permohonan aplikasi visa setiap hari selama dua bulan 

pertama melalui VFS Global, Jakarta.Di masa awal dibukanya perbatasan ke Jepang untuk peserta 

pemagangan, terjadi lonjakan antrean permohonan visa di hampir seluruh Kedutaan Besar Jepang di 

Indonesia. Dewan Pengurus Pusat (DPP) AP2LN juga selalu berupaya memberi layanan terbaik kepada 

para anggota dengan bersinergi dengan beberapa pihak seperti maskapai Garuda Indonesia untuk 

layanan penerbangan bagi para peserta, Bank BNI untuk layanan pembiayaan peserta melalui fasilitas 

KUR yang saat ini sedang kita jajaki, bahkan di tahun ini AP2LN akan membuka kantor perwakilan di 

Jepang."Khusus untuk pembukaan kantor perwakilan AP2LN di Jepang merupakan suatu hal yang cukup 

krusial, karena dapat melayani permasalahan yang terjadi antara anggota AP2LN dengan AO (Accepting 

Organization) di Jepang. Selain itu juga dapat membuka peluang perluasan pasar penempatan bagi para 

peserta pemagangan dari Indonesia, dimana saat ini KBRI kita di Jepang belum memiliki atase 

ketenagakerjaan," tutur Budiyanto menambahkan.AP2LN berharap melalui kegiatan ini, semua para 

pemangku kepentingan (stakeholder) di dunia penempatan peserta pemagangan ke Jepang dapat selalu 

bersinergi untuk bertumbuh lebih kuat dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul.Menurut 

Budiyanto, AP2LN dan anggotanya tidak akan dapat berjalan sendiri tanpa dukungan dari pemerintah 

Indonesia melalui Direktorat Binalavotas di Kemnaker dan pihak lainnya termasuk Perusahaan 

Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang merupakan kakak kandung dari para sending 

organization.P3MI bukanlah kompetitor dari SO dalam Penempatan Peserta Pemagangan atau Tenaga 
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Kerja (Specific Skill Workers/SSW) ke Jepang. Karena pemerintah Indonesia melalui Kemnaker dan Badan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) telah menetapkan tugas, pokok dan fungsinya masing-

masing. P3MI dan SO dapat saling mendukung untuk memenuhi kebutuhan SSW di Perusahaan Jepang 

yang sampai saat ini belum terpenuhi. "Dan Kata kuncinya hanya satu, bersinergi," tutup Budiyanto. (R-

3)AP2LN merupakan asosiasi yang menaungi 135 lembaga pengirim atau Sending Organziation (SO) dari 

seluruh Indonesia. Asosiasi ini telah terbentuk sejak tahun 2013. Adapun peserta magang yang 

diberangkatkan ke Jepang berusia dari 18-30 tahun. Antusiasme peserta magang dari Indonesia pun 

kembali meningkat sejak pemerintah Jepang membuka kembali program pemagangan pada Maret 2022 

lalu.Karena itu, Budiyanto menambahkan, pada kesempatan ini AP2LN ingin menyampaikan apresiasi 

setinggi-tingginya kepada Kedutaan Besar Jepang melalui counsellor, Mr. Imai Hiroyuki dan Mr. Sasaki 

Hiroki, yang telah menfasilitasi AP2LN kuota khusus sebanyak 120 permohonan aplikasi visa setiap hari 

selama dua bulan pertama melalui VFS Global, Jakarta. 
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Title Sebagian Besar ABK Kapal Ikan Tak Bersertifikat Author Medcom.Id Developer 

Media Medcom.id Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Negative 

Link http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/0kpv9lqN-sebagian-besar-abk-kapal-ikan-tak-

bersertifikat 

Summary "Sebagian besar atau 94 persen awak kapal perikanan yang kami survei tidak memiliki 

sertifikat dasar sebagai ABK kapal ikan," kata Koordinator Nasional DFW Indonesia Moh Abdi 

Suhufan di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa, 31 Mei 2022. Hasilnya ditemukan bahwa 

sebagian besar ABK di kapal ikan dalam negeri belum bersertifikat yang menjadi prasyarat 

bekerja di laut. 

 

Lembaga pemerhati kelautan Destructive Fishing Watch (DFW) melakukan kajian di Pelabuhan Perikanan 

Samudera Muara Baru, Jakarta. Hasilnya ditemukan bahwa sebagian besar ABK di kapal ikan dalam negeri 

belum bersertifikat yang menjadi prasyarat bekerja di laut."Sebagian besar atau 94 persen awak kapal 

perikanan yang kami survei tidak memiliki sertifikat dasar sebagai ABK kapal ikan," kata Koordinator 

Nasional DFW Indonesia Moh Abdi Suhufan di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa, 31 Mei 

2022.Menurutnya, hal tersebut sungguh ironis karena kondisi itu dinilai akan berdampak kepada aspek 

keselamatan dan kesejahteraan awak kapal perikanan dalam pekerjaan mereka.Untuk itu, ujar dia, 

otoritas terkait yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) perlu melakukan koordinasi, pengawasan bersama atau inspeksi, dan memberikan sanksi 

kepada pemilik kapal dan perusahaan yang mempekerjakan awak kapal perikanan yang tidak memiliki 

sertifikat.Abdi mengungkapkan sertifikat yang dimaksud adalah Sertifikat Keselamatan Dasar Perikanan 

atau BST-Fisheries. Kondisi ini dinilai tidak sesuai dengan ketentuan PP 27/2021 tentang Penyelenggaraan 

Bidang Kelautan dan Permen KP No 33/2021 tentang Tata Kelola Pengawakan Kapal 

Perikanan."Ketentuan pasal 118, Permen KP No 33/2021 menyebutkan AKP yang bekerja di kapal ikan 

ukuran 30-300 GT wajib memiliki BST-F," kata Abdi.Survei tersebut, lanjut dia, juga menemukan 27 

persen ABK tidak mengetahui manfaat sertifikasi, padahal sertifikasi ini penting sebagai bukti eksistensi 

mereka sebagai awak kapal perikanan.Peneliti DFW Indonesia Imam Trihatmadja meminta KKP dan 

