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No Date News Title Page Sentiment Media Summary 

1. 03 

June 

2022 

ORI Terima 2.706 

Aduan Dugaan 

Malaadministrasi 

2 Negative Harian 

Jogja 

ORI Terima 2.706 Aduan Duqaan Malaadministrasi. 

JAKARTA-Sebanyak 2.706 laporan penqaduan dugaan 

malaadministrasi dalam pelayanan publik pada 

triwulan pertama 2022 diterima Ombudsman Rl. "Dari 

jumlah penqaduan tersebut, terdapat 1.766 laporan 

merupakan laporan masyarakat," kata anqqota 

Ombudsman Dadan S. Suharmawijaya di Jakarta, Kamis 

(2/6). Selanjutnya, kata Dadan, sebanyak 893 laporan 

aduan merupakan respons cepat dan 36 laporan 

sebaqai investiqasi atas prakarsa sendiri. 

2. 03 

June 

2022 

Pengusaha-Buruh 

Perlu Dialog 

Intensif 

9 Neutral Kompas . Pengusaha- Buruh Perlu Dialog Intensif. Dialog yang 

ideal tak hanya sekadar antara serikat buruh dan 

manajemen. Agar perundingan hubungan industrial 

berjalan mulus, peran aktif pemerintah juga 

dibutuhkan untuk memfasilitasi terwujudnya dialog 

sosial melalui perangkat hukum dan kelembagaan yang 

memadai. 190627013970Kasus Perselisihan Hubungan 

Industrial di Indonesia Tahun 2021. 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-06-03/HARIAN_JOGJA1/ORI%20Terima%202.706%20Aduan%20Dugaan%20Malaadministrasi=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-06-03/HARIAN_JOGJA1/ORI%20Terima%202.706%20Aduan%20Dugaan%20Malaadministrasi=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-06-03/HARIAN_JOGJA1/ORI%20Terima%202.706%20Aduan%20Dugaan%20Malaadministrasi=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-06-03/KOMPAS1/Pengusaha-Buruh%20Perlu%20Dialog%20Intensif=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-06-03/KOMPAS1/Pengusaha-Buruh%20Perlu%20Dialog%20Intensif=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-06-03/KOMPAS1/Pengusaha-Buruh%20Perlu%20Dialog%20Intensif=1=9=1.jpg
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Summar

y 

ORI Terima 2.706 Aduan Duqaan Malaadministrasi. JAKARTA-Sebanyak 2.706 laporan 

penqaduan dugaan malaadministrasi dalam pelayanan publik pada triwulan pertama 2022 

diterima Ombudsman Rl. "Dari jumlah penqaduan tersebut, terdapat 1.766 laporan merupakan 

laporan masyarakat," kata anqqota Ombudsman Dadan S. Suharmawijaya di Jakarta, Kamis 

(2/6). Selanjutnya, kata Dadan, sebanyak 893 laporan aduan merupakan respons cepat dan 36 

laporan sebaqai investiqasi atas prakarsa sendiri. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-06-03/HARIAN_JOGJA1/ORI%20Terima%202.706%20Aduan%20Dugaan%20Malaadministrasi=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-06-03/HARIAN_JOGJA1/ORI%20Terima%202.706%20Aduan%20Dugaan%20Malaadministrasi=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-06-03/HARIAN_JOGJA1/ORI%20Terima%202.706%20Aduan%20Dugaan%20Malaadministrasi=1=2=1.jpg
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Title Pengusaha-Buruh Perlu Dialog Intensif 

Media Kompas Reporter  

Date 03 June 2022 Tone Neutral 

Page 9 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-06-03/KOMPAS1/Pengusaha-

Buruh%20Perlu%20Dialog%20Intensif=1=9=1.jpg 

Summary . Pengusaha- Buruh Perlu Dialog Intensif. Dialog yang ideal tak hanya sekadar antara serikat 

buruh dan manajemen. Agar perundingan hubungan industrial berjalan mulus, peran aktif 

pemerintah juga dibutuhkan untuk memfasilitasi terwujudnya dialog sosial melalui perangkat 

hukum dan kelembagaan yang memadai. 190627013970Kasus Perselisihan Hubungan 

Industrial di Indonesia Tahun 2021. 

 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-06-03/KOMPAS1/Pengusaha-Buruh%20Perlu%20Dialog%20Intensif=1=9=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-06-03/KOMPAS1/Pengusaha-Buruh%20Perlu%20Dialog%20Intensif=1=9=1.jpg
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Table Of Contents : 02 June 2022 - 03 June 2022 
 

No Date News Title Tone Media Summary 

1. 02 

June 

2022 

LinkAja dan Kemnaker 

kolaborasi dukung program 

TKM Pemula 

Positive Antara Sumbar 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. "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," kata Plt 

Direktur Utama LinkAja Wibawa 

Prasetyawan dalam keterangannya, 

Kamis. 

2. 02 

June 

2022 

112 PMI Asal Kota Mataram 

Dipulangkan 

Neutral Suara Ntb Sejumlah 112 Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) asal Kota Mataram dipulangkan. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, 

H. Rudi Suryawan menyebutkan, data 

pemulangan PMI asal Kota Mataram sejak 

bulan Januari hingga April 2022 mencapai 

112 orang. Kemenaker memulangkan ke 

daerah asal termasuk ke Kota Mataram. 

http://sumbar.antaranews.com/berita/508925/linkaja-dan-kemnaker-kolaborasi-dukung-program-tkm-pemula
http://sumbar.antaranews.com/berita/508925/linkaja-dan-kemnaker-kolaborasi-dukung-program-tkm-pemula
http://sumbar.antaranews.com/berita/508925/linkaja-dan-kemnaker-kolaborasi-dukung-program-tkm-pemula
http://www.suarantb.com/112-pmi-asal-kota-mataram-dipulangkan
http://www.suarantb.com/112-pmi-asal-kota-mataram-dipulangkan
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"Setelah proses penyerahan dari Pemprov 

Nusa Tenggara Barat ke Kota Mataram, 

kami langsung menyerahkan ke 

keluarganya," jelasnya. 

3. 02 

June 

2022 

BSU BPJS Ketenagakerjaan 

2022 Sudah Mau Cair, Cek 

Status Penerima Lewat SMS, 

Begini Caranya 

Neutral Ayo Semarang BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 diprediksi 

tidak lama lagi akan cair ke rekening. 

Program Bantuan Subsidi Upah atau BSU 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 masih terus 

tunggu-tunggu pekerja. Pemerintah 

melalui Kementerian Ketenagakerjan 

(Kemnaker) akan memberikan BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 sebesar Rp1 juta. 

Pemerintah sudah mengalokasikan dana 

sebesar Rp8,8 triliun untuk diguyurkan 

kepada rakyat melalui BSU 2022. 

4. 02 

June 

2022 

Hore! Ini Daftar 7 Bansos yang 

Bakal Cair Juni 2022 

Neutral Newssetup.kon

tan.co.id 

Com dengan judul "7 Bansos yang Akan 

Cair Juni 2022". Com dengan judul "7 

Bansos yang Akan Cair Juni 2022". Lalu, 

bantuan pemerintah apa saja yang akan 

cair pada Juni 2022?. Lalu, bantuan 

pemerintah apa saja yang akan cair pada 

Juni 2022?. 

5. 02 

June 

2022 

Fenomena PHK di Startup, 

Menakar Peluang Kerja Baru 

di Indonesia 

Positive Mediaasuransin

ews.co.id 

Beberapa waktu belakangan ini cukup 

ramai pemberitaan terkait sejumlah 

perusahaan startup yang 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 pada hari ini 

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, namun kurangnya pelamar 

kerja yang berkualitas juga tentu dapat 

http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773510625/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-sudah-mau-cair-cek-status-penerima-lewat-sms-begini-caranya
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773510625/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-sudah-mau-cair-cek-status-penerima-lewat-sms-begini-caranya
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773510625/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-sudah-mau-cair-cek-status-penerima-lewat-sms-begini-caranya
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773510625/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-sudah-mau-cair-cek-status-penerima-lewat-sms-begini-caranya
http://newssetup.kontan.co.id/news/hore-ini-daftar-7-bansos-yang-bakal-cair-juni-2022
http://newssetup.kontan.co.id/news/hore-ini-daftar-7-bansos-yang-bakal-cair-juni-2022
http://mediaasuransinews.co.id/news-in-brief/fenomena-phk-di-startup-menakar-peluang-kerja-baru-di-indonesia
http://mediaasuransinews.co.id/news-in-brief/fenomena-phk-di-startup-menakar-peluang-kerja-baru-di-indonesia
http://mediaasuransinews.co.id/news-in-brief/fenomena-phk-di-startup-menakar-peluang-kerja-baru-di-indonesia
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menghambat pertumbuhan perusahaan di 

Indonesia. 

6. 02 

June 

2022 

Sabar Ya Bun, Aturan Hak Cuti 

Melahirkan Masih jadi Sorotan 

Negative Industry Serta dengan kompensasi-kompensasi 

yang seharusnya memang sudah 

didapatkan, supaya ini tidak menjadi 

kontraproduktif dengan undang-undang 

yang lain," ungkap politisi PDI-Perjuangan 

tersebut. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI 

menggelar rapat harmonisasi Rancangan 

Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan 

Anak (RUU KIA) di Gedung Nusantara I, 

Senayan, Jakarta, seperti dikutip 

industry.co.id, Kamis (2/6/2022). 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. 

7. 02 

June 

2022 

FACHRORI RAIH 

PENGHARGAAN PEMBINA K3 

DARI KEMENTERIAN 

KETENAGAKERJAAN 

Positive Beritaalfath.co

m 

Com Jakarta- Pelaksana Tugas (Plt) 

Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori 

Umar,M.Hum meraih penghargaan 

Pembina Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) Tahun 2018 dari Menteri 

Ketenagakerjaan RI yang diserahkan oleh 

Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Hery 

Sudarmanto di Hotel Bidakara, Jakarta, 

Kamis (9/8/18) malam. Penghargaan 

Pembina K3 diberikan kepada gubernur 

yang telah berhasil melaksanakan 

program pembinaan K3 sehingga 

perusahaan-perusahaan di wilayahnya 

memperoleh Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) 

atau Kecelakaan Nihil sebanyak 0,05 % 

dari jumlah perusahaan yang ada di 

wilayahnya. Provinsi Jambi tiga tahun 

berturut menerima penghargaan sebagai 

pembina K3 dan ditahun 2018 ini ada 15 

provinsi yang memperoleh penghargaan 

http://www.industry.co.id/read/107827/sabar-ya-bun-aturan-hak-cuti-melahirkan-masih-jadi-sorotan
http://www.industry.co.id/read/107827/sabar-ya-bun-aturan-hak-cuti-melahirkan-masih-jadi-sorotan
http://beritaalfath.com/detail/fachrori-raih-penghargaan-pembina-k3-dari-kementerian-ketenagakerjaan
http://beritaalfath.com/detail/fachrori-raih-penghargaan-pembina-k3-dari-kementerian-ketenagakerjaan
http://beritaalfath.com/detail/fachrori-raih-penghargaan-pembina-k3-dari-kementerian-ketenagakerjaan
http://beritaalfath.com/detail/fachrori-raih-penghargaan-pembina-k3-dari-kementerian-ketenagakerjaan
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sebagai Pembina K3. Fachrori menyatakan 

bahwa keselamatan dan kesehatan kerja 

di Provinsi Jambi terus meningkat, dan hal 

itu bisa diwujudkan karena adanya 

kerjasama yang baik dari semua puhak 

terkait, dan semakin meningkatnya 

kesadaran untuk terus meningkatkan K3 

di lingkungan kerja. 

8. 02 

June 

2022 

Sabar Ya Bun, Aturan Hak Cuti 

Melahirkan Masih Bahas di 

DPR 

Neutral Industry Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar 

rapat harmonisasi Rancangan Undang-

undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU 

KIA) di Gedung Nusantara I, Senayan, 

Jakarta, seperti dikutip industry.co.id, 

Kamis (2/6/2022). 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. Hal yang 

sama juga diungkapkan Anggota Baleg 

DPR RI Saniatul Lativa. 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. 

9. 02 

June 

2022 

Menaker Anugerahkan 

Penghargaan Kepada 15 

Gubernur sebagai Pembina K3 

Terbaik, Salah Satunya 

Sulawesi Selatan 

Positive Rakyatsulsel.faj

ar.co.id 

JAKARTA, RAKYATSULSEL.CO- Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

menganugerahkan penghargaan kepada 

15 gubernur sebagai pembina 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 

terbaik di Indonesia. Adapun 15 gubernur 

yang berhasil mendapat penghargaan 

Pembina K3 Terbaik 2022, yaitu Gubernur 

Jawa Timur, Gubernur DKI Jakarta, 

Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur 

Jawa Barat, Gubernur Banten, Gubernur 

Jawa Tengah, Gubernur Kalimantan 

Selatan, Gubernur Sumatera Utara, 

Gubernur Riau, Gubernur Sulawesi 

Selatan, Gubernur Sumatera Selatan, 

Gubernur Sumatera Barat, Gubernur 

Jambi, Gubernur Sulawesi Tenggara, dan 

Gubernur DIY. "Saya memberikan 

http://www.industry.co.id/read/107827/sabar-ya-bun-aturan-hak-cuti-melahirkan-masih-bahas-di-dpr
http://www.industry.co.id/read/107827/sabar-ya-bun-aturan-hak-cuti-melahirkan-masih-bahas-di-dpr
http://www.industry.co.id/read/107827/sabar-ya-bun-aturan-hak-cuti-melahirkan-masih-bahas-di-dpr
http://rakyatsulsel.fajar.co.id/2022/06/02/menaker-anugerahkan-penghargaan-kepada-15-gubernur-sebagai-pembina-k3-terbaik-salah-satunya-sulsel
http://rakyatsulsel.fajar.co.id/2022/06/02/menaker-anugerahkan-penghargaan-kepada-15-gubernur-sebagai-pembina-k3-terbaik-salah-satunya-sulsel
http://rakyatsulsel.fajar.co.id/2022/06/02/menaker-anugerahkan-penghargaan-kepada-15-gubernur-sebagai-pembina-k3-terbaik-salah-satunya-sulsel
http://rakyatsulsel.fajar.co.id/2022/06/02/menaker-anugerahkan-penghargaan-kepada-15-gubernur-sebagai-pembina-k3-terbaik-salah-satunya-sulsel
http://rakyatsulsel.fajar.co.id/2022/06/02/menaker-anugerahkan-penghargaan-kepada-15-gubernur-sebagai-pembina-k3-terbaik-salah-satunya-sulsel
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apresiasi setinggi-tingginya kepada 

gubernur yang telah berhasil membina 

usaha-usaha penerapan K3 di wilayah 

masing-masing maupun kepada 

perusahaan yang memperoleh 

penghargaan K3," kata Menaker Ida 

Fauziyah pada acara Penganugerahan 

Penghargaan K3 2022, di Jakarta, Selasa 

(24/5). Menaker Ida menegaskan 

pemberian penghargaan ini merupakan 

bagian dari upaya Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk terus 

mengkampanyekan K3. 

10. 02 

June 

2022 

Deretan Bansos Juni 2022, Cek 

Info dan Cara Dapatkan 

Bantuan Jutaan Rupiah 

Positive Okezone Bansos Juni 2022 siap dicairkan, mulai dari 

kartu sembako, kartu prakerja sampai BLT 

subsidi gaji dan UMKM. Untuk Kartu 

Prakerja, masyarakat bisa memperhatikan 

syarat berikut seperti WNI berusia 18 

tahun ke atas, tidak sedang menempuh 

pendidikan formal. 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. 

11. 02 

June 

2022 

7 Bansos Ini Bakal Cair Juni 

2022, Bersiap Cek Rekening 

Neutral Kontan Minyak Goreng Dicabut Besok, Selasa 

(31/5), Ekonom Khawatir Harga Naik Lalu, 

bantuan pemerintah apa saja yang akan 

cair pada Juni 2022?. JAKARTA. Ini 

informasi terkini mengenai realisasi 

anggaran Penanganan Covid-19 dan 

Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) 

yang disampaikan pemerintah. 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. 

12. 02 

June 

2022 

BSU 2022 Kapan Cair? Cek 

Terbaru Jadwal Pencairan dari 

Kemnaker, Juga Status 

Penerima di 2 Link Ini 

Negative Sempugi BSU 2022 kapan cair? Ya, pertanyaan 

kapan BSU 2022 cair ramai dituliskan di 

kolom komentar Instagram Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) @kemnaker. 

http://economy.okezone.com/read/2022/06/02/320/2604165/deretan-bansos-juni-2022-cek-info-dan-cara-dapatkan-bantuan-jutaan-rupiah
http://economy.okezone.com/read/2022/06/02/320/2604165/deretan-bansos-juni-2022-cek-info-dan-cara-dapatkan-bantuan-jutaan-rupiah
http://economy.okezone.com/read/2022/06/02/320/2604165/deretan-bansos-juni-2022-cek-info-dan-cara-dapatkan-bantuan-jutaan-rupiah
http://nasional.kontan.co.id/news/7-bansos-ini-bakal-cair-juni-2022-bersiap-cek-rekening
http://nasional.kontan.co.id/news/7-bansos-ini-bakal-cair-juni-2022-bersiap-cek-rekening
http://sempugi.com/bsu-2022-kapan-cair-cek-terbaru-jadwal-pencairan-dari-kemnaker-juga-status-penerima-di-2-link-ini
http://sempugi.com/bsu-2022-kapan-cair-cek-terbaru-jadwal-pencairan-dari-kemnaker-juga-status-penerima-di-2-link-ini
http://sempugi.com/bsu-2022-kapan-cair-cek-terbaru-jadwal-pencairan-dari-kemnaker-juga-status-penerima-di-2-link-ini
http://sempugi.com/bsu-2022-kapan-cair-cek-terbaru-jadwal-pencairan-dari-kemnaker-juga-status-penerima-di-2-link-ini
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Lantas tanggal berapa BSU 2022 cair? 

Berikut Berita Terbaru BSU 2022! 

13. 02 

June 

2022 

LinkAja Kolaborasi dengan 

Kemnaker Dukung Program 

TKM Pemula 

Positive Suara 

Nusantara 

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. Kolaborasi ini 

dilakukan bersama Kemnaker dengan 

menjadi media penyedia jasa pembayaran 

elektronik nasional dalam pencairan dana 

penggantian berbentuk saldo dan voucher 

elektronik LinkAja. "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," kata Plt 

Direktur Utama LinkAja Wibawa 

Prasetyawan dalam keterangannya, Kamis 

(2/6/2022). 

14. 02 

June 

2022 

Benarkah BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Cair 

Juni? Begini Jawaban 

Kemnaker - Ayo Indonesia 

Neutral Ayoindonesia.c

om 

AYOINDONESIA.COM- BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 cair sebentar lagi. 

Lantas, apakah BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Cair bulan ini? 

Namun, secara umum Kemnaker 

memastikan tiga tahapan yang harus 

dijalankan sebelum pencairan BSU BLT 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 dilakukan. 1. 

Kemnaker menyiapkan regulasi teknis 

pelaksanaan BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 dan bekerja sama 

dengan pihak terkait. 

15. 02 

June 

2022 

Hore! BLT Rp1 Juta Bakal Cair 

Lagi, Begini Cara Ceknya 

Neutral Sulselsatu.com Cara cek penerima BLT Gaji Rp1 Juta. 

Pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

gaji Rp1 juta atau Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) 2022 sebentar lagi. Pencairan BLT 

http://koransn.com/linkaja-kolaborasi-dengan-kemnaker-dukung-program-tkm-pemula
http://koransn.com/linkaja-kolaborasi-dengan-kemnaker-dukung-program-tkm-pemula
http://koransn.com/linkaja-kolaborasi-dengan-kemnaker-dukung-program-tkm-pemula
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013512185/benarkah-bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-juni-begini-jawaban-kemnaker
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013512185/benarkah-bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-juni-begini-jawaban-kemnaker
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013512185/benarkah-bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-juni-begini-jawaban-kemnaker
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013512185/benarkah-bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-juni-begini-jawaban-kemnaker
http://www.sulselsatu.com/2022/06/02/ekonomi/hore-blt-rp1-juta-bakal-cair-lagi-begini-cara-ceknya.html
http://www.sulselsatu.com/2022/06/02/ekonomi/hore-blt-rp1-juta-bakal-cair-lagi-begini-cara-ceknya.html
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gaji Rp1 juta akan diberikan kepada 

pekerja dengan berpenghasilan di bawah 

Rp3,5 juta per bulan. Melansir dari 

detikcom, Rabu, (2/6/2022), Staf Khusus 

Menteri Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari 

mengatakan, saat ini proses pencairan BLT 

gaji Rp1 juta ini tinggal menunggu 

persetujuan dari Presiden Joko Widodo 

(Jokowi). 

16. 02 

June 

2022 

Gandeng Kemenaker RI, 

LinkAja Salurkan Dana 

Program Tenaga Kerja Mandiri 

Pemula 

Positive Tribun News 

Batam 

Dalam hal ini, LinkAja telah menyalurkan 

dana penggantian survei kebekerjaan 

serta bantuan penggantian paket data 

Program Tenaga Kerja Mandiri Pemula 

dengan total dana lebih dari Rp 1,5 miliar. 

PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja), 

sebagai layanan transaksi keuangan digital 

yang diprakarsai sinergi BUMN, selalu 

berupaya mendukung program 

pemerintah untuk meningkatkan 

produktivitas para penggunanya (user). 

Dana ini disalurkan kepada lebih dari 

18.000 peserta pelatihan kerja dari 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

RI. "Program kerja sama ini telah 

berlangsung di BLK/BBPLK/BBPP yang 

tersebar di seluruh Indonesia," jelas 

Wibawa. 

17. 02 

June 

2022 

Dalam Tiga Bulan, 

Ombudsman RI Terima 2.706 

Aduan Dugaan 

Maladministrasi Pelayanan 

Publik 

Negative Kompasjakarta.

com 

Omnudsman RI menerima laporan dugaan 

maladministrasi dalam pelayanan publik 

sebanyak 2.706 aduan pada Triwulan I 

2022. Anggota Ombudsman RI Dadang S 

Suharmawijaya mengatakan, jumlah 

laporan tersebut terdiri dari 1.766 laporan 

dari masyarakat, 893 respon cepat dan 36 

laporan investigasi atas prakarsa sendiri. 

Dari jumlah pengaduan tersebut terdapat 

1766 laporan merupakan laporan 

masyarakat, kemudian 893 merupakan 

quick respon, kemudian 36 laporan 

sebagai investigasi atas prakarsa sendiri," 

ujar Dadang dalam sambutan Peluncuran 

Triwulan I Ombudsman RI Tahun 2022 dan 

Penyerahan Piagam Kepatuhan Tahun 

2021 secara daring, Kamis (2/6/2022). 

http://batam.tribunnews.com/2022/06/02/gandeng-kemenaker-ri-linkaja-salurkan-dana-program-tenaga-kerja-mandiri-pemula
http://batam.tribunnews.com/2022/06/02/gandeng-kemenaker-ri-linkaja-salurkan-dana-program-tenaga-kerja-mandiri-pemula
http://batam.tribunnews.com/2022/06/02/gandeng-kemenaker-ri-linkaja-salurkan-dana-program-tenaga-kerja-mandiri-pemula
http://batam.tribunnews.com/2022/06/02/gandeng-kemenaker-ri-linkaja-salurkan-dana-program-tenaga-kerja-mandiri-pemula
http://kompasjakarta.com/2022/06/02/dalam-tiga-bulan-ombudsman-ri-terima-2-706-aduan-dugaan-maladministrasi-pelayanan-publik
http://kompasjakarta.com/2022/06/02/dalam-tiga-bulan-ombudsman-ri-terima-2-706-aduan-dugaan-maladministrasi-pelayanan-publik
http://kompasjakarta.com/2022/06/02/dalam-tiga-bulan-ombudsman-ri-terima-2-706-aduan-dugaan-maladministrasi-pelayanan-publik
http://kompasjakarta.com/2022/06/02/dalam-tiga-bulan-ombudsman-ri-terima-2-706-aduan-dugaan-maladministrasi-pelayanan-publik
http://kompasjakarta.com/2022/06/02/dalam-tiga-bulan-ombudsman-ri-terima-2-706-aduan-dugaan-maladministrasi-pelayanan-publik
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Selain itu, Dadang menuturkan dalam 

rangka mencegah maldministrasi, 

Ombudsman RI menyarankan perbaikan 

pelayanan publik. 

18. 02 

June 

2022 

Dalam Tiga Bulan, 

Ombudsman RI Terima 2.706 

Aduan Dugaan 

Maladministrasi Pelayanan 

Publik 

Negative Suara.com Omnudsman RI menerima laporan dugaan 

maladministrasi dalam pelayanan publik 

sebanyak 2.706 aduan pada Triwulan I 

2022. Anggota Ombudsman RI Dadang S 

Suharmawijaya mengatakan, jumlah 

laporan tersebut terdiri dari 1.766 laporan 

dari masyarakat, 893 respon cepat dan 36 

laporan investigasi atas prakarsa sendiri. 

Dari jumlah pengaduan tersebut terdapat 

1766 laporan merupakan laporan 

masyarakat, kemudian 893 merupakan 

quick respon, kemudian 36 laporan 

sebagai investigasi atas prakarsa sendiri," 

ujar Dadang dalam sambutan Peluncuran 

Triwulan I Ombudsman RI Tahun 2022 dan 

Penyerahan Piagam Kepatuhan Tahun 

2021 secara daring, Kamis (2/6/2022). 

Selain itu, Dadang menuturkan dalam 

rangka mencegah maldministrasi, 

Ombudsman RI menyarankan perbaikan 

pelayanan publik. 

19. 02 

June 

2022 

Ada 2.706 Laporan Dugaan 

Maladministrasi Diterima 

Ombudsman Selama Tiga 

Bulan 

Positive Moeslimchoice.

com 

Pada Triwulan I 2022, Ombudsman RI 

menerima laporan dugaan 

maladministrasi dalam pelayanan publik 

sebanyak 2.706 aduan. Anggota 

Ombudsman RI Dadang S Suharmawijaya 

mengatakan, jumlah laporan tersebut 

terdiri dari 1.766 laporan dari masyarakat, 

893 respon cepat dan 36 laporan 

investigasi atas prakarsa sendiri. 

"Sebanyak 2.706 pengaduan. Dari jumlah 

pengaduan tersebut terdapat 1766 

laporan merupakan laporan masyarakat, 

kemudian 893 merupakan quick respon, 

kemudian 36 laporan sebagai investigasi 

atas prakarsa sendiri," ujar Dadang dalam 

sambutan Peluncuran Triwulan I 

Ombudsman RI Tahun 2022 dan 

Penyerahan Piagam Kepatuhan Tahun 

2021 secara daring, Kamis (2/6/2022). 

http://www.suara.com/news/2022/06/02/124004/dalam-tiga-bulan-ombudsman-ri-terima-2706-aduan-dugaan-maladministrasi-pelayanan-publik
http://www.suara.com/news/2022/06/02/124004/dalam-tiga-bulan-ombudsman-ri-terima-2706-aduan-dugaan-maladministrasi-pelayanan-publik
http://www.suara.com/news/2022/06/02/124004/dalam-tiga-bulan-ombudsman-ri-terima-2706-aduan-dugaan-maladministrasi-pelayanan-publik
http://www.suara.com/news/2022/06/02/124004/dalam-tiga-bulan-ombudsman-ri-terima-2706-aduan-dugaan-maladministrasi-pelayanan-publik
http://www.suara.com/news/2022/06/02/124004/dalam-tiga-bulan-ombudsman-ri-terima-2706-aduan-dugaan-maladministrasi-pelayanan-publik
http://www.moeslimchoice.com/read/2022/06/02/65683/ada-2706-laporan-dugaan-maladministrasi-diterima-ombudsman-selama-tiga-bulan
http://www.moeslimchoice.com/read/2022/06/02/65683/ada-2706-laporan-dugaan-maladministrasi-diterima-ombudsman-selama-tiga-bulan
http://www.moeslimchoice.com/read/2022/06/02/65683/ada-2706-laporan-dugaan-maladministrasi-diterima-ombudsman-selama-tiga-bulan
http://www.moeslimchoice.com/read/2022/06/02/65683/ada-2706-laporan-dugaan-maladministrasi-diterima-ombudsman-selama-tiga-bulan
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20. 02 

June 

2022 

Kartu Prakerja Gelombang 31 

Resmi Ditutup 2 Juni 2022, 

Gelombang 32 Dibuka Kapan? 

- Ayo Cirebon 

Positive Ayo Cirebon Program Kartu Prakerja Gelombang 31 

resmi ditutup 2 Juni 2022. Kapan Kartu 

Prakerja Gelombang 31 cair setelah 

ditutup pada 2 Juni 2022 masih jadi 

pertanyaan. Langsung masuk ke 

dashboard dan klik "Gabung Gelombang" 

sekarang!" demikian disitat dari Instagram 

@prakerja.go.id pada 2 Juni 2022. 

Demikianlah uraian tentang Kartu Prakerja 

Gelombang 31 resmi ditutup 2 Juni 2022, 

gelombang 32 dibuka kapan?. 

21. 02 

June 

2022 

Kapan Bantuan Subsidi Upah 

Tahun 2022 Cair? BSU akan 

Diberikan kepada 8,8 Juta 

Pekerja 

Neutral Tribun News Pemerintah kembali memberikan Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja di tahun 

2022. Kriteria Pekerja Penerima BSU 

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. 

22. 02 

June 

2022 

Dinas Nakertransgi Fasilitasi 

Magang 200 Pencari Kerja 

Positive Berita Jakarta Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 

Energi (Nakertransgi) memulai Kegiatan 

Pemagangan Dalam Negeri Dana 

Dekonsentrasi Tahun 2022 DKI Jakarta. 

Kepala Dinas Nakertransgi DKI Jakarta, 

Andri Yansyah mengatakan, Badan Pusat 

Statistik (BPS) DKI melalui Berita Resmi 

Statistik (BRS) yang dirilis 9 Mei 2022 

menyebut, Tingkat Pengangguran Terbuka 

(TPT) di Jakarta sebesar 8 persen pada 

Februari 2022 atau turun sebesar 0,51 

poin dibandingkan dengan Februari 2021 

sebesar 8,51 persen. Kegiatan yang 

dibiayai Dana Dekonsentrasi (APBN) 

Kementerian Ketenagakerjaan RI ini 

berlangsung mulai 2 Juni-2 November 

2022 dengan jumlah peserta 200 orang 

kategori usia kerja. "Selama Februari 2021 

hingga Februari 2022, jumlah 

pengangguran berkurang 46.000 orang," 

ujarnya saat membuka Kegiatan 

Pemagangan Dalam Negeri Dana 

http://www.ayocirebon.com/umum/pr-943512641/kartu-prakerja-gelombang-31-resmi-ditutup-2-juni-2022-gelombang-32-dibuka-kapan
http://www.ayocirebon.com/umum/pr-943512641/kartu-prakerja-gelombang-31-resmi-ditutup-2-juni-2022-gelombang-32-dibuka-kapan
http://www.ayocirebon.com/umum/pr-943512641/kartu-prakerja-gelombang-31-resmi-ditutup-2-juni-2022-gelombang-32-dibuka-kapan
http://www.ayocirebon.com/umum/pr-943512641/kartu-prakerja-gelombang-31-resmi-ditutup-2-juni-2022-gelombang-32-dibuka-kapan
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/06/02/kapan-bantuan-subsidi-upah-tahun-2022-cair-bsu-akan-diberikan-kepada-88-juta-pekerja
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/06/02/kapan-bantuan-subsidi-upah-tahun-2022-cair-bsu-akan-diberikan-kepada-88-juta-pekerja
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/06/02/kapan-bantuan-subsidi-upah-tahun-2022-cair-bsu-akan-diberikan-kepada-88-juta-pekerja
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/06/02/kapan-bantuan-subsidi-upah-tahun-2022-cair-bsu-akan-diberikan-kepada-88-juta-pekerja
http://www.beritajakarta.id/read/100301/dinas-nakertransgi-fasilitasi-magang-200-pencari-kerja
http://www.beritajakarta.id/read/100301/dinas-nakertransgi-fasilitasi-magang-200-pencari-kerja
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Dekonsentrasi Tahun 2022 DKI Jakarta di 

Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) 

Jakarta Timur, Kamis (2/6). 

23. 02 

June 

2022 

Info Terbaru Pencairan BSU 

2022, Lengkap dengan Syarat 

dan Cara Cek Penerima secara 

Online 

Positive Pikiran Rakyat 

Depok 

Simak informasi terbaru BSU 2022 yang 

tak kunjung cair, lengkap dengan syarat 

dan cara cek penerima secara online. 

Menurut keterangan Kemnaker, pihaknya 

masih merampungkan regulasi teknis 

pelaksanaan BSU 2022 dengan 

berkoordinasi dengan Kemenkeu, BPJS 

Ketenagakerjaan, dan Bank Himbara 

sebagai penyalur. Namun hingga Juni 

2022, belum ada informasi terbaru kapan 

sebenarnya BSU 2022 akan cair. Saat ini, 

pemerintah tengah meninjau kembali 

serangkaian aturan dan mekanisme 

penyaluran BSU 2022. 

24. 02 

June 

2022 

BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 

2022 Rp8,8 Triliun Kapan Cair, 

Ya? Cek Daftar Penerima via 3 

Link Ini - Ayo Indonesia 

Negative Ayoindonesia.c

om 

AYOINDONESIA.COM- BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 kapan cair, ya? Ini 

merupakan imbas kabar pencairan BSU 

BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 pada April 

lalu, namun hingga masuk bulan Juni 

belum juga terlihat batang hidungnya. 

Pemerintah melalui Kemnaker 

menggelontorkan dana sebesar Rp8,8 

triliun untuk program BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 yang kini 

pencairannya dinantikan para pekerja. 

Kemnaker menargetkan 8,8 juta pekerja 

sebagai penerima dana bantuan subsidi 

upah atau BSU 2022. 

25. 02 

June 

2022 

Kemenaker Sebut Dua 

Perusahaan Kuwait Cari 250 

Pekerja Indonesia 

Neutral Suara.com Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) mengungkapkan terdapat 

dua perusahaan asal Kuwait yang tertarik 

merekrut 250 orang Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) untuk bekerja di bidang 

Hotel, Restoran, dan Kafe (Horeka). "Gaji 

bagi PMI yang bekerja di Kuwait sangat 

menjanjikan mengingat dua perusahaan 

Horeka tersebut merupakan perusahaan 

besar yang dikelola secara profesional. 

Proses rekrutmen untuk 200 PMI di 

Alghanim Industries F&B Devision dan 50 

PMI New Grand Haytt Hotel Kuwait ini 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094626442/info-terbaru-pencairan-bsu-2022-lengkap-dengan-syarat-dan-cara-cek-penerima-secara-online
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094626442/info-terbaru-pencairan-bsu-2022-lengkap-dengan-syarat-dan-cara-cek-penerima-secara-online
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094626442/info-terbaru-pencairan-bsu-2022-lengkap-dengan-syarat-dan-cara-cek-penerima-secara-online
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094626442/info-terbaru-pencairan-bsu-2022-lengkap-dengan-syarat-dan-cara-cek-penerima-secara-online
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013512785/bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp88-triliun-kapan-cair-ya-cek-daftar-penerima-via-3-link-ini
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013512785/bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp88-triliun-kapan-cair-ya-cek-daftar-penerima-via-3-link-ini
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013512785/bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp88-triliun-kapan-cair-ya-cek-daftar-penerima-via-3-link-ini
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013512785/bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp88-triliun-kapan-cair-ya-cek-daftar-penerima-via-3-link-ini
http://www.suara.com/bisnis/2022/06/02/141441/kemenaker-sebut-dua-perusahaan-kuwait-cari-250-pekerja-indonesia
http://www.suara.com/bisnis/2022/06/02/141441/kemenaker-sebut-dua-perusahaan-kuwait-cari-250-pekerja-indonesia
http://www.suara.com/bisnis/2022/06/02/141441/kemenaker-sebut-dua-perusahaan-kuwait-cari-250-pekerja-indonesia
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diawali dengan interview pada 29- 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). 

26. 02 

June 

2022 

200 Pencari Kerja Difasilitasi 

Magang oleh Dinas 

Nakertransgi 

Positive Kastara Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan 

Energi (Nakertransgi) memulai Kegiatan 

Pemagangan Dalam Negeri Dana 

Dekonsentrasi Tahun 2022 DKI Jakarta. 

Kepala Dinas Nakertransgi DKI Jakarta 

Andri Yansyah mengatakan, Badan Pusat 

Statistik (BPS) DKI melalui Berita Resmi 

Statistik (BRS) yang dirilis 9 Mei 2022 

menyebut, Tingkat Pengangguran Terbuka 

(TPT) di Jakarta sebesar 8 persen pada 

Februari 2022 atau turun sebesar 0,51 

poin dibandingkan dengan Februari 2021 

sebesar 8,51 persen. Kegiatan yang 

dibiayai Dana Dekonsentrasi (APBN) 

Kementerian Ketenagakerjaan RI ini 

berlangsung mulai 2 Juni-2 November 

2022 dengan jumlah peserta 200 orang 

kategori usia kerja. "Selama Februari 2021 

hingga Februari 2022, jumlah 

pengangguran berkurang 46.000 orang," 

ujarnya saat membuka Kegiatan 

Pemagangan Dalam Negeri Dana 

Dekonsentrasi Tahun 2022 DKI Jakarta di 

Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) 

Jakarta Timur, Kamis (2/6). 

27. 02 

June 

2022 

Kemnaker: Pelatihan Vokasi 

Jawab Tantangan Pekerja 

Pasca Pandemi 

Neutral Liputan 6 Tantangan sektor ketenagakerjaan 

menjadi perhatian berbagai pihak 

termasuk Kementerian Ketenagakerjaan. 

Peralihan tenaga kerja yang terdampak 

digitalisasi, salah satunya, menuntut 

tenaga kerja perlu memiliki kecakapan 

lebih. Direktur Jenderal Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial 

Kemnaker Indah Anggoro Putri 

mengungkap digitalisasi memiliki dampak 

tersendiri terhadap iklim ketenagakerjaan. 

Ia memandang ada dua sisi yang jadi 

dampak dari kemajuan zaman saat ini. 

http://kastara.id/02/06/2022/200-pencari-kerja-difasilitasi-magang-oleh-dinas-nakertransgi
http://kastara.id/02/06/2022/200-pencari-kerja-difasilitasi-magang-oleh-dinas-nakertransgi
http://kastara.id/02/06/2022/200-pencari-kerja-difasilitasi-magang-oleh-dinas-nakertransgi
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4976744/kemnaker-pelatihan-vokasi-jawab-tantangan-pekerja-pasca-pandemi
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4976744/kemnaker-pelatihan-vokasi-jawab-tantangan-pekerja-pasca-pandemi
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4976744/kemnaker-pelatihan-vokasi-jawab-tantangan-pekerja-pasca-pandemi
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28. 02 

June 

2022 

Loker Juni 2022 Samarinda: 

BFI Finance Buka Lowongan 

Minimal S1 Semua Jurusan, 

Cek Kualifikasinya 

Neutral Pikiran Rakyat 

Bekasi 

Masyarakat Samarinda, Kalimanan Timur 

yang sedang mencari kerja pada bulan 

Juni 2022 bisa simak artikel ini. Pasalnya 

dalam artikel ini akan dibagikan sebuah 

kabar gembira bagi masyarakat 

Samarinda, Kalimanan Timur yang 

mencari kerja pada Juni 2022. Lowongan 

kerja yang dibuka PT BFI Finance 

Indonesia Tbk ini bisa dilamar oleh 

masyarakat Samarinda, Kalimanan 

Timurdan sekitarnya. Posisi Marketing 

Corporate Executive yang dibuka PT BFI 

Finance Indonesia Tbk untuk penempatan 

Sungai Pinang, Samarinda, Kalimanan 

Timur. 