Kemenaker melakukan aktivitas pengawasan bersama dalam bentuk inspeksi terkait kondisi kerja awak 

kapal perikanan di PPS Muara Baru."Jumlah pekerja ABK di Muara Baru diperkirakan mencapai 40.000 

orang dan merupakan etalase pelabuhan perikanan modern di Indonesia, sehingga upaya pembenahan 

perlu mulai dari sana" kata Imam.Ia berpendapat masalah sertifikasi ABK ini menjadi penting karena 

terkait dengan keselamatan dan kompetensi ABK yang bekerja di kapal ikan.Menurut data Organisasi 

Buruh Internasional, setidaknya 24 ri u orang meninggal dan 24 juta orang terluka setiap tahun di kapal 

penangkap ikan komersial."Di Indonesia setiap tahun kurang lebih 100 orang nelayan dan ABK yang 

mengalami kecelakaan kerja ketika melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut," kata Imam. 
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Title PLN dan Mitra Kolaborasi Terapkan Sistem Manajemen Anti 

Penyuapan Guna Ciptakan Iklim Usaha yang Sehat dan Bersih - 

Altumnews.com 

Author Name 

Media Altumnews.com Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Positive 

Link http://altumnews.com/2022/05/31/pln-dan-mitra-kolaborasi-terapkan-sistem-

manajemen-anti-penyuapan-guna-ciptakan-iklim-usaha-yang-sehat-dan-bersih 

Summary Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) juga mendorong semua pihak baik 

PLN atau Vendor/Mitra dapat melaksanakan prinsip 4 NO's yaitu No Bribery 

(hindari/menolak segala bentuk suap menyuap dan pemerasan), No Kickback 

(hindari/menolak meminta komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam 

bentuk lainnya), No Gift (hindari/menolak penerimaan/ pemberian hadiah atau gratifikasi 

yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku) dan No Luxurious 

Hospitality (hindari/menolak penyambutan dan jamuan yang berlebihan). I Gede Agung 

Sindu Putra, General Manager PLN UID Lampung mengatakan bahwa sejalan dengan visi dan 

misi PLN, pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan akan mendorong PLN menjadi 

lebih lincah, lebih efektif dan lebih optimal. Hal itu dilakukan guna memastikan berjalannya 

implementasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di lingkungan PLN UID 

Lampung. Sehingga diharapkan dapat tercipta iklim usaha yang sehat dan bersih. 

 

ALTUMNEWS.Com, BANDARLAMPUNG - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung kembali 

menyelenggarakan Collective Action pada hari Jumat, 27 Mei 2022. Hal itu dilakukan guna memastikan 

berjalannya implementasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di lingkungan PLN UID 

Lampung. Sehingga diharapkan dapat tercipta iklim usaha yang sehat dan bersih. Collective Action 

merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan setiap semester dengan melibatkan seluruh 

Vendor/Mitra Kerja PLN UID Lampung. I Gede Agung Sindu Putra, General Manager PLN UID Lampung 

mengatakan bahwa sejalan dengan visi dan misi PLN, pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan 

akan mendorong PLN menjadi lebih lincah, lebih efektif dan lebih optimal. Penerapan SMAP (Sistem 

Manajemen Anti Penyuapan) juga mendorong semua pihak baik PLN atau Vendor/Mitra dapat 

melaksanakan prinsip 4 NO's yaitu No Bribery (hindari/menolak segala bentuk suap menyuap dan 

pemerasan), No Kickback (hindari/menolak meminta komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang 

dan dalam bentuk lainnya), No Gift (hindari/menolak penerimaan/ pemberian hadiah atau gratifikasi 

yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku) dan No Luxurious Hospitality 

(hindari/menolak penyambutan dan jamuan yang berlebihan). Saat ini, Dia juga mengungkapkan bahwa 

PLN UID Lampung telah memiliki Sistem Manajemen Terintegrasi. Sebagai perusahaan yang profesional, 

dia menambahkan bahwa manajemen PLN harus memastikan semua proses bisnisnya telah memiliki 

standar mutu yang terbaik yang sesuai dengan ISO 9001. Selain itu, Sindu (panggilan) juga berterima kasih 

atas dukungan seluruh Mitra/Vendor yang telah dapat mempertahankan zero accident atau nihil 

kecelakaan kerja. Sehingga, hal itu menjadikan PLN UID Lampung menerima penghargaan dari 

Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia atas usaha mempertahankan zero accident. 
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Title Menaker dan delegasi tripartit Indonesia akan hadiri ILC 

di Swiss 

Author Prisca Triferna 

Violleta 

Media Antara Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Neutral 

Link http://www.antaranews.com/berita/2912213/menaker-dan-delegasi-tripartit-indonesia-

akan-hadiri-ilc-di-swiss 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah bersama delegasi tripartit Indonesia akan 

menghadiri Konferensi Ketenagakerjaan Internasional atau International Labour Conference 

(ILC) ke-110 pada 6-11 Juni 2022 di Swiss dan dihadiri oleh anggota Organisasi Perburuhan 

Internasional (International Labour Organization/ILO) secara terbatas. Beliau diagendakan 

akan menyampaikan pernyataan nasional Indonesia pada sesi pleno," tutur Anwar. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah bersama delegasi tripartit Indonesia akan menghadiri 

Konferensi Ketenagakerjaan Internasional atau International Labour Conference (ILC) ke-110 pada 6-11 

Juni 2022 di Swiss dan dihadiri oleh anggota Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour 

Organization/ILO) secara terbatas.Dalam keterangan tertulis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

yang diterima di Jakarta, Selasa, Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan sejak pandemi COVID-19 

penyelenggaraan ILC dilakukan secara virtual. Namun, untuk tahun ini dengan kondisi pandemi yang 

membaik, maka ILC diselenggarakan secara hybrid dengan pembatasan jumlah kehadiran fisik 

delegasi."Untuk itu dapat kami sampaikan bahwa pada ILC ke-110 ini, rencananya Ibu menteri akan hadir 

secara fisik. Beliau diagendakan akan menyampaikan pernyataan nasional Indonesia pada sesi pleno," 

tutur Anwar.ILC merupakan pertemuan rutin dan forum tertinggi ILO yang menetapkan kebijakan 

internasional mengenai ketenagakerjaan dan diselenggarakan setiap tahun sekali di Jenewa, 

Swiss.Pertemuan ILC dihadiri perwakilan tripartit, yaitu pemerintah, pengusaha dan pekerja dari seluruh 

negara anggota ILO, yang saat ini berjumlah sebanyak 187 negara anggota.Agenda pertemuan ILC terbagi 

menjadi agenda tetap yang terdiri dari Laporan Ketua Governing Body (GB) ILO dan Dirjen ILO, 

pembahasan usulan program dan anggaran ILO, serta informasi dan laporan mengenai konvensi dan 

rekomendasi.Untuk tahun ini, kata Anwar, pertemuan ILC memasuki sesi ke-110 dengan rangkaian 

pertemuan terdiri dari sesi pleno, serangkaian pertemuan komite, kelompok, GB ke-344 Bis Session dan 

GB ke-345."Setiap delegasi memiliki hak bersuara dan hak mengungkapkan pendapat yang sama untuk 

membahas isu-isu terkini yang dihadapi dunia ketenagakerjaan," katanya.Anwar mengatakan dalam 

rangkaian ILC ke-110 di Jenewa diagendakan Menaker Ida Fauziyah akan menghadiri Pertemuan Tahunan 

Non-Aligned Movement Labour Ministers (NAM) atau yang dikenal sebagai Gerakan Non-Blok (GNB).Dia 

berharap dalam mengikuti sidang ILC ke-110, delegasi tripartit Indonesia dapat tetap serius dan 

berpartisipasi aktif dalam setiap agenda ILC."Kemudian dalam menanggapi isu-isu ketenagakerjaan yang 

dibahas pada ILC ke-110 ini, kita harus tetap mempromosikan upaya-upaya mitigasi yang telah 

dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, khususnya kebijakan dan program dari Kementerian 

Ketenagakerjaan dan kebijakan-kebijakan nasional lainnya dalam ketenagakerjaan," demikian Anwar 

Sanusi. 
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Title Benarkan Ucapan Bang Yos Soal TKA China, Roy Suryo: Sis Grace 

Bela Apa? 

Author Editor 

Media Warta Ekonomi Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Positive 

Link http://wartaekonomi.co.id/read417993/benarkan-ucapan-bang-yos-soal-tka-china-roy-

suryo-sis-grace-bela-apa 

Summary Mantan Menpora Roy Suryo membenarkan pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta, 

Sutiyoso atau Bang Yos, soal keberadaan TKA China di Indonesia. "Apa yg disampaikan Bang 

Yos soal 'TKA China' ini memang Benar & Patut diwaspadai, Meski telat krn sdh Ribuan yg 

datang,' kata Roy Suryo dikutip Fajar.co.id di akun Twitternya, Selasa (31/5/2022). 

Menurutnya, ancaman keberadaan TKA China itu benar adanya. Dia kemudian menyindir 

mantan Ketua Umum PSI, Grace Natalie, yang menyebut mantan Kepala Badan Intelijen (BIN) 

rasis soal TKA China. 

 

Mantan Menpora Roy Suryo membenarkan pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso atau 

Bang Yos, soal keberadaan TKA China di Indonesia.Menurutnya, ancaman keberadaan TKA China itu 

benar adanya. Bahkan, bisa mengambil hak tenaga kerja lokal Indonesia."Apa yg disampaikan Bang Yos 

soal 'TKA China' ini memang Benar & Patut diwaspadai, Meski telat krn sdh Ribuan yg datang,' kata Roy 

Suryo dikutip Fajar.co.id di akun Twitternya, Selasa (31/5/2022). "Disamping mengambil Hak TKI utk jadi 

Pekerja, Faktanya mereka2 adalah Unskilled Labour yg secara UU tdk boleh didatangkan," sambungnya. 

Dia kemudian menyindir mantan Ketua Umum PSI, Grace Natalie, yang menyebut mantan Kepala Badan 

Intelijen (BIN) rasis soal TKA China. "Jadi ini Sis Grace bela Apa? AMBYAR," sindir mantan kader Partai 

Demokrat itu. Sebelumnya, pernyataan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso soal 

ancaman China direspons Grace Natalie. Bang Yos panjang lebar berbicara mengenai ancaman China dan 

Tenaga Kerja Asing China yang intinya adalah kekhawatiran akan bertambahnya jumlah mereka ke Tanah 

Air. Sayangnya, bagi sejumlah pihak penjelasan eks Gubernur DKI Jakarta ini dianggap bernada rasis. 

Salah satu pihak yang berpendapat demikian adalah eks Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 

tersebut. Menurut Grace, isu ini sudahlah "lagu lama" yang terus-terusan diangkat. Jumlah TKA 

menurutnya dengan mengutip data tenaga kerja dari Kementerian Tenaga Kerja tidaklah terlalu 

banyak."Jadi kecil banget jumlahnya tidak sampai 1 persen," ujar Grace dikutip dari YouTube Cokro TV, 

beberapa waktu lalu. 
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Title Delegasi Perwakilan Tripartit Indonesia Akan Ikuti Konferensi ILC 

ke-110 di Swiss 

Author _noname 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Neutral 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/05/delegasi-perwakilan-tripartit-indonesia.html 

Summary Delegasi Perwakilan Tripartit Indonesia Akan Ikuti Konferensi ILC ke-110 di Swiss. Kemudian 

dalam menanggapi isu-isu ketenagakerjaan yang dibahas pada ILC ke-110 ini, kita harus tetap 

mempromosikan upaya-upaya mitigasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, 

khususnya kebijakan dan program dari Kementerian Ketenagakerjaan dan kebijakan-

kebijakan nasional lainnya dalam ketenagakerjaan," pungkas Anwar Sanusi. Jakarta, 

Wartapembaruan.co.id- Delegasi Indonesia akan mengikuti Konferensi Ketenagakerjaan 

Internasional atau International Labour Conference (ILC) ke-110. Sidang Pleno akan 

dilaksanakan pada 6 s.d 11 Juni 2022 secara hybrid, di mana Sidang Pleno akan dihadiri 

langsung oleh anggota-anggota ILO secara terbatas di Jenewa, Swiss, dan sisanya akan 

mengikuti melalui sambungan video. 