29. 02 

June 

2022 

Kepala BP2MI klarifikasi isu 

penundaan keberangkatan 

PMI ke Malaysia 

Positive Antara Hanya 125 orang yang memenuhi syarat 

menjalani OPP Jakarta (ANTARA)- Kepala 

Badan Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani 

menjelaskan bahwa penundaan 

keberangkatan 148 calon pekerja migran 

Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat 

ke Malaysia disebabkan salah satunya 

karena visa yang digunakan untuk 

berangkat tidak menggunakan visa kerja. 

23 orang dari 148 calon PMI yang akan 

berangkat belum memenuhi syarat atau 

perlu melakukan perbaikan dokumen lain 

untuk mengikuti OPP. Dalam konferensi 

pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Kamis, ia 

menjelaskan bahwa keberangkatan tidak 

bisa dilakukan salah satunya karena 

orientasi pra-pemberangkatan (OPP) 

belum dilakukan akibat faktor dokumen 

yang belum sesuai syarat seperti tertuang 

di peraturan perundang-undangan, 

khususnya Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI. 

"UPT BP2MI Provinsi Nusa Tenggara Barat 

tidak dapat melakukan OPP dikarenakan 

visa yang digunakan tidak sesuai dengan 

pasal 13 butir f Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2017," katanya. 

http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124626271/loker-juni-2022-samarinda-bfi-finance-buka-lowongan-minimal-s1-semua-jurusan-cek-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124626271/loker-juni-2022-samarinda-bfi-finance-buka-lowongan-minimal-s1-semua-jurusan-cek-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124626271/loker-juni-2022-samarinda-bfi-finance-buka-lowongan-minimal-s1-semua-jurusan-cek-kualifikasinya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124626271/loker-juni-2022-samarinda-bfi-finance-buka-lowongan-minimal-s1-semua-jurusan-cek-kualifikasinya
http://www.antaranews.com/berita/2914941/kepala-bp2mi-klarifikasi-isu-penundaan-keberangkatan-pmi-ke-malaysia
http://www.antaranews.com/berita/2914941/kepala-bp2mi-klarifikasi-isu-penundaan-keberangkatan-pmi-ke-malaysia
http://www.antaranews.com/berita/2914941/kepala-bp2mi-klarifikasi-isu-penundaan-keberangkatan-pmi-ke-malaysia
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30. 02 

June 

2022 

Ombudsman terima 2.706 

aduan dugaan 

malaadministrasi pada 

Triwulan I 

Negative Antara Ombudsman RI menerima sebanyak 2.706 

laporan pengaduan dugaan 

malaadministrasi dalam pelayanan publik 

pada triwulan pertama 2022. Selain itu, 

pada peluncuran laporan Triwulan I 

Ombudsman RI 2022 itu, Dadan 

menyebutkan terdapat 2.564 laporan 

konsultasi nonlaporan dan 596 tembusan. 

Ombudsman RI berharap saran perbaikan 

kepada pemerintah dan lembaga 

mendapat tindak lanjut sebagai upaya 

percepatan peningkatan kualitas 

pelayanan publik sebagai bagian dari 

upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. "Dari jumlah pengaduan 

tersebut, terdapat 1.766 laporan 

merupakan laporan masyarakat," kata 

anggota Ombudsman Dadan S. 

Suharmawijaya di Jakarta, Kamis. 

31. 02 

June 

2022 

Pemerintah Dorong 

Pendidikan Vokasi Hadapi 

Tantangan Akibat Digitalisasi 

Neutral Merdeka Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian 

Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri 

mengungkap, digitalisasi memiliki dampak 

tersendiri terhadap iklim ketenagakerjaan. 

Peralihan tenaga kerja yang terdampak 

digitalisasi, salah satunya menuntut 

tenaga kerja perlu memiliki kecakapan 

lebih. "Post pandemic memaksa kita 

menikmati perubahan yang sangat drastis 

di seluruh elemen kehidupan, utamanya 

di keuangan industri dan ini berdampak 

pada sektor ketenagakerjaan dan 

hubungan industrial," katanya saat 

membuka Seminar Dialog Sosial Apindo, 

Kamis (2/6). Dia menjelaskan, digitalisasi 

yang semakin maju di masa pandemi 

membawa peluang sekaligus tantangan. 

32. 02 

June 

2022 

Mukernas DDI Dibuka Yaqut 

Cholil, Ribuan Peserta 

Berdatangan ke Parepare 

Neutral Pare Pos Sebelumnya, Wali Kota Parepare, Taufan 

Pawe mengaku bangga atas 

penyelenggaraan Mukernas DDI yabg 

digelar di Kota Parepare. Pelaksanaan 

Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) 

Darud Da'wah wal Irsyad (DDI) Tahun 

2022 dipusatkan di Kota Parepare. Dan 

http://www.antaranews.com/berita/2914973/ombudsman-terima-2706-aduan-dugaan-malaadministrasi-pada-triwulan-i
http://www.antaranews.com/berita/2914973/ombudsman-terima-2706-aduan-dugaan-malaadministrasi-pada-triwulan-i
http://www.antaranews.com/berita/2914973/ombudsman-terima-2706-aduan-dugaan-malaadministrasi-pada-triwulan-i
http://www.antaranews.com/berita/2914973/ombudsman-terima-2706-aduan-dugaan-malaadministrasi-pada-triwulan-i
http://www.merdeka.com/uang/pemerintah-dorong-pendidikan-vokasi-hadapi-tantangan-akibat-digitalisasi.html
http://www.merdeka.com/uang/pemerintah-dorong-pendidikan-vokasi-hadapi-tantangan-akibat-digitalisasi.html
http://www.merdeka.com/uang/pemerintah-dorong-pendidikan-vokasi-hadapi-tantangan-akibat-digitalisasi.html
http://parepos.fajar.co.id/2022/06/mukernas-ddi-dibuka-yaqut-cholil-ribuan-peserta-berdatangan-ke-parepare
http://parepos.fajar.co.id/2022/06/mukernas-ddi-dibuka-yaqut-cholil-ribuan-peserta-berdatangan-ke-parepare
http://parepos.fajar.co.id/2022/06/mukernas-ddi-dibuka-yaqut-cholil-ribuan-peserta-berdatangan-ke-parepare
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untuk pelaksanaan Mukernas DDI akan 

dihadiri kurang lebih 2.000 peserta dari 

seluruh wilayah di Indonesia. Pusat 

kegiatan di Kampus IAIN Kota Parepare. 

33. 02 

June 

2022 

Jawaban Kemnaker Soal BSU 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 

Cair Dipotong Admin, Cek 

Kebenarannya 

Neutral Ayo Semarang Ada kabar yang menyebut jika BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 akan dipotong 

admin. Bahkan, disebutkan penerima 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 dipotong admin 

Rp100. 000 untuk asuransi dan syarat 

penarikan uang. Apakah benar BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 cair dipotong 

admin?. Jadi dapat dipastikan jika 

informasi BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 

cair dipotong admin adalah berita bohong 

alias hoaks. 

34. 02 

June 

2022 

Ombudsman terima 2.706 

aduan dugaan 

malaadministrasi selama 

Triwulan I 

Negative Antara Jabar Ombudsman RI menerima sebanyak 2.706 

laporan pengaduan dugaan 

malaadministrasi dalam pelayanan publik 

pada triwulan pertama 2022. Ombudsman 

RI menerima sebanyak 2.706 laporan 

pengaduan dugaan malaadministrasi 

dalam pelayanan publik pada triwulan 

pertama 2022. -Selain itu, pada 

peluncuran laporan Triwulan I 

Ombudsman RI 2022 itu, Dadan 

menyebutkan terdapat 2.564 laporan 

konsultasi nonlaporan dan 596 tembusan. 

-Selain itu, pada peluncuran laporan 

Triwulan I Ombudsman RI 2022 itu, Dadan 

menyebutkan terdapat 2.564 laporan 

konsultasi nonlaporan dan 596 tembusan. 

35. 02 

June 

2022 

148 CPMI asal Nusa Tenggara 

Barat gagal ke Malaysia 

karena tak gunakan visa kerja 

Neutral Antara 

Mataram 

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani 

menjelaskan penundaan keberangkatan 

148 calon pekerja migran Indonesia (PMI) 

asal Nusa Tenggara Barat ke Malaysia 

disebabkan salah satunya karena visa 

yang digunakan untuk berangkat tidak 

menggunakan visa kerja. "UPT BP2MI 

Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak dapat 

melakukan OPP dikarenakan visa yang 

digunakan tidak sesuai dengan pasal 13 

butir f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773513375/jawaban-kemnaker-soal-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-dipotong-admin-cek-kebenarannya
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773513375/jawaban-kemnaker-soal-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-dipotong-admin-cek-kebenarannya
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773513375/jawaban-kemnaker-soal-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-dipotong-admin-cek-kebenarannya
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773513375/jawaban-kemnaker-soal-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-dipotong-admin-cek-kebenarannya
http://jabar.antaranews.com/berita/385449/ombudsman-terima-2706-aduan-dugaan-malaadministrasi-selama-triwulan-i
http://jabar.antaranews.com/berita/385449/ombudsman-terima-2706-aduan-dugaan-malaadministrasi-selama-triwulan-i
http://jabar.antaranews.com/berita/385449/ombudsman-terima-2706-aduan-dugaan-malaadministrasi-selama-triwulan-i
http://jabar.antaranews.com/berita/385449/ombudsman-terima-2706-aduan-dugaan-malaadministrasi-selama-triwulan-i
http://mataram.antaranews.com/berita/196749/148-cpmi-asal-ntb-gagal-ke-malaysia-karena-tak-gunakan-visa-kerja
http://mataram.antaranews.com/berita/196749/148-cpmi-asal-ntb-gagal-ke-malaysia-karena-tak-gunakan-visa-kerja
http://mataram.antaranews.com/berita/196749/148-cpmi-asal-ntb-gagal-ke-malaysia-karena-tak-gunakan-visa-kerja
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2017," katanya. Sementara visa yang 

dimiliki oleh para pekerja tersebut yang 

diversifikasi UPT BP2MI di Nusa Tenggara 

Barat bukan merupakan visa kerja. BP2MI 

berpandangan hal itu bertentangan 

dengan aturan yang ada sehingga UPT di 

Nusa Tenggara Barat belum melakukan 

OPP untuk 148 calon PMI tersebut dan 

mengakibatkan penundaan 

keberangkatan. 

36. 02 

June 

2022 

BSU 2022 BLT Subsidi Gaji 

BPJS Ketenagakerjaan 1 Juta 

Cair Juni? - UPDATE 

KEMNAKER - Ayo Cirebon 

Positive Ayo Cirebon Hingga masuk bulan Juni, para calon 

penerima bantuan subsidi upah masih 

juga mempertanyakan hal yang sama. 

Apakah BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 

2022 Rp1 juta cair Juni? Demikian 

informasi terkait pertanyaan apakah BSU 

BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta 

cair Juni, dilengkapi dengan informasi 

terakhir dari Kemnaker dan link cara cek 

tahapan penyaluran. Pada kenyataannya, 

hingga masuk bulan Juni, pencairan belum 

juga dilakukan. 

37. 02 

June 

2022 

Kemnaker: Dialog Sosial Jadi 

Solusi Selesaikan Masalah 

Hubungan Industrial 

Positive Liputan 6 Tercatat beberapa kali Direktorat Jenderal 

Pembinaan Hubungan Industrial dan 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian 

Ketenagakerjaan memfasilitasi berbagai 

dialog antara pengusaha dan pekerja. 

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). "Ini bisa jadi solusi yang 

konstruktif dalam memperjuangkan 

kepentingan pengusaha dan pekerja dan 

keberlangsungan usaha," katanya saat 

membuka Seminar Dialog Sosial Apindo, 

Rabu (2/6/2022). Dialog sosial dinilai jadi 

http://www.ayocirebon.com/umum/pr-943512239/bsu-2022-blt-subsidi-gaji-bpjs-ketenagakerjaan-1-juta-cair-juni-update-kemnaker
http://www.ayocirebon.com/umum/pr-943512239/bsu-2022-blt-subsidi-gaji-bpjs-ketenagakerjaan-1-juta-cair-juni-update-kemnaker
http://www.ayocirebon.com/umum/pr-943512239/bsu-2022-blt-subsidi-gaji-bpjs-ketenagakerjaan-1-juta-cair-juni-update-kemnaker
http://www.ayocirebon.com/umum/pr-943512239/bsu-2022-blt-subsidi-gaji-bpjs-ketenagakerjaan-1-juta-cair-juni-update-kemnaker
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4976771/kemnaker-dialog-sosial-jadi-solusi-selesaikan-masalah-hubungan-industrial
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4976771/kemnaker-dialog-sosial-jadi-solusi-selesaikan-masalah-hubungan-industrial
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4976771/kemnaker-dialog-sosial-jadi-solusi-selesaikan-masalah-hubungan-industrial
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jalan tengah dalam menyelesaikan 

berabgai masalah hubungan industrial 

antara pengusaha dan buruh. 

38. 02 

June 

2022 

Kemenaker: Dua Perusahaan 

Kuwait Cari 250 Pekerja 

Indonesia 

Neutral Berita Bali Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) mengungkapkan terdapat 

dua perusahaan asal Kuwait yang tertarik 

merekrut 250 orang Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) untuk bekerja di bidang 

Hotel, Restoran, dan Kafe (Horeka). "Gaji 

bagi PMI yang bekerja di Kuwait sangat 

menjanjikan mengingat dua perusahaan 

Horeka tersebut merupakan perusahaan 

besar yang dikelola secara profesional. 

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- 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). 

39. 02 

June 

2022 

Wacana Reshuffle Kabinet 

Mencuat Lagi, Begini Respons 

Mensesneg 

Neutral Akurat.co Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) 

Pratikno menyatakan hingga kini belum 

ada jadwal reshuffle atau perombakan 

menteri kabinet Presiden Joko Widodo 

dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. - 

Mensesneg Bantah Kabar Renggangnya 

Hubungan Jokowi dengan PDIP. - Soal 

Penambahan Wakil Menteri, Mensesneg: 

Hanya Bila Diperlukan. "Sekarang tanggal 

berapa? 

40. 02 

June 

2022 

Dua BPJS Bersinergi Gelar 

Webinar Terkait Kurikulum 

Jaminan Sosial di Pendidikan 

Menengah dan Tinggi 

Positive Liputan 6 BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) 

bersama dengan BPJS Kesehatan dan 

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) 

menggelar webinar Pentingnya Kurikulum 

Jaminan Sosial di Indonesia untuk 

Pendidikan Menengah dan Tinggi. 

"Hadirnya negara melalui kolaborasi dan 

sinergi antar stakeholder yang terkait 

yakni Kemenko PMK, DJSN, Kemendikbud, 

Kemenaker dan Kemenag sangat penting, 

dalam merumuskan dan menyinkronkan 

kebijakan sistem Jaminan Sosial melalui 

http://news.beritabali.com/read/2022/06/02/202206020038/kemenaker-dua-perusahaan-kuwait-cari-250-pekerja-indonesia
http://news.beritabali.com/read/2022/06/02/202206020038/kemenaker-dua-perusahaan-kuwait-cari-250-pekerja-indonesia
http://news.beritabali.com/read/2022/06/02/202206020038/kemenaker-dua-perusahaan-kuwait-cari-250-pekerja-indonesia
http://akurat.co/wacana-reshuffle-kabinet-mencuat-lagi-begini-respons-mensesneg
http://akurat.co/wacana-reshuffle-kabinet-mencuat-lagi-begini-respons-mensesneg
http://akurat.co/wacana-reshuffle-kabinet-mencuat-lagi-begini-respons-mensesneg
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4976855/dua-bpjs-bersinergi-gelar-webinar-terkait-kurikulum-jaminan-sosial-di-pendidikan-menengah-dan-tinggi
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4976855/dua-bpjs-bersinergi-gelar-webinar-terkait-kurikulum-jaminan-sosial-di-pendidikan-menengah-dan-tinggi
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4976855/dua-bpjs-bersinergi-gelar-webinar-terkait-kurikulum-jaminan-sosial-di-pendidikan-menengah-dan-tinggi
http://www.liputan6.com/bisnis/read/4976855/dua-bpjs-bersinergi-gelar-webinar-terkait-kurikulum-jaminan-sosial-di-pendidikan-menengah-dan-tinggi
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kurikulum pendidikan, sehingga literasi 

jaminan sosial ini bisa masuk ke bagian 

atau bab mata pelajaran dari kurikulum 

resmi pendidikan di Indonesia, khususnya 

untuk mata pelajaran PPKN atau 

Kewarganegaraan," terang Abdur. 

Webinar juga diharapkan mampu 

meningkatkan literasi para tenaga 

pendidik tersebut menghadirkan 

beberapa narasumber yang berkompeten 

di bidangnya seperti Ketua Komisi 

Kebijakan Umum DJSN Iene Muliati, Pusat 

Kurikulum dan Pembelajaran 

Kemendikbudristek Yogi Anggraena. 

Kegiatan yang diselenggarakan dalam 

rangka memperingati Hari Pendidikan 

Nasional tersebut, resmi dibuka oleh 

Menteri Koordinator Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan Muhadjir 

Effendy dan diikuti ratusan peserta yang 

berasal dari beragam perguruan tinggi di 

Indonesia. 

41. 02 

June 

2022 

Dua BPJS Gelar Webinar, 

Dorong Kurikulum Jamsos di 

Sektor Pendidikan 

Neutral Vivanews Hal inilah yang menggerakkan BPJS 

Ketenagakerjaan ( BPJAMSOSTEK ) 

bersama dengan BPJS Kesehatan dan 

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) 

untuk menggelar webinar yang 

mengambil tema "Pentingnya Kurikulum 

Jaminan Sosial di Indonesia untuk 

Pendidikan Menengah dan Tinggi".. 

Pendidikan merupakan salah satu aspek 

penting dalam pembentukan karakter 

para generasi penerus bangsa. Kegiatan 

yang diselenggarakan dalam rangka 

memperingati Hari Pendidikan Nasional 

tersebut, dibuka secara resmi oleh 

Menteri Koordinator Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan Muhadjir 

Effendy dan diikuti oleh ratusan peserta 

yang berasal dari beragam perguruan 

tinggi di Indonesia.. Implementasi SJSN 

tersebut dilaksanakan melalui dua 

program yaitu Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan dan 

program jaminan sosial ketanagakerjaan 

http://www.viva.co.id/siaran-pers/1480839-dua-bpjs-gelar-webinar-dorong-kurikulum-jamsos-di-sektor-pendidikan
http://www.viva.co.id/siaran-pers/1480839-dua-bpjs-gelar-webinar-dorong-kurikulum-jamsos-di-sektor-pendidikan
http://www.viva.co.id/siaran-pers/1480839-dua-bpjs-gelar-webinar-dorong-kurikulum-jamsos-di-sektor-pendidikan
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oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui 

mekanisme asuransi sosial dan tabungan 

dengan prinsip gotong-royong. 

42. 02 

June 

2022 

BP2MI pastikan penempatan 

pekerja migran Indonesia 

berjalan lancar 

Positive Antara Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) Benny Rhamndani 

memastikan proses pemberangkatan 

pekerja migran Indonesia (PMI) ke 

berbagai negara penempatan berjalan 

dengan lancar asal telah memenuhi syarat 

yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Namun, hal itu merupakan 

kasus khusus yang terjadi akibat isu 

tertentu dan tidak berpengaruh dengan 

penempatan calon tenaga kerja Indonesia 

(TKI) lain dengan pada 2021 telah 

diberangkatkan 72.000 pekerja Indonesia 

ke berbagai negara penempatan. Namun, 

Benny mengatakan terkait keberangkatan 

setelah OPP selesai bukan menjadi 

kewenangan BP2MI tetapi Imigrasi 

Indonesia mengingat mereka memiliki visa 

jenis lain dan bukan visa kerja. Berbicara 

di hadapan media dalam konferensi pers 

di Jakarta, Kamis, ia mengatakan 

penundaan keberangkatan 148 calon PMI 

asal Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara 

Barat) ke Malaysia baru-baru ini terjadi 

karena berbagai faktor, termasuk belum 

dimilikinya visa kerja. 

43. 02 

June 

2022 

Dorong Kurikulum Jamsos di 

Pendidikan Menengah dan 

Tinggi, 2 BPJS Bersinergi Gelar 

Webinar 

Positive Suara.com Hal inilah yang menggerakkan BPJS 

Ketenagakerjaan ( BPJamsostek ) bersama 

dengan BPJS Kesehatan dan Dewan 

Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk 

menggelar webinar yang mengambil tema 

"Pentingnya Kurikulum Jaminan Sosial di 

Indonesia untuk Pendidikan Menengah 

dan Tinggi". Sementara itu Direktur 

Umum dan SDM BPJamsostek, Abdur 

Rahman Irsyadi dalam sambutanya 

mengatakan bahwa sebagai lembaga 

penyelenggara jaminan sosial, BPJS 

Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan 

membutuhkan sebuah strategi perluasan 

akses jaminan sosial bagi kelompok 

http://www.antaranews.com/berita/2915173/bp2mi-pastikan-penempatan-pekerja-migran-indonesia-berjalan-lancar
http://www.antaranews.com/berita/2915173/bp2mi-pastikan-penempatan-pekerja-migran-indonesia-berjalan-lancar
http://www.antaranews.com/berita/2915173/bp2mi-pastikan-penempatan-pekerja-migran-indonesia-berjalan-lancar
http://www.suara.com/bisnis/2022/06/02/161622/dorong-kurikulum-jamsos-di-pendidikan-menengah-dan-tinggi-2-bpjs-bersinergi-gelar-webinar
http://www.suara.com/bisnis/2022/06/02/161622/dorong-kurikulum-jamsos-di-pendidikan-menengah-dan-tinggi-2-bpjs-bersinergi-gelar-webinar
http://www.suara.com/bisnis/2022/06/02/161622/dorong-kurikulum-jamsos-di-pendidikan-menengah-dan-tinggi-2-bpjs-bersinergi-gelar-webinar
http://www.suara.com/bisnis/2022/06/02/161622/dorong-kurikulum-jamsos-di-pendidikan-menengah-dan-tinggi-2-bpjs-bersinergi-gelar-webinar
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pelajar dari usia dini hingga perguruan 

tinggi sebagai calon peserta jaminan sosial 

di masa depan. Webinar juga diharapkan 

mampu meningkatkan literasi para tenaga 

pendidik tersebut menghadirkan 

beberapa narasumber yang berkompeten 

di bidangnya seperti Ketua Komisi 

Kebijakan Umum DJSN Iene Muliati, Pusat 

Kurikulum dan Pembelajaran 

Kemendikbudristek Yogi Anggraena, 

Rektor Universitas Negeri Jakarta 

Komarudin, serta Associate Professor 

Bidang Politik Ekonomi Internasional 

Dinna Wisnu. Kegiatan yang 

diselenggarakan dalam rangka 

memperingati Hari Pendidikan Nasional 

tersebut, dibuka secara resmi oleh 

Menteri Koordinator Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan Muhadjir 

Effendy dan diikuti oleh ratusan peserta 

yang berasal dari beragam perguruan 

tinggi di Indonesia. 

44. 02 

June 

2022 

BP2MI pastikan kelancaran 

proses penempatan PMI 

Positive Antara 

Mataram 

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) Benny Rhamndani 

memastikan proses pemberangkatan 

pekerja migran Indonesia (PMI) ke 

berbagai negara penempatan berjalan 

dengan lancar asal telah memenuhi syarat 

yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Dia juga memberi contoh 

kelancaran penempatan yaitu sampai 

dengan awal Juni 2022 terdapat 45.000 

PMI yang sudah berangkat ke berbagai 

negara penempatan lewat berbagai 

skema baik sesama swasta (P to P) atau 

antarpemerintah (G to G). Berbicara di 

hadapan media dalam konferensi pers di 

Jakarta, Kamis, ia mengatakan penundaan 

keberangkatan 148 calon PMI asal Nusa 

Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat) ke 

Malaysia baru-baru ini terjadi karena 

berbagai faktor, termasuk belum 

dimilikinya visa kerja. Namun, hal itu 

merupakan kasus khusus yang terjadi 

akibat isu tertentu dan tidak berpengaruh 

http://mataram.antaranews.com/berita/196833/bp2mi-pastikan-kelancaran-proses-penempatan-pmi
http://mataram.antaranews.com/berita/196833/bp2mi-pastikan-kelancaran-proses-penempatan-pmi
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dengan penempatan calon tenaga kerja 

Indonesia (TKI) lain dengan pada 2021 

telah diberangkatkan 72.000 pekerja 

Indonesia ke berbagai negara 

penempatan. 

45. 02 

June 

2022 

BP2MI Pastikan Proses 

Pemberangkatan PMI Berjalan 

Lancar 

Positive Aktual Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) Benny Rhamndani 

memastikan proses pemberangkatan 

pekerja migran Indonesia (PMI) ke 

berbagai negara penempatan berjalan 

dengan lancar asal telah memenuhi syarat 

yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Berbicara di hadapan media 

dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, ia 

mengatakan penundaan keberangkatan 

148 calon PMI asal Nusa Tenggara Barat 

(Nusa Tenggara Barat) ke Malaysia baru-

baru ini terjadi karena berbagai faktor, 

termasuk belum dimilikinya visa kerja. Dia 

juga memberi contoh kelancaran 

penempatan yaitu sampai dengan awal 

Juni 2022 terdapat 45.000 PMI yang sudah 

berangkat ke berbagai negara 

penempatan lewat berbagai skema baik 

sesama swasta (P to P) atau 

antarpemerintah (G to G). Baik yang 

ditempatkan skema P to P maupun G to G, 

tidak ada masalah," ujar Benny dalam 

konferensi pers di Kantor BP2MI. 

46. 02 

June 

2022 

Dorong Kurikulum Jaminan 

Sosial, Dua BPJS Bersinergi 

Gelar Webinar 

Positive Media 

Indonesia 

Hal inilah yang menggerakkan BPJS 

Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) bersama 

dengan BPJS Kesehatan dan Dewan 

Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk 

menggelar webinar yang mengambil tema 

"Pentingnya Kurikulum Jaminan Sosial di 

Indonesia untuk Pendidikan Menengah 

dan Tinggi". Implementasi SJSN tersebut 

dilaksanakan melalui dua program yaitu 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh 

BPJS Kesehatan dan program jaminan 

sosial ketanagakerjaan oleh BPJS 

Ketenagakerjaan melalui mekanisme 

asuransi sosial dan tabungan dengan 

prinsip gotong-royong. Webinar juga 

http://aktual.com/bp2mi-pastikan-proses-pemberangkatan-pmi-berjalan-lancar
http://aktual.com/bp2mi-pastikan-proses-pemberangkatan-pmi-berjalan-lancar
http://aktual.com/bp2mi-pastikan-proses-pemberangkatan-pmi-berjalan-lancar
http://mediaindonesia.com/humaniora/496483/dorong-kurikulum-jaminan-sosial-dua-bpjs-bersinergi-gelar-webinar
http://mediaindonesia.com/humaniora/496483/dorong-kurikulum-jaminan-sosial-dua-bpjs-bersinergi-gelar-webinar
http://mediaindonesia.com/humaniora/496483/dorong-kurikulum-jaminan-sosial-dua-bpjs-bersinergi-gelar-webinar
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diharapkan mampu meningkatkan literasi 

para tenaga pendidik tersebut 

menghadirkan beberapa narasumber yang 

berkompeten di bidangnya seperti Ketua 

Komisi Kebijakan Umum DJSN Iene 

Muliati, Pusat Kurikulum dan 

Pembelajaran Kemendikbudristek Yogi 

Anggraena, Rektor Universitas Negeri 

Jakarta Komarudin, serta Associate 

Professor Bidang Politik Ekonomi 

Internasional Dinna Wisnu. Berangkat dari 

semangat tersebut terbitlah Undang-

Undang 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang 

bertujuan untuk menjamin terpenuhinya 

kebutuhan dasar hidup layak (KDHL) bagi 

setiap peserta dan atau anggota 

keluarganya. 

47. 02 

June 

2022 

Dua BPJS Bersinergi Gelar 

Webinar Pembentukan 

Karakter Para Generasi 

Penerus Bangsa 

Positive Okezone Hal inilah yang menggerakkan BPJS 

Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) bersama 

dengan BPJS Kesehatan dan Dewan 

Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk 

menggelar webinar yang mengambil tema 

"Pentingnya Kurikulum Jaminan Sosial di 

Indonesia untuk Pendidikan Menengah 

dan Tinggi". Implementasi SJSN tersebut 

dilaksanakan melalui dua program yaitu 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh 

BPJS Kesehatan dan program jaminan 

sosial ketanagakerjaan oleh BPJS 

Ketenagakerjaan melalui mekanisme 

asuransi sosial dan tabungan dengan 

prinsip gotong-royong. Oleh karena itu 

Muhadjir berharap kegiatan kampanye, 

sosialisasi, edukasi dan literasi harus 

dilakukan lebih gencar lagi oleh kedua 

BPJS, bersama kementerian lembaga 

terkait dengan melibatkan segenap 

pemangku kepentingan, termasuk 

lembaga-lembaga pendidikan melalui 

penanaman nilai gotong royong dan 

pentingnya jaminan sosial dalam 

peningkatan derajat kualitas hidup 

masyarakat. Sementara itu Direktur 

Umum dan SDM BPJAMSOSTEK Abdur 

http://news.okezone.com/read/2022/06/02/1/2604441/dua-bpjs-bersinergi-gelar-webinar-pembentukan-karakter-para-generasi-penerus-bangsa
http://news.okezone.com/read/2022/06/02/1/2604441/dua-bpjs-bersinergi-gelar-webinar-pembentukan-karakter-para-generasi-penerus-bangsa
http://news.okezone.com/read/2022/06/02/1/2604441/dua-bpjs-bersinergi-gelar-webinar-pembentukan-karakter-para-generasi-penerus-bangsa
http://news.okezone.com/read/2022/06/02/1/2604441/dua-bpjs-bersinergi-gelar-webinar-pembentukan-karakter-para-generasi-penerus-bangsa
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Rahman Irsyadi dalam sambutanya 

mengatakan bahwa sebagai lembaga 

penyelenggara jaminan sosial, BPJS 

Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan 

membutuhkan sebuah strategi perluasan 

akses jaminan sosial bagi kelompok 

pelajar dari usia dini hingga perguruan 

tinggi sebagai calon peserta jaminan sosial 

di masa depan. 

48. 02 

June 

2022 

Kepala BP2MI: Perbaikan tata 

kelola penempatan PMI terus 

ditingkatkan 

Positive Antara Upaya-upaya BP2MI untuk terus 

melakukan perbaikan tata kelola 

penempatan dan pelindungan, lebih 

memperketat dengan memverifikasi 

semua dokumen dan persyaratan Jakarta 

(ANTARA)- Kepala Badan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny 

Rhamdani mengatakan terus 

meningkatkan upaya perbaikan tata kelola 

penempatan dan pelindungan pekerja 

migran Indonesia (PMI) salah satunya 

memastikan proses verifikasi dokumen 

penempatan. "Upaya-upaya BP2MI untuk 

terus melakukan perbaikan tata kelola 

penempatan dan pelindungan, lebih 

memperketat dengan memverifikasi 

semua dokumen dan persyaratan," 

katanya dalam taklimat media yang 

diadakan di Kantor BP2MI, Jakarta, Kamis. 

Peningkatan tata kelola penempatan dan 

pelindungan itu, katanya, dilakukan untuk 

menghadirkan negara demi memberikan 

perlindungan kepada warga negara 

Indonesia yang bekerja di luar negeri. 

"Karena siapapun yang tidak memiliki 

dokumen yang lengkap akan dinyatakan 

sebagai PMI " unprosedural." 

49. 02 

June 

2022 

2 BPJS Dorong Kurikulum 

Jaminan Sosial di Pendidikan 

Menengah & Tinggi 

Positive Jawa Pos Hal inilah yang menggerakkan BPJS 

Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) bersama 

dengan BPJS Kesehatan dan Dewan 

Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk 

menggelar webinar yang mengambil tema 

"Pentingnya Kurikulum Jaminan Sosial di 

Indonesia untuk Pendidikan Menengah 

dan Tinggi". Berangkat dari semangat 

http://www.antaranews.com/berita/2915361/kepala-bp2mi-perbaikan-tata-kelola-penempatan-pmi-terus-ditingkatkan
http://www.antaranews.com/berita/2915361/kepala-bp2mi-perbaikan-tata-kelola-penempatan-pmi-terus-ditingkatkan
http://www.antaranews.com/berita/2915361/kepala-bp2mi-perbaikan-tata-kelola-penempatan-pmi-terus-ditingkatkan
http://www.jawapos.com/nasional/02/06/2022/2-bpjs-dorong-kurikulum-jaminan-sosial-di-pendidikan-menengah-tinggi
http://www.jawapos.com/nasional/02/06/2022/2-bpjs-dorong-kurikulum-jaminan-sosial-di-pendidikan-menengah-tinggi
http://www.jawapos.com/nasional/02/06/2022/2-bpjs-dorong-kurikulum-jaminan-sosial-di-pendidikan-menengah-tinggi
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tersebut terbitlah Undang-Undang 40 

Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional (SJSN) yang bertujuan untuk 

menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar 

hidup layak (KDHL) bagi setiap peserta 

dan atau anggota keluarganya. 

Implementasi SJSN tersebut dilaksanakan 

melalui dua program yaitu Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS 

Kesehatan dan program jaminan sosial 

ketanagakerjaan oleh BPJS 

Ketenagakerjaan melalui mekanisme 

asuransi sosial dan tabungan dengan 

prinsip gotong-royong. "Hadirnya negara 

melalui kolaborasi dan sinergi antar 

stakeholder yang terkait yakni Kemenko 

PMK, DJSN, Kemendikbud, Kemenaker 

dan Kemenag sangat penting, dalam 

merumuskan dan menyinkronkan 

kebijakan sistem Jaminan Sosial melalui 

kurikulum pendidikan, sehingga literasi 

jaminan sosial ini bisa masuk ke bagian 

atau bab mata pelajaran dari kurikulum 

resmi pendidikan di Indonesia, khususnya 

untuk mata pelajaran PPKN atau 

Kewarganegaraan," terang Abdur. 

50. 02 

June 

2022 

Polda Nusa Tenggara Barat 

Cari Perusahaan di Jakarta 

yang Rekrut CPMI Ilegal di 

Nusa Tenggara Barat 

Positive Lombokpost Polda Nusa Tenggara Barat sedang 

mencari perusahaan di Jakarta yang 

mempekerjakan tiga perekrut calon 

pekerja migran Indonesia (CPMI) ilegal 

tujuan Polandia berinisial PJ, 47 tahun; 

MN, 42 tahun; dan HZ, 48 tahun. Kabid 

Humas Polda Nusa Tenggara Barat 

Kombespol Artanto mengatakan, ketiga 

tersangka telah merekrut 53 CPMI yang 

akan dikirim ke Polandia. "Para CPMI 

menyetorkan uang Rp 10 juta untuk biaya 

pelatihan dan biaya pengurusan 

administrasi," kata Artanto didampingi 

Wadirreskrimum AKBP Feri Jaya 

Satriansyah dan Kasubdit IV Ditreskrimum 

Polda Nusa Tenggara Barat AKBP Ni Made 

Pujawati, Kamis (2/6). Kali ini mereka 

http://lombokpost.jawapos.com/kriminal/03/06/2022/polda-ntb-cari-perusahaan-di-jakarta-yang-rekrut-cpmi-ilegal-di-ntb
http://lombokpost.jawapos.com/kriminal/03/06/2022/polda-ntb-cari-perusahaan-di-jakarta-yang-rekrut-cpmi-ilegal-di-ntb
http://lombokpost.jawapos.com/kriminal/03/06/2022/polda-ntb-cari-perusahaan-di-jakarta-yang-rekrut-cpmi-ilegal-di-ntb
http://lombokpost.jawapos.com/kriminal/03/06/2022/polda-ntb-cari-perusahaan-di-jakarta-yang-rekrut-cpmi-ilegal-di-ntb
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mengatasnamakan perusahaan lain asal 

Jakarta, yaitu PT NKICRC. 

51. 02 

June 

2022 

Ombudsman RI Terima 2.706 

Aduan Dugaan 

Malaadministrasi di Q1 2022 

Negative Idn Times Ombudsman RI menerima sebanyak 2.706 

laporan pengaduan dugaan 

malaadministrasi dalam pelayanan publik 

pada triwulan pertama 2022. Hal itu 

diungkapkan anggota Ombudsman, Dadan 

S. Suharmawijaya dalam sambutan 

Peluncuran Triwulan I Ombudsman RI 

Tahun 2022 dan Penyerahan Piagam 

Kepatuhan Tahun 2021 secara daring di 

Jakarta, Kamis (2/6/2022). Selain itu, pada 

peluncuran laporan Triwulan I 

Ombudsman RI 2022, terdapat 2.564 

laporan konsultasi nonlaporan dan 596 

tembusan. Selanjutnya Dadan 

menjelaskan, dalam rangka mencegah 

malaadministrasi, Ombudsman RI 

menyarankan perbaikan pelayanan publik 

meliputi isu kekerasan seksual, 

menggencarkan pencegahan 

malaadministrasi, memperkuat 

pengawasan ketahanan pangan, dan 

sengkarut prasyarat kepesertaan BPJS 

pada layanan publik. 

52. 02 

June 

2022 

BP2MI Terus Perbaiki Tata 

Kelola Penempatan Pekerja 

Migran 

Positive Jurnas Hal itu, ditegaskan Kepala Badan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI) Benny Rhamdani dalam taklimat 

media yang diadakan di Kantor BP2MI, 

Jakarta, Kamis (2/6/2022). "Upaya-upaya 

BP2MI untuk terus melakukan perbaikan 

tata kelola penempatan dan pelindungan, 

lebih memperketat dengan memverifikasi 

semua dokumen dan persyaratan," kata 

Benny. Penempatannya akan dikatakan 

sebagai penempatan ilegal," katanya. 

Menurut Benny, verifikasi dokumen yang 

dilakukan UPT BP2MI di Nusa Tenggara 

Barat menemukan 125 orang telah 

memenuhi syarat kecuali visa kerja dan 23 

orang belum memenuhi syarat dokumen. 

http://www.idntimes.com/news/indonesia/siti-nurhaliza-17/ombudsman-ri-terima-2706-aduan-dugaan-malaadministrasi-di-q1
http://www.idntimes.com/news/indonesia/siti-nurhaliza-17/ombudsman-ri-terima-2706-aduan-dugaan-malaadministrasi-di-q1
http://www.idntimes.com/news/indonesia/siti-nurhaliza-17/ombudsman-ri-terima-2706-aduan-dugaan-malaadministrasi-di-q1
http://www.jurnas.com/artikel/118095/BP2MI-Terus-Perbaiki-Tata-Kelola-Penempatan-Pekerja-Migran
http://www.jurnas.com/artikel/118095/BP2MI-Terus-Perbaiki-Tata-Kelola-Penempatan-Pekerja-Migran
http://www.jurnas.com/artikel/118095/BP2MI-Terus-Perbaiki-Tata-Kelola-Penempatan-Pekerja-Migran
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53. 02 

June 

2022 

5 Persyaratan agar Dapat BSU 

2022 yang Segera Cair, Cek 

Penerima di 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Simak 5 persyaratan yang harus dipenuhi 

pekerja untuk dapat BSU 2022 di artikel 

ini, lengkap dengan cara cek penerima di 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. BSU 2022 

menjadi salah satu bansos yang paling 

dinantikan masyarakat pencairannya, 

terutama para pekerja. Namun hingga 

saat ini, belum ada informasi lebih lanjut 

dari pihak Kemnaker terkait pencairan 

BSU 2022. Jika merujuk pada peraturan 

tahun sebelumnya, pekerja bisa 

melakukan pendaftaran dan cek penerima 

melalui link 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Namun, 

jika link tersebut belum bisa digunakan, 

pihak Kemnaker kemungkinan besar 

tengah menyiapkan aturan, syarat, dan 

mekanisme penyaluran BSU 2022. 