 

 

 

Delegasi Perwakilan Tripartit Indonesia Akan Ikuti Konferensi ILC ke-110 di SwissJakarta, 

Wartapembaruan.co.id - Delegasi Indonesia akan mengikuti Konferensi Ketenagakerjaan Internasional 

atau International Labour Conference (ILC) ke-110. Sidang Pleno akan dilaksanakan pada 6 s.d 11 Juni 

2022 secara hybrid, di mana Sidang Pleno akan dihadiri langsung oleh anggota-anggota ILO secara 

terbatas di Jenewa, Swiss, dan sisanya akan mengikuti melalui sambungan video."Seperti yang kita 

ketahui bersama, sejak Pandemi COVID-19, penyelenggaraan ILC dilakukan secara virtual, namun untuk 

tahun ini dan seiring kondisi pandemi yang membaik, maka ILC diselenggarakan secara hybrid dengan 

pembatasan jumlah kehadiran fisik delegasi. Untuk itu dapat kami sampaikan bahwa pada ILC ke-110 ini, 

rencananya Ibu Menteri akan hadir secara fisik. Beliau diagendakan akan menyampaikan pernyataan 

nasional Indonesia pada sesi pleno," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (31/5/2022).Menurut Anwar Sanusi, ILC 

merupakan pertemuan rutin dan forum tertinggi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional atau 

International Labour Organizational (ILO), yang menetapkan kebijakan internasional mengenai 

ketenagakerjaan dan diselenggarakan setiap tahun sekali di Jenewa, Swiss. "Pertemuaan ILC dihadiri oleh 
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perwakilan tripartit (perwakilan pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh) dari seluruh negara 

anggota ILO, yang saat ini berjumlah sebanyak 187 negara anggota," ujar Anwar.Anwar Sanusi 

menjelaskan, agenda pertemuan ILC terbagi menjadi agenda tetap yang terdiri dari Laporan Ketua 

Governing Body (GB) ILO dan Dirjen ILO; Pembahasan usulan program dan anggaran ILO; serta Informasi 

dan laporan mengenai Konvensi dan Rekomendasi. Untuk tahun ini, pertemuan ILC memasuki sesi ke-

110, dimana rangkaian pertemuan terdiri dari sesi pleno, serangkaian pertemuan komite, group, GB ke-

344 bis Session dan GB ke-345."Setiap delegasi memiliki hak bersuara dan hak mengungkapkan pendapat 

yang sama untuk membahas isu-isu terkini yang dihadapi dunia ketenagakerjaan," jelas Anwar.Anwar 

Sanusi menambahkan, pada rangkaian ILC ke-110 di Jenewa juga diagendakan Menaker Ida Fauziyah akan 

menghadiri menghadiri Pertemuan Tahunan Non-Aligned Movement Labour Ministers (NAM) atau yang 

kita kenal dengan Gerakan Non-Blok (GNB)."Kami berharap, dalam mengikuti sidang ILC kali ini Delegasi 

Tripartit Indonesia, nantinya dapat tetap serius dan berpartisipasi aktif dalam setiap agenda ILC. 

Kemudian dalam menanggapi isu-isu ketenagakerjaan yang dibahas pada ILC ke-110 ini, kita harus tetap 

mempromosikan upaya-upaya mitigasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, khususnya 

kebijakan dan program dari Kementerian Ketenagakerjaan dan kebijakan-kebijakan nasional lainnya 

dalam ketenagakerjaan," pungkas Anwar Sanusi. 
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Title ILC Ke-110 di Swiss akan Dihadiri Delegasi Tripartit Indonesia Author _noname 

Media Progresnews.info Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Neutral 

Link http://progresnews.info/2022/05/31/7528 

Summary "Kami berharap, dalam mengikuti sidang ILC kali ini Delegasi Tripartit Indonesia, nantinya 

dapat tetap serius dan berpartisipasi aktif dalam setiap agenda ILC. Kemudian dalam 

menanggapi isu-isu ketenagakerjaan yang dibahas pada ILC ke-110 ini, kita harus tetap 

mempromosikan upaya-upaya mitigasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, 

khususnya kebijakan dan program dari Kementerian Ketenagakerjaan dan kebijakan-

kebijakan nasional lainnya dalam ketenagakerjaan," ujarnya. Delegasi Indonesia akan 

mengikuti Konferensi Ketenagakerjaan Internasional atau International Labour Conference 

(ILC) ke-110. Sidang Pleno akan dilaksanakan pada 6 s.d 11 Juni 2022 secara hybrid, di mana 

Sidang Pleno akan dihadiri langsung oleh anggota-anggota ILO secara terbatas di Jenewa, 

Swiss, dan sisanya akan mengikuti melalui sambungan video. 

 

 

 

Delegasi Indonesia akan mengikuti Konferensi Ketenagakerjaan Internasional atau International Labour 

Conference (ILC) ke-110. Sidang Pleno akan dilaksanakan pada 6 s.d 11 Juni 2022 secara hybrid, di mana 

Sidang Pleno akan dihadiri langsung oleh anggota-anggota ILO secara terbatas di Jenewa, Swiss, dan 

sisanya akan mengikuti melalui sambungan video."Seperti yang kita ketahui bersama, sejak Pandemi 

COVID-19, penyelenggaraan ILC dilakukan secara virtual, namun untuk tahun ini dan seiring kondisi 

pandemi yang membaik, maka ILC diselenggarakan secara hybrid dengan pembatasan jumlah kehadiran 

fisik delegasi. Untuk itu dapat kami sampaikan bahwa pada ILC ke-110 ini, rencananya Ibu Menteri akan 

hadir secara fisik. Beliau diagendakan akan menyampaikan pernyataan nasional Indonesia pada sesi 

pleno," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, melalui Siaran Pers Biro 

Humas Kemnaker, Selasa (31/5/2022).Anwar Sanusi mengatakan, ILC merupakan pertemuan rutin dan 

forum tertinggi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional atau International Labour Organizational (ILO), 

yang menetapkan kebijakan internasional mengenai ketenagakerjaan dan diselenggarakan setiap tahun 

sekali di Jenewa, Swiss. Pertemuaan ILC dihadiri oleh perwakilan tripartit (perwakilan pemerintah, 

pengusaha, dan pekerja/buruh) dari seluruh negara anggota ILO, yang saat ini berjumlah sebanyak 187 

negara anggota.Anwar Sanusi menjelaskan, agenda pertemuan ILC terbagi menjadi agenda tetap yang 



 

258 

 

terdiri dari Laporan Ketua Governing Body (GB) ILO dan Dirjen ILO; Pembahasan usulan program dan 

anggaran ILO; serta Informasi dan laporan mengenai Konvensi dan Rekomendasi. Untuk tahun ini, 

pertemuan ILC memasuki sesi ke-110, dimana rangkaian pertemuan terdiri dari sesi pleno, serangkaian 

pertemuan komite, group, GB ke-344 bis Session dan GB ke-345."Setiap delegasi memiliki hak bersuara 

dan hak mengungkapkan pendapat yang sama untuk membahas isu-isu terkini yang dihadapi dunia 

ketenagakerjaan," katanya.Anwar Sanusi menambahkan, pada rangkaian ILC ke-110 di Jenewa juga 

diagendakan Menaker Ida Fauziyah akan menghadiri menghadiri Pertemuan Tahunan Non-Aligned 

Movement Labour Ministers (NAM) atau yang kita kenal dengan Gerakan Non-Blok (GNB)."Kami 

berharap, dalam mengikuti sidang ILC kali ini Delegasi Tripartit Indonesia, nantinya dapat tetap serius dan 

berpartisipasi aktif dalam setiap agenda ILC. Kemudian dalam menanggapi isu-isu ketenagakerjaan yang 

dibahas pada ILC ke-110 ini, kita harus tetap mempromosikan upaya-upaya mitigasi yang telah 

dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, khususnya kebijakan dan program dari Kementerian 

Ketenagakerjaan dan kebijakan-kebijakan nasional lainnya dalam ketenagakerjaan," ujarnya. 
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Title PLN dan Mitra Kolaborasi Terapkan Sistem Manajemen Anti 

Penyuapan Guna Ciptakan Iklim Usaha yang Sehat dan Bersih 

Author _noname 

Media Lampung Live Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Positive 

Link http://www.lampunglive.com/2022/05/31/pln-dan-mitra-kolaborasi-terapkan-sistem-

manajemen-anti-penyuapan-guna-ciptakan-iklim-usaha-yang-sehat-dan-bersih 

Summary Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) juga mendorong semua pihak baik 

PLN atau Vendor/Mitra dapat melaksanakan prinsip 4 NO's yaitu *No Bribery* 

(hindari/menolak segala bentuk suap menyuap dan pemerasan), *No Kickback* 

(hindari/menolak meminta komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam 

bentuk lainnya), *No Gift* (hindari/menolak penerimaan/ pemberian hadiah atau gratifikasi 

yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku) dan *No Luxurious 

Hospitality* (hindari/menolak penyambutan dan jamuan yang berlebihan). I Gede Agung 

Sindu Putra, General Manager PLN UID Lampung mengatakan bahwa sejalan dengan visi dan 

misi PLN, pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan akan mendorong PLN menjadi 

lebih lincah, lebih efektif dan lebih optimal. Hal itu dilakukan guna memastikan berjalannya 

implementasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di lingkungan PLN UID 

Lampung. Sehingga diharapkan dapat tercipta iklim usaha yang sehat dan bersih. 

 

 

 

Bandar Lampung, 31 Mei 2022PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung kembali 

menyelenggarakan Collective Action pada hari Jumat, 27 Mei 2022.Hal itu dilakukan guna memastikan 

berjalannya implementasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di lingkungan PLN UID 

Lampung. Sehingga diharapkan dapat tercipta iklim usaha yang sehat dan bersih.Collective Action 

merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan setiap semester dengan melibatkan seluruh 

Vendor/Mitra Kerja PLN UID Lampung.I Gede Agung Sindu Putra, General Manager PLN UID Lampung 

mengatakan bahwa sejalan dengan visi dan misi PLN, pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan 

akan mendorong PLN menjadi lebih lincah, lebih efektif dan lebih optimal.Penerapan SMAP (Sistem 

Manajemen Anti Penyuapan) juga mendorong semua pihak baik PLN atau Vendor/Mitra dapat 

melaksanakan prinsip 4 NO's yaitu *No Bribery* (hindari/menolak segala bentuk suap menyuap dan 

pemerasan), *No Kickback* (hindari/menolak meminta komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk 
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uang dan dalam bentuk lainnya), *No Gift* (hindari/menolak penerimaan/ pemberian hadiah atau 

gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku) dan *No Luxurious 

Hospitality* (hindari/menolak penyambutan dan jamuan yang berlebihan).Saat ini, Dia juga 

mengungkapkan bahwa PLN UID Lampung telah memiliki Sistem Manajemen Terintegrasi. Sebagai 

perusahaan yang profesional, dia menambahkan bahwa manajemen PLN harus memastikan semua 

proses bisnisnya telah memiliki standar mutu yang terbaik yang sesuai dengan ISO 9001.Selain itu, Sindu 