Sebagaimana dikutip oleh Pikiranrakyat-

Depok.com dari website 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, berikut 

penjelasan cara cek penerima BSU 2022 

yang akan segera cair. 

54. 02 

June 

2022 

Potret Perempuan Indonesia 

di Dunia Kerja 

Neutral Katadata Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional 

(Sakernas) yang diselenggarakan Badan 

Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2021 

menunjukkan adanya ketimpangan angka 

partisipasi perempuan di dunia kerja. 

Berbagai hambatan yang dihadapi 

menjadi salah satu penyebab yang 

membuat angka partisipasi perempuan 

masih rendah dibandingkan laki-laki di 

dunia kerja. Tak hanya angka partisipasi 

yang rendah, komposisi perempuan 

dengan pekerjaan paruh waktu juga 

tercatat lebih tinggi dibanding laki-laki. 

Dalam laporan tersebut, hampir 37% 

perempuan yang bekerja berstatus paruh 

waktu, dibandingkan laki-laki yang hanya 

21%. 

55. 02 

June 

2022 

BP2MI Bantah Persulit 

Penempatan PMI Asal Nusa 

Tenggara Barat ke Malaysia 

Negative Tribun News Badan Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) membantah 

mempersulit penempatan ratusan pekerja 

migran Indonesia (PMI) asal Nusa 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094628816/5-persyaratan-agar-dapat-bsu-2022-yang-segera-cair-cek-penerima-di-ssobpjsketenagakerjaangoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094628816/5-persyaratan-agar-dapat-bsu-2022-yang-segera-cair-cek-penerima-di-ssobpjsketenagakerjaangoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094628816/5-persyaratan-agar-dapat-bsu-2022-yang-segera-cair-cek-penerima-di-ssobpjsketenagakerjaangoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094628816/5-persyaratan-agar-dapat-bsu-2022-yang-segera-cair-cek-penerima-di-ssobpjsketenagakerjaangoid
http://katadata.co.id/ariemega/infografik/629898c6640fe/potret-perempuan-indonesia-di-dunia-kerja
http://katadata.co.id/ariemega/infografik/629898c6640fe/potret-perempuan-indonesia-di-dunia-kerja
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/06/02/bp2mi-bantah-persulit-penempatan-pmi-asal-ntb-ke-malaysia
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/06/02/bp2mi-bantah-persulit-penempatan-pmi-asal-ntb-ke-malaysia
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/06/02/bp2mi-bantah-persulit-penempatan-pmi-asal-ntb-ke-malaysia
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Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat) ke 

Malaysia. Bantahan ini disampaikan 

Kepala BP2MI Benny Rhamdani pada 

konferensi pers Kamis (2/6/2022) di 

kantor BP2MI, Jakarta, setelah pihaknya 

memperoleh informasi gagal 

berangkatnya 125 calon PMI asal Nusa 

Tenggara Barat tujuan Malaysia pada 

Selasa (31/5/2022). Alhasil, ratusan PMI 

tersebut berbondong-bondong 

mendatangi kantor BP2MI Mataram 

meminta kejelasan lantaran gagal 

berangkat kerja ke Malaysia. Benny 

menduga ada permainan visa terkait 

penempatan PMI ke Malaysia yang 

dilakukan oleh oknum KBRI Malaysia dan 

di internal Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker). 

56. 02 

June 

2022 

BSU Cair Juni 2022? Ini 

Penjelasan Kemnaker dan Cek 

Penerima BLT Subsidi Gaji di 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Ramai pekerja/karyawan yang 

mempertanyakan kebenaran pencairan 

BSU 2022, apakah di bulan Juni 2022 atau 

ada jadwal lain?. Apakah BSU 2022 cair 

bulan Juni? Simak penjelasan Kemnaker 

dan cara cek penerima BLT subsidi gaji 

melalui bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id 

dalam artikel ini. Pasalnya semenjak 

diumumkan pemerintah di April lalu, BSU 

2022 ternyata belum terealisasi hingga 

memasuki bulan Juni. 

57. 02 

June 

2022 

Dorong Kurikulum Jaminan 

Sosial di Pendidikan 

Menengah dan Tinggi, Dua 

BPJS Bersinergi Gelar Webinar 

Positive Banten 

Siberindo 

Hal inilah yang menggerakkan BPJS 

Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) bersama 

dengan BPJS Kesehatan dan Dewan 

Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk 

menggelar webinar yang mengambil tema 

"Pentingnya Kurikulum Jaminan Sosial di 

Indonesia untuk Pendidikan Menengah 

dan Tinggi". "Saya sangat mengapresiasi 

atas dilaksanakannya webinar yang 

bertemakan Pentingnya Kurikulum 

Jaminan Sosial di Indonesia untuk 

Pendidikan Menengah dan Tinggi. 

Implementasi SJSN tersebut dilaksanakan 

melalui dua program yaitu Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094629867/bsu-cair-juni-2022-ini-penjelasan-kemnaker-dan-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-di-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094629867/bsu-cair-juni-2022-ini-penjelasan-kemnaker-dan-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-di-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094629867/bsu-cair-juni-2022-ini-penjelasan-kemnaker-dan-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-di-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094629867/bsu-cair-juni-2022-ini-penjelasan-kemnaker-dan-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-di-bsubpjsketenagakerjaangoid
http://banten.siberindo.co/02/06/2022/dorong-kurikulum-jaminan-sosial-di-pendidikan-menengah-dan-tinggi-dua-bpjs-bersinergi-gelar-webinar
http://banten.siberindo.co/02/06/2022/dorong-kurikulum-jaminan-sosial-di-pendidikan-menengah-dan-tinggi-dua-bpjs-bersinergi-gelar-webinar
http://banten.siberindo.co/02/06/2022/dorong-kurikulum-jaminan-sosial-di-pendidikan-menengah-dan-tinggi-dua-bpjs-bersinergi-gelar-webinar
http://banten.siberindo.co/02/06/2022/dorong-kurikulum-jaminan-sosial-di-pendidikan-menengah-dan-tinggi-dua-bpjs-bersinergi-gelar-webinar
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Kesehatan dan program jaminan sosial 

ketanagakerjaan oleh BPJS 

Ketenagakerjaan melalui mekanisme 

asuransi sosial dan tabungan dengan 

prinsip gotong-royong. "Hadirnya negara 

melalui kolaborasi dan sinergi antar 

stakeholder yang terkait yakni Kemenko 

PMK, DJSN, Kemendikbud, Kemenaker 

dan Kemenag sangat penting, dalam 

merumuskan dan menyinkronkan 

kebijakan sistem Jaminan Sosial melalui 

kurikulum pendidikan, sehingga literasi 

jaminan sosial ini bisa masuk ke bagian 

atau bab mata pelajaran dari kurikulum 

resmi pendidikan di Indonesia, khususnya 

untuk mata pelajaran PPKN atau 

Kewarganegaraan," terang Abdur. 

58. 02 

June 

2022 

Harmonisasi RUU KIA, Aturan 

Hak Cuti Melahirkan Masih 

jadi Sorotan 

Negative Visi.news 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 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," 

ungkap politisi PDI-Perjuangan tersebut. 

59. 02 

June 

2022 

Periksa Nama di 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, 

Pekerja Penerima BSU 2022 

Akan Tercantum di Link Ini 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 akan 

segera disalurkan oleh pemerintah 

melalui Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker). Namun hingga saat ini, 

jadwal pencairan BSU 2022 belum dirilis 

oleh pemerintah. Sebelumnya, Bantuan 

Subsidi Upah bagi pekerja ini dijanjikan 

http://visi.news/harmonisasi-ruu-kia-aturan-hak-cuti-melahirkan-masih-jadi-sorotan
http://visi.news/harmonisasi-ruu-kia-aturan-hak-cuti-melahirkan-masih-jadi-sorotan
http://visi.news/harmonisasi-ruu-kia-aturan-hak-cuti-melahirkan-masih-jadi-sorotan
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094630023/periksa-nama-di-ssobpjsketenagakerjaangoid-pekerja-penerima-bsu-2022-akan-tercantum-di-link-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094630023/periksa-nama-di-ssobpjsketenagakerjaangoid-pekerja-penerima-bsu-2022-akan-tercantum-di-link-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094630023/periksa-nama-di-ssobpjsketenagakerjaangoid-pekerja-penerima-bsu-2022-akan-tercantum-di-link-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094630023/periksa-nama-di-ssobpjsketenagakerjaangoid-pekerja-penerima-bsu-2022-akan-tercantum-di-link-ini
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untuk cair sebelum Hari Raya Idulfitri 

1443 H. Namun, hingga Juni 2022, BSU 

belum mulai disalurkan kepada pekerja 

yang tercatat sebagai penerima bantuan 

dari pemerintah tersebut. "Tidak kalah 

penting adalah mereviu data calon 

penerima BSU 2022 dengan BPJS 

Ketenagakerjaan dan berkoordinasi 

dengan pihak Himbara selaku bank 

penyalur," demikian kata Kementerian 

Ketenagakerjaan. 

60. 02 

June 

2022 

Lowongan Kerja PT Prodia 

Widyahusada Tbk Lulusan D3 

Keperawatan Simak Kualifikasi 

Serta Posisi yang Dibutuhkan 

Positive Pikiran Rakyat 

Kabarbesuki 

Berikut informasi terkait lowongan kerja 

PT Prodia Widyahusada Tbk bagi job 

seekers yang lulusan D3 Keperawatan. PT 

Prodia Widyahusada Tbk membuka 

lowongan kerja mulai bulan Juni 2022, 

untuk job seekers yang lulusan D3 

Keperawatan, guna menempati posisi 

Phlebotomist (Perawat). PT Prodia 

Widyahusada Tbk merupakan 

Laboratorium Klinik terbaik dan terbesar 

di Indonesia. Simak kualifikasi dan 

informasi lengkap yang diperlukan PT 

Prodia Widyahusada Tbk guna menempati 

posisi Phlebotomist (Perawat), 

sebagaimana dilansir Kabar Besuki dari 

Instagram @kemnaker. 

61. 02 

June 

2022 

BSU Kapan Cair? Info Terkini 

Jadwal Pencairan dari 

Kemenaker, Cek Segera Nama 

Kamu! 

Neutral Ayo Bandung Masyarakat khususnya pegawai masih 

menunggu BSU 2022 cair. Banyak yang 

bertanya 'BSU 2022 kapan cair?' dan 

mencari tahu soal jadwal pencairan BLT 

subsidi gaji ini. Selain itu, pemerintah 

melalui Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) sebelumnya menjanjikan 

BSU 2022 akan cair sebelum Hari Raya 

Idulfitri 1443 H kemarin. Namun, 

pemerintah telah memberikan penjelasan 

atas sejumlah ketentuan BSU tahun ini. 

62. 02 

June 

2022 

Liga Askab U15 Akan Jadi 

Ajang Pencarian Bakat untuk 

Persikab 

Positive Ayo Bandung Pemain yang memiliki performa bagus, 

akan berpeluang masuk dalam tim sepak 

bola kebanggaan Kabupaten Bandung 

yakni Persikab, juga tim-tim besar lainnya. 

Gun Gun melanjutkan, selain 

berkosentrasi dalam Liga 2, Persikab juga 

http://kabarbesuki.pikiran-rakyat.com/berita/pr-194630050/lowongan-kerja-pt-prodia-widyahusada-tbk-lulusan-d3-keperawatan-simak-kualifikasi-serta-posisi-yang-dibutuhkan
http://kabarbesuki.pikiran-rakyat.com/berita/pr-194630050/lowongan-kerja-pt-prodia-widyahusada-tbk-lulusan-d3-keperawatan-simak-kualifikasi-serta-posisi-yang-dibutuhkan
http://kabarbesuki.pikiran-rakyat.com/berita/pr-194630050/lowongan-kerja-pt-prodia-widyahusada-tbk-lulusan-d3-keperawatan-simak-kualifikasi-serta-posisi-yang-dibutuhkan
http://kabarbesuki.pikiran-rakyat.com/berita/pr-194630050/lowongan-kerja-pt-prodia-widyahusada-tbk-lulusan-d3-keperawatan-simak-kualifikasi-serta-posisi-yang-dibutuhkan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793515261/bsu-kapan-cair-info-terkini-jadwal-pencairan-dari-kemenaker-cek-segera-nama-kamu
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793515261/bsu-kapan-cair-info-terkini-jadwal-pencairan-dari-kemenaker-cek-segera-nama-kamu
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793515261/bsu-kapan-cair-info-terkini-jadwal-pencairan-dari-kemenaker-cek-segera-nama-kamu
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793515261/bsu-kapan-cair-info-terkini-jadwal-pencairan-dari-kemenaker-cek-segera-nama-kamu
http://www.ayobandung.com/bandung-raya/pr-793515329/liga-askab-u15-akan-jadi-ajang-pencarian-bakat-untuk-persikab
http://www.ayobandung.com/bandung-raya/pr-793515329/liga-askab-u15-akan-jadi-ajang-pencarian-bakat-untuk-persikab
http://www.ayobandung.com/bandung-raya/pr-793515329/liga-askab-u15-akan-jadi-ajang-pencarian-bakat-untuk-persikab
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memiliki komitmen pembinaan pemain 

muda, terutama lokal Kabupaten 

Bandung. "Para pemain muda Persikab itu 

nantinya disuplai dari hasil pembinaan 

Askab. Oleh karena itu kompetisi semua 

tingkatan usia yang diikuti Persikab dari 

mulai Elite Pro dan lainnya, nanti akan 

diisi oleh para pemain binaan Askab ini," 

tutupnya. 

63. 02 

June 

2022 

Lowongan Kerja PT BFI 

Finance Indonesia Tbk untuk 

Lulusan S1, Cek Kualifikasi 

Serta Posisi yang Dibutuhkan 

Positive Pikiran Rakyat 

Kabarbesuki 

Simak informasi terkait lowongan kerja PT 

BFI Finance Indonesia Tbk bagi job seekers 

yang lulusan S1 berikut. PT BFI Finance 

Indonesia Tbk membuka lowongan kerja 

mulai bulan Juni 2022, untuk job seekers 

yang lulusan S1, guna menempati posisi 

Marketing Corporate Executive HETO 

Junior. PT BFI Finance Indonesia Tbk 

merupakan sebuah perusahaan 

pembiayaan yang memiliki jaringan 

pemasaran terbesar di Nusantara. Hingga 

akhir 2020, PT BFI Finance Indonesia Tbk 

telah memiliki 228 cabang dan 118 gerai 

yang terbesar di seluruh Indonesia. 

64. 02 

June 

2022 

Tahapan Pencairan BSU BLT 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 

Rp8,8 Triliun - Ayo Indonesia 

Neutral Ayoindonesia.c

om 

AYOINDONESIA.COM- BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 kapan cair? 

Pertanyaan BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 kapan cair, bisa 

ditemukan di akun resmi Instagram 

Kementerian Ketenagakerjaan atau 

Kemnaker. Kemnaker menggelontorkan 

dana BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 

sebesar Rp8,8 triliun bagi 8,8 juta pekerja. 

Kendati sudah memberikan pernyataan 

terkait tahapan-tahapan yang harus 

dilakukan sebelum penyaluran dana BSU 

BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022, 

sepertinya para pekerja mengharapkan 

tanggal pasti penyaluran. 

65. 02 

June 

2022 

Dorong kurikulum jaminan 

sosial di pendidikan 

menengah dan tinggi, dua 

BPJS bersinergi gelar webinar 

Positive Antara Jambi Salah satunya melalui dibentuknya sebuah 

kurikulum pendidikan dari tingkat dasar, 

menengah hingga perguruan tinggi, agar 

literasi mengenai pentingnya jaminan 

sosial dapat diketahui secara 

komprehensif dan menyeluruh. Oleh 

http://kabarbesuki.pikiran-rakyat.com/berita/pr-194630176/lowongan-kerja-pt-bfi-finance-indonesia-tbk-untuk-lulusan-s1-cek-kualifikasi-serta-posisi-yang-dibutuhkan
http://kabarbesuki.pikiran-rakyat.com/berita/pr-194630176/lowongan-kerja-pt-bfi-finance-indonesia-tbk-untuk-lulusan-s1-cek-kualifikasi-serta-posisi-yang-dibutuhkan
http://kabarbesuki.pikiran-rakyat.com/berita/pr-194630176/lowongan-kerja-pt-bfi-finance-indonesia-tbk-untuk-lulusan-s1-cek-kualifikasi-serta-posisi-yang-dibutuhkan
http://kabarbesuki.pikiran-rakyat.com/berita/pr-194630176/lowongan-kerja-pt-bfi-finance-indonesia-tbk-untuk-lulusan-s1-cek-kualifikasi-serta-posisi-yang-dibutuhkan
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013515573/tahapan-pencairan-bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp88-triliun
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013515573/tahapan-pencairan-bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp88-triliun
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013515573/tahapan-pencairan-bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp88-triliun
http://jambi.antaranews.com/berita/508357/dorong-kurikulum-jaminan-sosial-di-pendidikan-menengah-dan-tinggi-dua-bpjs-bersinergi-gelar-webinar
http://jambi.antaranews.com/berita/508357/dorong-kurikulum-jaminan-sosial-di-pendidikan-menengah-dan-tinggi-dua-bpjs-bersinergi-gelar-webinar
http://jambi.antaranews.com/berita/508357/dorong-kurikulum-jaminan-sosial-di-pendidikan-menengah-dan-tinggi-dua-bpjs-bersinergi-gelar-webinar
http://jambi.antaranews.com/berita/508357/dorong-kurikulum-jaminan-sosial-di-pendidikan-menengah-dan-tinggi-dua-bpjs-bersinergi-gelar-webinar


 

35 

 

karena itu Muhadjir berharap kegiatan 

kampanye, sosialisasi, edukasi dan literasi 

harus dilakukan lebih gencar lagi oleh 

kedua BPJS, bersama kementerian 

lembaga terkait dengan melibatkan 

segenap pemangku kepentingan, 

termasuk lembaga-lembaga pendidikan 

melalui penanaman nilai gotong royong 

dan pentingnya jaminan sosial dalam 

peningkatan derajat kualitas hidup 

masyarakat. Implementasi SJSN tersebut 

dilaksanakan melalui dua program yaitu 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh 

BPJS Kesehatan dan program jaminan 

sosial ketanagakerjaan oleh BPJS 

Ketenagakerjaan melalui mekanisme 

asuransi sosial dan tabungan dengan 

prinsip gotong-royong. "Hadirnya negara 

melalui kolaborasi dan sinergi antar 

stakeholder yang terkait yakni Kemenko 

PMK, DJSN, Kemendikbud, Kemenaker 

dan Kemenag sangat penting, dalam 

merumuskan dan menyinkronkan 

kebijakan sistem Jaminan Sosial melalui 

kurikulum pendidikan, sehingga literasi 

jaminan sosial ini bisa masuk ke bagian 

atau bab mata pelajaran dari kurikulum 

resmi pendidikan di Indonesia, khususnya 

untuk mata pelajaran PPKN atau 

Kewarganegaraan," terang Abdur. 

66. 02 

June 

2022 

Dorong Kurikulum Jaminan 

Sosial di Pendidikan 

Menengah dan Tinggi, Dua 

BPJS Bersinergi Gelar Webinar 

Positive Kompas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Ketenagakerjaan atau 

BPJAMSOSTEK bersama dengan BPJS 

Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial 

Nasional (DJSN) menggelar webinar 

dengan tema "Pentingnya Kurikulum 

Jaminan Sosial di Indonesia untuk 

Pendidikan Menengah dan Tinggi", Senin 

(30/5/2022). "Hadirnya negara melalui 

kolaborasi dan sinergi antar stakeholder 

terkait, yakni Kemenko PMK, Dewan 

Jaminan Sosial Nasional (DJSN), 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset, dan Teknologi (Kemendikbud 

Ristek), Kementerian Ketenagakerjaan 

http://biz.kompas.com/read/2022/06/02/203402428/dorong-kurikulum-jaminan-sosial-di-pendidikan-menengah-dan-tinggi-dua-bpjs
http://biz.kompas.com/read/2022/06/02/203402428/dorong-kurikulum-jaminan-sosial-di-pendidikan-menengah-dan-tinggi-dua-bpjs
http://biz.kompas.com/read/2022/06/02/203402428/dorong-kurikulum-jaminan-sosial-di-pendidikan-menengah-dan-tinggi-dua-bpjs
http://biz.kompas.com/read/2022/06/02/203402428/dorong-kurikulum-jaminan-sosial-di-pendidikan-menengah-dan-tinggi-dua-bpjs
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(Kemenaker), dan Kementerian Agama 

(Kemenag), sangat penting. (Utamanya,) 

dalam merumuskan dan menyinkronkan 

kebijakan sistem jaminan sosial melalui 

kurikulum pendidikan," ujar Abdul. 

Implementasi SJSN tersebut dilaksanakan 

melalui dua program, yaitu Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS 

Kesehatan dan program jaminan sosial 

ketenagakerjaan oleh BPJS 

Ketenagakerjaan melalui mekanisme 

asuransi sosial dan tabungan dengan 

prinsip gotong royong. Kegiatan yang 

diselenggarakan dalam rangka 

memperingati Hari Pendidikan Nasional 

yang jatuh tiap 2 Mei tersebut dibuka 

secara resmi oleh Menteri Koordinator 

Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir 

Effendy. 

67. 02 

June 

2022 

Pencairan BLT Subsidi Gaji Rp1 

Juta, Ini Penjelasan Kemnaker 

Neutral Okezone Pencairan BLT Subsidi Gaji sebesar Rp1 

juta masih dalam proses. Staf Khusus 

Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari 

mengatakan, BLT Rp1 juta atau Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) 2022 saat ini masih 

dalam penyusunan regulasi. Sebelumnya, 

pemerintah akan kembali memberikan 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja 

di tahun 2022. Nantinya, pekerja atau 

buruh yang memenuhi persyaratan akan 

menerima bantuan sebesar Rp500.000,-

/bulan selama dua bulan, yang akan 

diberikan sekaligus sebesar Rp1 juta. 

68. 02 

June 

2022 

2 BPJS Dorong Kurikulum 

Jaminan Sosial di Pendidikan 

Menengah & Tinggi - 

JogoBoyo #JagaNKRI 

Positive Jogoboyo.com Hal inilah yang menggerakkan BPJS 

Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) bersama 

dengan BPJS Kesehatan dan Dewan 

Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk 

menggelar webinar yang mengambil tema 

"Pentingnya Kurikulum Jaminan Sosial di 

Indonesia untuk Pendidikan Menengah 

dan Tinggi". JogoBoyo.com- Pendidikan 

merupakan salah satu aspek penting 

dalam pembentukan karakter para 

generasi penerus bangsa. Berangkat dari 

http://economy.okezone.com/read/2022/06/02/320/2604618/pencairan-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-ini-penjelasan-kemnaker
http://economy.okezone.com/read/2022/06/02/320/2604618/pencairan-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-ini-penjelasan-kemnaker
http://www.jogoboyo.com/2-bpjs-dorong-kurikulum-jaminan-sosial-di-pendidikan-menengah-tinggi
http://www.jogoboyo.com/2-bpjs-dorong-kurikulum-jaminan-sosial-di-pendidikan-menengah-tinggi
http://www.jogoboyo.com/2-bpjs-dorong-kurikulum-jaminan-sosial-di-pendidikan-menengah-tinggi
http://www.jogoboyo.com/2-bpjs-dorong-kurikulum-jaminan-sosial-di-pendidikan-menengah-tinggi
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semangat tersebut terbitlah Undang-

Undang 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang 

bertujuan untuk menjamin terpenuhinya 

kebutuhan dasar hidup layak (KDHL) bagi 

setiap peserta dan atau anggota 

keluarganya. Implementasi SJSN tersebut 

dilaksanakan melalui dua program yaitu 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh 

BPJS Kesehatan dan program jaminan 

sosial ketanagakerjaan oleh BPJS 

Ketenagakerjaan melalui mekanisme 

asuransi sosial dan tabungan dengan 

prinsip gotong-royong. 

69. 02 

June 

2022 

Dorong Kurikulum Jaminan 

Sosial di Pendidikan 

Menengah dan Tinggi, Dua 

BPJS Bersinergi Gelar Webinar 

Positive Tribun News 

Lampung 

Webinar mengambil tema "Pentingnya 

Kurikulum Jaminan Sosial di Indonesia 

untuk Pendidikan Menengah dan Tinggi". 

Hal inilah yang menggerakkan BPJS 

Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) bersama 

dengan BPJS Kesehatan dan Dewan 

Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menggelar 

webinar. Implementasi SJSN tersebut, 

kata Muhadjir, dilaksanakan melalui dua 

program yaitu Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan dan 

program jaminan sosial ketanagakerjaan 

oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kata Abdur, 

hadirnya negara melalui kolaborasi dan 

sinergi antar stakeholder terkait yakni 

Kemenko PMK, DJSN, Kemendikbud, 

Kemenaker dan Kemenag sangat penting, 

dalam merumuskan dan menyinkronkan 

kebijakan sistem Jaminan Sosial melalui 

kurikulum pendidikan. 

70. 02 

June 

2022 

Sucofindo Raih 25 

Penghargaan K3 2022 dari 

KEMENAKER RI 

Positive Industry PT SUCOFINDO meraih 25 penghargaan 

dalam ajang Penganugerahan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

Tahun 2022, yang diselenggarakan. 

Sebanyak 25 Penghargaan ini diraih untuk 

16 lokasi kerja PT SUCOFINDO, terdiri atas 

8 untuk kategori Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), 

10 untuk kategori Penghargaan Zero 

Accident, dan 7 pada kategori Pencegahan 

http://lampung.tribunnews.com/2022/06/02/dorong-kurikulum-jaminan-sosial-di-pendidikan-menengah-dan-tinggi-dua-bpjs-bersinergi-gelar-webinar
http://lampung.tribunnews.com/2022/06/02/dorong-kurikulum-jaminan-sosial-di-pendidikan-menengah-dan-tinggi-dua-bpjs-bersinergi-gelar-webinar
http://lampung.tribunnews.com/2022/06/02/dorong-kurikulum-jaminan-sosial-di-pendidikan-menengah-dan-tinggi-dua-bpjs-bersinergi-gelar-webinar
http://lampung.tribunnews.com/2022/06/02/dorong-kurikulum-jaminan-sosial-di-pendidikan-menengah-dan-tinggi-dua-bpjs-bersinergi-gelar-webinar
http://www.industry.co.id/read/107856/sucofindo-raih-25-penghargaan-k3-2022-dari-kemenaker-ri
http://www.industry.co.id/read/107856/sucofindo-raih-25-penghargaan-k3-2022-dari-kemenaker-ri
http://www.industry.co.id/read/107856/sucofindo-raih-25-penghargaan-k3-2022-dari-kemenaker-ri


 

38 

 

dan Penanggulangan (P2) Covid-19. PT 

SUCOFINDO merupakan Badan Audit 

pertama yang ditunjuk Kemenaker RI 

sebagai Badan Audit SMK3 sejak tahun 

1996, dan telah melakukan audit SMK3 

selama lebih dari 20 tahun di berbagai 

sektor industri, lembaga pemerintahan, 

pertambangan, dan sejumlah industri 

lainnya. Penghargaan ini diberikan 

langsung. 

71. 02 

June 

2022 

Bantuan Subsidi Upah Rp1 

Juta Belum Juga Cair, Begini 

Jawaban Kemnaker 

Negative Sindo News Bantuan subsidi upah (BSU) 2022 yang 

dikabarkan bakal berlanjut tahun ini, 

belum juga memberikan kabar baik. Staf 

Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita 

Indah Sari mengatakan, pemberian 

bantuan tunai langsung (BLT) Rp1 juta 

atau BSU 2022 saat ini masih dalam 

penyusunan regulasi. "Belum (Kapan 

kepastian pencariannya dana tersebut 

turun)," katanya. BSU merupakan 

program dari pemerintah yang bertujuan 

untuk melindungi, mempertahankan dan 

meningkatkan kemampuan ekonomi 

pekerja/buruh dalam penanganan 

dampak Covid-19.Staf Khusus Menteri 

Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari 

mengatakan, pemberian bantuan tunai 

langsung (BLT) Rp1 juta atau BSU 2022 

saat ini masih dalam penyusunan regulasi. 

72. 02 

June 

2022 

5 Tips Penerapan Skala 

Prioritas saat Bekerja, Nomor 

2 Sering Dilupakan 

Negative Portal Jember Namun salah satu masalah yang dapat 

dihadapi pada saat bekerja adalah adanya 

tugas atau pekerjaan yang menumpuk. 

Berikut informasi mengenai lima tips 

dalam penerapan skala prioritas saat 

bekerja dimana nomor dua sering 

dilupakan. Com dari laman Instagram 

@kemnaker pada postingan 6 April 2022. 

Dipaparkan pula bahwa terdapat lima hal 

terkait cara menentukan skala prioritas 

pada saat bekerja, yaitu sebagai berikut. 

73. 02 

June 

2022 

Tak Kantongi Dokumen OPP, 

Pemberangkatan 148 Calon 

Negative Regional.komp

as.com 

Pemberangkatan 148 calon Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) asal Lombok, 

Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara 

Barat), menuju Malaysia tertunda, Selasa 

http://ekbis.sindonews.com/read/786903/34/bantuan-subsidi-upah-rp1-juta-belum-juga-cair-begini-jawaban-kemnaker-1654178795
http://ekbis.sindonews.com/read/786903/34/bantuan-subsidi-upah-rp1-juta-belum-juga-cair-begini-jawaban-kemnaker-1654178795
http://ekbis.sindonews.com/read/786903/34/bantuan-subsidi-upah-rp1-juta-belum-juga-cair-begini-jawaban-kemnaker-1654178795
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-164631113/5-tips-penerapan-skala-prioritas-saat-bekerja-nomor-2-sering-dilupakan
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-164631113/5-tips-penerapan-skala-prioritas-saat-bekerja-nomor-2-sering-dilupakan
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-164631113/5-tips-penerapan-skala-prioritas-saat-bekerja-nomor-2-sering-dilupakan
http://regional.kompas.com/read/2022/06/02/221333878/tak-kantongi-dokumen-opp-pemberangkatan-148-calon-pmi-asal-ntb-ke-malaysia
http://regional.kompas.com/read/2022/06/02/221333878/tak-kantongi-dokumen-opp-pemberangkatan-148-calon-pmi-asal-ntb-ke-malaysia
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PMI Asal Nusa Tenggara Barat 

ke Malaysia Tertunda 

(31/5/2022). "Memang benar 148 PMI 

dari berbagai wilayah di Nusa Tenggara 

Barat, tertunda keberangkatannya, karena 

PPTKIS belum melaksanakan Orientasi 

Pra-Pemberangkatan (OPP)," terang 

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat 

Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara 

Barat, Kombes Pol Artanto di Mapolda 

Nusa Tenggara Barat, Kamis (2/6/2022). 

Artanto menjelaskan, semua pihak terkait 

sudah berkoordinasi, baik dari pihak 

PPTKIS maupun dari Badan Perlindungan 

Pekerja Minggran Indonesia (BP2MI) Nusa 

Tenggara Barat di Mataram. "Yang jelas 

mereka para PMI belum bisa berangkat ke 

Malaysia karena aturan single entry visa 

yang dokumennya harus dipenuhi oleh 

perusahaan yang mengirim PMI atau 

Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP). 

74. 02 

June 

2022 

Kemajuan Digital Dibutuhkan 

Pasar 

Positive Investor Daily Refocus Digital Academy, platform 

pendidikan online yang fokus mengubah 

seseorang menjadi profesional dalam 

industri digital 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. - 

Belakangan ini cukup ramai pemberitaan 

terkait sejumlah perusahaan startup 

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 penyebab utama. 

Namun,apakah fenomena ini akan 

menjadi awal ledakan gelembung (bubble 

burst) startup di Indonesia? 

75. 02 

June 

2022 

Terkait BSU Senilai Rp1 Juta, 

Kemnaker Sebut Masih Proses 

Penyusunan Regulasi 

Neutral Idx Channel Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita 

Indah Sari mengatakan pemberian 

bantuan tunai langsung (BLT) Rp1 juta 

atau bantuan subsidi upah (BSU) 2022 

http://regional.kompas.com/read/2022/06/02/221333878/tak-kantongi-dokumen-opp-pemberangkatan-148-calon-pmi-asal-ntb-ke-malaysia
http://regional.kompas.com/read/2022/06/02/221333878/tak-kantongi-dokumen-opp-pemberangkatan-148-calon-pmi-asal-ntb-ke-malaysia
http://investor.id/national/295566/kemajuan-digital-dibutuhkan-pasar
http://investor.id/national/295566/kemajuan-digital-dibutuhkan-pasar
http://www.idxchannel.com/economics/terkait-bsu-senilai-rp1-juta-kemnaker-sebut-masih-proses-penyusunan-regulasi
http://www.idxchannel.com/economics/terkait-bsu-senilai-rp1-juta-kemnaker-sebut-masih-proses-penyusunan-regulasi
http://www.idxchannel.com/economics/terkait-bsu-senilai-rp1-juta-kemnaker-sebut-masih-proses-penyusunan-regulasi
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saat ini masih dalam penyusunan regulasi. 

"Masih proses penyusunan regulasi dan 

harmonisasi Kementerian Lembaga," 

ujarnya kepada MNC portal, Kamis 

(2/6/2022). Dita menjelaskan terkait 

kapan pastinya pencarian dana BSU, 

pihaknya belum memberikan kapan waktu 

yang tepat, karena regulasi masih disusun. 

Sebelumnya, pemerintah akan kembali 

memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

untuk pekerja di tahun 2022. 

76. 03 

June 

2022 

Renungan Harian Katolik 

untuk Jumat 3 Juni 2022 

tentang Penghukuman Allah 

Neutral Ayo Bandung Renungan harian Katolik untuk Jumat, 3 

Juni 2022, ialah tentang penghukuman 

Allah. Demikian renungan harian Katolik 

untuk Jumat 3 Juni 2022 penghukuman 

Allah. Renungan harian ini diangkat dari 

kisah Yeremia 49 mengenai Bani Amon. 

Allah Maha Pengasih tentu tidak akan 

menghukum manusia begitu saja tanpa 

sebab dan salah. 

77. 03 

June 

2022 

BLT Subsidi Gaji Cair, Segera 

Aktivasi Rekening Himbara 

Bagi yang Belum Punya 

Negative Onews.me Rekening baru adalah rekening yang 

dibuatkan di salah satu Bank Himbara 

(Mandiri, BRI, BNI, BTN). Di mana pekerja 

yang mendapatkan notifikasi telah 

terdaftar sebagai calon penerima Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) sesuai dengan 

tahapan penyerahan data calon penerima 

BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada 

Kementerian Ketenagakerjaan. Begitu 

juga jika 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. Selain 

itu, pekerja yang penasaran dapat atu 

tidak BLT subsidi gaji bisa mengecek 

status penerima. 

78. 03 

June 

2022 

BSU Tahun 2022 Kapan Cair? 

Berikut Info Terbaru hingga 

Bakal Diberikan pada 8,8 Juta 

Pekerja 

Neutral Tribun News Pemerintah kembali memberikan Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja di tahun 

2022. Selain itu, Kemnaker juga 

menjelaskan tahapan sebelum melakukan 

penyaluran BSU tahun 2022. Saat ini, 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-793518406/renungan-harian-katolik-untuk-jumat-3-juni-2022-tentang-penghukuman-allah
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793518406/renungan-harian-katolik-untuk-jumat-3-juni-2022-tentang-penghukuman-allah
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793518406/renungan-harian-katolik-untuk-jumat-3-juni-2022-tentang-penghukuman-allah
http://onews.me/blt-subsidi-gaji-cair-segera-aktivasi-rekening-himbara-bagi-yang-belum-punya-104047.html
http://onews.me/blt-subsidi-gaji-cair-segera-aktivasi-rekening-himbara-bagi-yang-belum-punya-104047.html
http://onews.me/blt-subsidi-gaji-cair-segera-aktivasi-rekening-himbara-bagi-yang-belum-punya-104047.html
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/06/03/bsu-tahun-2022-kapan-cair-berikut-info-terbaru-hingga-bakal-diberikan-pada-88-juta-pekerja
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/06/03/bsu-tahun-2022-kapan-cair-berikut-info-terbaru-hingga-bakal-diberikan-pada-88-juta-pekerja
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/06/03/bsu-tahun-2022-kapan-cair-berikut-info-terbaru-hingga-bakal-diberikan-pada-88-juta-pekerja
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/06/03/bsu-tahun-2022-kapan-cair-berikut-info-terbaru-hingga-bakal-diberikan-pada-88-juta-pekerja
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Kementerian Ketenagakerjaan tengah 

menyiapkan dan merampungkan regulasi 

teknis pelaksanaan BSU tahun 2022, 

mengajukan dan merevisi anggaran 

bersama Kementerian Keuangan. Adapun, 

besaran dana BSU tahun 2022 yang akan 

didapatkan sebesar Rp 1 juta per 

penerima. 

79. 03 

June 

2022 

BLT Subsidi Gaji Cair, Segera 

Aktivasi Rekening Himbara 

Bagi yang Belum Punya 

Negative Okezone Rekening baru adalah rekening yang 

dibuatkan di salah satu Bank Himbara 

(Mandiri, BRI, BNI, BTN). Di mana pekerja 

yang mendapatkan notifikasi telah 

terdaftar sebagai calon penerima Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) sesuai dengan 

tahapan penyerahan data calon penerima 

BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada 

Kementerian Ketenagakerjaan. Begitu 

juga jika 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. Selain 

itu, pekerja yang penasaran dapat atu 

tidak BLT subsidi gaji bisa mengecek 

status penerima. 

80. 03 

June 

2022 

VIRAL : BSU Tahun 2022 Kapan 

Cair? Berikut Info Terbaru 

hingga Bakal Diberikan pada 

8,8 Juta Pekerja 

Neutral Tugunews.com Pemerintah kembali memberikan Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) untuk 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. Adapun, 

besaran dana BSU tahun 2022 yang akan 

didapatkan sebesar Rp 1 juta per 

penerima. 

81. 03 

June 

2022 

UPDATE : BSU Tahun 2022 

Kapan Cair? Berikut Info 

Terbaru hingga Bakal 

Neutral Ninopedia Pemerintah kembali memberikan Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja di tahun 

2022. Selain itu, Kemnaker juga 

menjelaskan tahapan sebelum melakukan 

http://economy.okezone.com/read/2022/06/02/320/2604410/blt-subsidi-gaji-cair-segera-aktivasi-rekening-himbara-bagi-yang-belum-punya
http://economy.okezone.com/read/2022/06/02/320/2604410/blt-subsidi-gaji-cair-segera-aktivasi-rekening-himbara-bagi-yang-belum-punya
http://economy.okezone.com/read/2022/06/02/320/2604410/blt-subsidi-gaji-cair-segera-aktivasi-rekening-himbara-bagi-yang-belum-punya
http://www.tugunews.com/39754/BSU-Tahun-2022-Kapan-Cair-Berikut-Info-Terbaru-hingga-Bakal-Diberikan-pada-8-8-Juta-Pekerja
http://www.tugunews.com/39754/BSU-Tahun-2022-Kapan-Cair-Berikut-Info-Terbaru-hingga-Bakal-Diberikan-pada-8-8-Juta-Pekerja
http://www.tugunews.com/39754/BSU-Tahun-2022-Kapan-Cair-Berikut-Info-Terbaru-hingga-Bakal-Diberikan-pada-8-8-Juta-Pekerja
http://www.tugunews.com/39754/BSU-Tahun-2022-Kapan-Cair-Berikut-Info-Terbaru-hingga-Bakal-Diberikan-pada-8-8-Juta-Pekerja
http://www.ninopedia.com/39754/BSU-Tahun-2022-Kapan-Cair-Berikut-Info-Terbaru-hingga-Bakal-Diberikan-pada-8-8-Juta-Pekerja
http://www.ninopedia.com/39754/BSU-Tahun-2022-Kapan-Cair-Berikut-Info-Terbaru-hingga-Bakal-Diberikan-pada-8-8-Juta-Pekerja
http://www.ninopedia.com/39754/BSU-Tahun-2022-Kapan-Cair-Berikut-Info-Terbaru-hingga-Bakal-Diberikan-pada-8-8-Juta-Pekerja
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Diberikan pada 8,8 Juta 

Pekerja 

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. Adapun, 

besaran dana BSU tahun 2022 yang akan 

didapatkan sebesar Rp 1 juta per 

penerima. 