(panggilan) juga berterima kasih atas dukungan seluruh Mitra/Vendor yang telah dapat 

mempertahankan zero accident atau nihil kecelakaan kerja. Sehingga, hal itu menjadikan PLN UID 

Lampung menerima penghargaan dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia atas usaha 

mempertahankan zero accident. 
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Title Catat, BLK Makassar Saat Ini Telah Berubah Nama 

Jadi BBPVP - 

Author Penulis Berita Tangerang 

- 

Media Tribun News Makassar Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Neutral 

Link http://makassar.tribunnews.com/2022/05/31/catat-blk-makassar-saat-ini-telah-berubah-

nama-jadi-bbpvp 

Summary Balai Latihan Kerja (BLK) Makassar ternyata telah berubah nama menjadi Balai Besar 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP). Fitroh mengatakan sejak berdiri tahun 1973, 

BBPVP telah terjadi beberapa perubahan nama. BBPVP awalnya bernama Pusat Latihan 

Kejuruan Industri (PLKI). Lalu pada tahun 2006 menjadi BLK I Makassar dan menjadi unit 

pelayanan teknis pusat (UPTP). 

 

 

 

 Balai Latihan Kerja (BLK) Makassar ternyata telah berubah nama menjadi Balai Besar Pelatihan Vokasi 

dan Produktivitas (BBPVP). Perubahan ini berdasarkan nomenklatur Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

(Permenaker) Nomor 1 tahun 2022 yang ditetapkan 2 Februari 2022. Peraturan itu membahas tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan.Hal tersebut 

disampaikan Kepala Balai, Fitroh Hanrahmawan saat Ngobrol Virtual (Ngovi) melalui channel YouTube 

Tribun Timur, Selasa (31/5/2022). Fitroh mengatakan sejak berdiri tahun 1973, BBPVP telah terjadi 

beberapa perubahan nama. BBPVP awalnya bernama Pusat Latihan Kejuruan Industri (PLKI). Kemudian 

tahun 1977 diresmikan menjadi PLKI Ujung Pandang. Selanjutnya, pada 1978 berganti nama menjadi 

Balai Latihan Kejuruan Industri (BLKI) Ujung Pandang. Lalu pada tahun 2006 menjadi BLK I Makassar dan 

menjadi unit pelayanan teknis pusat (UPTP).Berdasarkan peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 21 

tahun 2015, BLK I Makassar mengalami perubahan nomenklatur menjadi BLK Makassar pada tahun 2015. 

"Terbaru tahun ini kembali berubah nama menjadi BBPVP ," katanya. "Seiring perubahan nama, juga 

terjadi perubahan eselonisasi dari 3 menjadi 2," sambungnya. Fitroh menyebutkan BBPVP memiliki tugas 

pokok membina empat provinsi di Sulawesi. Keempat provinsi tersebut Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, 

Sulteng, dan juga Gorontalo. 
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Title PLN dan Mitra Kolaborasi Terapkan Sistem Manajemen Anti 

Penyuapan Guna Ciptakan Iklim Usaha yang Sehat dan Bersih 

Author Drajat 

Ardiansyah 

Media Medianasional.id Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Positive 

Link http://www.medianasional.id/pln-dan-mitra-kolaborasi-terapkan-sistem-manajemen-anti-

penyuapan-guna-ciptakan-iklim-usaha-yang-sehat-dan-bersih 

Summary Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) juga mendorong semua pihak baik 

PLN atau Vendor/Mitra dapat melaksanakan prinsip 4 NO's yaitu No Bribery 

(hindari/menolak segala bentuk suap menyuap dan pemerasan), *No Kickback* 

(hindari/menolak meminta komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam 

bentuk lainnya), *No Gift* (hindari/menolak penerimaan/ pemberian hadiah atau gratifikasi 

yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku) dan *No Luxurious 

Hospitality* (hindari/menolak penyambutan dan jamuan yang berlebihan). I Gede Agung 

Sindu Putra, General Manager PLN UID Lampung mengatakan bahwa sejalan dengan visi dan 

misi PLN, pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan akan mendorong PLN menjadi 

lebih lincah, lebih efektif dan lebih optimal. Hal itu dilakukan guna memastikan berjalannya 

implementasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di lingkungan PLN UID 

Lampung. Sehingga diharapkan dapat tercipta iklim usaha yang sehat dan bersih. 

 

 

 

 PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung kembali menyelenggarakan Collective Action pada hari 

Jumat, 27 Mei 2022.Hal itu dilakukan guna memastikan berjalannya implementasi SNI ISO 37001:2016 

Sistem Manajemen Anti Penyuapan di lingkungan PLN UID Lampung. Sehingga diharapkan dapat tercipta 

iklim usaha yang sehat dan bersih.Collective Action merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan setiap 

semester dengan melibatkan seluruh Vendor/Mitra Kerja PLN UID Lampung.I Gede Agung Sindu Putra, 

General Manager PLN UID Lampung mengatakan bahwa sejalan dengan visi dan misi PLN, pelaksanaan 

Sistem Manajemen Anti Penyuapan akan mendorong PLN menjadi lebih lincah, lebih efektif dan lebih 

optimal.Penerapan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) juga mendorong semua pihak baik PLN 

atau Vendor/Mitra dapat melaksanakan prinsip 4 NO's yaitu No Bribery (hindari/menolak segala bentuk 

suap menyuap dan pemerasan), *No Kickback* (hindari/menolak meminta komisi, tanda terima kasih 

baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya), *No Gift* (hindari/menolak penerimaan/ pemberian 
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hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku) dan *No 

Luxurious Hospitality* (hindari/menolak penyambutan dan jamuan yang berlebihan).Saat ini, Dia juga 

mengungkapkan bahwa PLN UID Lampung telah memiliki Sistem Manajemen Terintegrasi. Sebagai 

perusahaan yang profesional, dia menambahkan bahwa manajemen PLN harus memastikan semua 

proses bisnisnya telah memiliki standar mutu yang terbaik yang sesuai dengan ISO 9001.Selain itu, Sindu 