82. 03 

June 

2022 

Dialog antara Pengusaha dan 

Buruh Didorong Lebih Intens 

Neutral Kompas.id Dialog yang ideal tak hanya sekadar 

antara serikat buruh dan manajemen. 

Metode penyelesaian perselisihan yang 

paling banyak ditempuh adalah mediasi 

(melibatkan pihak ketiga yang netral, 

biasanya diwakili petugas mediator dinas 

ketenagakerjaan) ketimbang perundingan 

bipartit (dialog sosial antara pekerja dan 

perusahaan). Namun, bukan sekadar 

antara pekerja/serikat pekerja dan 

manajemen perusahaan, melainkan 

melibatkan pemilik perusahaan secara 

langsung. Kita harus mengampanyekan 

agar pemilik perusahaan juga siap 

berdialog, menyiapkan tempat, dan 

membuka diri untuk mendengar apa yang 

disampaikan karyawan," kata Eddy dalam 

seminar daring yang diadakan Asosiasi 

Pengusaha Indonesia (Apindo). 

83. 03 

June 

2022 

BSU 2022 Sudah Cair? Pekerja 

Bisa Dapatkan BLT Subsidi Gaji 

Rp1 Juta usai Login ke Link 

Berikut Ini 

Positive Pikiran Rakyat 

Depok 

Terkait penyaluran BSU 2022 ini, informasi 

terbaru dari Kemenaker masih sama, 

yakni bahwa BLT subsidi gaji untuk 

pekerja ini belum bisa disalurkan. 

Informasi simpang siur terkait pencairan 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 

banyak beredar di tengah masyarakat. 

Setelah sebelumnya gagal cair di bulan 

April, Kemenaker hingga saat ini belum 

memberikan waktu pasti BSU 2022 akan 

cair. Kemenaker menjawab dan 

menegaskan soal banyaknya pertanyaan 

seperti 'BSU 2022 sudah cair?' lewat 

keterangan tertulis di media sosial 

resminya. 

http://www.ninopedia.com/39754/BSU-Tahun-2022-Kapan-Cair-Berikut-Info-Terbaru-hingga-Bakal-Diberikan-pada-8-8-Juta-Pekerja
http://www.ninopedia.com/39754/BSU-Tahun-2022-Kapan-Cair-Berikut-Info-Terbaru-hingga-Bakal-Diberikan-pada-8-8-Juta-Pekerja
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/06/02/dialog-antara-pengusaha-dan-buruh-didorong-lebih-intens
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/06/02/dialog-antara-pengusaha-dan-buruh-didorong-lebih-intens
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094632766/bsu-2022-sudah-cair-pekerja-bisa-dapatkan-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-usai-login-ke-link-berikut-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094632766/bsu-2022-sudah-cair-pekerja-bisa-dapatkan-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-usai-login-ke-link-berikut-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094632766/bsu-2022-sudah-cair-pekerja-bisa-dapatkan-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-usai-login-ke-link-berikut-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094632766/bsu-2022-sudah-cair-pekerja-bisa-dapatkan-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-usai-login-ke-link-berikut-ini
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84. 03 

June 

2022 

Mengenal BPJS 

Ketenagakerjaan Syariah yang 

Sudah Ada di Aceh 

Neutral Kompas "Pada klaster Industri Keuangan Syariah, 

opsi layanan Syariah peserta BPJS 

Ketenagakerjaan sudah dimulai 

implementasinya di Provinsi Aceh," kata 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 

di laman BJPS Ketenagakerjaan, Senin 

(30/5/2022). Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah mengapresiasi BPJS 

Ketenagakerjaan yang menghadirkan 

layanan Syariah di Aceh. "Oleh karena itu, 

BPJS Ketenagakerjaan selaku Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja dapat memberikan layanan jaminan 

sosial berbasis syariah dalam menjamin 

perlindungan sosial masyarakat pekerja di 

Provinsi Aceh," kata Ida, dikutip dari 

Kompas.com, Rabu (17/11/2021). Dengan 

kehadiran Layanan Syariah ini, Ida 

meminta, jajaran BPJS Ketenagakerjaan 

khususnya di Provinsi Aceh untuk dapat 

memberikan layanan yang lebih optimal. 

85. 03 

June 

2022 

Info Terbaru Bantuan Subsidi 

Upah, Simak Selengkapnya 

Waktu Pencairan dan Apa Saja 

Kriteria Penerima 

Positive Tribun News 

Manado 

"Anda lolos verfikasi dan validasi BPJS 

Ketenagakerjaan sebagai calon penerima 

Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk 

verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh 

Kemnaker." Kabar terbaru Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) 2022. Berikut info 

terkini waktu pencairan dan apa saja 

kriteria bagi penerima. BSU akan dicairkan 

secara bertahap dan besaran BSU yang 

akan disalurkan sebesar Rp 1 juta per 

penerima. 

86. 03 

June 

2022 

Seruan Elon Musk yang 

Wajibkan Karyawan Tesla 

Kembali Bekerja di Kantor 

Ditentang Serikat Pekerja di 

Jerman 

Negative Voi Permintaan Elon Musk agar karyawan 

Tesla berhenti "menelepon" dan kembali 

ke kantor dan bekerja, mendapat 

perhatian singkat dari serikat pekerja 

terbesar di Jerman pada Kamis, 2 Juni. 

Tesla mempekerjakan sekitar 4.000 orang 

di Jerman dan berencana untuk 

memperluas tenaga kerja menjadi 12.000. 

"Siapa pun yang tidak setuju dengan 

tuntutan sepihak seperti itu dan ingin 

melawannya memiliki dukungan dari 

serikat pekerja di belakang mereka di 

http://www.kompas.com/tren/read/2022/06/03/063000265/mengenal-bpjs-ketenagakerjaan-syariah-yang-sudah-ada-di-aceh
http://www.kompas.com/tren/read/2022/06/03/063000265/mengenal-bpjs-ketenagakerjaan-syariah-yang-sudah-ada-di-aceh
http://www.kompas.com/tren/read/2022/06/03/063000265/mengenal-bpjs-ketenagakerjaan-syariah-yang-sudah-ada-di-aceh
http://manado.tribunnews.com/2022/06/03/info-terbaru-bantuan-subsidi-upah-simak-selengkapnya-waktu-pencairan-dan-apa-saja-kriteria-penerima
http://manado.tribunnews.com/2022/06/03/info-terbaru-bantuan-subsidi-upah-simak-selengkapnya-waktu-pencairan-dan-apa-saja-kriteria-penerima
http://manado.tribunnews.com/2022/06/03/info-terbaru-bantuan-subsidi-upah-simak-selengkapnya-waktu-pencairan-dan-apa-saja-kriteria-penerima
http://manado.tribunnews.com/2022/06/03/info-terbaru-bantuan-subsidi-upah-simak-selengkapnya-waktu-pencairan-dan-apa-saja-kriteria-penerima
http://voi.id/teknologi/174739/seruan-elon-musk-yang-wajibkan-karyawan-tesla-kembali-bekerja-di-kantor-ditentang-serikat-pekerja-di-jerman
http://voi.id/teknologi/174739/seruan-elon-musk-yang-wajibkan-karyawan-tesla-kembali-bekerja-di-kantor-ditentang-serikat-pekerja-di-jerman
http://voi.id/teknologi/174739/seruan-elon-musk-yang-wajibkan-karyawan-tesla-kembali-bekerja-di-kantor-ditentang-serikat-pekerja-di-jerman
http://voi.id/teknologi/174739/seruan-elon-musk-yang-wajibkan-karyawan-tesla-kembali-bekerja-di-kantor-ditentang-serikat-pekerja-di-jerman
http://voi.id/teknologi/174739/seruan-elon-musk-yang-wajibkan-karyawan-tesla-kembali-bekerja-di-kantor-ditentang-serikat-pekerja-di-jerman
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Jerman, sesuai hukum," kata Birgit Dietze, 

pemimpin distrik untuk IG Metall di 

Berlin-Brandenburg-Sachsen, seperti 

dikutip Reuters. Karyawan di pabrik Tesla 

di Gruenheide, Jerman, memilih 19 orang 

untuk dewan pekerja pertamanya pada 

bulan Februari. Kepala eksekutif Tesla ini 

membuat perdebatan dengan memberi 

tahu staf di pabrik mobil listrik itu bahwa 

karyawan harus segera ngantor 

setidaknya 40 jam seminggu atau 

mengundurkan diri. 

87. 03 

June 

2022 

Ratusan Pekerja Migran 

Indonesia Dilarang Berangkat 

ke Malaysia, BP2MI Ungkap 

Alasannya 

Neutral Pikiran Rakyat 

Bekasi 

Malaysia sebagai salah satu produsen 

minyak sawit terbesar di dunia, telah 

bersiap untuk menyambut pekerja asing 

sejak pembukaan kembali pembatasan. 

Malaysia mengandalkan tenaga kerja 

asing yang sebagian besar berasal dari 

Indonesia, Bangladesh, dan Nepal. Bukan 

tanpa alasan, pekerjaan di bidang kelapa 

sawit justru tidak mendapat atensi besar 

dari warga Malaysia. 

88. 03 

June 

2022 

Pekerja Terima Tanda Ini Pasti 

Dapat BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 

Neutral Ayo Semarang Berikut tiga tanda pekerja pasti dapat BSU 

BPJS Ketenagakerjaan 2022. Bantuan 

Subsidi Upah atau BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 merupakan 

program yang dijalankan Kemnaker 

dengan tujuan membantu pekerja yang 

terimbas pandemi Covid-19. 

89. 03 

June 

2022 

Kapan Pengumuman Seleksi 

Kartu Prakerja Gelombang 31? 

Ini Cara Cek Hasil Seleksi di 

prakerja.go.id 

Neutral Tribun News Berikut penjelasan mengenai 

pengumuman seleksi Kartu Prakerja 

Gelombang 31 lengkap dengan cara cek 

hasil seleksi di prakerja.go.id. Program 

Kartu Prakerja merupakan program 

pengembangan kompetensi kerja dan 

kewirausahaan berupa bantuan biaya. 

Diketahui, saat ini, pendaftaran Kartu 

Prakerja telah memasuki gelombang 31. 

Kapan Pengumuman Seleksi Kartu 

Prakerja Gelombang 31?. Pendaftaran 

Kartu Prakerja gelombang 31 telah 

ditutup hari Kamis (2/6/2022) kemarin. 

http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-124633698/ratusan-pekerja-migran-indonesia-dilarang-berangkat-ke-malaysia-bp2mi-ungkap-alasannya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-124633698/ratusan-pekerja-migran-indonesia-dilarang-berangkat-ke-malaysia-bp2mi-ungkap-alasannya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-124633698/ratusan-pekerja-migran-indonesia-dilarang-berangkat-ke-malaysia-bp2mi-ungkap-alasannya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-124633698/ratusan-pekerja-migran-indonesia-dilarang-berangkat-ke-malaysia-bp2mi-ungkap-alasannya
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773519278/pekerja-terima-tanda-ini-pasti-dapat-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773519278/pekerja-terima-tanda-ini-pasti-dapat-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773519278/pekerja-terima-tanda-ini-pasti-dapat-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/06/03/kapan-pengumuman-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-31-ini-cara-cek-hasil-seleksi-di-prakerjagoid
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/06/03/kapan-pengumuman-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-31-ini-cara-cek-hasil-seleksi-di-prakerjagoid
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/06/03/kapan-pengumuman-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-31-ini-cara-cek-hasil-seleksi-di-prakerjagoid
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/06/03/kapan-pengumuman-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-31-ini-cara-cek-hasil-seleksi-di-prakerjagoid
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90. 03 

June 

2022 

3 Tanda Pekerja Pasti Dapat 

BSU BPJS Ketenagakerjaan 

2022 

Neutral Ayo Semarang Berikut tiga tanda pekerja pasti dapat BSU 

BPJS Ketenagakerjaan 2022. Bantuan 

Subsidi Upah atau BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 merupakan 

program yang dijalankan Kemnaker 

dengan tujuan membantu pekerja yang 

terimbas pandemi Covid-19. Diketahui, 

kriteria pekerja penerima BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 yang memiliki upah 

di bawah Rp3,5 juta. Lalu seperti apa tiga 

tanda yang diterima pekerja pasti dapat 

BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022?. 

91. 03 

June 

2022 

Penjelasan Waktu Pencairan 

BSU Rp 1 Juta, Ini Cara Cek 

hingga Kriteria Penerima 

Subsidi Gaji 

Positive Tribun Wow Inilah cara cek status penerima Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) atau BLT Subsidi gaji 

Rp 1 juta yang akan segera disalurkan 

pada tahun 2022. Berikut ini 4 cara cek 

data peserta BPJS Ketenagakerjaan yang 

mungkin menerima Bantuan Subsidi 

Gaji/Upah Rp 1 juta. 

92. 03 

June 

2022 

Pendaftaran Kartu Prakerja 

Gelombang 31 Telah Ditutup, 

Simak Cara Cek Hasilnya di 

prakerja.go.id 

Neutral Tribun News 

Jakarta 

Seleksi pendaftaran Kartu Prakerja 

gelombang 31 telah ditutup pada Kamis, 

(2/6/2022). Informasi tersebut diketahui 

melalui akun Instagram resmi 

@prakerja.go.id. "Pukul 13.00 WIB hari ini 

(kemarin) Gelombang 31 resmi ditutup," 

tulis akun Instagram Kartu Prakerja. 

Berikut cara cek hasil seleksi Kartu 

Prakerja gelombang 31 dirangkum 

TribunJakarta:. SMS diberikan saat tanggal 

pengumuman seleksi masing-masing 

gelombang. 

93. 03 

June 

2022 

Lolos atau Tidak? Simak Cara 

Cek Hasil Seleksi Kartu 

Prakerja Gelombang 31 di 

prakerja.go.id 

Positive Tribun News 

Batam 

Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 31 

telah resmi ditutup pada Kamis 

(2/6/2022) kemarin. Meski demikian 

hingga saat ini pihak penyelanggaa Kartu 

Prakerja belum merilis hasil Seleksi Kartu 

Prakerja Gelombang 31. Namun jika 

melihat pada gelombang sebelumnya, 

waktu pengumuman seleksi Kartu 

Prakerja adalah 1-2 hari setelah 

gelombang ditutup.  

  

http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773519278/3-tanda-pekerja-pasti-dapat-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773519278/3-tanda-pekerja-pasti-dapat-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773519278/3-tanda-pekerja-pasti-dapat-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022
http://wow.tribunnews.com/2022/06/03/penjelasan-waktu-pencairan-bsu-rp-1-juta-ini-cara-cek-hingga-kriteria-penerima-subsidi-gaji
http://wow.tribunnews.com/2022/06/03/penjelasan-waktu-pencairan-bsu-rp-1-juta-ini-cara-cek-hingga-kriteria-penerima-subsidi-gaji
http://wow.tribunnews.com/2022/06/03/penjelasan-waktu-pencairan-bsu-rp-1-juta-ini-cara-cek-hingga-kriteria-penerima-subsidi-gaji
http://wow.tribunnews.com/2022/06/03/penjelasan-waktu-pencairan-bsu-rp-1-juta-ini-cara-cek-hingga-kriteria-penerima-subsidi-gaji
http://jakarta.tribunnews.com/2022/06/03/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-31-telah-ditutup-simak-cara-cek-hasilnya-di-prakerjagoid
http://jakarta.tribunnews.com/2022/06/03/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-31-telah-ditutup-simak-cara-cek-hasilnya-di-prakerjagoid
http://jakarta.tribunnews.com/2022/06/03/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-31-telah-ditutup-simak-cara-cek-hasilnya-di-prakerjagoid
http://jakarta.tribunnews.com/2022/06/03/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-31-telah-ditutup-simak-cara-cek-hasilnya-di-prakerjagoid
http://batam.tribunnews.com/2022/06/03/lolos-atau-tidak-simak-cara-cek-hasil-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-31-di-prakerjagoid
http://batam.tribunnews.com/2022/06/03/lolos-atau-tidak-simak-cara-cek-hasil-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-31-di-prakerjagoid
http://batam.tribunnews.com/2022/06/03/lolos-atau-tidak-simak-cara-cek-hasil-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-31-di-prakerjagoid
http://batam.tribunnews.com/2022/06/03/lolos-atau-tidak-simak-cara-cek-hasil-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-31-di-prakerjagoid
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Title LinkAja dan Kemnaker kolaborasi dukung program TKM 

Pemula 

Author Arnidhya Nur Zhafira 

Media Antara Sumbar Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Positive 

Link http://sumbar.antaranews.com/berita/508925/linkaja-dan-kemnaker-kolaborasi-dukung-

program-tkm-pemula 

Summary 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. "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," kata Plt Direktur Utama LinkAja Wibawa Prasetyawan dalam 

keterangannya, Kamis. 

 

 

 

 Platform keuangan digital BUMN PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja) bersama Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI berkolaborasi guna mendukung program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) 

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," kata Plt Direktur 

Utama LinkAja Wibawa Prasetyawan dalam keterangannya, Kamis.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.Kolaborasi ini dilakukan 

bersama Kemnaker dengan menjadi media penyedia jasa pembayaran elektronik nasional dalam 
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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.Program kerja sama ini telah berlangsung di 

BLK/BBPLK/BBPP yang tersebar di seluruh Indonesia, di antaranya kota/kabupaten Serang, Semarang, 

Aceh, Padang, Surakarta, Samarinda, Ternate, Lembang, Belitung, Bandung, Lombok Timur, Kendari, 

Bantaeng, Medan, Bekasi, Pangkep, Sidoarjo, Banyuwangi, Makassar, dan Ambon.Diharapkan, 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.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. 

  



 

48 

 

Title 112 PMI Asal Kota Mataram Dipulangkan Author _noname 

Media Suara Ntb Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Neutral 

Link http://www.suarantb.com/112-pmi-asal-kota-mataram-dipulangkan 

Summary Sejumlah 112 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kota Mataram dipulangkan. Kepala Dinas 

Tenaga Kerja Kota Mataram, H. Rudi Suryawan menyebutkan, data pemulangan PMI asal 

Kota Mataram sejak bulan Januari hingga April 2022 mencapai 112 orang. Kemenaker 

memulangkan ke daerah asal termasuk ke Kota Mataram. "Setelah proses penyerahan dari 

Pemprov Nusa Tenggara Barat ke Kota Mataram, kami langsung menyerahkan ke 

keluarganya," jelasnya. 

 

Sejumlah 112 Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kota Mataram dipulangkan. Pemulangan dari luar 

negeri tersebut karena kontrak telah berakhir. Masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri diingatkan 

tidak melalui jalur illegal.Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, H. Rudi Suryawan menyebutkan, data 

pemulangan PMI asal Kota Mataram sejak bulan Januari hingga April 2022 mencapai 112 orang. Mereka 

dipulangkan karena rata-rata kontrak telah berakhir di negara tujuan bekerja. "Semuanya habis kontrak," 

kata Rudi dikonfirmasi, Selasa, 31 Mei 2022.Ia memastikan PMI yang dipulangkan tersebut tidak ada yang 

dideportasi karena bermasalah. Kecuali, calon PMI yang akan berangkat tetapi terjaring razia oleh 

petugas dari Kementerian Ketenagakerjaan di tempat penampungan. Contohnya, tiga orang PMI yang 

akan diberangkatkan ke Timur Tengah dan Malaysia tetapi berhasil digagalkan oleh petugas di Sukabumi. 

Kemenaker memulangkan ke daerah asal termasuk ke Kota Mataram. "Setelah proses penyerahan dari 

Pemprov Nusa Tenggara Barat ke Kota Mataram, kami langsung menyerahkan ke keluarganya," 

jelasnya.Saat itu, lanjutnya, calon PMI diiming-imingi oleh calo untuk diberangkatkan bekerja ke luar 

negeri dengan gaji besar. Faktanya, mereka ditelantarkan di Sukabumi dan tanpa ada kepastian apapun. 

Pada masa pandemi Covid-19, negara tujuan seperti Malaysia dan Arab Saudi masih menutup diri 

menerima pekerja. Modus calo beraneka ragam untuk mengelabui mangsanya.Praktik para calo tidak 

bisa diawasi sepenuhnya. Modusnya membawa para calon PMI ke Pulau Jawa untuk mengelabui petugas. 

Mereka kemudian membuatkan izin paspor dan lain sebagainya di sana.Rudi mengatakan, penerbitan 

rekomendasi pembuatan paspor, PMI harus melengkapi persyaratan administrasi mulai dari izin 

keluarga, kepala lingkungan, dan kelurahan. Selanjutnya, pihaknya akan memberikan rekomendasi 

sebagai persyaratan di Imigrasi. Ia mengingatkan, masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri harus 

melalui jalur resmi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. "Banyak yang didapatkan 

masyarakat kalau berangkat secara resmi. Pemerintah akan bertanggungjawab sepenuhnya jika terjadi 

sesuatu di negara penempatan," demikian kata dia. 
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Title BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 Sudah Mau Cair, Cek Status 

Penerima Lewat SMS, Begini Caranya 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773510625/bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-

sudah-mau-cair-cek-status-penerima-lewat-sms-begini-caranya 

Summary BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 diprediksi tidak lama lagi akan cair ke rekening. Program 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 masih terus tunggu-tunggu 

pekerja. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjan (Kemnaker) akan memberikan 

BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 sebesar Rp1 juta. Pemerintah sudah mengalokasikan dana 

sebesar Rp8,8 triliun untuk diguyurkan kepada rakyat melalui BSU 2022. 

 

BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 diprediksi tidak lama lagi akan cair ke rekening.Program Bantuan Subsidi 

Upah atau BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 masih terus tunggu-tunggu pekerja.Pemerintah melalui 

Kementerian Ketenagakerjan (Kemnaker) akan memberikan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 sebesar Rp1 

juta.Diketahui, penerima bantuan ini merupakan pekerja atau buruh yang memiliki gaji di bawah Rp3,5 

juta.Pemerintah sudah mengalokasikan dana sebesar Rp8,8 triliun untuk diguyurkan kepada rakyat 

melalui BSU 2022.Informasi terbaru dari Kemnaker, pencairan BSU 2022 harus menunggu aturannya 

selesai.Sampai saat ini, regulasi tersebut masih disusun dan masih membutuhkan waktu untuk 

selesai.Dalam regulasinya harus diatur mengenai kriteria penerima pekerja bantuan. 
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Title Hore! Ini Daftar 7 Bansos yang Bakal Cair Juni 2022 Author Grahanusa Mediatama 

Media Newssetup.kontan.co.id Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Neutral 

Link http://newssetup.kontan.co.id/news/hore-ini-daftar-7-bansos-yang-bakal-cair-juni-2022 

Summary Com dengan judul "7 Bansos yang Akan Cair Juni 2022". Com dengan judul "7 Bansos yang 

Akan Cair Juni 2022". Lalu, bantuan pemerintah apa saja yang akan cair pada Juni 2022?. 

Lalu, bantuan pemerintah apa saja yang akan cair pada Juni 2022?. 

 

 

 

 JAKARTA. Ini informasi terkini mengenai realisasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PC PEN) yang disampaikan pemerintah.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).Untuk realisasi perlindungan masyarakat telah digunakan sebesar Rp 51,09 triliun yang 

dialokasikan untuk beberapa program bantuan sosial (Bansos). Bantuan tersebut, seperti Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH) dan lain 

sebagainya.Lalu, bantuan pemerintah apa saja yang akan cair pada Juni 2022?1. Bantuan subsidi upah 

(BSU)Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari mengatakan jika Kementerian 

Ketenagakerjaan yang menangani program BSU telah menyelesaikan pembahasan regulasi. Hal tersebut 

merupakan tahap awal yang akan 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 Kompas.com, Senin 

(30/5/2022).Perlu diketahui melalui program ini, karyawan berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per 

bulan yang aktif sebagai perserta BPJS Ketenagakerjaan akan menerima BSU sebesar Rp 1 juta.2. BLT 

minyak gorengDikutip dari Instagram @Kemensos, untuk meringankan beban dan mendukung daya beli 

masyarakat terhadap kenaikan harga pangan, pemerintah memberikan BLT Minyak Goreng.Bantuan ini 

akan diberikan selama tiga bulan (April, Mei dan Juni) sebesar Rp 100. 000 per bulan, dan akan disalurkan 

sekaligus senilai Rp 300.000. Sasaran penerima bantuan ini adalah 20,65 juta warga yang tergabung 

dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan PKH. JAKARTA. Ini 
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informasi terkini mengenai realisasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional 

(PC PEN) yang disampaikan pemerintah.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).Untuk 

realisasi perlindungan masyarakat telah digunakan sebesar Rp 51,09 triliun yang dialokasikan untuk 

beberapa program bantuan sosial (Bansos). Bantuan tersebut, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

Minyak Goreng, Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH) dan lain sebagainya.Lalu, bantuan 

pemerintah apa saja yang akan cair pada Juni 2022?1. Bantuan subsidi upah (BSU)Staf Khusus Menteri 

Ketenagakerjaan Dita Indah Sari mengatakan jika Kementerian Ketenagakerjaan yang menangani 

program BSU telah menyelesaikan pembahasan regulasi. Hal tersebut merupakan tahap awal yang akan 

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 Kompas.com, Senin (30/5/2022).Perlu diketahui melalui program 

ini, karyawan berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan yang aktif sebagai perserta BPJS 

Ketenagakerjaan akan menerima BSU sebesar Rp 1 juta.2. BLT minyak gorengDikutip dari Instagram 

@Kemensos, untuk meringankan beban dan mendukung daya beli masyarakat terhadap kenaikan harga 

pangan, pemerintah memberikan BLT Minyak Goreng.Bantuan ini akan diberikan selama tiga bulan (April, 

Mei dan Juni) sebesar Rp 100. 000 per bulan, dan akan disalurkan sekaligus senilai Rp 300.000. Sasaran 

penerima bantuan ini adalah 20,65 juta warga yang tergabung dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM), 

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan PKH.3. BLT UMKMPemerintah berencana meneruskan program 

Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM pada tahun 2022. Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto mengungkapkan jika BLT UMKM diagendakan berlanjut 

menyusul bantuan BSU."Tadi juga ada usulan Banpres untuk usaha mikro (BLT UMKM) yang nanti juga 

akan diagendakan," kata Airlangga, dilansir dari Tribunnews, Selasa (5/4/2022).BLT UMKM nantinya akan 

diberikan kepada pelaku usaha dengan dana bantuan mencapai Rp 600.00 per penerima.4. Bantuan tunai 

PKL dan warung (BT-PKLW)Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW) 

merupakan progam pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi 

Covid-19.Menko Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan, program BT-PKLW diharapkan dapat 

menjaga keberlangsungan usaha dan penghidupan masyarakat menjalankan usaha mikro, terutama PKL 

dan pemilik warung."Pada tahun 2022, Pemerintah melanjutkan program BT-PKLW dengan tambahan 

nelayan sebagai penerima manfaat. Khusus untuk nelayan, ini adalah program pertama di tahun 2022 

yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem di Indonesia," katanya, dikutip dari laman 

Kemenkeu, Senin (14/3/2022).Besaran BT-PKLWN adalah Rp 600. 000 per orang untuk 2,76 juta penerima 

yaitu untuk 1 juta PKLW dan 1,76 juta Nelayan.5. Bansos PKHDilansir dari Tribunnews, bansos Program 

Keluarga Harapan (PKH) tahap II akan diberikan pada April, Mei dan Juni. Nantinya, bansos ini akan 

disalurkan kapada penerima melewati Himpunan Milik Negara (Himbara) dan langsung dapat dicairkan 

melalui mesin ATM atau E-warong terdekat.Masyarkat juga dapat mengecek penerimaan bansos PKH 

melalui website cekbansos.kemensos.go.id. Besaran yang diberikan bervariasi tergantung dengan kriteria 

tertentu, misalkan untuk ibu hamil akan menerima sebesar Rp 3.000.000 per tahun.6. BLT dana 

desaDikutip dari Kemenkeu, pada 2022, sebagai bentuk pemulihan ekonomi nasional, pemerintah 

kembali menyalurkan program perlindungan sosial BLT melalui Dana Desa. BLT Dana Desa diperuntukkan 

bagi masyarakat desa yang memenuhi kriteria tertentu, antara lain keluarga miskin, warga yang 

berpenyakit kronis, tidak memiliki pekerjaan dan warga yang belum memperoleh bansos lain.Besaran 

BLT Dana Desa 2022 akan diberikan sebesar Rp 300.00 per bulan per KPM, setiap bulan selama setahun.7. 
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Kartu Prakerja Gelombang 31Pendaftaran program Kartu Prakerja Gelombang 31 telah resmi dibuka pada 

Minggu (29/5/2022). Informasi program tersebut dapat diakses melalui laman resmi Instagram 

@prakerja.go.id.Dilansir dari laman Prakerja, Penerima program Kartu Prakerja akan memperoleh 

insentif biaya mencari kerja sebesar Rp 600. 000 setiap bulan selama 4 bulan.Artikel ini telah tayang di 

Kompas. com dengan judul "7 Bansos yang Akan Cair Juni 2022"Penulis : Taufieq Renaldi ArfiansyahEditor 

: Rendika Ferri KurniawanCek Berita dan Artikel yang lain di Google NewsPemerintah berencana 

meneruskan program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM pada tahun 2022. Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto mengungkapkan jika BLT UMKM 

diagendakan berlanjut menyusul bantuan BSU."Tadi juga ada usulan Banpres untuk usaha mikro (BLT 

UMKM) yang nanti juga akan diagendakan," kata Airlangga, dilansir dari Tribunnews, Selasa 

(5/4/2022).BLT UMKM nantinya akan diberikan kepada pelaku usaha dengan dana bantuan mencapai Rp 

600.00 per penerima.4. Bantuan tunai PKL dan warung (BT-PKLW)Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki 

Lima dan Warung (BT-PKLW) merupakan progam pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi 

nasional dari dampak pandemi Covid-19.Menko Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan, program 

BT-PKLW diharapkan dapat menjaga keberlangsungan usaha dan penghidupan masyarakat menjalankan 

usaha mikro, terutama PKL dan pemilik warung."Pada tahun 2022, Pemerintah melanjutkan program BT-

PKLW dengan tambahan nelayan sebagai penerima manfaat. Khusus untuk nelayan, ini adalah program 

pertama di tahun 2022 yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem di Indonesia," katanya, 

dikutip dari laman Kemenkeu, Senin (14/3/2022).Besaran BT-PKLWN adalah Rp 600. 000 per orang untuk 

2,76 juta penerima yaitu untuk 1 juta PKLW dan 1,76 juta Nelayan.5. Bansos PKHDilansir dari Tribunnews, 

bansos Program Keluarga Harapan (PKH) tahap II akan diberikan pada April, Mei dan Juni. Nantinya, 

bansos ini akan disalurkan kapada penerima melewati Himpunan Milik Negara (Himbara) dan langsung 

dapat dicairkan melalui mesin ATM atau E-warong terdekat.Masyarkat juga dapat mengecek penerimaan 

bansos PKH melalui website cekbansos.kemensos.go.id. Besaran yang diberikan bervariasi tergantung 

dengan kriteria tertentu, misalkan untuk ibu hamil akan menerima sebesar Rp 3.000.000 per tahun.6. 

BLT dana desaDikutip dari Kemenkeu, pada 2022, sebagai bentuk pemulihan ekonomi nasional, 

pemerintah kembali menyalurkan program perlindungan sosial BLT melalui Dana Desa. BLT Dana Desa 

diperuntukkan bagi masyarakat desa yang memenuhi kriteria tertentu, antara lain keluarga miskin, warga 

yang berpenyakit kronis, tidak memiliki pekerjaan dan warga yang belum memperoleh bansos 

lain.Besaran BLT Dana Desa 2022 akan diberikan sebesar Rp 300.00 per bulan per KPM, setiap bulan 

selama setahun.7. Kartu Prakerja Gelombang 31Pendaftaran program Kartu Prakerja Gelombang 31 telah 

resmi dibuka pada Minggu (29/5/2022). Informasi program tersebut dapat diakses melalui laman resmi 

Instagram @prakerja.go.id.Dilansir dari laman Prakerja, Penerima program Kartu Prakerja akan 

memperoleh insentif biaya mencari kerja sebesar Rp 600. 000 setiap bulan selama 4 bulan.Artikel ini 

telah tayang di Kompas. com dengan judul "7 Bansos yang Akan Cair Juni 2022"Penulis : Taufieq Renaldi 

ArfiansyahEditor : Rendika Ferri KurniawanCek Berita dan Artikel yang lain di Google News 
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Title Fenomena PHK di Startup, Menakar Peluang Kerja Baru di 

Indonesia 

Author Achmad Aris 

Media Mediaasuransinews.co.id Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Positive 

Link http://mediaasuransinews.co.id/news-in-brief/fenomena-phk-di-startup-menakar-

peluang-kerja-baru-di-indonesia 

Summary Beberapa waktu belakangan ini cukup ramai pemberitaan terkait sejumlah perusahaan 

startup yang 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 pada hari ini 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, namun kurangnya pelamar kerja yang berkualitas juga tentu dapat 

menghambat pertumbuhan perusahaan di Indonesia. 

 

 

 

 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? Refocus Digital Academy, platform pendidikan online yang fokus mengubah seseorang 

menjadi profesional dalam industri digital pada hari ini 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, namun kurangnya pelamar 

kerja yang berkualitas juga tentu dapat menghambat pertumbuhan perusahaan di Indonesia. Meskipun, 

menurut Badan Pusat Statistik (BPS), negara ini 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 
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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 $ 

124,1 miliar pada tahun 2025 (tiga kali lipat dari tahun 2020 dengan nominal Rp 548,2 triliun). 
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Title Sabar Ya Bun, Aturan Hak Cuti Melahirkan Masih jadi 

Sorotan 

Author Kormen Barus 

Media Industry Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Negative 

Link http://www.industry.co.id/read/107827/sabar-ya-bun-aturan-hak-cuti-melahirkan-masih-

jadi-sorotan 

Summary Serta dengan kompensasi-kompensasi yang seharusnya memang sudah didapatkan, supaya 

ini tidak menjadi kontraproduktif dengan undang-undang yang lain," ungkap politisi PDI-

Perjuangan tersebut. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat harmonisasi Rancangan 

Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) di Gedung Nusantara I, Senayan, 

Jakarta, seperti dikutip industry.co.id, Kamis (2/6/2022). 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. 

 

 

 

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat harmonisasi Rancangan Undang-undang Kesejahteraan 

Ibu dan Anak (RUU KIA) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, seperti dikutip industry.co.id, Kamis 

(2/6/2022). 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. 
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Namun, politisi Partai Golkar itu juga meminta tenaga ahli Baleg untuk meninjau kembali norma-norma 

tersebut 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 memperDari 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 FACHRORI RAIH PENGHARGAAN PEMBINA K3 DARI KEMENTERIAN 

KETENAGAKERJAAN 

Author Name 

Media Beritaalfath.com Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Positive 

Link http://beritaalfath.com/detail/fachrori-raih-penghargaan-pembina-k3-dari-kementerian-

ketenagakerjaan 

Summary Com Jakarta- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum meraih 

penghargaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2018 dari Menteri 

Ketenagakerjaan RI yang diserahkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia, Hery Sudarmanto di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (9/8/18) malam. 

Penghargaan Pembina K3 diberikan kepada gubernur yang telah berhasil melaksanakan 

program pembinaan K3 sehingga perusahaan-perusahaan di wilayahnya memperoleh 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) atau Kecelakaan Nihil 

sebanyak 0,05 % dari jumlah perusahaan yang ada di wilayahnya. Provinsi Jambi tiga tahun 

berturut menerima penghargaan sebagai pembina K3 dan ditahun 2018 ini ada 15 provinsi 

yang memperoleh penghargaan sebagai Pembina K3. 

 

Fachrori: Keselamatan dan Kesehatan Kerja Provinsi Jambi Terus Meningkat Beritaalfath. com Jakarta - 

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum meraih penghargaan Pembina 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2018 dari Menteri Ketenagakerjaan RI yang diserahkan oleh 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Hery Sudarmanto di Hotel 

Bidakara, Jakarta, Kamis (9/8/18) malam. Penghargaan Pembina K3 diberikan kepada gubernur yang 

telah berhasil melaksanakan program pembinaan K3 sehingga perusahaan-perusahaan di wilayahnya 

memperoleh Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) atau Kecelakaan Nihil 

sebanyak 0,05 % dari jumlah perusahaan yang ada di wilayahnya. Provinsi Jambi tiga tahun berturut 

menerima penghargaan sebagai pembina K3 dan ditahun 2018 ini ada 15 provinsi yang memperoleh 

penghargaan sebagai Pembina K3. Fachrori mengaku senang atas pencapaian Provinsi Jambi dalam 

memberikan pembinaan serta pengawasan terkait kesehatan dan keselamatan kerja. Fachrori 

menyatakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja di Provinsi Jambi terus meningkat, dan hal itu bisa 

diwujudkan karena adanya kerjasama yang baik dari semua puhak terkait, dan semakin meningkatnya 

kesadaran untuk terus meningkatkan K3 di lingkungan kerja. "Alhamdulillah semakin meningkat 

keselamatan dan kesehatan kerja di Jambi, kita sudah tiga kali mendapat penghargaan Pembina K3," kata 

Fachrori. "Pemerintah Provinsi Jambi telah menunjukkan keberhasilan dalam membina perusahaan-

perusahaan dalam menciptakan zero accident (nihil kecelakaan kerja) yang terjadi pada tenaga kerja," 

ujar Fachrori. Untuk itu, Fachrori menegaskan bahwa pembinaan serta pengawasan dari aparatur yang 

bertugas di bidang ketenagakerjaan untuk terus berupaya meningkatkan hal-hal yang berkaitan dengan 

K3, serta berharap agar tahun depan dan tahun-tahun berikutnya, capaian K3 bisa terus ditingkatkan, 

supaya terus lebih baik lagi. "Harus kita perhatikan, harus kita awasi dari seluruh kabupaten/kota di 

Provinsi Jambi, seluruh perusahaan-perusahaan itulah yang perlu kita jaga baik-baik, sehingga 

masyarakat atau pekerja lebih tenang dan nyaman bekerja. Untuk tahun depan, upayakan 75 yang 

mendapat penghargaan," lanjut Fachrori Provinsi Jambi telah berhasil menerapkan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di perusahaan secara baik. "Ada 61 perusahaan di Jambi yang 
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memperoleh penghargaan dalam melaksanakan program K3, saat ini tercatat sebanyak 3.872 

perusahaan di Provinsi ," terang Fachrori. Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja, Irjen Pol. Sugeng Priyanto menjelaskan, penghargaan dapat memberi motivasi 

kepada perusahaan dan aparat pemerintah di semua level untuk menciptakan K3, meliputi nihil 

kecelakaan kerja, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) program pencegahan 

dan penanggulangan HIV/AIDS, Pembina K3, Pemeduli HIV/AIDS di tempat kerja. Sugeng Priyanto 

menyampaikan, 952 perusahaan meraih penghargaan nihil kecelakaan kerja, untuk penghargaan SMK3 

ada 1.465 perusahaan, pencegahan HIV/AIDS di tempat kerja diraih 123 perusahaan, 15 gubernur sebagai 

Pembina K3 terbaik, Pemeduli HIV/AIDS di tempat kerja diberikan kepada 2 orang karyawan PT Pertamina 

Unit Cilacap. Pemberian penghargaan K3 juga diisi dengan pemutaran film pendek mengenai K3. 
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Title Sabar Ya Bun, Aturan Hak Cuti Melahirkan Masih Bahas di 

DPR 

Author Kormen Barus 

Media Industry Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Neutral 

Link http://www.industry.co.id/read/107827/sabar-ya-bun-aturan-hak-cuti-melahirkan-masih-

bahas-di-dpr 

Summary Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat harmonisasi Rancangan Undang-undang 

Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, seperti 

dikutip industry.co.id, Kamis (2/6/2022). 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. Hal yang sama 

juga diungkapkan Anggota Baleg DPR RI Saniatul Lativa. 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. 

 

 

 

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat harmonisasi Rancangan Undang-undang Kesejahteraan 

Ibu dan Anak (RUU KIA) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, seperti dikutip industry.co.id, Kamis 

(2/6/2022). 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 
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tersebut 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 memperDari 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 Menaker Anugerahkan Penghargaan Kepada 15 Gubernur sebagai 

Pembina K3 Terbaik, Salah Satunya Sulawesi Selatan 

Author Muh Alief 

Media Rakyatsulsel.fajar.co.id Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Positive 

Link http://rakyatsulsel.fajar.co.id/2022/06/02/menaker-anugerahkan-penghargaan-kepada-

15-gubernur-sebagai-pembina-k3-terbaik-salah-satunya-sulsel 

Summary JAKARTA, RAKYATSULSEL.CO- Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menganugerahkan 

penghargaan kepada 15 gubernur sebagai pembina keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 

terbaik di Indonesia. Adapun 15 gubernur yang berhasil mendapat penghargaan Pembina K3 

Terbaik 2022, yaitu Gubernur Jawa Timur, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Kalimantan 

Timur, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur 

Kalimantan Selatan, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Riau, Gubernur Sulawesi Selatan, 

Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Jambi, Gubernur Sulawesi 

Tenggara, dan Gubernur DIY. 

 

 

 

JAKARTA, RAKYATSULSEL.CO - Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menganugerahkan penghargaan 

kepada 15 gubernur sebagai pembina keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terbaik di Indonesia. "Saya 

memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada gubernur yang telah berhasil membina usaha-usaha 

penerapan K3 di wilayah masing-masing maupun kepada perusahaan yang memperoleh penghargaan 

K3," kata Menaker Ida Fauziyah pada acara Penganugerahan Penghargaan K3 2022, di Jakarta, Selasa 

(24/5). Dia menyampaikan penganugerahan penghargaan K3 tahun ini juga mencakup kategori Sistem 

Manajemen K3 (SMK3), penghargaan kecelakaan nihil, penghargaan program pencegahan dan 

penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja, dan penghargaan program pencegahan dan penanggulangan 

COVID-19 di tempat kerja. Menaker Ida menegaskan pemberian penghargaan ini merupakan bagian dari 

upaya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk terus mengkampanyekan K3. Salah satunya 

dengan memberikan apresiasi, berupa pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berhasil 

menerapkan K3. "Tidak kalah penting penghargaan kepada gubernur selaku pembina K3," terangnya. 

Menurut Menaker, pemberian penghargaan tersebut terbukti efektif memotivasi stakeholders untuk 

menerapkan K3 dengan baik. Hal ini terlihat dari perusahaan yang mendapatkan penghargaan kecelakaan 

nihil pada 2021 sebanyak 1.268 perusahaan, dan tahun ini sebanyak 1.742 perusahaan atau terjadi 
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peningkatan sebesar 37,4 persen. Perusahaan yang menerapkan SMK3 juga meningkat, yaitu tahun 

tercatat sebanyak 1.616 perusahaan mendapatkan sertifikat K3, dan meningkat sebesar 24 persen 

menjadi 2.004 perusahaan pada 2022 Kenaikan juga terjadi pada jumlah perusahaan yang mendapatkan 

penghargaan program P2HIV-AIDS. Di 2021, ada sebanyak 91 perusahaan meraih penghargaan untuk 

kategori tersebut, sedangkan tahun ini ada 343 perusahaan atau meningkat sebesar 79,6 persen. 

Menaker Ida menambahkan pada penghargaan K3 tahun ini pihaknya juga memberikan perhatian kepada 

perusahaan yang berhasil mencegah dan menanggulangi Covid-19. Apresiasi diberikan melalui 

penghargaan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 (P2 COVID-19). Berdasarkan hasil penilaian, 

sebanyak 916 perusahaan yang dinyatakan layak mendapat penghargaan P2 COVID-19. Jumlah ini 

meningkatkan dibanding tahun lalu. "Kami berharap agar pencapaian penghargaan K3 ini dapat 

memotivasi pimpinan perusahaan lain mempertahankan kinerja K3, karena K3 merupakan investasi dan 

untuk menjaga keberlangsungan usaha, serta mencapai produktivitas perusahaan," ujar Menaker Ida. 

Adapun 15 gubernur yang berhasil mendapat penghargaan Pembina K3 Terbaik 2022, yaitu Gubernur 

Jawa Timur, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, 

Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Kalimantan Selatan, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Riau, 

Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Jambi, 

Gubernur Sulawesi Tenggara, dan Gubernur DIY. 
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Title Deretan Bansos Juni 2022, Cek Info dan Cara Dapatkan 

Bantuan Jutaan Rupiah 

Author Diana Purnamasari 

Media Okezone Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Positive 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/06/02/320/2604165/deretan-bansos-juni-2022-

cek-info-dan-cara-dapatkan-bantuan-jutaan-rupiah 

Summary Bansos Juni 2022 siap dicairkan, mulai dari kartu sembako, kartu prakerja sampai BLT subsidi 

gaji dan UMKM. Untuk Kartu Prakerja, masyarakat bisa memperhatikan syarat berikut 

seperti WNI berusia 18 tahun ke atas, tidak sedang menempuh pendidikan formal. 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. 

 

 

 

Bansos Juni 2022 siap dicairkan, mulai dari kartu sembako, kartu prakerja sampai BLT subsidi gaji dan 

UMKM.Untuk Kartu Prakerja, masyarakat bisa memperhatikan syarat berikut seperti WNI berusia 18 

tahun ke atas, tidak sedang menempuh pendidikan formal.Sedang mencari kerja, pekerja/buruh yang 

terkena PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti 

pekerja/buruh yang dirumahkandan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro & kecil. 

Bukan penerima bantuan sosial lainnya selama pandemi Covid-19.Bukan Pejabat Negara, Pimpinan dan 

Anggota DPRD, ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Kepala Desa dan perangkat desa dan 

Direksi/Komisaris/Dewan Pengawaspada BUMN atau BUMD. Maksimal 2 Nomor Induk Kependudukan 

(NIK) dalam 1 Kartu Keluarga (KK) yang menjadi Penerima Kartu Prakerja.Adapun cara login Kartu 

Prakerja, buka www.prakerja.go.id pada browser handphone atau komputer.Siapkan nomor Kartu 

Keluarga serta NIK, masukkan data diri, dan ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan proses 

pemeriksaan akun. Lalu siapkan kertas dan alat tulis untuk mengikuti Tes Motivasi dan Kemampuan Dasar 

secara online.Klik 'Gabung' pada gelombang yang sedang dibuka dan nantikan pengumuman peserta 

yang lolos seleksi gelombang melalui SMS.Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) ditetapkan sebesar Rp200 

ribu/bulan/kelurga penerima manfaat (KPM). BLT minyak goreng akan dislurkan pemerintah dan 

dicairkan dalam bentuk uang tunai.Selain itu, ada juga bantuan modal kerja yang terus diberikan Presiden 

Jokowi. BLT ke pedagang diberikan Rp1,2 juta untuk modal kerja.Kemudian Bansos PKH yang rutin 
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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. Lalu Anak usia SD Rp900 ribuAnak 

usia SMP Rp1,5 juta, anak Usia SMA Rp2 juta dan Penyandang disabilitas Rp2,4 juta. Diberikan juga pada 

usia lanjut mulai 70 tahun Rp2,4 juta.Ada juga Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (PKLW) 

sebesar Rp 600. 000 per orang untuk 2,76 juta penerima yaitu untuk 1 juta PKLW dan 1,76 juta 

nelayan.Sementara itu, dua bantuan tunai yang ditunggu-tunggu adalah BLT UMKM dan subsidi 

gaji.Menurut Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satria, pencairan BLT 

UMKM dilakukan usai Lebaran atau pada semester 2022."Semester 2022, setelah Lebaran baru proses," 

kata Eddy kepada Okezone.Sedangkan untuk BLT subsidi gaji, 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. 
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Title 7 Bansos Ini Bakal Cair Juni 2022, Bersiap Cek 

Rekening 

Author Grahanusa Mediatama 

Media Kontan Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Neutral 

Link http://nasional.kontan.co.id/news/7-bansos-ini-bakal-cair-juni-2022-bersiap-cek-rekening 

Summary Minyak Goreng Dicabut Besok, Selasa (31/5), Ekonom Khawatir Harga Naik Lalu, bantuan 

pemerintah apa saja yang akan cair pada Juni 2022?. JAKARTA. Ini informasi terkini mengenai 

realisasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) yang 

disampaikan pemerintah. 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. 

 

 

 

 JAKARTA. Ini informasi terkini mengenai realisasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan 

Ekonomi Nasional (PC PEN) yang disampaikan pemerintah. 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). Untuk realisasi perlindungan masyarakat telah digunakan sebesar Rp 51,09 triliun yang 

dialokasikan untuk beberapa program bantuan sosial (Bansos). Bantuan tersebut, seperti Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH) dan lain 

sebagainya. Minyak Goreng Dicabut Besok, Selasa (31/5), Ekonom Khawatir Harga Naik Lalu, bantuan 

pemerintah apa saja yang akan cair pada Juni 2022?1. Bantuan subsidi upah (BSU)Staf Khusus Menteri 

Ketenagakerjaan Dita Indah Sari mengatakan jika Kementerian Ketenagakerjaan yang menangani 

program BSU telah menyelesaikan pembahasan regulasi. Hal tersebut merupakan tahap awal yang akan 

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 Kompas.com, Senin (30/5/2022). Perlu diketahui melalui 

program ini, karyawan berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan yang aktif sebagai perserta BPJS 

Ketenagakerjaan akan menerima BSU sebesar Rp 1 juta. Penyaluran BLT Dana Desa Mencapai Rp 3,84 
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Triliun Hingga Mei 20222. BLT minyak gorengDikutip dari Instagram @Kemensos, untuk meringankan 

beban dan mendukung daya beli masyarakat terhadap kenaikan harga pangan, pemerintah memberikan 

BLT Minyak Goreng. Bantuan ini akan diberikan selama tiga bulan (April, Mei dan Juni) sebesar Rp 100. 

000 per bulan, dan akan disalurkan sekaligus senilai Rp 300.000. Sasaran penerima bantuan ini adalah 

20,65 juta warga yang tergabung dalam Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bantuan Pangan Non Tunai 

(BPNT) dan PKH.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.DUKUNG KONTANINDEKS BERITATagBantuan Subsidi Upah atau BSUbelanja subsidicek 

blt subsidi gaji 2021BLT Minyak Gorengkartu prakerjainsentif kartu prakerjabansos pkhSumber : Kompas. 
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Title LinkAja Kolaborasi dengan Kemnaker Dukung Program TKM 

Pemula 

Author Apriandi 

Media Suara Nusantara Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Positive 

Link http://koransn.com/linkaja-kolaborasi-dengan-kemnaker-dukung-program-tkm-pemula 

Summary 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. Kolaborasi ini dilakukan 

bersama Kemnaker dengan menjadi media penyedia jasa pembayaran elektronik nasional 

dalam pencairan dana penggantian berbentuk saldo dan voucher elektronik LinkAja. 

"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," kata Plt Direktur Utama LinkAja Wibawa Prasetyawan dalam keterangannya, 

Kamis (2/6/2022). 

 

 

 

Platform keuangan digital BUMN PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja) bersama Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI berkolaborasi guna mendukung program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) 

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," kata Plt Direktur 

Utama LinkAja Wibawa Prasetyawan dalam keterangannya, Kamis (2/6/2022).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.Kolaborasi ini 

dilakukan bersama Kemnaker dengan menjadi media penyedia jasa pembayaran elektronik nasional 

dalam pencairan dana penggantian berbentuk saldo dan voucher elektronik LinkAja. 
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Title Benarkah BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 Cair Juni? Begini 

Jawaban Kemnaker - Ayo Indonesia 

Author Reny Diana 

Putri 

Media Ayoindonesia.com Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013512185/benarkah-bsu-blt-bpjs-

ketenagakerjaan-2022-cair-juni-begini-jawaban-kemnaker 

Summary AYOINDONESIA.COM- BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair sebentar lagi. Lantas, apakah 

BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 Cair bulan ini? Namun, secara umum Kemnaker 

memastikan tiga tahapan yang harus dijalankan sebelum pencairan BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 dilakukan. 1. Kemnaker menyiapkan regulasi teknis pelaksanaan BSU 

BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 dan bekerja sama dengan pihak terkait. 

 

AYOINDONESIA.COM - BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair sebentar lagi. Hal ini terus digembar-

gemborkan pemerintah. Pasalnya BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan disebut-sebut cair April. Namun hingga 

awal bulan Juni bantuan langsung tunai Rp1 juta belum juga ada kabarnya.Lantas, apakah BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Cair bulan ini? Doakan saja, pihak Kementerian ketenagakerjaan alias Kemnaker 

belum memberikan kepastian tanggal pencairan.Namun, secara umum Kemnaker memastikan tiga 

tahapan yang harus dijalankan sebelum pencairan BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 dilakukan. 1. 

Kemnaker menyiapkan regulasi teknis pelaksanaan BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 dan bekerja 

sama dengan pihak terkait. Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyiapkan antara lain 

merampungkan regulasi teknis pelaksanaan BSU 2022, mengajukan dan merevisi anggaran bersama 

Kementerian Keuangan. 
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Title Hore! BLT Rp1 Juta Bakal Cair Lagi, Begini Cara Ceknya Author _noname 

Media Sulselsatu.com Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Neutral 

Link http://www.sulselsatu.com/2022/06/02/ekonomi/hore-blt-rp1-juta-bakal-cair-lagi-begini-

cara-ceknya.html 

Summary Cara cek penerima BLT Gaji Rp1 Juta. Pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) gaji Rp1 juta 

atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 sebentar lagi. Pencairan BLT gaji Rp1 juta akan 

diberikan kepada pekerja dengan berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan. Melansir 

dari detikcom, Rabu, (2/6/2022), Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari 

mengatakan, saat ini proses pencairan BLT gaji Rp1 juta ini tinggal menunggu persetujuan 

dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

 

Pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) gaji Rp1 juta atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 sebentar 

lagi. Pencairan BLT gaji Rp1 juta akan diberikan kepada pekerja dengan berpenghasilan di bawah Rp3,5 

juta per bulan.Melansir dari detikcom, Rabu, (2/6/2022), Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita 

Indah Sari mengatakan, saat ini proses pencairan BLT gaji Rp1 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, Selasa (31/5/2022) kemarin.Dita menjelaskan persyaratan untuk 

mendapatkan BLT gaji Rp1 juta ini masih sama dengan tahun lalu. Antara lain bagi pekerja yang 

berpenghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan untuk 8,8 pekerja seluruh Indonesia."Persyaratan yang 

diusulkan sama seperti tahun lalu," kata Dita.Dikutip dari laman resmi Kemnaker, ada 6 syarat bagi 

penerima BLT gaji Rp1 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 aktifCara cek penerima BLT Gaji Rp1 

JutaBagi kamu yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan merasa telah memenuhi syarat sebagai 

penerima, berikut cara cek nama penerima BLT gaji Rp1 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.Jika telah 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 Rp1 

juta tersebut melalui pembukaan rekening kolektif. 
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Title Gandeng Kemenaker RI, LinkAja Salurkan Dana Program 

Tenaga Kerja Mandiri Pemula 

Author Rr. Ariyani Yakti 

Widyastuti 

Media Tribun News Batam Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Positive 

Link http://batam.tribunnews.com/2022/06/02/gandeng-kemenaker-ri-linkaja-salurkan-dana-

program-tenaga-kerja-mandiri-pemula 

Summary Dalam hal ini, LinkAja telah menyalurkan dana penggantian survei kebekerjaan serta 

bantuan penggantian paket data Program Tenaga Kerja Mandiri Pemula dengan total dana 

lebih dari Rp 1,5 miliar. PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja), sebagai layanan transaksi 

keuangan digital yang diprakarsai sinergi BUMN, selalu berupaya mendukung program 

pemerintah untuk meningkatkan produktivitas para penggunanya (user). 

 

 

 

 PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja), sebagai layanan transaksi keuangan digital yang diprakarsai sinergi 

BUMN, selalu berupaya mendukung program pemerintah untuk meningkatkan produktivitas para 

penggunanya (user). Dalam hal ini, LinkAja telah menyalurkan dana penggantian survei kebekerjaan serta 

bantuan penggantian paket data Program Tenaga Kerja Mandiri Pemula dengan total dana lebih dari Rp 

1,5 miliar. Dana ini disalurkan kepada lebih dari 18.000 peserta pelatihan kerja dari Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI.Harapannya, kolaborasi ini berpengaruh positif dalam memajukan 

efisiensi penggunaan transaksi keuangan di dalam ekosistem pemerintahan."Program kerja sama ini 

telah berlangsung di BLK/BBPLK/BBPP yang tersebar di seluruh Indonesia," jelas Wibawa. Manfaat kerja 

sama ini dapat langsung dirasakan masyarakat Indonesia. Melalui LinkAja, masyarakat dapat langsung 

merasakan kemudahan penggunaan uang yang didapat dari hasil pelatihanbya ke beberapa kebutuhan 

esensial.Hal ini merupakan terobosan baru yang dapat mempermudah masyarakat untuk melakukan 

pembayaran kewajibannya sehari-hari. "Kami harap ke depannya kerja sama ini dapat berjalan terus, 

sehingga inklusi keuangan digital semakin merata di seluruh Indonesia," ujar Wibawa. Dengan fasilitas 

keuangan yang lengkap, LinkAja optimis dengan pertumbuhan transaksi yang terus bertambah dalam 

platform-nya. Proses digitalisasi keuangan ini dapat mendorong inklusi keuangan serta pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia. (TRIBUNBATAM. 
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Title Dalam Tiga Bulan, Ombudsman RI Terima 2.706 Aduan Dugaan 

Maladministrasi Pelayanan Publik 

Author Skip To 

Content 

Media Kompasjakarta.com Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Negative 

Link http://kompasjakarta.com/2022/06/02/dalam-tiga-bulan-ombudsman-ri-terima-2-706-

aduan-dugaan-maladministrasi-pelayanan-publik 

Summary Omnudsman RI menerima laporan dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik 

sebanyak 2.706 aduan pada Triwulan I 2022. Anggota Ombudsman RI Dadang S 

Suharmawijaya mengatakan, jumlah laporan tersebut terdiri dari 1.766 laporan dari 

masyarakat, 893 respon cepat dan 36 laporan investigasi atas prakarsa sendiri. Dari jumlah 

pengaduan tersebut terdapat 1766 laporan merupakan laporan masyarakat, kemudian 893 

merupakan quick respon, kemudian 36 laporan sebagai investigasi atas prakarsa sendiri," 

ujar Dadang dalam sambutan Peluncuran Triwulan I Ombudsman RI Tahun 2022 dan 

Penyerahan Piagam Kepatuhan Tahun 2021 secara daring, Kamis (2/6/2022). Selain itu, 

Dadang menuturkan dalam rangka mencegah maldministrasi, Ombudsman RI menyarankan 

perbaikan pelayanan publik. 

 

Omnudsman RI menerima laporan dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik sebanyak 2.706 

aduan pada Triwulan I 2022. Anggota Ombudsman RI Dadang S Suharmawijaya mengatakan, jumlah 

laporan tersebut terdiri dari 1.766 laporan dari masyarakat, 893 respon cepat dan 36 laporan investigasi 

atas prakarsa sendiri. "Sebanyak 2.706 pengaduan. Dari jumlah pengaduan tersebut terdapat 1766 

laporan merupakan laporan masyarakat, kemudian 893 merupakan quick respon, kemudian 36 laporan 

sebagai investigasi atas prakarsa sendiri," ujar Dadang dalam sambutan Peluncuran Triwulan I 

Ombudsman RI Tahun 2022 dan Penyerahan Piagam Kepatuhan Tahun 2021 secara daring, Kamis 

(2/6/2022). Kata Dadang, Ombudsman juga menerima 2.564 laporan konsultasi non laporan dan 596 

tembusan. Dadang memaparkan pada Triwulan I, Ombudsman telah menyelesaikan sebanyak 1.904 

laporan. Selain itu, Dadang menuturkan dalam rangka mencegah maldministrasi, Ombudsman RI 

menyarankan perbaikan pelayanan publik. Yakni meliputi isu kekerasan seksual, gencarkan pencegahan 

mal administrasi, memperkuat pengawasan ketahanan pangan, sengkarut prasyarat kepesertaan BPJS 

pada layanan publi. "Kemudian isu kelangkaan minyak goreng kemudian pelayanan sektor kelistrikan, 

kemudian terkait dengan IKN Ibukota negara, kemudian pelayanan publik di lapas kemudian smart city, 

kelola pengawasan izin pinjam pakai kawasan hutan," tutur Dadang. Dadang mengatakan Ombudsman 

juga menyarankan terkait revisi Permenaker nomor 2 tahun 2002. Dari sisi potensi kerugian masyarakat, 

di Triwulan I, Ombudsman kata Dadang telah menyelamatkan 26,8 miliar dari sektor perekonomian, 

dugaan mafia visa dan karantina. "Kemudian ada puluhan pegawai RSU MHA Thalib yang dirumahkan, 

menjadi bahan perbaikan atau saran korektif dari kami," ungkap Dadang. Karena itu pihaknya berharap 

pemerintah dan lembaga terkait menindaklanjuti saran perbaikan dalam upaya percepatan peningkatan 

kualitas pelayanan publik. "Kiranya saran perbaikan yang disampaikan kepada pemerintah dan lembaga 

mendapat tindak lanjut sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai bagian 

dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya. 
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Title Dalam Tiga Bulan, Ombudsman RI Terima 2.706 Aduan Dugaan 

Maladministrasi Pelayanan Publik 

Author Bangun 

Santoso 

Media Suara.com Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Negative 

Link http://www.suara.com/news/2022/06/02/124004/dalam-tiga-bulan-ombudsman-ri-

terima-2706-aduan-dugaan-maladministrasi-pelayanan-publik 

Summary Omnudsman RI menerima laporan dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik 

sebanyak 2.706 aduan pada Triwulan I 2022. Anggota Ombudsman RI Dadang S 

Suharmawijaya mengatakan, jumlah laporan tersebut terdiri dari 1.766 laporan dari 

masyarakat, 893 respon cepat dan 36 laporan investigasi atas prakarsa sendiri. Dari jumlah 

pengaduan tersebut terdapat 1766 laporan merupakan laporan masyarakat, kemudian 893 

merupakan quick respon, kemudian 36 laporan sebagai investigasi atas prakarsa sendiri," 

ujar Dadang dalam sambutan Peluncuran Triwulan I Ombudsman RI Tahun 2022 dan 

Penyerahan Piagam Kepatuhan Tahun 2021 secara daring, Kamis (2/6/2022). Selain itu, 

Dadang menuturkan dalam rangka mencegah maldministrasi, Ombudsman RI menyarankan 

perbaikan pelayanan publik. 

 

 

 

Omnudsman RI menerima laporan dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik sebanyak 2.706 

aduan pada Triwulan I 2022.Anggota Ombudsman RI Dadang S Suharmawijaya mengatakan, jumlah 

laporan tersebut terdiri dari 1.766 laporan dari masyarakat, 893 respon cepat dan 36 laporan investigasi 

atas prakarsa sendiri."Sebanyak 2.706 pengaduan. Dari jumlah pengaduan tersebut terdapat 1766 

laporan merupakan laporan masyarakat, kemudian 893 merupakan quick respon, kemudian 36 laporan 

sebagai investigasi atas prakarsa sendiri," ujar Dadang dalam sambutan Peluncuran Triwulan I 

Ombudsman RI Tahun 2022 dan Penyerahan Piagam Kepatuhan Tahun 2021 secara daring, Kamis 

(2/6/2022).Kata Dadang, Ombudsman juga menerima 2.564 laporan konsultasi non laporan dan 596 

tembusan.Dadang memaparkan pada Triwulan I, Ombudsman telah menyelesaikan sebanyak 1.904 

laporan.Selain itu, Dadang menuturkan dalam rangka mencegah maldministrasi, Ombudsman RI 

menyarankan perbaikan pelayanan publik. Yakni meliputi isu kekerasan seksual, gencarkan pencegahan 

mal administrasi, memperkuat pengawasan ketahanan pangan, sengkarut prasyarat kepesertaan BPJS 

pada layanan publi."Kemudian isu kelangkaan minyak goreng kemudian pelayanan sektor kelistrikan, 
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kemudian terkait dengan IKN Ibukota negara, kemudian pelayanan publik di lapas kemudian smart city, 

kelola pengawasan izin pinjam pakai kawasan hutan," tutur Dadang.Dadang mengatakan Ombudsman 

juga menyarankan terkait revisi Permenaker nomor 2 tahun 2002.Dari sisi potensi kerugian masyarakat, 

di Triwulan I, Ombudsman kata Dadang telah menyelamatkan 26,8 miliar dari sektor perekonomian, 

dugaan mafia visa dan karantina."Kemudian ada puluhan pegawai RSU MHA Thalib yang dirumahkan, 

menjadi bahan perbaikan atau saran korektif dari kami," ungkap Dadang.Karena itu pihaknya berharap 

pemerintah dan lembaga terkait menindaklanjuti saran perbaikan dalam upaya percepatan peningkatan 

kualitas pelayanan publik."Kiranya saran perbaikan yang disampaikan kepada pemerintah dan lembaga 

mendapat tindak lanjut sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai bagian 

dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE 

NEWS 
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Title Ada 2.706 Laporan Dugaan Maladministrasi Diterima 

Ombudsman Selama Tiga Bulan 

Author Moeslim 

Choice 

Media Moeslimchoice.com Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Positive 

Link http://www.moeslimchoice.com/read/2022/06/02/65683/ada-2706-laporan-dugaan-

maladministrasi-diterima-ombudsman-selama-tiga-bulan 

Summary Pada Triwulan I 2022, Ombudsman RI menerima laporan dugaan maladministrasi dalam 

pelayanan publik sebanyak 2.706 aduan. Anggota Ombudsman RI Dadang S Suharmawijaya 

mengatakan, jumlah laporan tersebut terdiri dari 1.766 laporan dari masyarakat, 893 respon 

cepat dan 36 laporan investigasi atas prakarsa sendiri. "Sebanyak 2.706 pengaduan. Dari 

jumlah pengaduan tersebut terdapat 1766 laporan merupakan laporan masyarakat, 

kemudian 893 merupakan quick respon, kemudian 36 laporan sebagai investigasi atas 

prakarsa sendiri," ujar Dadang dalam sambutan Peluncuran Triwulan I Ombudsman RI Tahun 

2022 dan Penyerahan Piagam Kepatuhan Tahun 2021 secara daring, Kamis (2/6/2022). 

 

 

 

Pada Triwulan I 2022, Ombudsman RI menerima laporan dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik 

sebanyak 2.706 aduan.Anggota Ombudsman RI Dadang S Suharmawijaya mengatakan, jumlah laporan 

tersebut terdiri dari 1.766 laporan dari masyarakat, 893 respon cepat dan 36 laporan investigasi atas 

prakarsa sendiri."Sebanyak 2.706 pengaduan. Dari jumlah pengaduan tersebut terdapat 1766 laporan 

merupakan laporan masyarakat, kemudian 893 merupakan quick respon, kemudian 36 laporan sebagai 

investigasi atas prakarsa sendiri," ujar Dadang dalam sambutan Peluncuran Triwulan I Ombudsman RI 

Tahun 2022 dan Penyerahan Piagam Kepatuhan Tahun 2021 secara daring, Kamis (2/6/2022).Kata 

Dadang, Ombudsman juga menerima 2.564 laporan konsultasi non laporan dan 596 tembusan.Dadang 

memaparkan pada Triwulan I, Ombudsman telah menyelesaikan sebanyak 1.904 laporan.Selain itu, 

Dadang menuturkan dalam rangka mencegah maldministrasi, Ombudsman RI menyarankan perbaikan 

pelayanan publik. Yakni meliputi isu kekerasan seksual, gencarkan pencegahan mal administrasi, 

memperkuat pengawasan ketahanan pangan, sengkarut prasyarat kepesertaan BPJS pada layanan 

publi."Kemudian isu kelangkaan minyak goreng kemudian pelayanan sektor kelistrikan, kemudian terkait 

dengan IKN Ibukota negara, kemudian pelayanan publik di lapas kemudian smart city, kelola pengawasan 

izin pinjam pakai kawasan hutan," tutur Dadang.Dadang mengatakan Ombudsman juga menyarankan 
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terkait revisi Permenaker nomor 2 tahun 2002.Dari sisi potensi kerugian masyarakat, di Triwulan I, 

Ombudsman kata Dadang telah menyelamatkan 26,8 miliar dari sektor perekonomian, dugaan mafia visa 

dan karantina."Kemudian ada puluhan pegawai RSU MHA Thalib yang dirumahkan, menjadi bahan 

perbaikan atau saran korektif dari kami," ungkap Dadang.Karena itu pihaknya berharap pemerintah dan 

lembaga terkait menindaklanjuti saran perbaikan dalam upaya percepatan peningkatan kualitas 

pelayanan publik."Kiranya saran perbaikan yang disampaikan kepada pemerintah dan lembaga 

mendapat tindak lanjut sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai bagian 

dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya. [irm] 
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Title Kartu Prakerja Gelombang 31 Resmi Ditutup 2 Juni 2022, 

Gelombang 32 Dibuka Kapan? - Ayo Cirebon 

Author Hengky 

Sulaksono 

Media Ayo Cirebon Reporter  
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Link http://www.ayocirebon.com/umum/pr-943512641/kartu-prakerja-gelombang-31-resmi-

ditutup-2-juni-2022-gelombang-32-dibuka-kapan 

Summary Program Kartu Prakerja Gelombang 31 resmi ditutup 2 Juni 2022. Kapan Kartu Prakerja 

Gelombang 31 cair setelah ditutup pada 2 Juni 2022 masih jadi pertanyaan. Langsung masuk 

ke dashboard dan klik "Gabung Gelombang" sekarang!" demikian disitat dari Instagram 

@prakerja.go.id pada 2 Juni 2022. Demikianlah uraian tentang Kartu Prakerja Gelombang 31 

resmi ditutup 2 Juni 2022, gelombang 32 dibuka kapan?. 

 

 

 

 Program Kartu Prakerja Gelombang 31 resmi ditutup 2 Juni 2022. Penutupan pendaftaran telah 

diumumkan ke publik. Kapan Kartu Prakerja Gelombang 31 cair setelah ditutup pada 2 Juni 2022 masih 

jadi pertanyaan. Selain itu, pertanyaan lainnya adalah kapan Kartu Prakerja Gelombang 32 dibuka setelah 

Kartu Prakerja Gelombang 31 ditutup?Pengumuman penutupan Kartu Prakerja Gelombang 30 

dikeluarkan oleh Kemnaker. "Jam 13.00 WIB hari ini Gelombang 31 bakal resmi ditutup. Buruan yuk masih 

punya waktu sedikit lagi. Langsung masuk ke dashboard dan klik "Gabung Gelombang" sekarang!" 

demikian disitat dari Instagram @prakerja.go.id pada 2 Juni 2022.Lantas, kapan kira-kira Kartu Prakerja 

Gelombang 32 dibuka? Kartu Prakerja Gelombang 32 apakah dibuka atau tidak belum ada pengumuman 

resmi. Tapi bila berkaca pada Kartu Prakerja gelombang sebelumnya, pembukaan gelombang anyar 

dilakukan 2 hari setelah gelombang terakhir ditutup.Prakerja Gelombang 30 misalnya, ditutup 26 Mei 

2022. Berselang 2 hari kemudian, yakni pada 28 Mei 2022, Kartu Prakerja Gelombang 31 dibuka. 

Demikianlah uraian tentang Kartu Prakerja Gelombang 31 resmi ditutup 2 Juni 2022, gelombang 32 

dibuka kapan? 
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Title Kapan Bantuan Subsidi Upah Tahun 2022 Cair? BSU akan 

Diberikan kepada 8,8 Juta Pekerja 

Author Andika Pratama 

Media Tribun News Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tribunnews.com/nasional/2022/06/02/kapan-bantuan-subsidi-upah-tahun-

2022-cair-bsu-akan-diberikan-kepada-88-juta-pekerja 

Summary Pemerintah kembali memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja di tahun 2022. 

Kriteria Pekerja Penerima BSU 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. 

 

 

 

Pemerintah kembali memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja di tahun 2022.Nantinya, 

BSU akan diberikan kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta.Tahun ini, pemerintah telah 

menyiapkan anggaran sebesar Rp 8,8 triliun untuk 8,8 juta orang pekerja/buruh.BSU akan dicairkan 

secara bertahap dan besaran BSU yang akan disalurkan sebesar Rp 1 juta per penerima.Kapan BSU 

Cair?Awalnya, subsidi gaji untuk pekerja akan cair di bulan April 2022.Namun hingga kini, program 

bantuan tersebut belum kunjung cair.Dikutip dari Kompas.com, Staf Khusus Menaker, Dita Indah Sari 

mengatakan, pencairan BSU 2022 harus menunggu aturannya selesai.Hingga saat ini, regulasi tersebut 

masih disusun dan masih membutuhkan waktu untuk selesai.Karena, di dalam regulasi tersebut harus 

diatur mengenai kriteria penerima BSU.- 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."(Tribunnews.com/Nadya) 

(Kompas.com/ Ade Miranti Karunia)Berita lain terkait bantuan subsidi gaji tahunKriteria Pekerja 

Penerima BSU Tahun 2022Ida Fauziyah, dalam Instagram @kemnaker, menyatakan beberapa kriteria 

penerima BSU sementara pada tahun ini sebagai berikut:- Pekerja/buruh yang memiliki upah di bawah 

Rp 3,5 juta;- Basis data penerima BSU juga masih menggunakan data pekerja/buruh peserta BPJS 
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Ketenagakerjaan;Tahapan Penyaluran BSU- BP Jamsostek melakukan verifikasi sesuai dengan kriteria 

Permenaker RI No. 16 Tahun 2021;- Selanjutnya, BP Jamsostek melakukan validasi data administrasi dan 

pembayaran BSU;- Setelah selesai memverifikasi, pembayaranBSU akan disalurkan ke rekening pekerja 

melalui Bank Himbara, seperti Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BTN.Sementara, untuk pekerja 

di Provinsi Aceh akan diproses melalui BSI (Bank Syariah Indonesia).Cek Status Penerima BSU Melalui 

Laman BPJS KetenagakerjaanDita 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. 
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Title Dinas Nakertransgi Fasilitasi Magang 200 Pencari Kerja Author _noname 

Media Berita Jakarta Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Positive 

Link http://www.beritajakarta.id/read/100301/dinas-nakertransgi-fasilitasi-magang-200-

pencari-kerja 

Summary Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) memulai Kegiatan Pemagangan 

Dalam Negeri Dana Dekonsentrasi Tahun 2022 DKI Jakarta. Kepala Dinas Nakertransgi DKI 

Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, Badan Pusat Statistik (BPS) DKI melalui Berita Resmi 

Statistik (BRS) yang dirilis 9 Mei 2022 menyebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di 

Jakarta sebesar 8 persen pada Februari 2022 atau turun sebesar 0,51 poin dibandingkan 

dengan Februari 2021 sebesar 8,51 persen. Kegiatan yang dibiayai Dana Dekonsentrasi 

(APBN) Kementerian Ketenagakerjaan RI ini berlangsung mulai 2 Juni-2 November 2022 

dengan jumlah peserta 200 orang kategori usia kerja. "Selama Februari 2021 hingga Februari 

2022, jumlah pengangguran berkurang 46.000 orang," ujarnya saat membuka Kegiatan 

Pemagangan Dalam Negeri Dana Dekonsentrasi Tahun 2022 DKI Jakarta di Pusat Pelatihan 

Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Timur, Kamis (2/6). 

 

 

 

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) memulai Kegiatan Pemagangan Dalam Negeri 

Dana Dekonsentrasi Tahun 2022 DKI Jakarta.Kegiatan yang dibiayai Dana Dekonsentrasi (APBN) 

Kementerian Ketenagakerjaan RI ini berlangsung mulai 2 Juni-2 November 2022 dengan jumlah peserta 

200 orang kategori usia kerja.Ratusan peserta tersebut nantinya disalurkan ke 10 perusahaan mitra 

seperti PT. Java Paradise Island, PT. Gunung Ansa, PT. Citra Kirana Abadi, PT. Lancar Wiguna Sejahtera, 

PT. Wiryamanta Sadina, PT. Generasi Mutiara Bangsa, Hotel Harris Suites Puri Mansion, PT. Ahass Abadi 

Makmur, Yamaha Motor, Hypermart dan PT. Mega Finance.Kepala Dinas Nakertransgi DKI Jakarta, Andri 

Yansyah mengatakan, Badan Pusat Statistik (BPS) DKI melalui Berita Resmi Statistik (BRS) yang dirilis 9 

Mei 2022 menyebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jakarta sebesar 8 persen pada Februari 2022 

atau turun sebesar 0,51 poin dibandingkan dengan Februari 2021 sebesar 8,51 persen."Selama Februari 

2021 hingga Februari 2022, jumlah pengangguran berkurang 46.000 orang," ujarnya saat membuka 

Kegiatan Pemagangan Dalam Negeri Dana Dekonsentrasi Tahun 2022 DKI Jakarta di Pusat Pelatihan Kerja 

Daerah (PPKD) Jakarta Timur, Kamis (2/6).Meskipun demikian, sambung Andri, hal ini menggambarkan 
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bahwa tantangan sektor ketenagakerjaan masih sangat berat meski pandemi COVID-19 sudah mulai 

mereda.Keadaan saat ini menuntut pekerja dan perusahaan agar lebih efisien dan produktif, sehingga 

dapat bersaing dengan pekerja dan perusahaan dari mancanegara."Oleh karena itu diperlukan penyiapan 

sumber daya manusia yang berkualitas di bidangnya," katanya.Andri menjelaskan, untuk menjawab 

tantangan peningkatan kualitas dan kompetensi pencari kerja ini, pemerintah pusat mengalokasikan 

APBN 2022 untuk penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri melalui Dana Dekonsentrasi sebagai 

stimulus bagi perusahaan dalam menyelenggarakan pemagangan.Pemerintah dipastikan akan terus 

berupaya mendorong Pemagangan Dalam Negeri sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI 

(Permenaker) Nomor 6/2020 untuk ke depannya."Pemagangan adalah sarana untuk menambah 

pengetahuan dan keterampilan serta membantu dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang 

pada gilirannya dapat menurunkan tingkat pengangguran," urainya.Menurut Andri, pihaknya dengan 

Dana Dekonsentrasi memberikan fasilitas kepada peserta pemagangan berupa tambahan uang saku Rp 

1 juta dikali dengan lima bulan, perlengkapan peserta, pakaian kerja peserta dan sertifikat. Para peserta 

juga mendapat jaminan BPJS Ketenagakerjaan selama lima bulan."Nantinya apabila peserta telah 

mengikuti pemagangan dan dinyatakan lulus, kami akan memberikan sertifikat pemagangan. Sertifikat 

itu dapat menjadi penambahan portofolio peserta saat melamar ke perusahaan lain," terangnya.Andri 

juga mengapresasi perusahaan ya ng telah menyelenggarakan program pemagangan dan berkontribusi 

dalam mencerdaskan anak bangsa. Upaya ini dinilai penting untuk meningkatkan kompetensi dan 

mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya.Ia berharap, perusahaan-

perusahaan yang menyelenggarakan program pemagangan juga membuka kejuruan lainnya. Sehingga 

variasi peningkatan kompetensi melalui pemagangan di DKI Jakarta dapat bertambah."Harapan kami ke 

depan makin banyak lulusan pemagangan di perusahaan yang dapat diserap perusahaan," tandasnya. 
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Title Info Terbaru Pencairan BSU 2022, Lengkap dengan Syarat dan 

Cara Cek Penerima secara Online 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094626442/info-terbaru-pencairan-bsu-

2022-lengkap-dengan-syarat-dan-cara-cek-penerima-secara-online 

Summary Simak informasi terbaru BSU 2022 yang tak kunjung cair, lengkap dengan syarat dan cara cek 

penerima secara online. Menurut keterangan Kemnaker, pihaknya masih merampungkan 

regulasi teknis pelaksanaan BSU 2022 dengan berkoordinasi dengan Kemenkeu, BPJS 

Ketenagakerjaan, dan Bank Himbara sebagai penyalur. Namun hingga Juni 2022, belum ada 

informasi terbaru kapan sebenarnya BSU 2022 akan cair. Saat ini, pemerintah tengah 

meninjau kembali serangkaian aturan dan mekanisme penyaluran BSU 2022. 