(panggilan) juga berterima kasih atas dukungan seluruh Mitra/Vendor yang telah dapat 

mempertahankan zero accident atau nihil kecelakaan kerja. Sehingga, hal itu menjadikan PLN UID 

Lampung menerima penghargaan dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia atas usaha 

mempertahankan zero accident. 
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Title Harmonisasi RUU KIA, Aturan Hak Cuti Ibu Melahirkan 6 Bulan 

Masih jadi Sorotan - Harian Terbit 

Author Zahroni Terbit 

Media Harian Terbit Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Negative 

Link http://www.harianterbit.com/nasional/pr-2743502604/harmonisasi-ruu-kia-aturan-hak-

cuti-ibu-melahirkan-6-bulan-masih-jadi-sorotan 

Summary Pada Pasal 5 Ayat 2 RUU KIA tertuang bahwa setiap ibu bekerja berhak untuk mendapatkan 

cuti melahirkan paling sedikit 6 bulan serta adanya masa istirahat bagi ibu yang mengalami 

keguguran. "Mengenai undang-undang tenaga kerja misalnya, di Pasal 5 itu kan, di Ayat 2 

butir B mendapatkan cuti melahirkan paling sedikit 6 bulan. Ia setuju atas aturan hak cuti 

selama 6 bulan bagi ibu bekerja yang melahirkan karena dapat mengakomodasi kebutuhan 

Asi eksklusif pada bayi. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat harmonisasi 

Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) di Gedung Nusantara I, 

Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022). 

 

 

 

 Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat harmonisasi Rancangan Undang-undang Kesejahteraan 

Ibu dan Anak (RUU KIA) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022). Pada rapat 

tersebut, dibahas sejumlah pasal yang terindikasi akan memiliki singgungan dengan aturan-aturan yang 

telah ada, salah satunya terkait hak cuti melahirkan. Pada Pasal 5 Ayat 2 RUU KIA tertuang bahwa setiap 

ibu bekerja berhak untuk mendapatkan cuti melahirkan paling sedikit 6 bulan serta adanya masa istirahat 

bagi ibu yang mengalami keguguran. Anggota Baleg DPR RI Sondang Tiar Debora Tampubolon 

mengingatkan perlunya telaah lebih lanjut apakah pasal-pasal yang ada di RUU ini bersinggungan 

maupun bertentangan dengan undang-undang lainnya. "Mengenai undang-undang tenaga kerja 

misalnya, di Pasal 5 itu kan, di Ayat 2 butir B mendapatkan cuti melahirkan paling sedikit 6 bulan. Apakah 

di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang terbaru itu tidak bertentangan? Serta dengan kompensasi-

kompensasi yang seharusnya memang sudah didapatkan, supaya ini tidak menjadi kontraproduktif 

dengan undang-undang yang lain," ungkap politisi PDI-Perjuangan tersebut. Hal yang sama juga 

diungkapkan Anggota Baleg DPR RI Saniatul Lativa. Ia setuju atas aturan hak cuti selama 6 bulan bagi ibu 

bekerja yang melahirkan karena dapat mengakomodasi kebutuhan Asi eksklusif pada bayi. Namun, 

politisi Partai Golkar itu juga meminta tenaga ahli Baleg untuk meninjau kembali norma-norma tersebut 
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agar tidak bertabrakan dengan UU Ketenagakerjaan terutama mengenai aturan cuti dan juga upah. 

Diketahui pada Pasal 83 UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tertuang bahwa pekerja/buruh 

perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan 

anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau 

bidan.Dari sisi pengusul, Anggota Baleg DPR RI Luluk Nur Hamidah mengatakan pihaknya telah 

membangun komunikasi informal dengan Kementerian Ketenagakerjaan terkait adanya kemungkinan 

norma-norma yang bersinggungan seperti pada pemenuhan hak cuti melahirkan bagi ibu bekerja. Selain 

itu, ia juga meminta kepada tim ahli untuk kembali menyisir pasal-pasal yang dikhawatirkan akan 

menimbulkan konflik. "Kita juga tetep komunikasi secara informal yang kita lakukan juga dengan 

Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi sebelum ini sampai kepada pembahasan dengan pemerintah, kita 

sudah nyicil duluan nih kira-kira akan ketemu konfliknya di mana atau titik tengahnya dimana," ujar 

politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut. RUU KIA dirancang berdasarkan usul inisiatif dari Fraksi 

Partai Kebangkitan Bangsa. Rancangan undang-undang yang diusulkan pada 17 Desember 2019 ini telah 

masuk dalam Prolegnas 2020-2024 dan selanjutnya akan segera dibahas dan ditetapkan sebagai RUU 

inisiatif DPR. 
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Title Harmonisasi RUU KIA, Aturan Hak Cuti Ibu Melahirkan 6 Bulan 

Masih jadi Sorotan 

Author _noname 

Media Harian Terbit Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Negative 

Link http://www.harianterbit.com/megapolitan/pr-2743502604/harmonisasi-ruu-kia-aturan-

hak-cuti-ibu-melahirkan-6-bulan-masih-jadi-sorotan 

Summary Pada Pasal 5 Ayat 2 RUU KIA tertuang bahwa setiap ibu bekerja berhak untuk mendapatkan 

cuti melahirkan paling sedikit 6 bulan serta adanya masa istirahat bagi ibu yang mengalami 

keguguran. "Mengenai undang-undang tenaga kerja misalnya, di Pasal 5 itu kan, di Ayat 2 

butir B mendapatkan cuti melahirkan paling sedikit 6 bulan. Ia setuju atas aturan hak cuti 

selama 6 bulan bagi ibu bekerja yang melahirkan karena dapat mengakomodasi kebutuhan 

Asi eksklusif pada bayi. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat harmonisasi 

Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) di Gedung Nusantara I, 

Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022). 