 

 

 

Simak informasi terbaru BSU 2022 yang tak kunjung cair, lengkap dengan syarat dan cara cek penerima 

secara online.Seperti diketahui, pada April 2022 lalu, pemerintah resmi mengumumkan BSU 2022 akan 

kembali dicairkan tahun ini.Namun hingga Juni 2022, belum ada informasi terbaru kapan sebenarnya BSU 

2022 akan cair.Karena hal itu, banyak pekerja yang mempertanyakan, apakah BSU 2022 batal cair karena 

tak kunjung ada informasi terkait penyalurannya.Bukannya batal cair, BSU 2022 dipastikan akan cair 

tahun ini kepada pekerja yang telah memenuhi syarat.Saat ini, pemerintah tengah meninjau kembali 

serangkaian aturan dan mekanisme penyaluran BSU 2022.Menurut keterangan Kemnaker, pihaknya 

masih merampungkan regulasi teknis pelaksanaan BSU 2022 dengan berkoordinasi dengan Kemenkeu, 

BPJS Ketenagakerjaan, dan Bank Himbara sebagai penyalur. 
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Title BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp8,8 Triliun Kapan Cair, Ya? 

Cek Daftar Penerima via 3 Link Ini - Ayo Indonesia 

Author Reny Diana 

Putri 

Media Ayoindonesia.com Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Negative 

Link http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013512785/bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-

2022-rp88-triliun-kapan-cair-ya-cek-daftar-penerima-via-3-link-ini 

Summary AYOINDONESIA.COM- BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 kapan cair, ya? Ini merupakan 

imbas kabar pencairan BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 pada April lalu, namun hingga 

masuk bulan Juni belum juga terlihat batang hidungnya. Pemerintah melalui Kemnaker 

menggelontorkan dana sebesar Rp8,8 triliun untuk program BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 

2022 yang kini pencairannya dinantikan para pekerja. Kemnaker menargetkan 8,8 juta 

pekerja sebagai penerima dana bantuan subsidi upah atau BSU 2022. 

 

AYOINDONESIA.COM - BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 kapan cair, ya? Kolom komentar akun 

Instagram Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) selalu dipenuhi dengan pertanyaan yang sama. Ini 

merupakan imbas kabar pencairan BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 pada April lalu, namun hingga 

masuk bulan Juni belum juga terlihat batang hidungnya. Pemerintah melalui Kemnaker menggelontorkan 

dana sebesar Rp8,8 triliun untuk program BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 yang kini pencairannya 

dinantikan para pekerja. Kemnaker menargetkan 8,8 juta pekerja sebagai penerima dana bantuan subsidi 

upah atau BSU 2022. Artinya, setiap pekerja yang memenuhi syarat berhak menerima bantuan lansung 

tunai (BLT) subsidi gaji senilai Rp1 juta.Kemnaker menggandeng Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Ketenagakerjaan sebagai penyedia data pekerja dalam program BSU. Pekerja yang berhak 

menerima BSU atau BLT subsidi gaji merupakan pekerja yang menerima gaji paling banyak Rp3,5 juta dan 

terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.Selengkapnya, para pekerja bisa cek tiga link di 

bawah ini untuk memastikan syarat-syarat penerima BSU 2022. Selain itu, melalui website tersebut, 

pekerja juga dapat mengetahui daftar penerima dengan mengakses menggunakan nomor Induk 

Kependudukan atau NIK KTP. Ingat untuk selalu melakukan update informasi melalui website maupun 

media sosial resmi Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan. Selalu berhati-hati dengan modus penipuan 

berkedok apapapun. 
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Title Kemenaker Sebut Dua Perusahaan Kuwait Cari 250 Pekerja 

Indonesia 

Author Iwan Supriyatna 

Media Suara.com Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Neutral 

Link http://www.suara.com/bisnis/2022/06/02/141441/kemenaker-sebut-dua-perusahaan-

kuwait-cari-250-pekerja-indonesia 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan terdapat dua perusahaan asal 

Kuwait yang tertarik merekrut 250 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja di 

bidang Hotel, Restoran, dan Kafe (Horeka). "Gaji bagi PMI yang bekerja di Kuwait sangat 

menjanjikan mengingat dua perusahaan Horeka tersebut merupakan perusahaan besar yang 

dikelola secara profesional. 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- 

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). 

 

 

 

Ratna Sari Dewi 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.IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWSKementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

mengungkapkan terdapat dua perusahaan asal Kuwait yang 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 - 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 
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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 keterangannya yang 

ditulis, Kamis (2/6/2022).Suhartono menambahkan, langkah pengiriman atau 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 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," kata dia.IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS 
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Title 200 Pencari Kerja Difasilitasi Magang oleh Dinas 

Nakertransgi 

Author Skip To Content 

Media Kastara Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Positive 

Link http://kastara.id/02/06/2022/200-pencari-kerja-difasilitasi-magang-oleh-dinas-

nakertransgi 

Summary Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) memulai Kegiatan Pemagangan 

Dalam Negeri Dana Dekonsentrasi Tahun 2022 DKI Jakarta. Kepala Dinas Nakertransgi DKI 

Jakarta Andri Yansyah mengatakan, Badan Pusat Statistik (BPS) DKI melalui Berita Resmi 

Statistik (BRS) yang dirilis 9 Mei 2022 menyebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di 

Jakarta sebesar 8 persen pada Februari 2022 atau turun sebesar 0,51 poin dibandingkan 

dengan Februari 2021 sebesar 8,51 persen. 

 

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) memulai Kegiatan Pemagangan Dalam Negeri 

Dana Dekonsentrasi Tahun 2022 DKI Jakarta. Kegiatan yang dibiayai Dana Dekonsentrasi (APBN) 

Kementerian Ketenagakerjaan RI ini berlangsung mulai 2 Juni-2 November 2022 dengan jumlah peserta 

200 orang kategori usia kerja. Ratusan peserta tersebut nantinya disalurkan ke 10 perusahaan mitra 

seperti PT Java Paradise Island, PT Gunung Ansa, PT Citra Kirana Abadi, PT Lancar Wiguna Sejahtera, PT 

Wiryamanta Sadina, PT Generasi Mutiara Bangsa, Hotel Harris Suites Puri Mansion, PT Ahass Abadi 

Makmur, Yamaha Motor, Hypermart, dan PT Mega Finance. Kepala Dinas Nakertransgi DKI Jakarta Andri 

Yansyah mengatakan, Badan Pusat Statistik (BPS) DKI melalui Berita Resmi Statistik (BRS) yang dirilis 9 

Mei 2022 menyebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jakarta sebesar 8 persen pada Februari 2022 

atau turun sebesar 0,51 poin dibandingkan dengan Februari 2021 sebesar 8,51 persen. "Selama Februari 

2021 hingga Februari 2022, jumlah pengangguran berkurang 46.000 orang," ujarnya saat membuka 

Kegiatan Pemagangan Dalam Negeri Dana Dekonsentrasi Tahun 2022 DKI Jakarta di Pusat Pelatihan Kerja 

Daerah (PPKD) Jakarta Timur, Kamis (2/6). Meskipun demikian, sambung Andri, hal ini menggambarkan 

bahwa tantangan sektor ketenagakerjaan masih sangat berat meski pandemi COVID-19 sudah mulai 

mereda. Keadaan saat ini menuntut pekerja dan perusahaan agar lebih efisien dan produktif, sehingga 

dapat bersaing dengan pekerja dan perusahaan dari mancanegara. "Oleh karena itu diperlukan 

penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas di bidangnya," katanya. Andri menjelaskan, untuk 

menjawab tantangan peningkatan kualitas dan kompetensi pencari kerja ini, pemerintah pusat 

mengalokasikan APBN 2022 untuk penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri melalui Dana 

Dekonsentrasi sebagai stimulus bagi perusahaan dalam menyelenggarakan pemagangan. Pemerintah 

dipastikan akan terus berupaya mendorong Pemagangan Dalam Negeri sesuai Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan RI (Permenaker) Nomor 6/2020 untuk ke depannya. "Pemagangan adalah sarana untuk 

menambah pengetahuan dan keterampilan serta membantu dalam peningkatan kualitas sumber daya 

manusia yang pada gilirannya dapat menurunkan tingkat pengangguran," urainya. Menurut Andri, 

pihaknya dengan Dana Dekonsentrasi memberikan fasilitas kepada peserta pemagangan berupa 

tambahan uang saku Rp 1 juta dikali dengan lima bulan, perlengkapan peserta, pakaian kerja peserta dan 

sertifikat. Para peserta juga mendapat jaminan BPJS Ketenagakerjaan selama lima bulan. "Nantinya 

apabila peserta telah mengikuti pemagangan dan dinyatakan lulus, kami akan memberikan sertifikat 

pemagangan. Sertifikat itu dapat menjadi penambahan portofolio peserta saat melamar ke perusahaan 
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lain," terangnya. Andri juga mengapresasi perusahaan yang telah menyelenggarakan program 

pemagangan dan berkontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa. Upaya ini dinilai penting untuk 

meningkatkan kompetensi dan mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. 

Ia berharap, perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan program pemagangan juga membuka 

kejuruan lainnya. Sehingga variasi peningkatan kompetensi melalui pemagangan di DKI Jakarta dapat 

bertambah. "Harapan kami ke depan makin banyak lulusan pemagangan di perusahaan yang dapat 

diserap perusahaan," tandasnya. 
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Title Kemnaker: Pelatihan Vokasi Jawab Tantangan Pekerja 

Pasca Pandemi 

Author Arief Rahman 

Hakim 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Neutral 

Link http://www.liputan6.com/bisnis/read/4976744/kemnaker-pelatihan-vokasi-jawab-

tantangan-pekerja-pasca-pandemi 

Summary Tantangan sektor ketenagakerjaan menjadi perhatian berbagai pihak termasuk Kementerian 

Ketenagakerjaan. Peralihan tenaga kerja yang terdampak digitalisasi, salah satunya, 

menuntut tenaga kerja perlu memiliki kecakapan lebih. Direktur Jenderal Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri mengungkap 

digitalisasi memiliki dampak tersendiri terhadap iklim ketenagakerjaan. Ia memandang ada 

dua sisi yang jadi dampak dari kemajuan zaman saat ini. 

 

Tantangan sektor ketenagakerjaan menjadi perhatian berbagai pihak termasuk Kementerian 

Ketenagakerjaan. Peralihan tenaga kerja yang terdampak digitalisasi, salah satunya, menuntut tenaga 

kerja perlu memiliki kecakapan lebih.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 

Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri mengungkap digitalisasi memiliki dampak tersendiri terhadap iklim 

ketenagakerjaan. Ia memandang ada dua sisi yang jadi dampak dari kemajuan zaman saat ini."Post 

pandemic memaksa kita menikmati pperubahan yang sangat drastis di seluruh elemen kehidupan, 

utamanya di keuangan idnustri dan ini berdampak pada sektor ketenagakerjaan dan hubungan 

industrial," katanya saat membuka Seminar Dialog Sosial Apindo, Kamis (2/6/2022).Ia memandang, 

digitalisasi yang semakin maju di masa pandemi membawa peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, 

digitalisasi membuat pekerjaan semakin mudah, tapi di sisi lain juga menekan angka tenaga kerja."Kita 

dipaksa untuk melakukan digitalisasi, di sisi tadi bisa meningkatkan produktivitas, tapi di sisi lain 

berdampak ke pekerja apalagi pekerja dengan low skill education," terangnya.Dengan kondisi demikian, 

Indah berharap pada peran dari pengusaha untuk memberikan pelatihan guna meningkatkan kapabilitas 

dari pekerjanya. Disamping itu, ia juga mengaku pemerintah telah turut serta memberikan pelatihan 

serupa melalui berbagai program vokasi."Jadi kita perlu meningkatkan lagi peran pengusaha dan butuh 

untuk meningkatkan pelatihan vokasi untuk meningkatkan skill, sehingga bisa mengikuti perkembangan 

yang dinamis saat ini," ujarnya.Artinya, pemerintah berharap ada kolaborasi yang tercipta guna 

menghadapip tantangan digitalisasi yang akan terus terjadi kedepannya. Ia menyebut ini bisa membawa 

keuntungan di pihak pengusaha maupun pekerja."Kerja sama ke pelatihan vokasi, baik melalui balai 

latihan di seluruh Indonesia, maupun kolaborasi pelatihan kerja vokasi swasta," katanya."Ini bisa jadi 

keuntungan bagi semua pihak. Jadi buruh bisa diterima oleh pengusaha, dan pengusaha bisa 

mendapatkan pekerja yang memiliki keahlian," tambahnya.Dialog sosial dinilai jadi jalan tengah dalam 

menyelesaikan berabgai masalah hubungan industrial antara pengusaha dan buruh. Upaya ini juga 

didorong oleh pemerintah yang kerap menjadi fasilitator.Tercatat beberapa kali Direktorat Jenderal 

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan 

memfasilitasi berbagai dialog antara pengusaha dan pekerja. Ini juga digadang akan menghadirkan solusi 

yang saling menguntungkan (win-win solution).Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri 

menyampaikan pihaknya terus menjalin komunikasi dengan pengusaha dan serikat pekerja perihal 

hubungan industrial yang terjadi. ia mengakui dalam perjalanannya hubungan keduanya cukup dinamis 



 

88 

 

dan selalu menghadirkan dialog yang sehat."Ini bisa jadi solusi yang konstruktif dalam memperjuangkan 

kepentingan pengusaha dan pekerja dan keberlangsungan usaha," katanya saat membuka Seminar 

Dialog Sosial Apindo, Rabu (2/6/2022).Terbaru, kata Indah, pemerintah, pengusaha dan pekerja selalu 

mengedepankan konsepsi hubungan industrial pancasila. Usulan ini disampaikan Asosiasi Pengusaha 

Indonesia (Apindo). Konsep ini, kata dia, lagi-lagi bisa menjadi solusi sekaligus menerapkan nilai-nilai 

pancasila."Melalui konsep ini, kita harus mengedepankan penyelesaian melalui dialog sosial dan 

mengembalikan ke nilai-nilai pancasila. Bagi pemerintah yang terpenting adalah kepentingan buruh dan 

pengusaha sama-sama terpenuhi, jadi win-win solution," paparnya.Dengan adanya hubungan yang sehat 

dan saling berdialog dalam menyelesaikan berbagai masalah industrial, diharapkan mampu mengatasi 

berbagai masalah yang terjadi. Harapannya, tak ada berbagai kegiatan yang diluar aturan dalam 

menyelesaikan masalah ketenagakerjaan."Kemitraan strategis dan dialog sosial merupakan kunci 

meredam berbagai gejolak hubungan industrial," kata dia. 
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Title Loker Juni 2022 Samarinda: BFI Finance Buka Lowongan Minimal 

S1 Semua Jurusan, Cek Kualifikasinya 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Bekasi Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Neutral 

Link http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124626271/loker-juni-2022-samarinda-bfi-

finance-buka-lowongan-minimal-s1-semua-jurusan-cek-kualifikasinya 

Summary Masyarakat Samarinda, Kalimanan Timur yang sedang mencari kerja pada bulan Juni 2022 

bisa simak artikel ini. Pasalnya dalam artikel ini akan dibagikan sebuah kabar gembira bagi 

masyarakat Samarinda, Kalimanan Timur yang mencari kerja pada Juni 2022. Lowongan kerja 

yang dibuka PT BFI Finance Indonesia Tbk ini bisa dilamar oleh masyarakat Samarinda, 

Kalimanan Timurdan sekitarnya. Posisi Marketing Corporate Executive yang dibuka PT BFI 

Finance Indonesia Tbk untuk penempatan Sungai Pinang, Samarinda, Kalimanan Timur. 

 

Masyarakat Samarinda, Kalimanan Timur yang sedang mencari kerja pada bulan Juni 2022 bisa simak 

artikel ini.Pasalnya dalam artikel ini akan dibagikan sebuah kabar gembira bagi masyarakat Samarinda, 

Kalimanan Timur yang mencari kerja pada Juni 2022.Terdapat satu lowongan kerja yang dibuka oleh PT 

BFI Finance Indonesia Tbk.Lowongan kerja yang dibuka PT BFI Finance Indonesia Tbk ini bisa dilamar oleh 

masyarakat Samarinda, Kalimanan Timurdan sekitarnya.Adapun satu lowongan kerja yang dibuka PT BFI 

Finance Indonesia Tbk untuk posisi Marketing Corporate Executive.Posisi Marketing Corporate Executive 

yang dibuka PT BFI Finance Indonesia Tbk untuk penempatan Sungai Pinang, Samarinda, Kalimanan 

TimurTertarik? Ketahui lebih dulu kualifikasi dan deskripsi pekerjaan Marketing Corporate Executive yang 

dibuka PT BFI Finance Indonesia Tbk.Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Instagram @kemnaker pada 

Kamis, 2 Juni 2022, berikut kualifikasi dan deskripsi pekerjaan Marketing Corporate Executive yang dibuka 

PT BFI Finance Indonesia Tbk.Kualifikasi Pekerjaan Marketing Corporate Executive PT BFI Finance 

Indonesia Tbk- Laki-laki atau perempuan, usia maksimal 27 tahun- Pendidikan minimal S1- Memiliki 

kendaraan bermotor dan SIM A atar SIM C- Kemampuan berkomunikasi dan negosiasi yang baik- Mampu 

berpikir analisa yang baik- Bersedia menjalani ikatan dinas selama 2 tahunDeskripsi Pekerjaan Marketing 

Corporate Executive PT BFI Finance Indonesia Tbk- Mengatur, review, develop, serta evaluasi strategi dan 

proses dari bisnis Corporate terutama di bidang alat berat- Develop dan maintenance relasi dengan 

customer (sektor corporate)- Merecanakan strategi untuk mencapai targetBagi yang tertarik dengan 

loker Account Officer yang dibuka Marketing Corporate Executive yang dibuka PT BFI Finance Indonesia 

Tbk bisa mengirimkan berkas lamaran serta CV melalui situs berikut:karirhub.kemnaker.go.idSegera 

siapkan diri dan segera kirim surat lamaran untuk loker Marketing Corporate Executive yang dibuka PT 

BFI Finance Indonesia Tbk.Jangan lupa lampirkan curriculum vitae (CV) dan resume terbaik Anda untuk 

loker Marketing Corporate Executive yang dibuka PT BFI Finance Indonesia Tbk.Update terus informasi 

seputar loker bulan Juni 2022 di berbagai wilayah Indonesia melalui portal berita Pikiranrakyat-

Bekasi.com. 
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Title Kepala BP2MI klarifikasi isu penundaan keberangkatan PMI 

ke Malaysia 

Author Prisca Triferna 

Violleta 

Media Antara Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Positive 

Link http://www.antaranews.com/berita/2914941/kepala-bp2mi-klarifikasi-isu-penundaan-

keberangkatan-pmi-ke-malaysia 

Summary Hanya 125 orang yang memenuhi syarat menjalani OPP Jakarta (ANTARA)- Kepala Badan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani menjelaskan bahwa 

penundaan keberangkatan 148 calon pekerja migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara 

Barat ke Malaysia disebabkan salah satunya karena visa yang digunakan untuk berangkat 

tidak menggunakan visa kerja. 23 orang dari 148 calon PMI yang akan berangkat belum 

memenuhi syarat atau perlu melakukan perbaikan dokumen lain untuk mengikuti OPP. 

 

 

 

23 orang dari 148 calon PMI yang akan berangkat belum memenuhi syarat atau perlu melakukan 

perbaikan dokumen lain untuk mengikuti OPP. Hanya 125 orang yang memenuhi syarat menjalani OPP 

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani 

menjelaskan bahwa penundaan keberangkatan 148 calon pekerja migran Indonesia (PMI) asal Nusa 

Tenggara Barat ke Malaysia disebabkan salah satunya karena visa yang digunakan untuk berangkat tidak 

menggunakan visa kerja.Dalam konferensi pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Kamis, ia menjelaskan bahwa 

keberangkatan tidak bisa dilakukan salah satunya karena orientasi pra-pemberangkatan (OPP) belum 

dilakukan akibat faktor dokumen yang belum sesuai syarat seperti tertuang di peraturan perundang-

undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI."UPT BP2MI 

Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak dapat melakukan OPP dikarenakan visa yang digunakan tidak sesuai 

dengan pasal 13 butir f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017," katanya.Dia mengatakan bahwa dalam 

pasal tersebut dengan jelas menyatakan bahwa calon PMI membutuhkan visa kerja sebagai salah satu 

syarat keberangkatan ke negara penempatan. Sementara visa yang dimiliki oleh para pekerja tersebut 

yang diversifikasi UPT BP2MI di Nusa Tenggara Barat bukan merupakan visa kerja.BP2MI berpandangan 

hal itu bertentangan dengan aturan yang ada sehingga UPT di Nusa Tenggara Barat belum melakukan 

OPP untuk 148 calon PMI tersebut dan mengakibatkan penundaan keberangkatan.Ia menjelaskan 

langkah tersebut diambil belajar dari berbagai kasus maraknya penempatan ilegal ke negara-negara lain 
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dan menghindari agar tidak mendorong praktik PMI bekerja tanpa visa yang semestinya."Atas masalah 

yang sempat ramai di media olah BP2MI menunda, sama sekali tidak. Seribu persen saya bisa 

memberikan garansi semua hanya ketelitian dan kepatuhan terhadap undang-undang," katanya.Selain 

permasalahan visa tersebut, dia juga menyatakan 23 orang dari 148 calon PMI yang akan berangkat 

belum memenuhi syarat atau perlu melakukan perbaikan dokumen lain untuk mengikuti OPP. Hanya 125 

orang yang memenuhi syarat menjalani OPP.Dia menjelaskan setelah berkoordinasi dengan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) maka pihaknya akan melaksanakan OPP kepada 125 pekerja tersebut pada 

hari ini."Setelah OPP apakah mereka bisa terbang bukan menjadi wilayah dan domain BP2MI tapi wilayah 

dan kewenangan dari imigrasi Indonesia," demikian Benny Ramdhani. 
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Title Ombudsman terima 2.706 aduan dugaan malaadministrasi 

pada Triwulan I 

Author Boyke Ledy 

Watra 

Media Antara Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Negative 

Link http://www.antaranews.com/berita/2914973/ombudsman-terima-2706-aduan-dugaan-

malaadministrasi-pada-triwulan-i 

Summary Ombudsman RI menerima sebanyak 2.706 laporan pengaduan dugaan malaadministrasi 

dalam pelayanan publik pada triwulan pertama 2022. Selain itu, pada peluncuran laporan 

Triwulan I Ombudsman RI 2022 itu, Dadan menyebutkan terdapat 2.564 laporan konsultasi 

nonlaporan dan 596 tembusan. 

 

 

 

Ombudsman RI menerima sebanyak 2.706 laporan pengaduan dugaan malaadministrasi dalam 

pelayanan publik pada triwulan pertama 2022. "Dari jumlah pengaduan tersebut, terdapat 1.766 laporan 

merupakan laporan masyarakat," kata anggota Ombudsman Dadan S. Suharmawijaya di Jakarta, Kamis. 

Selanjutnya, kata Dadan, sebanyak 893 laporan aduan merupakan respons cepat dan 36 laporan sebagai 

investigasi atas prakarsa sendiri. Selain itu, pada peluncuran laporan Triwulan I Ombudsman RI 2022 itu, 

Dadan menyebutkan terdapat 2.564 laporan konsultasi nonlaporan dan 596 tembusan. "Pada periode ini 

laporan yang diselesaikan sebanyak 1.904 laporan," katanya lagi. Dalam rangka mencegah 

malaadministrasi, pihaknya menyarankan perbaikan pelayanan publik meliputi isu kekerasan seksual. 

Berikutnya menggencarkan pencegahan malaadministrasi, memperkuat pengawasan ketahanan pangan, 

dan sengkarut prasyarat kepesertaan BPJS pada layanan publik. "Lainnya isu kelangkaan minyak goreng, 

pelayanan sektor kelistrikan, terkait dengan IKN, ya, ibu kota negara, kemudian pelayanan publik di lapas 

dan smart city," ucapnya. Lebih lanjut, kata dia, soal tata kelola pengawasan izin pinjam pakai kawasan 

hutan. Ombudsman RI juga masuk memberikan revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2002. Dari sisi potensi 

kerugian masyarakat, pihaknya setidaknya pada triwulan ini menyelamatkan Rp26,8 miliar dari sektor 

perekonomian."Ada juga dugaan mafia visa dan karantina, kemudian puluhan pegawai RSU MHA Thalib 

yang dirumahkan, menjadi bahan apa namanya perbaikan atau saran korektif dari kami," ujarnya. 

Ombudsman RI berharap saran perbaikan kepada pemerintah dan lembaga mendapat tindak lanjut 

sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari upaya untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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Title Pemerintah Dorong Pendidikan Vokasi Hadapi Tantangan Akibat 

Digitalisasi 

Author Merdeka 

Media Merdeka Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Neutral 

Link http://www.merdeka.com/uang/pemerintah-dorong-pendidikan-vokasi-hadapi-tantangan-

akibat-digitalisasi.html 

Summary Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian 

Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri mengungkap, digitalisasi memiliki dampak tersendiri 

terhadap iklim ketenagakerjaan. Peralihan tenaga kerja yang terdampak digitalisasi, salah 

satunya menuntut tenaga kerja perlu memiliki kecakapan lebih. "Post pandemic memaksa 

kita menikmati perubahan yang sangat drastis di seluruh elemen kehidupan, utamanya di 

keuangan industri dan ini berdampak pada sektor ketenagakerjaan dan hubungan 

industrial," katanya saat membuka Seminar Dialog Sosial Apindo, Kamis (2/6). Dia 

menjelaskan, digitalisasi yang semakin maju di masa pandemi membawa peluang sekaligus 

tantangan. 

 

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan, 

Indah Anggoro Putri mengungkap, digitalisasi memiliki dampak tersendiri terhadap iklim 

ketenagakerjaan. Peralihan tenaga kerja yang terdampak digitalisasi, salah satunya menuntut tenaga 

kerja perlu memiliki kecakapan lebih."Post pandemic memaksa kita menikmati perubahan yang sangat 

drastis di seluruh elemen kehidupan, utamanya di keuangan industri dan ini berdampak pada sektor 

ketenagakerjaan dan hubungan industrial," katanya saat membuka Seminar Dialog Sosial Apindo, Kamis 

(2/6).Dia menjelaskan, digitalisasi yang semakin maju di masa pandemi membawa peluang sekaligus 

tantangan. Di satu sisi, digitalisasi membuat pekerjaan semakin mudah, tapi di sisi lain juga menekan 

angka tenaga kerja."Kita dipaksa untuk melakukan digitalisasi, di sisi tadi bisa meningkatkan 

produktivitas, tapi di sisi lain berdampak ke pekerja apalagi pekerja dengan low skill education," 

terangnya.Dengan demikian, Indah berharap pada peran dari pengusaha untuk memberikan pelatihan 

guna meningkatkan kapabilitas dari pekerjanya. Di samping itu, dia juga mengaku pemerintah telah turut 

serta memberikan pelatihan serupa melalui berbagai program vokasi, sehingga tenaga kerja bisa 

mengikuti perkembangan yang dinamis saat ini.Artinya, pemerintah berharap ada kolaborasi yang 

tercipta guna menghadapi tantangan digitalisasi yang akan terus terjadi ke depannya. Menurutnya, ini 

bisa membawa keuntungan di pihak pengusaha maupun pekerja."Kerja sama ke pelatihan vokasi, baik 

melalui balai latihan di seluruh Indonesia, maupun kolaborasi pelatihan kerja vokasi swasta. Ini bisa jadi 

keuntungan bagi semua pihak. Jadi buruh bisa diterima oleh pengusaha, dan pengusaha bisa 

mendapatkan pekerja yang memiliki keahlian," tambahnya. 
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Title Mukernas DDI Dibuka Yaqut Cholil, Ribuan Peserta 

Berdatangan ke Parepare 

Author Ade Cahyadi 

Media Pare Pos Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Neutral 

Link http://parepos.fajar.co.id/2022/06/mukernas-ddi-dibuka-yaqut-cholil-ribuan-peserta-

berdatangan-ke-parepare 

Summary Sebelumnya, Wali Kota Parepare, Taufan Pawe mengaku bangga atas penyelenggaraan 

Mukernas DDI yabg digelar di Kota Parepare. Pelaksanaan Musyawarah Kerja Nasional 

(Mukernas) Darud Da'wah wal Irsyad (DDI) Tahun 2022 dipusatkan di Kota Parepare. Dan 

untuk pelaksanaan Mukernas DDI akan dihadiri kurang lebih 2.000 peserta dari seluruh 

wilayah di Indonesia. Pusat kegiatan di Kampus IAIN Kota Parepare. 

 

 

 

 Pelaksanaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Darud Da'wah wal Irsyad (DDI) Tahun 2022 

dipusatkan di Kota Parepare. Hajatan tersebut mulai dilaksanakan, Jumat 3-5 Juni 2022. Rencananya 

Mukernas tersebut akan dibuka langsung Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas dan dihadiri Menteri 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Ida Fauziyah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), 

Komjen Pol Boy Rafli Amar, dan Ketua Umum PB DDI, KH Andi Syamsul Bahri Galigo. Ketua Panitia 

Mukernas, H Surianto Abdul Mujib mengungkapkan, segala hal terkait persiapan pelaksanaan telah siap. 

Dan untuk pelaksanaan Mukernas DDI akan dihadiri kurang lebih 2.000 peserta dari seluruh wilayah di 

Indonesia. Termasuk sekitar 573 peserta dari unsur Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah 

dan atau perwakilan lembaga DDI lainnya. Pusat kegiatan di Kampus IAIN Kota Parepare. Untuk 

pelaksanaan kegiatan, akan diwarnai sejumlah agenda mulai dari dialog dan diskusi serta city tour. 

Pelaksanaan Mukernas kali ini akan mengangkat tema 'Revitalisasi Trilogi DDI, Membumikan Islam 

Washatiyah'. Sebelumnya, Wali Kota Parepare, Taufan Pawe mengaku bangga atas penyelenggaraan 

Mukernas DDI yabg digelar di Kota Parepare. Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare siap mendukung dan 

menyukseskan kegiatan selama tiga hari tersebut. Dia pun meminta, panitia Mukernas DDI harus bekerja 

maksimal. Mengingat, kegitan tersebut berskala nasional. Agar para peserta puas berkunjung ke Kota 

Parepare, dengan slogan kota cinta, kota santri dan kota ulama. 
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Title Jawaban Kemnaker Soal BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 Cair 

Dipotong Admin, Cek Kebenarannya 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773513375/jawaban-kemnaker-soal-bsu-bpjs-

ketenagakerjaan-2022-cair-dipotong-admin-cek-kebenarannya 

Summary Ada kabar yang menyebut jika BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 akan dipotong admin. 

Bahkan, disebutkan penerima Bantuan Subsidi Upah atau BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 

dipotong admin Rp100. 000 untuk asuransi dan syarat penarikan uang. Apakah benar BSU 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair dipotong admin?. Jadi dapat dipastikan jika informasi BSU 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair dipotong admin adalah berita bohong alias hoaks. 

 

 

 

Ada kabar yang menyebut jika BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 akan dipotong admin.Bahkan, disebutkan 

penerima Bantuan Subsidi Upah atau BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 dipotong admin Rp100. 000 untuk 

asuransi dan syarat penarikan uang.Apakah benar BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair dipotong 

admin?Kemnaker pun buka suara terkait kabar tersebut.Menaker Ida Fauziyah dalam keterangan 

resminya menyatakan bahwa BSU tidak dikenakan biaya administrasi apapun.Ida menegaskan BSU cair 

secara penuh sesuai dengan nominal yang ditentukan.Selain itu, pencairan BSU sebesar Rp1 juta melalui 

Bank Himbara dapat dicairkan seluruhnya dan tidak ada potongan apapun termasuk biaya 

administrasi.Jadi dapat dipastikan jika informasi BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair dipotong admin 

adalah berita bohong alias hoaks. 
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Title Ombudsman terima 2.706 aduan dugaan malaadministrasi 

selama Triwulan I 

Author Yuniardi 

Ferdinan 

Media Antara Jabar Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Negative 

Link http://jabar.antaranews.com/berita/385449/ombudsman-terima-2706-aduan-dugaan-

malaadministrasi-selama-triwulan-i 

Summary Ombudsman RI menerima sebanyak 2.706 laporan pengaduan dugaan malaadministrasi 

dalam pelayanan publik pada triwulan pertama 2022. Ombudsman RI menerima sebanyak 

2.706 laporan pengaduan dugaan malaadministrasi dalam pelayanan publik pada triwulan 

pertama 2022. -Selain itu, pada peluncuran laporan Triwulan I Ombudsman RI 2022 itu, 

Dadan menyebutkan terdapat 2.564 laporan konsultasi nonlaporan dan 596 tembusan. -

Selain itu, pada peluncuran laporan Triwulan I Ombudsman RI 2022 itu, Dadan menyebutkan 

terdapat 2.564 laporan konsultasi nonlaporan dan 596 tembusan. 

 

 

 

Ombudsman RI menerima sebanyak 2.706 laporan pengaduan dugaan malaadministrasi dalam 

pelayanan publik pada triwulan pertama 2022.Selanjutnya, kata Dadan, sebanyak 893 laporan aduan 

merupakan respons cepat dan 36 laporan sebagai investigasi atas prakarsa sendiri."Pada periode ini 

laporan yang diselesaikan sebanyak 1.904 laporan," katanya lagi.Jakarta (ANTARA) -Selain itu, pada 

peluncuran laporan Triwulan I Ombudsman RI 2022 itu, Dadan menyebutkan terdapat 2.564 laporan 

konsultasi nonlaporan dan 596 tembusan.Ombudsman RI menerima sebanyak 2.706 laporan pengaduan 

dugaan malaadministrasi dalam pelayanan publik pada triwulan pertama 2022.Selanjutnya, kata Dadan, 

sebanyak 893 laporan aduan merupakan respons cepat dan 36 laporan sebagai investigasi atas prakarsa 

sendiri."Pada periode ini laporan yang diselesaikan sebanyak 1.904 laporan," katanya lagi.Dalam rangka 

mencegah malaadministrasi, pihaknya menyarankan perbaikan pelayanan publik meliputi isu kekerasan 

seksual.Berikutnya menggencarkan pencegahan malaadministrasi, memperkuat pengawasan ketahanan 

pangan, dan sengkarut prasyarat kepesertaan BPJS pada layanan publik.Lebih lanjut, kata dia, soal tata 

kelola pengawasan izin pinjam pakai kawasan hutan. Ombudsman RI juga masuk memberikan revisi 

Permenaker Nomor 2 Tahun 2002.Dari sisi potensi kerugian masyarakat, pihaknya setidaknya pada 

triwulan ini menyelamatkan Rp26,8 miliar dari sektor perekonomian."Ada juga dugaan mafia visa dan 

karantina, kemudian puluhan pegawai RSU MHA Thalib yang dirumahkan, menjadi bahan apa namanya 
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perbaikan atau saran korektif dari kami," ujarnya.Ombudsman RI berharap saran perbaikan kepada 

pemerintah dan lembaga mendapat tindak lanjut sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas 

pelayanan publik sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Jakarta 

(ANTARA) -Selain itu, pada peluncuran laporan Triwulan I Ombudsman RI 2022 itu, Dadan menyebutkan 

terdapat 2.564 laporan konsultasi nonlaporan dan 596 tembusan.Dalam rangka mencegah 

malaadministrasi, pihaknya menyarankan perbaikan pelayanan publik meliputi isu kekerasan 

seksual.Berikutnya menggencarkan pencegahan malaadministrasi, memperkuat pengawasan ketahanan 

pangan, dan sengkarut prasyarat kepesertaan BPJS pada layanan publik.Lebih lanjut, kata dia, soal tata 

kelola pengawasan izin pinjam pakai kawasan hutan. Ombudsman RI juga masuk memberikan revisi 

Permenaker Nomor 2 Tahun 2002.Dari sisi potensi kerugian masyarakat, pihaknya setidaknya pada 

triwulan ini menyelamatkan Rp26,8 miliar dari sektor perekonomian."Ada juga dugaan mafia visa dan 

karantina, kemudian puluhan pegawai RSU MHA Thalib yang dirumahkan, menjadi bahan apa namanya 

perbaikan atau saran korektif dari kami," ujarnya.Ombudsman RI berharap saran perbaikan kepada 

pemerintah dan lembaga mendapat tindak lanjut sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas 

pelayanan publik sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
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Title 148 CPMI asal Nusa Tenggara Barat gagal ke Malaysia 

karena tak gunakan visa kerja 

Author Prisca Triferna 

Violleta 

Media Antara Mataram Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Neutral 

Link http://mataram.antaranews.com/berita/196749/148-cpmi-asal-ntb-gagal-ke-malaysia-

karena-tak-gunakan-visa-kerja 

Summary Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani menjelaskan 

penundaan keberangkatan 148 calon pekerja migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara 

Barat ke Malaysia disebabkan salah satunya karena visa yang digunakan untuk berangkat 

tidak menggunakan visa kerja. "UPT BP2MI Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak dapat 

melakukan OPP dikarenakan visa yang digunakan tidak sesuai dengan pasal 13 butir f 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017," katanya. Sementara visa yang dimiliki oleh para 

pekerja tersebut yang diversifikasi UPT BP2MI di Nusa Tenggara Barat bukan merupakan visa 

kerja. BP2MI berpandangan hal itu bertentangan dengan aturan yang ada sehingga UPT di 

Nusa Tenggara Barat belum melakukan OPP untuk 148 calon PMI tersebut dan 

mengakibatkan penundaan keberangkatan. 

 

 

 

 Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani menjelaskan penundaan 

keberangkatan 148 calon pekerja migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat ke Malaysia 

disebabkan salah satunya karena visa yang digunakan untuk berangkat tidak menggunakan visa kerja. 