 

 

 

 Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat harmonisasi Rancangan Undang-undang Kesejahteraan 

Ibu dan Anak (RUU KIA) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022). Pada rapat 

tersebut, dibahas sejumlah pasal yang terindikasi akan memiliki singgungan dengan aturan-aturan yang 

telah ada, salah satunya terkait hak cuti melahirkan.Pada Pasal 5 Ayat 2 RUU KIA tertuang bahwa setiap 

ibu bekerja berhak untuk mendapatkan cuti melahirkan paling sedikit 6 bulan serta adanya masa istirahat 

bagi ibu yang mengalami keguguran. Anggota Baleg DPR RI Sondang Tiar Debora Tampubolon 

mengingatkan perlunya telaah lebih lanjut apakah pasal-pasal yang ada di RUU ini bersinggungan 

maupun bertentangan dengan undang-undang lainnya."Mengenai undang-undang tenaga kerja 

misalnya, di Pasal 5 itu kan, di Ayat 2 butir B mendapatkan cuti melahirkan paling sedikit 6 bulan. Apakah 

di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang terbaru itu tidak bertentangan? Serta dengan kompensasi-

kompensasi yang seharusnya memang sudah didapatkan, supaya ini tidak menjadi kontraproduktif 

dengan undang-undang yang lain," ungkap politisi PDI-Perjuangan tersebut.Hal yang sama juga 

diungkapkan Anggota Baleg DPR RI Saniatul Lativa. Ia setuju atas aturan hak cuti selama 6 bulan bagi ibu 

bekerja yang melahirkan karena dapat mengakomodasi kebutuhan Asi eksklusif pada bayi. Namun, 

politisi Partai Golkar itu juga meminta tenaga ahli Baleg untuk meninjau kembali norma-norma tersebut 
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agar tidak bertabrakan dengan UU Ketenagakerjaan terutama mengenai aturan cuti dan juga 

upah.Diketahui pada Pasal 83 UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tertuang bahwa 

pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum 

saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter 

kandungan atau bidan.Dari sisi pengusul, Anggota Baleg DPR RI Luluk Nur Hamidah mengatakan pihaknya 

telah membangun komunikasi informal dengan Kementerian Ketenagakerjaan terkait adanya 

kemungkinan norma-norma yang bersinggungan seperti pada pemenuhan hak cuti melahirkan bagi ibu 

bekerja. Selain itu, ia juga meminta kepada tim ahli untuk kembali menyisir pasal-pasal yang 

dikhawatirkan akan menimbulkan konflik."Kita juga tetep komunikasi secara informal yang kita lakukan 

juga dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi sebelum ini sampai kepada pembahasan dengan 

pemerintah, kita sudah nyicil duluan nih kira-kira akan ketemu konfliknya di mana atau titik tengahnya 

dimana," ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.RUU KIA dirancang berdasarkan usul 

inisiatif dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Rancangan undang-undang yang diusulkan pada 17 

Desember 2019 ini telah masuk dalam Prolegnas 2020-2024 dan selanjutnya akan segera dibahas dan 

ditetapkan sebagai RUU inisiatif DPR. 
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Title TKA China Ambil Hak Pekerja Lokal Benar Adanya Author Moeslim Choice 

Media Moeslimchoice.com Reporter  

Date 31 May 2022 Tone Positive 

Link http://www.moeslimchoice.com/read/2022/05/31/65590/tka-china-ambil-hak-pekerja-

lokal-benar-adanya 

Summary Terkait keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) China di Indonesia dinilai bisa mengambil hak 

tenaga kerja lokal, hal tersebut diungkap mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso atau Bang 

Yos. "Apa yg disampaikan Bang Yos soal "TKA China" ini memang Benar & Patut diwaspadai, 

Meski telat krn sdh Ribuan yg datang," kata Roy Suryo di akun Twitternya, Selasa 

(31/5/2022). Dia kemudian menyindir mantan Ketua Umum PSI, Grace Natalie yang 

menyebut mantan Kepala Badan Intelijen (BIN) rasis soal TKA China. Sebelumnya, 

pernyataan mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso soal ancaman China 

direspon Grace Natalie. 

 

 

 

Terkait keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) China di Indonesia dinilai bisa mengambil hak tenaga kerja 

lokal, hal tersebut diungkap mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso atau Bang Yos.Pernyataan tersebut 

dibenarkan oleh mantan Menpora Roy Suryo."Apa yg disampaikan Bang Yos soal "TKA China" ini memang 

Benar & Patut diwaspadai, Meski telat krn sdh Ribuan yg datang," kata Roy Suryo di akun Twitternya, 

Selasa (31/5/2022)."Disamping mengambil Hak TKI utk jadi Pekerja, Faktanya mereka2 adalah Unskilled 

Labour yg secara UU tdk boleh didatangkan," sambungnya.Dia kemudian menyindir mantan Ketua Umum 

PSI, Grace Natalie yang menyebut mantan Kepala Badan Intelijen (BIN) rasis soal TKA China."Jadi ini Sis 

Grace bela Apa?AMBYAR," sindir mantan kader Partai Demokrat itu.Sebelumnya, pernyataan mantan 

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso soal ancaman China direspon Grace Natalie.Bang Yos 

panjang lebar berbicara mengenai ancaman Cina dan Tenaga Kerja Asing Cina yang mana intinya adalah 

kekhawatiran akan bertambahnya jumlah mereka ke tanah air.Sayangnya, bagi sejumlah pihak 

penjelasan eks Gubernur DKI Jakarta ini dianggap bernada rasis.Salah satu pihak yang berpendapat 

demikian adalah eks Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut.Menurut Grace, isu ini 

sudahlah "lagu lama" yang terus-terusan diangkat. Jumlah TKA menurutnya dengan mengutip data 

tenaga kerja dari Kementerian Tenaga Kerja tidaklah terlalu banyak."Jadi kecil banget jumlahnya tidak 

sampai 1 persen," ujar Grace dikutip dari YouTube Cokro TV, beberapa waktu lalu.[irm]  
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