Dalam konferensi pers di Kantor BP2MI di Jakarta, Kamis, ia menjelaskan bahwa keberangkatan tidak bisa 

dilakukan salah satunya karena orientasi pra-pemberangkatan (OPP) belum dilakukan akibat faktor 

dokumen yang belum sesuai syarat seperti tertuang di peraturan perundang-undangan, khususnya 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI. "UPT BP2MI Provinsi Nusa Tenggara 

Barat tidak dapat melakukan OPP dikarenakan visa yang digunakan tidak sesuai dengan pasal 13 butir f 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017," katanya. Dia mengatakan bahwa dalam pasal tersebut dengan 

jelas menyatakan bahwa calon PMI membutuhkan visa kerja sebagai salah satu syarat keberangkatan ke 

negara penempatan. Sementara visa yang dimiliki oleh para pekerja tersebut yang diversifikasi UPT 

BP2MI di Nusa Tenggara Barat bukan merupakan visa kerja. BP2MI berpandangan hal itu bertentangan 

dengan aturan yang ada sehingga UPT di Nusa Tenggara Barat belum melakukan OPP untuk 148 calon 
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PMI tersebut dan mengakibatkan penundaan keberangkatan. Ia menjelaskan langkah tersebut diambil 

belajar dari berbagai kasus maraknya penempatan ilegal ke negara-negara lain dan menghindari agar 

tidak mendorong praktik PMI bekerja tanpa visa yang semestinya. "Atas masalah yang sempat ramai di 

media olah BP2MI menunda, sama sekali tidak. Seribu persen saya bisa memberikan garansi semua hanya 

ketelitian dan kepatuhan terhadap undang-undang," katanya. Selain permasalahan visa tersebut, dia juga 

menyatakan 23 orang dari 148 calon PMI yang akan berangkat belum memenuhi syarat atau perlu 

melakukan perbaikan dokumen lain untuk mengikuti OPP. Hanya 125 orang yang memenuhi syarat 

menjalani OPP. Dia menjelaskan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) maka pihaknya akan melaksanakan OPP kepada 125 pekerja tersebut pada hari ini. "Setelah 

OPP apakah mereka bisa terbang bukan menjadi wilayah dan domain BP2MI tapi wilayah dan 

kewenangan dari imigrasi Indonesia," demikian Benny Ramdhani. 
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Title BSU 2022 BLT Subsidi Gaji BPJS Ketenagakerjaan 1 Juta Cair 

Juni? - UPDATE KEMNAKER - Ayo Cirebon 

Author Reny Diana 

Putri 

Media Ayo Cirebon Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayocirebon.com/umum/pr-943512239/bsu-2022-blt-subsidi-gaji-bpjs-

ketenagakerjaan-1-juta-cair-juni-update-kemnaker 

Summary Hingga masuk bulan Juni, para calon penerima bantuan subsidi upah masih juga 

mempertanyakan hal yang sama. Apakah BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta cair 

Juni? Demikian informasi terkait pertanyaan apakah BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 

Rp1 juta cair Juni, dilengkapi dengan informasi terakhir dari Kemnaker dan link cara cek 

tahapan penyaluran. Pada kenyataannya, hingga masuk bulan Juni, pencairan belum juga 

dilakukan. 

 

BSU 2022 BLT Subsidi Gaji BPJS Ketenagakerjaan Rp1 juta cair kapan? Hingga masuk bulan Juni, para calon 

penerima bantuan subsidi upah masih juga mempertanyakan hal yang sama. Apakah BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta cair Juni? Belum dapat dipastikan pencairan bantuan langsung tunai 

subsidi gaji ini. 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. Ini terlihat melalui kolom komentar akun Instagram 

Kemnaker. Bahkan tak segan-segan, sejumlah komentar mencantumkan akun Instagram Presiden Joko 

Widodo alias Jokowi hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."@jokowi BSU kapan dicairkan.??? 

Katanya sebelum lebaran, lebaran sudah lewat sebulan belum ada tanda-tanda, apa perlu diteropong 

hilal BSU sudah tampak belum.?" @ad***. "Spam di @jokowi guys spa tau di respon," @zr***. "Mohon 

info bsu pak @jokowi @idafauziyahnu," @ha***. " BSU gimana @jokowi," @kh****.Demikian informasi 

terkait pertanyaan apakah BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta cair Juni, dilengkapi dengan 

informasi terakhir dari Kemnaker dan link cara cek tahapan penyaluran. Semoga bermanfaat.pekan gk 

becus urus BSU @jokowi @official.kpk," @de***. "hallo @official.kpk tolong di cek dana BSU pak, 

takutnya sudh di korupsi," @ha***. Kecemasan para pekerja calon penerima dana BSU ini tak lepas dari 

penyataan yang sempat terlontar dari Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.Kala itu Airlangga 

Hartarto mengumumkan jika program subsidi gaji dilanjutkan kembali pada tahun 2022 dan Kemenaker 

menjanjikan pencairan April sebelum Lebaran Hari Raya Idul Fitri. Pada kenyataannya, hingga masuk 

bulan Juni, pencairan belum juga dilakukan. Terlebih, Kemnaker sama sekali tidak menanggapi sejumlah 

komentar netizen terkait pencairan dana BSUKendati Kemnaker telah menyampaikan informasi terkait 

tahapan yang harus dilalui sebelum pencairan dana, netizen tak berhenti menanyakan BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 kapan cair. Pernyataan Kemnaker yang tidak menginformasikan tanggal pasti 

pencairan, diperkirakan membuat netizen terus menerus menanyakan kapan pencairan dana BSU 2022. 

Secara garis besar ada enam hal yang harus dipersiapkan Kemnaker sebelum penyaluran BSU 2022 

disalurkan. Apa saja itu?Simak tahapan penting Kemnaker sebelum pencairan BLT subsidi gaji 2022 

dilakukan yang dapat dilihat di highlight Instastory Instagram @kemnaker. 1. Menyiapkan dan 

merampungkan regulasi teknis pelaksanaan BSU 2022. 2. Mengajukan dan merevisi anggaran bersama 

Kementerian Keuangan. 3. Mereviu data calon penerima BSU 2022 dengan BPJS Ketenagakerjaan .4. 
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Berkoordinasi dengan pihak Himbara selaku bank penyalur. 5. Memastikan, BSU 2022 dapat dijalankan 

dengan cepat, tepat, akurat, dan akuntabel, serta dengan tata kelola yang baik.6. Penyaluran. Terlepas 

dari pernyataan Kemnaker tersebut, ada baiknya para pekerja melakukan pengecekan terlebih dahulu 

terkait syarat, tahapan penyaluran, dan informasi lainnya mengingat tidak ada sistem pendaftaran dalam 

program BSU ini. Akses segala informasi melalui tiga link di bawah ini. Hati-hati terhadap segala penipuan 

mengatasnamakan BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022. 1. 2. 3. 
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Title Kemnaker: Dialog Sosial Jadi Solusi Selesaikan Masalah 

Hubungan Industrial 

Author Arief Rahman 

Hakim 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Positive 

Link http://www.liputan6.com/bisnis/read/4976771/kemnaker-dialog-sosial-jadi-solusi-

selesaikan-masalah-hubungan-industrial 

Summary Tercatat beberapa kali Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan memfasilitasi berbagai dialog antara 

pengusaha dan pekerja. 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).  

 

Dialog sosial dinilai jadi jalan tengah dalam menyelesaikan berabgai masalah hubungan industrial antara 

pengusaha dan buruh. Upaya ini juga didorong oleh pemerintah yang kerap menjadi fasilitator.Tercatat 

beberapa kali Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

Kementerian Ketenagakerjaan memfasilitasi berbagai dialog antara pengusaha dan pekerja. Ini juga 

digadang akan menghadirkan solusi yang saling menguntungkan (win-win solution).Dirjen PHI dan 

Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan pihaknya terus menjalin komunikasi dengan 

pengusaha dan serikat pekerja perihal hubungan industrial yang terjadi. ia mengakui dalam 

perjalanannya hubungan keduanya cukup dinamis dan selalu menghadirkan dialog yang sehat."Ini bisa 

jadi solusi yang konstruktif dalam memperjuangkan kepentingan pengusaha dan pekerja dan 

keberlangsungan usaha," katanya saat membuka Seminar Dialog Sosial Apindo, Rabu 

(2/6/2022).Terbaru, kata Indah, pemerintah, pengusaha dan pekerja selalu mengedepankan konsepsi 

hubungan industrial pancasila. Usulan ini disampaikan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Konsep 

ini, kata dia, lagi-lagi bisa menjadi solusi sekaligus menerapkan nilai-nilai pancasila."Melalui konsep ini, 

kita harus mengedepankan penyelesaian melalui dialog sosial dan mengembalikan ke nilai-nilai pancasila. 

Bagi pemerintah yang terpenting adalah kepentingan buruh dan pengusaha sama-sama terpenuhi, jadi 

win-win solution," paparnya.Dengan adanya hubungan yang sehat dan saling berdialog dalam 

menyelesaikan berbagai masalah industrial, diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah yang 

terjadi. Harapannya, tak ada berbagai kegiatan yang diluar aturan dalam menyelesaikan masalah 

ketenagakerjaan."Kemitraan strategis dan dialog sosial merupakan kunci meredam berbagai gejolak 

hubungan industrial," kata dia.Lebih lanjut, Indah menyampaikan hubungan industrial ini menjadi bagian 

penting dalam mengejar kesejahteraan masyarakat. Ini dibangun dalam semakin sehatnya hubungan 

antara pengusaha dan pekerja.Ia memandang, pada dasarnya upaya sistematis dari pengusaha dan 

pekerja dalam memanfaatkan sumber daya jadi tujuan pembangunan ekonomi. Dengan tujuan untuk 

meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia."Dengan demikian kita harus menjaga 

kolaborasi," katanya.Ia menilai bangsa yang besar merupakan bangsa yang mampu maju bersama guna 

memberdayakan potensi yang ada dan mencapai kesejahteraan rakyat."Dalam hal ini hubungan 

industrial memiliki bagian penting," terangnya.Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk terus 

menciptakan lapangan kerja, memastikan pekerjaan yang layak untuk masyarakat, dan mempersiapkan 
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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. 
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Title Kemenaker: Dua Perusahaan Kuwait Cari 250 Pekerja Indonesia Author _noname 

Media Berita Bali Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Neutral 

Link http://news.beritabali.com/read/2022/06/02/202206020038/kemenaker-dua-perusahaan-

kuwait-cari-250-pekerja-indonesia 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan terdapat dua perusahaan asal 

Kuwait yang tertarik merekrut 250 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja di 

bidang Hotel, Restoran, dan Kafe (Horeka). "Gaji bagi PMI yang bekerja di Kuwait sangat 

menjanjikan mengingat dua perusahaan Horeka tersebut merupakan perusahaan besar yang 

dikelola secara profesional. 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- 

31 Mei 2022. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkapkan terdapat dua perusahaan asal Kuwait yang 

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 - 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 keterangannya yang ditulis, Kamis (2/6/2022). Suhartono menambahkan, langkah 

pengiriman atau 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. 
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Title Wacana Reshuffle Kabinet Mencuat Lagi, Begini 

Respons Mensesneg 

Author Pt Akurat Sentra 

Media 

Media Akurat.co Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Neutral 

Link http://akurat.co/wacana-reshuffle-kabinet-mencuat-lagi-begini-respons-mensesneg 

Summary Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyatakan hingga kini belum ada jadwal 

reshuffle atau perombakan menteri kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden 

Ma'ruf Amin. - Mensesneg Bantah Kabar Renggangnya Hubungan Jokowi dengan PDIP. - Soal 

Penambahan Wakil Menteri, Mensesneg: Hanya Bila Diperlukan. "Sekarang tanggal berapa? 

 

 

 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyatakan hingga kini belum ada jadwal reshuffle 

atau perombakan menteri kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin."Sekarang 

tanggal berapa? Ya nanti kalau sudah ada jadwal, bocorin dikit-dikit," ujar Pratikno di Gedung DPR RI, 

Senayan, Jakarta, Kamis (2/6/2022).Praktino mengatakan, reshuffle kabinet biasanya terjadi untuk 

mengoptimalkan kerja pemerintahan. Apalagi, masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan usai 

pandemi mengobrak-abrik sektor perekonomian.- Mensesneg Bantah Kabar Renggangnya Hubungan 

Jokowi dengan PDIP- Sudahi Polemik, Jokowi Perintahkan Menaker Revisi Aturan JHT- Soal Penambahan 

Wakil Menteri, Mensesneg: Hanya Bila Diperlukan"Kini banyak sekali permasalahan yang harus ditangani 

secara cepat. Ekonomi global. Sangat dinamis. Jadi kita fokus kerja," tegasnya.Ketika disinggung nama 

Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi masuk dalam target reshuffle, Pratikno enggan 

berkomentar."Nanti aja lah," pungkasnya.Sebelumnya hasil survei Indikator Politik Indonesia 

mengungkap tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo terus menunjukkan 

penurunan.[ 
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Title Dua BPJS Bersinergi Gelar Webinar Terkait Kurikulum Jaminan Sosial 

di Pendidikan Menengah dan Tinggi 

Author stella maris 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Positive 

Link http://www.liputan6.com/bisnis/read/4976855/dua-bpjs-bersinergi-gelar-webinar-terkait-

kurikulum-jaminan-sosial-di-pendidikan-menengah-dan-tinggi 

Summary BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) bersama dengan BPJS Kesehatan dan Dewan Jaminan 

Sosial Nasional (DJSN) menggelar webinar Pentingnya Kurikulum Jaminan Sosial di Indonesia 

untuk Pendidikan Menengah dan Tinggi. 

 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) bersama dengan BPJS Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial 

Nasional (DJSN) menggelar webinar Pentingnya Kurikulum Jaminan Sosial di Indonesia untuk Pendidikan 

Menengah dan Tinggi.Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan 

Nasional tersebut, resmi dibuka oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

Muhadjir Effendy dan diikuti ratusan peserta yang berasal dari beragam perguruan tinggi di 

Indonesia.Dalam sambutannya Muhadjir Effendy menekankan bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) telah 

mengamanatkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Berangkat 

dari semangat tersebut terbitlah Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 

(SJSN).Tujuannya untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak (KDHL) bagi setiap peserta 

dan atau anggota keluarganya. Implementasi SJSN tersebut dilaksanakan melalui dua program.Pertama 

adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan dan kedua adalah program jaminan sosial 

ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan, melalui mekanisme asuransi sosial dan tabungan dengan 

prinsip gotong-royong."Implementasi prinsip gotong royong ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia dan selaras pula dengan salah satu nilai strategis instrumental dari gerakan 

nasional revolusi mental," imbuh Muhadjir.Pihaknya juga menyoroti bahwa masih banyak masyarakat 

yang belum memahami pentingnya jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dari risiko yang 

bisa menimpa dirinya dan keluarganya setiap saat. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 

2019, literasi asuransi penduduk Indonesia hanya sebesar 19,40%.Oleh karena itu Muhadjir berharap 

kegiatan kampanye, sosialisasi, edukasi dan literasi harus dilakukan lebih gencar lagi oleh kedua BPJS, 

bersama kementerian lembaga terkait, serta melibatkan segenap pemangku kepentingan, termasuk 

lembaga-lembaga pendidikan.Tentunya hal itu dilakukan melalui penanaman nilai gotong royong dan 

pentingnya jaminan sosial dalam peningkatan derajat kualitas hidup masyarakat. Untuk mewujudkan hal 

tersebut, salah satu cara tepat dengan memasukkan jaminan sosial menjadi substansi ajar di dalam 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.Senada dengan Muhadjir, Rektor Universitas Negeri Jakarta 

(UNJ) Komarudin memandang bahwa dunia pendidikan memiliki peran yang sangat krusial dalam 

menanamkan pentingnya jaminan sosial sejak dini sebagai upaya penguatan negara Indonesia ke arah 

universal welfare.Menurutnya kurikulum pendidikan jaminan sosial juga harus dibuat membumi agar 

nantinya peserta didik dapat memahami secara komprehensif sehingga secara tidak langsung dapat 

mendukung peningkatan kualitas SDM menuju Indonesia Emas 2045.Sementara itu Direktur Umum dan 

SDM BPJAMSOSTEK Abdur Rahman Irsyadi dalam sambutannya mengatakan bahwa sebagai lembaga 

penyelenggara jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, membutuhkan sebuah strategi 

perluasan akses jaminan sosial bagi kelompok pelajar, dari usia dini hingga perguruan tinggi sebagai calon 
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peserta jaminan sosial di masa depan.Salah satunya melalui dibentuknya sebuah kurikulum pendidikan 

dari tingkat dasar, menengah hingga perguruan tinggi, agar literasi mengenai pentingnya jaminan sosial 

dapat diketahui secara komprehensif dan menyeluruh."Hadirnya negara melalui kolaborasi dan sinergi 

antar stakeholder yang terkait yakni Kemenko PMK, DJSN, Kemendikbud, Kemenaker dan Kemenag 

sangat penting, dalam merumuskan dan menyinkronkan kebijakan sistem Jaminan Sosial melalui 

kurikulum pendidikan, sehingga literasi jaminan sosial ini bisa masuk ke bagian atau bab mata pelajaran 

dari kurikulum resmi pendidikan di Indonesia, khususnya untuk mata pelajaran PPKN atau 

Kewarganegaraan," terang Abdur.Webinar juga diharapkan mampu meningkatkan literasi para tenaga 

pendidik tersebut menghadirkan beberapa narasumber yang berkompeten di bidangnya seperti Ketua 

Komisi Kebijakan Umum DJSN Iene Muliati, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek Yogi 

Anggraena.Juga Rektor Universitas Negeri Jakarta Komarudin dan Associate Professor Bidang Politik 

Ekonomi Internasional Dinna Wisnu. Seluruh diskusi tersebut dimoderatori oleh Guru Besar Universitas 

Jendral Achmad Yani Riant Nugroho.Turut hadir juga dalam webinar tersebut Direktur Umum dan SDM 

BPJS Kesehatan Andi Afdal untuk memberikan closing speech."Semoga pembangunan literasi jaminan 

sosial yang dimulai dari pelajar ini dapat menjadi awal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan 

sumber daya manusia di Indonesia di waktu yang akan datang," tutup Abdur. 
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Title Dua BPJS Gelar Webinar, Dorong Kurikulum Jamsos di 

Sektor Pendidikan 

Author Pt. Viva Media Baru - 

Viva 

Media Vivanews Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Neutral 

Link http://www.viva.co.id/siaran-pers/1480839-dua-bpjs-gelar-webinar-dorong-kurikulum-

jamsos-di-sektor-pendidikan 

Summary Hal inilah yang menggerakkan BPJS Ketenagakerjaan ( BPJAMSOSTEK ) bersama dengan BPJS 

Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk menggelar webinar yang 

mengambil tema "Pentingnya Kurikulum Jaminan Sosial di Indonesia untuk Pendidikan 

Menengah dan Tinggi".. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam 

pembentukan karakter para generasi penerus bangsa. Kegiatan yang diselenggarakan dalam 

rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tersebut, dibuka secara resmi oleh Menteri 

Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan diikuti oleh 

ratusan peserta yang berasal dari beragam perguruan tinggi di Indonesia. 

 

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembentukan karakter para generasi penerus 

bangsa.Hal inilah yang menggerakkan BPJS Ketenagakerjaan ( BPJAMSOSTEK ) bersama dengan BPJS 

Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk menggelar webinar yang mengambil tema 

"Pentingnya Kurikulum Jaminan Sosial di Indonesia untuk Pendidikan Menengah dan Tinggi". Kegiatan 

yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tersebut, dibuka secara 

resmi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan diikuti 

oleh ratusan peserta yang berasal dari beragam perguruan tinggi di Indonesia. Dalam sambutannya 

Muhadjir Effendy menekankan bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) telah mengamanatkan negara untuk 

mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.Berangkat dari semangat tersebut terbitlah 

Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang bertujuan untuk 

menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak (KDHL) bagi setiap peserta dan atau anggota 

keluarganya.Implementasi SJSN tersebut dilaksanakan melalui dua program yaitu Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan dan program jaminan sosial ketanagakerjaan oleh BPJS 

Ketenagakerjaan melalui mekanisme asuransi sosial dan tabungan dengan prinsip gotong-

royong."Implementasi prinsip gotong royong ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia dan selaras pula dengan salah satu nilai strategis instrumental dari gerakan nasional revolusi 

mental," imbuh Muhadjir.Pihaknya juga menyoroti bahwa masih banyak masyarakat yang belum 

memahami pentingnya jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dari risiko yang bisa menimpa 

dirinya dan keluarganya setiap saat. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019, literasi 

asuransi penduduk Indonesia hanya sebesar 19,40%.Oleh karena itu Muhadjir berharap kegiatan 

kampanye, sosialisasi, edukasi dan literasi harus dilakukan lebih gencar lagi oleh kedua BPJS, bersama 

kementerian lembaga terkait dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan, termasuk lembaga-

lembaga pendidikan melalui penanaman nilai gotong royong dan pentingnya jaminan sosial dalam 

peningkatan derajat kualitas hidup masyarakat.Salah satu cara yang tepat adalah dengan memasukkan 

jaminan sosial menjadi substansi ajar di dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.Senada 

dengan Muhadjir, Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Komarudin memandang bahwa dunia 

pendidikan memiliki peran yang sangat krusial dalam menanamkan pentingnya jaminan sosial sejak dini 
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sebagai upaya penguatan negara Indonesia ke arah universal welfare.Menurutnya kurikulum pendidikan 

jaminan sosial juga harus dibuat membumi agar nantinya peserta didik dapat memahami secara 

komprehensif sehingga secara tidak langsung dapat mendukung peningkatan kualitas SDM menuju 

Indonesia Emas 2045.Sementara itu Direktur Umum dan SDM BPJAMSOSTEK Abdur Rahman Irsyadi 

dalam sambutanya mengatakan bahwa sebagai lembaga penyelenggara jaminan sosial, BPJS 

Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan membutuhkan sebuah strategi perluasan akses jaminan sosial bagi 

kelompok pelajar dari usia dini hingga perguruan tinggi sebagai calon peserta jaminan sosial di masa 

depan.Salah satunya melalui dibentuknya sebuah kurikulum pendidikan dari tingkat dasar, menengah 

hingga perguruan tinggi, agar literasi mengenai pentingnya jaminan sosial dapat diketahui secara 

komprehensif dan menyeluruh.Pihaknya juga menyoroti bahwa masih banyak masyarakat yang belum 

memahami pentingnya jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dari risiko yang bisa menimpa 

dirinya dan keluarganya setiap saat. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019, literasi 

asuransi penduduk Indonesia hanya sebesar 19,40%.Oleh karena itu Muhadjir berharap kegiatan 

kampanye, sosialisasi, edukasi dan literasi harus dilakukan lebih gencar lagi oleh kedua BPJS, bersama 

kementerian lembaga terkait dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan, termasuk lembaga-

lembaga pendidikan melalui penanaman nilai gotong royong dan pentingnya jaminan sosial dalam 

peningkatan derajat kualitas hidup masyarakat.Salah satu cara yang tepat adalah dengan memasukkan 

jaminan sosial menjadi substansi ajar di dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.Senada 

dengan Muhadjir, Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Komarudin memandang bahwa dunia 

pendidikan memiliki peran yang sangat krusial dalam menanamkan pentingnya jaminan sosial sejak dini 

sebagai upaya penguatan negara Indonesia ke arah universal welfare.Menurutnya kurikulum pendidikan 

jaminan sosial juga harus dibuat membumi agar nantinya peserta didik dapat memahami secara 

komprehensif sehingga secara tidak langsung dapat mendukung peningkatan kualitas SDM menuju 

Indonesia Emas 2045.Sementara itu Direktur Umum dan SDM BPJAMSOSTEK Abdur Rahman Irsyadi 

dalam sambutanya mengatakan bahwa sebagai lembaga penyelenggara jaminan sosial, BPJS 

Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan membutuhkan sebuah strategi perluasan akses jaminan sosial bagi 

kelompok pelajar dari usia dini hingga perguruan tinggi sebagai calon peserta jaminan sosial di masa 

depan.Salah satunya melalui dibentuknya sebuah kurikulum pendidikan dari tingkat dasar, menengah 

hingga perguruan tinggi, agar literasi mengenai pentingnya jaminan sosial dapat diketahui secara 

komprehensif dan menyeluruh."Hadirnya negara melalui kolaborasi dan sinergi antar stakeholder yang 

terkait yakni Kemenko PMK, DJSN, Kemendikbud, Kemenaker dan Kemenag sangat penting, dalam 

merumuskan dan menyinkronkan kebijakan sistem Jaminan Sosial melalui kurikulum pendidikan, 

sehingga literasi jaminan sosial ini bisa masuk ke bagian atau bab mata pelajaran dari kurikulum resmi 

pendidikan di Indonesia, khususnya untuk mata pelajaran PPKN atau Kewarganegaraan," terang 

Abdur.Webinar juga diharapkan mampu meningkatkan literasi para tenaga pendidik tersebut 

menghadirkan beberapa narasumber yang berkompeten di bidangnya seperti Ketua Komisi Kebijakan 

Umum DJSN Iene Muliati, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek Yogi Anggraena, Rektor 

Universitas Negeri Jakarta Komarudin, serta Associate Professor Bidang Politik Ekonomi Internasional 

Dinna Wisnu.Seluruh diskusi tersebut dimoderatori oleh Guru Besar Universitas Jendral Achmad Yani 

Riant Nugroho. Turut hadir juga dalam webinar tersebut Direktur Umum dan SDM BPJS Kesehatan Andi 

Afdal untuk memberikan closing speech."Semoga pembangunan literasi jaminan sosial yang dimulai dari 

pelajar ini dapat menjadi awal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan sumber daya manusia 

di Indonesia di waktu yang akan datang," tutup Abdur. 
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Title BP2MI pastikan penempatan pekerja migran Indonesia 

berjalan lancar 

Author Prisca Triferna 

Violleta 

Media Antara Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Positive 

Link http://www.antaranews.com/berita/2915173/bp2mi-pastikan-penempatan-pekerja-

migran-indonesia-berjalan-lancar 

Summary Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamndani 

memastikan proses pemberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke berbagai negara 

penempatan berjalan dengan lancar asal telah memenuhi syarat yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Namun, hal itu merupakan kasus khusus yang terjadi akibat 

isu tertentu dan tidak berpengaruh dengan penempatan calon tenaga kerja Indonesia (TKI) 

lain dengan pada 2021 telah diberangkatkan 72.000 pekerja Indonesia ke berbagai negara 

penempatan. Namun, Benny mengatakan terkait keberangkatan setelah OPP selesai bukan 

menjadi kewenangan BP2MI tetapi Imigrasi Indonesia mengingat mereka memiliki visa jenis 

lain dan bukan visa kerja. Berbicara di hadapan media dalam konferensi pers di Jakarta, 

Kamis, ia mengatakan penundaan keberangkatan 148 calon PMI asal Nusa Tenggara Barat 

(Nusa Tenggara Barat) ke Malaysia baru-baru ini terjadi karena berbagai faktor, termasuk 

belum dimilikinya visa kerja. 

 

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamndani memastikan proses 

pemberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke berbagai negara penempatan berjalan dengan lancar 

asal telah memenuhi syarat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berbicara di hadapan 

media dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, ia mengatakan penundaan keberangkatan 148 calon PMI 

asal Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat) ke Malaysia baru-baru ini terjadi karena berbagai faktor, 

termasuk belum dimilikinya visa kerja. Namun, hal itu merupakan kasus khusus yang terjadi akibat isu 

tertentu dan tidak berpengaruh dengan penempatan calon tenaga kerja Indonesia (TKI) lain dengan pada 

2021 telah diberangkatkan 72.000 pekerja Indonesia ke berbagai negara penempatan. Dia juga memberi 

contoh kelancaran penempatan yaitu sampai dengan awal Juni 2022 terdapat 45.000 PMI yang sudah 

berangkat ke berbagai negara penempatan lewat berbagai skema baik sesama swasta (P to P) atau 

antarpemerintah (G to G). "Untuk 72.000 apakah ada masalah? Apakah pernah teman-teman media 

menulis berita tentang kasus seperti ini? Tidak ada. Baik yang ditempatkan skema P to P maupun G to G, 

tidak ada masalah," ujar Benny dalam konferensi pers di Kantor BP2MI. Sebelumnya, 148 calon PMI dari 

Nusa Tenggara Barat mengalami penundaan pemberangkatan ke Malaysia. Menurut BP2MI, orientasi 

pra-pemberangkatan (OPP) belum dilakukan akibat 125 orang belum memiliki visa kerja sementara 23 

lainnya memiliki isu dokumen lainnya. Setelah melakukan koordinasi dengan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker), OPP untuk 125 orang rencananya dilakukan oleh BP2MI pada hari ini. 

Namun, Benny mengatakan terkait keberangkatan setelah OPP selesai bukan menjadi kewenangan 

BP2MI tetapi Imigrasi Indonesia mengingat mereka memiliki visa jenis lain dan bukan visa kerja. 
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Summary Hal inilah yang menggerakkan BPJS Ketenagakerjaan ( BPJamsostek ) bersama dengan BPJS 

Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk menggelar webinar yang 

mengambil tema "Pentingnya Kurikulum Jaminan Sosial di Indonesia untuk Pendidikan 

Menengah dan Tinggi". Sementara itu Direktur Umum dan SDM BPJamsostek, Abdur 

Rahman Irsyadi dalam sambutanya mengatakan bahwa sebagai lembaga penyelenggara 

jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan membutuhkan sebuah strategi 

perluasan akses jaminan sosial bagi kelompok pelajar dari usia dini hingga perguruan tinggi 

sebagai calon peserta jaminan sosial di masa depan. Webinar juga diharapkan mampu 

meningkatkan literasi para tenaga pendidik tersebut menghadirkan beberapa narasumber 

yang berkompeten di bidangnya seperti Ketua Komisi Kebijakan Umum DJSN Iene Muliati, 

Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek Yogi Anggraena, Rektor Universitas 

Negeri Jakarta Komarudin, serta Associate Professor Bidang Politik Ekonomi Internasional 

Dinna Wisnu. Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan 

Nasional tersebut, dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan diikuti oleh ratusan peserta yang berasal dari 

beragam perguruan tinggi di Indonesia. 

 

 

 

 Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembentukan karakter para generasi penerus 

bangsa. Hal inilah yang menggerakkan BPJS Ketenagakerjaan ( BPJamsostek ) bersama dengan BPJS 

Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk menggelar webinar yang mengambil tema 

"Pentingnya Kurikulum Jaminan Sosial di Indonesia untuk Pendidikan Menengah dan Tinggi". Kegiatan 

yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tersebut, dibuka secara 

resmi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan diikuti 

oleh ratusan peserta yang berasal dari beragam perguruan tinggi di Indonesia.Dalam sambutannya 



 

112 

 

Muhadjir Effendy menekankan bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) telah mengamanatkan negara untuk 

mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Berangkat dari semangat tersebut terbitlah 

Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang bertujuan untuk 

menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak (KDHL) bagi setiap peserta dan atau anggota 

keluarganya. Implementasi SJSN tersebut dilaksanakan melalui dua program yaitu Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan dan program jaminan sosial ketanagakerjaan oleh BPJS 

Ketenagakerjaan melalui mekanisme asuransi sosial dan tabungan dengan prinsip gotong-royong. 

"Implementasi prinsip gotong royong ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia dan selaras pula dengan salah satu nilai strategis instrumental dari gerakan nasional revolusi 

mental," imbuh Muhadjir. Tingkatkan Kompetensi, PNM Gelar Kompetensi Scenario Planning untuk Insan 

PNM Selindo Pihaknya juga menyoroti bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami 

pentingnya jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dari risiko yang bisa menimpa dirinya dan 

keluarganya setiap saat. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019, literasi asuransi 

penduduk Indonesia hanya sebesar 19,40%. Oleh karena itu Muhadjir berharap kegiatan kampanye, 

sosialisasi, edukasi dan literasi harus dilakukan lebih gencar lagi oleh kedua BPJS, bersama kementerian 

lembaga terkait dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan, termasuk lembaga-lembaga 

pendidikan melalui penanaman nilai gotong royong dan pentingnya jaminan sosial dalam peningkatan 

derajat kualitas hidup masyarakat. Salah satu cara yang tepat adalah dengan memasukkan jaminan sosial 

menjadi substansi ajar di dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Senada dengan Muhadjir, 

Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Komarudin memandang bahwa dunia pendidikan memiliki peran 

yang sangat krusial dalam menanamkan pentingnya jaminan sosial sejak dini sebagai upaya penguatan 

negara Indonesia ke arah universal welfare. Menurutnya kurikulum pendidikan jaminan sosial juga harus 

dibuat membumi agar nantinya peserta didik dapat memahami secara komprehensif sehingga secara 

tidak langsung dapat mendukung peningkatan kualitas SDM menuju Indonesia Emas 2045. Sementara itu 

Direktur Umum dan SDM BPJamsostek, Abdur Rahman Irsyadi dalam sambutanya mengatakan bahwa 

sebagai lembaga penyelenggara jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan 

membutuhkan sebuah strategi perluasan akses jaminan sosial bagi kelompok pelajar dari usia dini hingga 

perguruan tinggi sebagai calon peserta jaminan sosial di masa depan. Salah satunya melalui dibentuknya 

sebuah kurikulum pendidikan dari tingkat dasar, menengah hingga perguruan tinggi, agar literasi 

mengenai pentingnya jaminan sosial dapat diketahui secara komprehensif dan menyeluruh."Hadirnya 

negara melalui kolaborasi dan sinergi antar stakeholder yang terkait yakni Kemenko PMK, DJSN, 

Kemendikbud, Kemenaker dan Kemenag sangat penting, dalam merumuskan dan menyinkronkan 

kebijakan sistem Jaminan Sosial melalui kurikulum pendidikan, sehingga literasi jaminan sosial ini bisa 

masuk ke bagian atau bab mata pelajaran dari kurikulum resmi pendidikan di Indonesia, khususnya untuk 

mata pelajaran PPKN atau Kewarganegaraan," terang Abdur. Webinar juga diharapkan mampu 

meningkatkan literasi para tenaga pendidik tersebut menghadirkan beberapa narasumber yang 

berkompeten di bidangnya seperti Ketua Komisi Kebijakan Umum DJSN Iene Muliati, Pusat Kurikulum 

dan Pembelajaran Kemendikbudristek Yogi Anggraena, Rektor Universitas Negeri Jakarta Komarudin, 

serta Associate Professor Bidang Politik Ekonomi Internasional Dinna Wisnu. Seluruh diskusi tersebut 

dimoderatori oleh Guru Besar Universitas Jendral Achmad Yani Riant Nugroho. Turut hadir juga dalam 

webinar tersebut Direktur Umum dan SDM BPJS Kesehatan Andi Afdal untuk memberikan closing speech. 
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Summary Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamndani 

memastikan proses pemberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke berbagai negara 

penempatan berjalan dengan lancar asal telah memenuhi syarat yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Dia juga memberi contoh kelancaran penempatan yaitu 

sampai dengan awal Juni 2022 terdapat 45.000 PMI yang sudah berangkat ke berbagai 

negara penempatan lewat berbagai skema baik sesama swasta (P to P) atau 

antarpemerintah (G to G). Berbicara di hadapan media dalam konferensi pers di Jakarta, 

Kamis, ia mengatakan penundaan keberangkatan 148 calon PMI asal Nusa Tenggara Barat 

(Nusa Tenggara Barat) ke Malaysia baru-baru ini terjadi karena berbagai faktor, termasuk 

belum dimilikinya visa kerja. Namun, hal itu merupakan kasus khusus yang terjadi akibat isu 

tertentu dan tidak berpengaruh dengan penempatan calon tenaga kerja Indonesia (TKI) lain 

dengan pada 2021 telah diberangkatkan 72.000 pekerja Indonesia ke berbagai negara 

penempatan. 

 

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamndani memastikan proses 

pemberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke berbagai negara penempatan berjalan dengan lancar 

asal telah memenuhi syarat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berbicara di hadapan 

media dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, ia mengatakan penundaan keberangkatan 148 calon PMI 

asal Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat) ke Malaysia baru-baru ini terjadi karena berbagai faktor, 

termasuk belum dimilikinya visa kerja. Namun, hal itu merupakan kasus khusus yang terjadi akibat isu 

tertentu dan tidak berpengaruh dengan penempatan calon tenaga kerja Indonesia (TKI) lain dengan pada 

2021 telah diberangkatkan 72.000 pekerja Indonesia ke berbagai negara penempatan. Dia juga memberi 

contoh kelancaran penempatan yaitu sampai dengan awal Juni 2022 terdapat 45.000 PMI yang sudah 

berangkat ke berbagai negara penempatan lewat berbagai skema baik sesama swasta (P to P) atau 

antarpemerintah (G to G). "Untuk 72.000 apakah ada masalah? Apakah pernah teman-teman media 

menulis berita tentang kasus seperti ini? Tidak ada. Baik yang ditempatkan skema P to P maupun G to G, 

tidak ada masalah," ujar Benny dalam konferensi pers di Kantor BP2MI. Sebelumnya, 148 calon PMI dari 

Nusa Tenggara Barat mengalami penundaan pemberangkatan ke Malaysia. Menurut BP2MI, orientasi 

pra-pemberangkatan (OPP) belum dilakukan akibat 125 orang belum memiliki visa kerja sementara 23 

lainnya memiliki isu dokumen lainnya. Setelah melakukan koordinasi dengan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker), OPP untuk 125 orang rencananya dilakukan oleh BP2MI pada hari ini. 

Namun, Benny mengatakan terkait keberangkatan setelah OPP selesai bukan menjadi kewenangan 

BP2MI tetapi Imigrasi Indonesia mengingat mereka memiliki visa jenis lain dan bukan visa kerja. 
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Title BP2MI Pastikan Proses Pemberangkatan PMI 

Berjalan Lancar 

Author Dede Eka Nurdiansyah 

Media Aktual Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Positive 

Link http://aktual.com/bp2mi-pastikan-proses-pemberangkatan-pmi-berjalan-lancar 

Summary Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamndani 

memastikan proses pemberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke berbagai negara 

penempatan berjalan dengan lancar asal telah memenuhi syarat yang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

 

 

 

 Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamndani memastikan proses 

pemberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke berbagai negara penempatan berjalan dengan lancar 

asal telah memenuhi syarat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berbicara di hadapan 

media dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, ia mengatakan penundaan keberangkatan 148 calon PMI 

asal Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat) ke Malaysia baru-baru ini terjadi karena berbagai faktor, 

termasuk belum dimilikinya visa kerja. Namun, hal itu merupakan kasus khusus yang terjadi akibat isu 

tertentu dan tidak berpengaruh dengan penempatan calon tenaga kerja Indonesia (TKI) lain dengan pada 

2021 telah diberangkatkan 72.000 pekerja Indonesia ke berbagai negara penempatan. Dia juga memberi 

contoh kelancaran penempatan yaitu sampai dengan awal Juni 2022 terdapat 45.000 PMI yang sudah 

berangkat ke berbagai negara penempatan lewat berbagai skema baik sesama swasta (P to P) atau 

antarpemerintah (G to G). "Untuk 72.000 apakah ada masalah? Apakah pernah teman-teman media 

menulis berita tentang kasus seperti ini? Tidak ada. Baik yang ditempatkan skema P to P maupun G to G, 

tidak ada masalah," ujar Benny dalam konferensi pers di Kantor BP2MI. Sebelumnya, 148 calon PMI dari 

Nusa Tenggara Barat mengalami penundaan pemberangkatan ke Malaysia. Menurut BP2MI, orientasi 

pra-pemberangkatan (OPP) belum dilakukan akibat 125 orang belum memiliki visa kerja sementara 23 

lainnya memiliki isu dokumen lainnya. Setelah melakukan koordinasi dengan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker), OPP untuk 125 orang rencananya dilakukan oleh BP2MI pada hari ini. 

Namun, Benny mengatakan terkait keberangkatan setelah OPP selesai bukan menjadi kewenangan 

BP2MI tetapi Imigrasi Indonesia mengingat mereka memiliki visa jenis lain dan bukan visa kerja. 
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Title Dorong Kurikulum Jaminan Sosial, Dua BPJS 

Bersinergi Gelar Webinar 

Author mediaindonesia.com 

Media Media Indonesia Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Positive 

Link http://mediaindonesia.com/humaniora/496483/dorong-kurikulum-jaminan-sosial-dua-

bpjs-bersinergi-gelar-webinar 

Summary Hal inilah yang menggerakkan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) bersama dengan BPJS 

Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk menggelar webinar yang 

mengambil tema "Pentingnya Kurikulum Jaminan Sosial di Indonesia untuk Pendidikan 

Menengah dan Tinggi". 

 

 

 

PENDIDIKAN merupakan salah satu aspek penting dalam pembentukan karakter para generasi penerus 

bangsa.Hal inilah yang menggerakkan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) bersama dengan BPJS 

Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk menggelar webinar yang mengambil tema 

"Pentingnya Kurikulum Jaminan Sosial di Indonesia untuk Pendidikan Menengah dan Tinggi".Kegiatan 

yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tersebut, dibuka secara 

resmi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan diikuti 

oleh ratusan peserta yang berasal dari beragam perguruan tinggi di Indonesia.Dalam sambutannya 

Muhadjir Effendy menekankan bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) telah mengamanatkan negara untuk 

mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.Berangkat dari semangat tersebut terbitlah 

Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang bertujuan untuk 

menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak (KDHL) bagi setiap peserta dan atau anggota 

keluarganya.Implementasi SJSN tersebut dilaksanakan melalui dua program yaitu Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan dan program jaminan sosial ketanagakerjaan oleh BPJS 

Ketenagakerjaan melalui mekanisme asuransi sosial dan tabungan dengan prinsip gotong-

royong."Implementasi prinsip gotong royong ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia dan selaras pula dengan salah satu nilai strategis instrumental dari gerakan nasional revolusi 

mental," imbuh Muhadjir.Pihaknya juga menyoroti bahwa masih banyak masyarakat yang belum 

memahami pentingnya jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dari risiko yang bisa menimpa 

dirinya dan keluarganya setiap saat.Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019, literasi 
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asuransi penduduk Indonesia hanya sebesar 19,40%.Oleh karena itu Muhadjir berharap kegiatan 

kampanye, sosialisasi, edukasi dan literasi harus dilakukan lebih gencar lagi oleh kedua BPJS, bersama 

kementerian lembaga terkait dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan, termasuk lembaga-

lembaga pendidikan melalui penanaman nilai gotong royong dan pentingnya jaminan sosial dalam 

peningkatan derajat kualitas hidup masyarakat.Salah satu cara yang tepat adalah dengan memasukkan 

jaminan sosial menjadi substansi ajar di dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.Senada 

dengan Muhadjir, Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Komarudin memandang bahwa dunia 

pendidikan memiliki peran yang sangat krusial dalam menanamkan pentingnya jaminan sosial sejak dini 

sebagai upaya penguatan negara Indonesia ke arah universal welfare.Menurut Komarudin. kurikulum 

pendidikan jaminan sosial juga harus dibuat membumi agar nantinya peserta didik dapat memahami 

secara komprehensif sehingga secara tidak langsung dapat mendukung peningkatan kualitas SDM 

menuju Indonesia Emas 2045.Sementara itu, dalam sambutannya. Direktur Umum dan SDM 

BPJAMSOSTEK Abdur Rahman Irsyadi mengatakan bahwa sebagai lembaga penyelenggara jaminan sosial, 

BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan membutuhkan sebuah strategi perluasan akses jaminan sosial 

bagi kelompok pelajar dari usia dini hingga perguruan tinggi sebagai calon peserta jaminan sosial di masa 

depan.Salah satunya melalui dibentuknya sebuah kurikulum pendidikan dari tingkat dasar, menengah 

hingga perguruan tinggi, agar literasi mengenai pentingnya jaminan sosial dapat diketahui secara 

komprehensif dan menyeluruh."Hadirnya negara melalui kolaborasi dan sinergi antar stakeholder yang 

terkait yakni Kemenko PMK, DJSN, Kemendikbud, Kemenaker dan Kemenag sangat penting, dalam 

merumuskan dan menyinkronkan kebijakan sistem Jaminan Sosial melalui kurikulum pendidikan, 

sehingga literasi jaminan sosial ini bisa masuk ke bagian atau bab mata pelajaran dari kurikulum resmi 

pendidikan di Indonesia, khususnya untuk mata pelajaran PPKN atau Kewarganegaraan," terang 

Abdur.Webinar juga diharapkan mampu meningkatkan literasi para tenaga pendidik tersebut 

menghadirkan beberapa narasumber yang berkompeten di bidangnya seperti Ketua Komisi Kebijakan 

Umum DJSN Iene Muliati, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek Yogi Anggraena, Rektor 

Universitas Negeri Jakarta Komarudin, serta Associate Professor Bidang Politik Ekonomi Internasional 

Dinna Wisnu.Seluruh diskusi tersebut dimoderatori oleh Guru Besar Universitas Jendral Achmad Yani 

Riant Nugroho. Turut hadir juga dalam webinar tersebut Direktur Umum dan SDM BPJS Kesehatan Andi 

Afdal untuk memberikan closing speech."Semoga pembangunan literasi jaminan sosial yang dimulai dari 

pelajar ini dapat menjadi awal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan sumber daya manusia 

di Indonesia di waktu yang akan datang," tutup Abdur. 
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Title Dua BPJS Bersinergi Gelar Webinar Pembentukan Karakter Para 

Generasi Penerus Bangsa 

Author Karina Asta 

Widara 

Media Okezone Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Positive 

Link http://news.okezone.com/read/2022/06/02/1/2604441/dua-bpjs-bersinergi-gelar-

webinar-pembentukan-karakter-para-generasi-penerus-bangsa 

Summary Hal inilah yang menggerakkan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) bersama dengan BPJS 

Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk menggelar webinar yang 

mengambil tema "Pentingnya Kurikulum Jaminan Sosial di Indonesia untuk Pendidikan 

Menengah dan Tinggi". Implementasi SJSN tersebut dilaksanakan melalui dua program yaitu 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan dan program jaminan sosial 

ketanagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui mekanisme asuransi sosial dan 

tabungan dengan prinsip gotong-royong. 

 

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembentukan karakter para generasi penerus 

bangsa.Hal inilah yang menggerakkan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) bersama dengan BPJS 

Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk menggelar webinar yang mengambil tema 

"Pentingnya Kurikulum Jaminan Sosial di Indonesia untuk Pendidikan Menengah dan Tinggi".Kegiatan 

yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tersebut, dibuka secara 

resmi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan diikuti 

oleh ratusan peserta yang berasal dari beragam perguruan tinggi di Indonesia.Dalam sambutannya 

Muhadjir Effendy menekankan bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) telah mengamanatkan negara untuk 

mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.Berangkat dari semangat tersebut terbitlah 

Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang bertujuan untuk 

menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak (KDHL) bagi setiap peserta dan atau anggota 

keluarganya.Implementasi SJSN tersebut dilaksanakan melalui dua program yaitu Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan dan program jaminan sosial ketanagakerjaan oleh BPJS 

Ketenagakerjaan melalui mekanisme asuransi sosial dan tabungan dengan prinsip gotong-

royong."Implementasi prinsip gotong royong ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia dan selaras pula dengan salah satu nilai strategis instrumental dari gerakan nasional revolusi 

mental," kata Muhadjir.Pihaknya juga menyoroti bahwa masih banyak masyarakat yang belum 

memahami pentingnya jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dari risiko yang bisa menimpa 

dirinya dan keluarganya setiap saat. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019, literasi 

asuransi penduduk Indonesia hanya sebesar 19,40 persen.Oleh karena itu Muhadjir berharap kegiatan 

kampanye, sosialisasi, edukasi dan literasi harus dilakukan lebih gencar lagi oleh kedua BPJS, bersama 

kementerian lembaga terkait dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan, termasuk lembaga-

lembaga pendidikan melalui penanaman nilai gotong royong dan pentingnya jaminan sosial dalam 

peningkatan derajat kualitas hidup masyarakat.Salah satu cara yang tepat adalah dengan memasukkan 

jaminan sosial menjadi substansi ajar di dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.Senada 

dengan Muhadjir, Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Komarudin memandang bahwa dunia 

pendidikan memiliki peran yang sangat krusial dalam menanamkan pentingnya jaminan sosial sejak dini 

sebagai upaya penguatan negara Indonesia ke arah universal welfare.Menurutnya kurikulum pendidikan 
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jaminan sosial juga harus dibuat membumi agar nantinya peserta didik dapat memahami secara 

komprehensif sehingga secara tidak langsung dapat mendukung peningkatan kualitas SDM menuju 

Indonesia Emas 2045.Sementara itu Direktur Umum dan SDM BPJAMSOSTEK Abdur Rahman Irsyadi 

dalam sambutanya mengatakan bahwa sebagai lembaga penyelenggara jaminan sosial, BPJS 

Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan membutuhkan sebuah strategi perluasan akses jaminan sosial bagi 

kelompok pelajar dari usia dini hingga perguruan tinggi sebagai calon peserta jaminan sosial di masa 

depan.Salah satunya melalui dibentuknya sebuah kurikulum pendidikan dari tingkat dasar, menengah 

hingga perguruan tinggi, agar literasi mengenai pentingnya jaminan sosial dapat diketahui secara 

komprehensif dan menyeluruh."Hadirnya negara melalui kolaborasi dan sinergi antar stakeholder yang 

terkait yakni Kemenko PMK, DJSN, Kemendikbud, Kemenaker dan Kemenag sangat penting, dalam 

merumuskan dan menyinkronkan kebijakan sistem Jaminan Sosial melalui kurikulum pendidikan, 

sehingga literasi jaminan sosial ini bisa masuk ke bagian atau bab mata pelajaran dari kurikulum resmi 

pendidikan di Indonesia, khususnya untuk mata pelajaran PPKN atau Kewarganegaraan," kata 

Abdur.Webinar juga diharapkan mampu meningkatkan literasi para tenaga pendidik tersebut 

menghadirkan beberapa narasumber yang berkompeten di bidangnya seperti Ketua Komisi Kebijakan 

Umum DJSN Iene Muliati, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek Yogi Anggraena, Rektor 

Universitas Negeri Jakarta Komarudin, serta Associate Professor Bidang Politik Ekonomi Internasional 

Dinna Wisnu.Seluruh diskusi tersebut dimoderatori oleh Guru Besar Universitas Jendral Achmad Yani 

Riant Nugroho. Turut hadir juga dalam webinar tersebut Direktur Umum dan SDM BPJS Kesehatan Andi 

Afdal untuk memberikan closing speech."Semoga pembangunan literasi jaminan sosial yang dimulai dari 

pelajar ini dapat menjadi awal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan sumber daya manusia 

di Indonesia di waktu yang akan datang," tuturnya.(CM)(Wid) 

  



 

119 

 

Title Kepala BP2MI: Perbaikan tata kelola penempatan PMI 

terus ditingkatkan 

Author Prisca Triferna 

Violleta 

Media Antara Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Positive 

Link http://www.antaranews.com/berita/2915361/kepala-bp2mi-perbaikan-tata-kelola-

penempatan-pmi-terus-ditingkatkan 

Summary Upaya-upaya BP2MI untuk terus melakukan perbaikan tata kelola penempatan dan 

pelindungan, lebih memperketat dengan memverifikasi semua dokumen dan persyaratan 

Jakarta (ANTARA)- Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny 

Rhamdani mengatakan terus meningkatkan upaya perbaikan tata kelola penempatan dan 

pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) salah satunya memastikan proses verifikasi 

dokumen penempatan. 

 

Upaya-upaya BP2MI untuk terus melakukan perbaikan tata kelola penempatan dan pelindungan, lebih 

memperketat dengan memverifikasi semua dokumen dan persyaratan Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan terus meningkatkan upaya 

perbaikan tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) salah satunya 

memastikan proses verifikasi dokumen penempatan."Upaya-upaya BP2MI untuk terus melakukan 

perbaikan tata kelola penempatan dan pelindungan, lebih memperketat dengan memverifikasi semua 

dokumen dan persyaratan," katanya dalam taklimat media yang diadakan di Kantor BP2MI, Jakarta, 

Kamis.Peningkatan tata kelola penempatan dan pelindungan itu, katanya, dilakukan untuk menghadirkan 

negara demi memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia yang bekerja di luar 

negeri.Pemeriksaan dokumen dilakukan untuk menghindari tindakan eksploitasi terhadap tenaga kerja 

Indonesia (TKI) yang tidak memiliki dokumen lengkap."Karena siapapun yang tidak memiliki dokumen 

yang lengkap akan dinyatakan sebagai PMI " unprosedural." Penempatannya akan dikatakan sebagai 

penempatan ilegal," katanya.Dia mengingatkan terdapat konsekuensi dari pekerja migran yang tidak 

memiliki dokumen yang lengkap di negara penempatan. Mulai dari kekerasan fisik dan verbal, gaji yang 

tidak dibayarkan, jam kerja melebihi batas sampai pemutusan hubungan kerja sepihak.Hal itu juga 

menjadi latar belakang penundaan keberangkatan 148 calon PMI asal Nusa Tenggara Barat (Nusa 

Tenggara Barat) yang terjadi baru-baru ini. Menurut Benny, verifikasi dokumen yang dilakukan UPT 

BP2MI di Nusa Tenggara Barat menemukan 125 orang telah memenuhi syarat kecuali visa kerja dan 23 

orang belum memenuhi syarat dokumen.Penundaan orientasi pra-pemberangkatan (OPP) kemudian 

dilakukan BP2MI dengan dasar visa kerja dibutuhkan untuk pemberangkatan sesuai dengan pasal 13 butir 

f dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI.Namun, setelah berkoordinasi 

dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) maka BP2MI rencananya akan melakukan OPP 

kepada 125 orang pada hari ini.Meski demikian, terkait keberangkatan setelah dilakukan OPP merupakan 

kewenangan dari imigrasi Indonesia, demikian Benny Rhamdani . 
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Link http://www.jawapos.com/nasional/02/06/2022/2-bpjs-dorong-kurikulum-jaminan-sosial-

di-pendidikan-menengah-tinggi 

Summary Hal inilah yang menggerakkan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) bersama dengan BPJS 

Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk menggelar webinar yang 

mengambil tema "Pentingnya Kurikulum Jaminan Sosial di Indonesia untuk Pendidikan 

Menengah dan Tinggi". Berangkat dari semangat tersebut terbitlah Undang-Undang 40 

Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang bertujuan untuk menjamin 

terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak (KDHL) bagi setiap peserta dan atau anggota 

keluarganya. 

 

 

 

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembentukan karakter para generasi penerus 

bangsa. Hal inilah yang menggerakkan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) bersama dengan BPJS 

Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk menggelar webinar yang mengambil tema 

"Pentingnya Kurikulum Jaminan Sosial di Indonesia untuk Pendidikan Menengah dan Tinggi".Kegiatan 

yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tersebut, dibuka secara 

resmi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan diikuti 

oleh ratusan peserta yang berasal dari beragam perguruan tinggi di Indonesia.Dalam sambutannya 

Muhadjir Effendy menekankan bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) telah mengamanatkan negara untuk 

mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Berangkat dari semangat tersebut terbitlah 

Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang bertujuan untuk 

menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak (KDHL) bagi setiap peserta dan atau anggota 

keluarganya. Implementasi SJSN tersebut dilaksanakan melalui dua program yaitu Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan dan program jaminan sosial ketanagakerjaan oleh BPJS 

Ketenagakerjaan melalui mekanisme asuransi sosial dan tabungan dengan prinsip gotong-

royong."Implementasi prinsip gotong royong ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia dan selaras pula dengan salah satu nilai strategis instrumental dari gerakan nasional revolusi 
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mental," imbuh Muhadjir.Pihaknya juga menyoroti bahwa masih banyak masyarakat yang belum 

memahami pentingnya jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dari risiko yang bisa menimpa 

dirinya dan keluarganya setiap saat. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019, literasi 

asuransi penduduk Indonesia hanya sebesar 19,40%.Oleh karena itu Muhadjir berharap kegiatan 

kampanye, sosialisasi, edukasi dan literasi harus dilakukan lebih gencar lagi oleh kedua BPJS, bersama 

kementerian lembaga terkait dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan, termasuk lembaga-

lembaga pendidikan melalui penanaman nilai gotong royong dan pentingnya jaminan sosial dalam 

peningkatan derajat kualitas hidup masyarakat. Salah satu cara yang tepat adalah dengan memasukkan 

jaminan sosial menjadi substansi ajar di dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.Senada 

dengan Muhadjir, Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Komarudin memandang bahwa dunia 

pendidikan memiliki peran yang sangat krusial dalam menanamkan pentingnya jaminan sosial sejak dini 

sebagai upaya penguatan negara Indonesia ke arah universal welfare. Menurutnya kurikulum pendidikan 

jaminan sosial juga harus dibuat membumi agar nantinya peserta didik dapat memahami secara 

komprehensif sehingga secara tidak langsung dapat mendukung peningkatan kualitas SDM menuju 

Indonesia Emas 2045.Sementara itu Direktur Umum dan SDM BPJAMSOSTEK Abdur Rahman Irsyadi 

dalam sambutanya mengatakan bahwa sebagai lembaga penyelenggara jaminan sosial, BPJS 

Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan membutuhkan sebuah strategi perluasan akses jaminan sosial bagi 

kelompok pelajar dari usia dini hingga perguruan tinggi sebagai calon peserta jaminan sosial di masa 

depan. Salah satunya melalui dibentuknya sebuah kurikulum pendidikan dari tingkat dasar, menengah 

hingga perguruan tinggi, agar literasi mengenai pentingnya jaminan sosial dapat diketahui secara 

komprehensif dan menyeluruh."Hadirnya negara melalui kolaborasi dan sinergi antar stakeholder yang 

terkait yakni Kemenko PMK, DJSN, Kemendikbud, Kemenaker dan Kemenag sangat penting, dalam 

merumuskan dan menyinkronkan kebijakan sistem Jaminan Sosial melalui kurikulum pendidikan, 

sehingga literasi jaminan sosial ini bisa masuk ke bagian atau bab mata pelajaran dari kurikulum resmi 

pendidikan di Indonesia, khususnya untuk mata pelajaran PPKN atau Kewarganegaraan," terang 

Abdur.Webinar juga diharapkan mampu meningkatkan literasi para tenaga pendidik tersebut 

menghadirkan beberapa narasumber yang berkompeten di bidangnya seperti Ketua Komisi Kebijakan 

Umum DJSN Iene Muliati, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek Yogi Anggraena, Rektor 

Universitas Negeri Jakarta Komarudin, serta Associate Professor Bidang Politik Ekonomi Internasional 

Dinna Wisnu. Seluruh diskusi tersebut dimoderatori oleh Guru Besar Universitas Jendral Achmad Yani 

Riant Nugroho. Turut hadir juga dalam webinar tersebut Direktur Umum dan SDM BPJS Kesehatan Andi 

Afdal untuk memberikan closing speech."Semoga pembangunan literasi jaminan sosial yang dimulai dari 

pelajar ini dapat menjadi awal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan sumber daya manusia 

di Indonesia di waktu yang akan datang," tutup Abdur. 
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Title Polda Nusa Tenggara Barat Cari Perusahaan di Jakarta yang Rekrut 

CPMI Ilegal di Nusa Tenggara Barat 

Author Red Jm 

Media Lombokpost Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Positive 

Link http://lombokpost.jawapos.com/kriminal/03/06/2022/polda-ntb-cari-perusahaan-di-

jakarta-yang-rekrut-cpmi-ilegal-di-ntb 

Summary Polda Nusa Tenggara Barat sedang mencari perusahaan di Jakarta yang mempekerjakan tiga 

perekrut calon pekerja migran Indonesia (CPMI) ilegal tujuan Polandia berinisial PJ, 47 tahun; 

MN, 42 tahun; dan HZ, 48 tahun. Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat Kombespol 

Artanto mengatakan, ketiga tersangka telah merekrut 53 CPMI yang akan dikirim ke 

Polandia. "Para CPMI menyetorkan uang Rp 10 juta untuk biaya pelatihan dan biaya 

pengurusan administrasi," kata Artanto didampingi Wadirreskrimum AKBP Feri Jaya 

Satriansyah dan Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Nusa Tenggara Barat AKBP Ni Made 

Pujawati, Kamis (2/6). Kali ini mereka mengatasnamakan perusahaan lain asal Jakarta, yaitu 

PT NKICRC. 

 

Polda Nusa Tenggara Barat sedang mencari perusahaan di Jakarta yang mempekerjakan tiga perekrut 

calon pekerja migran Indonesia (CPMI) ilegal tujuan Polandia berinisial PJ, 47 tahun; MN, 42 tahun; dan 

HZ, 48 tahun. Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Barat Kombespol Artanto mengatakan, ketiga tersangka 

telah merekrut 53 CPMI yang akan dikirim ke Polandia. Awalnya, para CPMI tersebut dijanjikan bekerja 

di Kanada."Para CPMI menyetorkan uang Rp 10 juta untuk biaya pelatihan dan biaya pengurusan 

administrasi," kata Artanto didampingi Wadirreskrimum AKBP Feri Jaya Satriansyah dan Kasubdit IV 

Ditreskrimum Polda Nusa Tenggara Barat AKBP Ni Made Pujawati, Kamis (2/6).Saat melakukan 

perekrutan, ketiganya mengatasnamakan sebuah perusahaan yang terdaftar di Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker), yaitu PT YAB. Mereka dijanjikan gaji Rp 35 juta per bulan. "Namun upaya 

mereka terbongkar Disnarkertrans. Karena Indonesia tidak memiliki job order atau penempatan tenaga 

kerja ke Kanada," ujarnya. Meski demikian, mereka merayu 53 CPMI itu untuk bertahan dengan iming-

iming akan dipekerjakan di Polandia. Kali ini mereka mengatasnamakan perusahaan lain asal Jakarta, 

yaitu PT NKICRC. "Mereka menjanjikan bonus dan gaji lebih besar sebagai tukang kebun," 

bebernya.Untuk bisa bergabung, 53 CPMI tersebut diminta menyerahkan uang tambahan Rp 5 juta. Uang 

tersebut digunakan untuk pelatihan bahasa Inggris dan pengurusan visa tenaga kerja. "Tetapi hingga saat 

ini mereka tidak diberangkatkan dan memang Indonesia tidak memiliki job order ke Polandia," jelasnya. 

Merasa dirugikan, belasan korban melapor ke Polda Nusa Tenggara Barat. Dari situlah terungkap peran 

masing-masing tersangka. Dimana PJ berperan sebagai perekrut, MN sebagai pelatih (pelatihan kerja), 

dan HZ mengurus paspor dan visa. Saat ini penyidik Polda Nusa Tenggara Barat mengembangkan peran 

perusahaan yang menaungi tiga perekrut CPMI ilegal tersebut. "Sudah dilakukan pemanggilan terhadap 

pemilik perusahaan itu," kata Artanto. Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Nusa Tenggara Barat AKBP Ni 

Made Pujawati menambahkan, nama perusahaan yang disebut tiga tersangka itu telah menerima uang 

hasil perekrutan di Nusa Tenggara Barat. Diduga mereka terlibat dalam jaringan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (TPPO). "Makanya kita kembangkan ke perusahaannya," kata Pujawati.Rencananya, 

penyidik akan terbang ke Jakarta untuk memastikan apakah perusahaan itu benar-benar terlibat atau 

tidak. Salah satu tersangka HZ mengaku dirinya hanya diminta tolong MN dan PJ untuk menghubungkan 
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ke perusahan pengirim CPMI ke luar negeri. Karena itu dia terlibat dalam kasus tersebut. "Saya dimintai 

tolong, pak," katanya. Lalu uang yang disetorkan CPMI ke mana? HZ mengaku uangnya sudah disetorkan 

ke perusahaan tersebut. "Saya serahkan Rp 135 juta ke perusahaan itu," akunya. HZ mengklaim dirinya 

sebagai korban penipuan dalam kasus tersebut. Karena ada uang pribadinya yang masuk ke perushaaan. 

"Saya juga mengeluarkan uang untuk memberangkatkan mereka," klaimnya. 
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Link http://www.idntimes.com/news/indonesia/siti-nurhaliza-17/ombudsman-ri-terima-2706-

aduan-dugaan-malaadministrasi-di-q1 

Summary Ombudsman RI menerima sebanyak 2.706 laporan pengaduan dugaan malaadministrasi 

dalam pelayanan publik pada triwulan pertama 2022. Hal itu diungkapkan anggota 

Ombudsman, Dadan S. Suharmawijaya dalam sambutan Peluncuran Triwulan I Ombudsman 

RI Tahun 2022 dan Penyerahan Piagam Kepatuhan Tahun 2021 secara daring di Jakarta, 

Kamis (2/6/2022). Selain itu, pada peluncuran laporan Triwulan I Ombudsman RI 2022, 

terdapat 2.564 laporan konsultasi nonlaporan dan 596 tembusan. Selanjutnya Dadan 

menjelaskan, dalam rangka mencegah malaadministrasi, Ombudsman RI menyarankan 

perbaikan pelayanan publik meliputi isu kekerasan seksual, menggencarkan pencegahan 

malaadministrasi, memperkuat pengawasan ketahanan pangan, dan sengkarut prasyarat 

kepesertaan BPJS pada layanan publik. 

 

Ombudsman RI menerima sebanyak 2.706 laporan pengaduan dugaan malaadministrasi dalam 

pelayanan publik pada triwulan pertama 2022.Hal itu diungkapkan anggota Ombudsman, Dadan S. 

Suharmawijaya dalam sambutan Peluncuran Triwulan I Ombudsman RI Tahun 2022 dan Penyerahan 

Piagam Kepatuhan Tahun 2021 secara daring di Jakarta, Kamis (2/6/2022)."Dari jumlah pengaduan 

tersebut, terdapat 1.766 laporan merupakan laporan masyarakat," kata Dadan.1. Sebanyak 1.904 

laporan terselesaikanDadan menyebutkan, sebanyak 893 laporan aduan merupakan respon cepat dan 

36 laporan sebagai investigasi atas prakarsa sendiri. Selain itu, pada peluncuran laporan Triwulan I 

Ombudsman RI 2022, terdapat 2.564 laporan konsultasi nonlaporan dan 596 tembusan."Pada periode ini 

laporan yang diselesaikan sebanyak 1.904 laporan," ungkap Dadan.2. Cegah malaadministrasi dengan 

perbaikan pelayanan publikSelanjutnya Dadan menjelaskan, dalam rangka mencegah malaadministrasi, 

Ombudsman RI menyarankan perbaikan pelayanan publik meliputi isu kekerasan seksual, 

menggencarkan pencegahan malaadministrasi, memperkuat pengawasan ketahanan pangan, dan 

sengkarut prasyarat kepesertaan BPJS pada layanan publik."Lainnya isu kelangkaan minyak goreng, 

pelayanan sektor kelistrikan, terkait dengan IKN, ya, ibu kota negara, kemudian pelayanan publik di lapas 

dan smart city, dan soal tata kelola pengawasan izin pinjam pakai kawasan hutan," ucap Dadan.3. 

Ombudsman menyelamatkan Rp26,8 miliar dari sektor perekonomianTerakhir, Dadan menjelaskan 

bahwasanya Ombudsman RI juga memberikan saran terkait revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2002. Dari 

sisi potensi kerugian masyarakat, Ombudsman pada triwulan pertama ini setidaknya menyelamatkan 

Rp26,8 miliar dari sektor perekonomian."Ada juga dugaan mafia visa dan karantina, kemudian puluhan 

pegawai RSU MHA Thalib yang dirumahkan, menjadi bahan apa namanya perbaikan atau saran korektif 

dari kami," ujar Dadan.Ombudsman RI berharap pemerintah dan lembaga terkait dapat menindaklanjuti 

saran perbaikan sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. "Sebagai bagian dari 

upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tambahnya. 

  



 

125 

 

Title BP2MI Terus Perbaiki Tata Kelola Penempatan Pekerja Migran Author _noname 

Media Jurnas Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Positive 

Link http://www.jurnas.com/artikel/118095/BP2MI-Terus-Perbaiki-Tata-Kelola-Penempatan-

Pekerja-Migran 

Summary Hal itu, ditegaskan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny 

Rhamdani dalam taklimat media yang diadakan di Kantor BP2MI, Jakarta, Kamis (2/6/2022). 

"Upaya-upaya BP2MI untuk terus melakukan perbaikan tata kelola penempatan dan 

pelindungan, lebih memperketat dengan memverifikasi semua dokumen dan persyaratan," 

kata Benny. Penempatannya akan dikatakan sebagai penempatan ilegal," katanya. Menurut 

Benny, verifikasi dokumen yang dilakukan UPT BP2MI di Nusa Tenggara Barat menemukan 

125 orang telah memenuhi syarat kecuali visa kerja dan 23 orang belum memenuhi syarat 

dokumen. 

 

 

 

Pemerintah terus meningkatkan upaya perbaikan tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja 

migran Indonesia (PMI) salah satunya memastikan proses verifikasi dokumen penempatan.Hal itu, 

ditegaskan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani dalam 

taklimat media yang diadakan di Kantor BP2MI, Jakarta, Kamis (2/6/2022)."Upaya-upaya BP2MI untuk 

terus melakukan perbaikan tata kelola penempatan dan pelindungan, lebih memperketat dengan 

memverifikasi semua dokumen dan persyaratan," kata Benny.Peningkatan tata kelola penempatan dan 

pelindungan itu, katanya, dilakukan untuk menghadirkan negara demi memberikan perlindungan kepada 

warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri.Pemeriksaan dokumen dilakukan untuk menghindari 

tindakan eksploitasi terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tidak memiliki dokumen lengkap. "Karena 

siapapun yang tidak memiliki dokumen yang lengkap akan dinyatakan sebagai PMI "unprosedural." 

Penempatannya akan dikatakan sebagai penempatan ilegal," katanya.Dia mengingatkan terdapat 

konsekuensi dari pekerja migran yang tidak memiliki dokumen yang lengkap di negara penempatan. 

Mulai dari kekerasan fisik dan verbal, gaji yang tidak dibayarkan, jam kerja melebihi batas sampai 

pemutusan hubungan kerja sepihak.Hal itu juga menjadi latar belakang penundaan keberangkatan 148 

calon PMI asal Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat) yang terjadi baru-baru ini. Menurut Benny, 

verifikasi dokumen yang dilakukan UPT BP2MI di Nusa Tenggara Barat menemukan 125 orang telah 
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memenuhi syarat kecuali visa kerja dan 23 orang belum memenuhi syarat dokumen.Penundaan orientasi 

pra-pemberangkatan (OPP) kemudian dilakukan BP2MI dengan dasar visa kerja dibutuhkan untuk 

pemberangkatan sesuai dengan pasal 13 butir f dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Pelindungan PMI.Namun, setelah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

maka BP2MI rencananya akan melakukan OPP kepada 125 orang pada hari ini. Meski demikian, terkait 

keberangkatan setelah dilakukan OPP merupakan kewenangan dari imigrasi Indonesia, demikian Benny 

Rhamdani . 
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Title 5 Persyaratan agar Dapat BSU 2022 yang Segera Cair, Cek Penerima 

di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  
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Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094628816/5-persyaratan-agar-dapat-bsu-

2022-yang-segera-cair-cek-penerima-di-ssobpjsketenagakerjaangoid 

Summary Simak 5 persyaratan yang harus dipenuhi pekerja untuk dapat BSU 2022 di artikel ini, lengkap 

dengan cara cek penerima di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. BSU 2022 menjadi salah satu 

bansos yang paling dinantikan masyarakat pencairannya, terutama para pekerja. Namun 

hingga saat ini, belum ada informasi lebih lanjut dari pihak Kemnaker terkait pencairan BSU 

2022. Jika merujuk pada peraturan tahun sebelumnya, pekerja bisa melakukan pendaftaran 

dan cek penerima melalui link sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Namun, jika link tersebut 

belum bisa digunakan, pihak Kemnaker kemungkinan besar tengah menyiapkan aturan, 

syarat, dan mekanisme penyaluran BSU 2022. Sebagaimana dikutip oleh Pikiranrakyat-

Depok.com dari website sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, berikut penjelasan cara cek 

penerima BSU 2022 yang akan segera cair. 

 

 

 

Simak 5 persyaratan yang harus dipenuhi pekerja untuk dapat BSU 2022 di artikel ini, lengkap dengan 

cara cek penerima di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id.BSU 2022 menjadi salah satu bansos yang paling 

dinantikan masyarakat pencairannya, terutama para pekerja.Namun hingga saat ini, belum ada informasi 

lebih lanjut dari pihak Kemnaker terkait pencairan BSU 2022.Jika merujuk pada peraturan tahun 

sebelumnya, pekerja bisa melakukan pendaftaran dan cek penerima melalui link 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id.Namun, jika link tersebut belum bisa digunakan, pihak Kemnaker 

kemungkinan besar tengah menyiapkan aturan, syarat, dan mekanisme penyaluran BSU 

2022.Sebagaimana dikutip oleh Pikiranrakyat-Depok.com dari website sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, 

berikut penjelasan cara cek penerima BSU 2022 yang akan segera cair.1. Login link 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk cek penerima BSU 2022 yang akan segera cair. 
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Title Potret Perempuan Indonesia di Dunia Kerja Author _noname 

Media Katadata Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Neutral 

Link http://katadata.co.id/ariemega/infografik/629898c6640fe/potret-perempuan-indonesia-

di-dunia-kerja 

Summary Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik 

(BPS) pada Agustus 2021 menunjukkan adanya ketimpangan angka partisipasi perempuan di 

dunia kerja. Berbagai hambatan yang dihadapi menjadi salah satu penyebab yang membuat 

angka partisipasi perempuan masih rendah dibandingkan laki-laki di dunia kerja. 

 

 

 

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 

Agustus 2021 menunjukkan adanya ketimpangan angka partisipasi perempuan di dunia kerja. Angka 

partisipasi perempuan tercatat 53% sedangkan laki-laki jauh lebih tinggi dengan angka partisipasi sebesar 

82%.Secara umum, belum ada perubahan pola proporsi baik dari perempuan maupun laki-laki sejak awal 

2019. Berbagai hambatan yang dihadapi menjadi salah satu penyebab yang membuat angka partisipasi 

perempuan masih rendah dibandingkan laki-laki di dunia kerja.Tak hanya angka partisipasi yang rendah, 

komposisi perempuan dengan pekerjaan paruh waktu juga tercatat lebih tinggi dibanding laki-laki. Dalam 

laporan tersebut, hampir 37% perempuan yang bekerja berstatus paruh waktu, dibandingkan laki-laki 

yang hanya 21%. Data ini menunjukkan bahwa perempuan juga belum mendapatkan tempat yang 

maksimal di dunia kerja.Salah satu hal yang menjadi pertimbangan utama dalam bekerja adalah gaji atau 

upah. Namun, hal ini masih menjadi hambatan bagi kaum perempuan. Data Sakernas juga mencatat 

bahwa rata-rata gaji perempuan di dunia kerja 20% lebih rendah dibandingkan gaji untuk laki-

laki.Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah juga mengungkapkan adanya beban ganda hingga 

kekerasan dan pelecehan di tempat kerja menjadi hambatan perempuan di dunia kerja. Berbagai perilaku 

tak ramah gender ini mengakibatkan perempuan sering diremehkan di tempat kerja, dianggap sebagai 

penghambat, dan memiliki produktivitas lebih rendah.Hal tersebut menjadi kontraproduktif dengan 

semangat pemberdayaan perempuan di dunia kerja agar bisa memberikan dampak positif pada 

perekonomian dari level individu, keluarga, hingga negara. "Banyak hambatan dihadapi perempuan 

untuk mampu berdaya di dunia kerja. Masih ada gender shaming alias stereotip dan seksisme yang 

menjadi akar diskriminasi terhadap perempuan" ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. 
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Title BP2MI Bantah Persulit Penempatan PMI Asal Nusa Tenggara Barat 

ke Malaysia 

Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Negative 

Link http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/06/02/bp2mi-bantah-persulit-penempatan-pmi-

asal-ntb-ke-malaysia 

Summary Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) membantah mempersulit 

penempatan ratusan pekerja migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat (Nusa 

Tenggara Barat) ke Malaysia. Bantahan ini disampaikan Kepala BP2MI Benny Rhamdani pada 

konferensi pers Kamis (2/6/2022) di kantor BP2MI, Jakarta, setelah pihaknya memperoleh 

informasi gagal berangkatnya 125 calon PMI asal Nusa Tenggara Barat tujuan Malaysia pada 

Selasa (31/5/2022). Alhasil, ratusan PMI tersebut berbondong-bondong mendatangi kantor 

BP2MI Mataram meminta kejelasan lantaran gagal berangkat kerja ke Malaysia. Benny 

menduga ada permainan visa terkait penempatan PMI ke Malaysia yang dilakukan oleh 

oknum KBRI Malaysia dan di internal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). 

 

 

 

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) membantah mempersulit penempatan ratusan 

pekerja migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat) ke Malaysia.Bantahan 

ini disampaikan Kepala BP2MI Benny Rhamdani pada konferensi pers Kamis (2/6/2022) di kantor BP2MI, 

Jakarta, setelah pihaknya memperoleh informasi gagal berangkatnya 125 calon PMI asal Nusa Tenggara 

Barat tujuan Malaysia pada Selasa (31/5/2022).Alhasil, ratusan PMI tersebut berbondong-bondong 

mendatangi kantor BP2MI Mataram meminta kejelasan lantaran gagal berangkat kerja ke 

Malaysia.Benny menduga ada permainan visa terkait penempatan PMI ke Malaysia yang dilakukan oleh 

oknum KBRI Malaysia dan di internal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).Pasalnya pihaknya 

memperoleh informasi CPMI yang akan diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja di perusahaan Sime 

Darby Malaysia dengan charter flight, tidak memenuhi syarat yang ditetapkan peraturan perundang-

undangan."Ternyata yang dikeluarkan pihak kedubes Malaysia itu bukan visa kerja, tapi visa rujukan. Jadi 

orang-orang yang akan diberangkatkan kemarin itu dikasih visa rujukan oleh kedubes yang nanti visa 

kerjanya akan dikeluarkan di Malaysia," kata Benny.Kronologis kasus ini bermula saat Kepala UPT BP2MI 

Provinsi Nusa Tenggara Barat menerima informasi dari Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono bahwa 
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terdapat CPMI yang akan diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja di perusahaan Sime Darby Malaysia 

dengan charter flight pada Jumat (27/5/2022).Benny mengatakan, Kepala UPT BP2MI Nusa Tenggara 

Barat telah menyatakan bahwa apabila Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) ingin dilaksanakan pada hari 

Senin (30/5/2022), maka perusahaan penempatan PMI (P3MI) yang memproses dokumen CPMI tersebut 

dapat mengajukan permohonan OPP sesuai dengan prosedur yang berlaku.Namun, hingga pada saat 

Atnaker menghubungi Kepala UPT BP2MI Nusa Tenggara Barat pada Sabtu (28/5/2022), P3MI belum 

mengajukan dokumen CPMI dan permohonan OPP.Sesuai dengan UU No. 18 tahun 2017, pada pasal 13 

butir f disebutkan bahwa setiap Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di Luar Negeri harus memiliki visa 

kerja.Benny mengatakan UPT BP2MI Nusa Tenggara Barat tidak dapat melakukan OPP dikarenakan Visa 

yang digunakan tidak sesuai dengan Pasal 13 butir f, UU 18 tahun 2017."Dalam pandangan BP2MI tentu 

ini bertentangan dengan undang-undang negara kita, sehingga bagaimana di satu sisi kita tagas kepada 

negara lain, meminta orang yang bekerja menggunakan visa kerja, tapi untuk negara tertentu kita toleran 

dengan memperbolehkan visa rujukan," kata Benny.Benny mengatakan pihaknya juga mengkonfirmasi 

kasus yang menimpa CPMI Nusa Tenggara Barat ini kepada Kemnaker lewat staf khususnya dan 

mendapat 2 surat balasan dari Kemnaker dalam jangka waktu berbeda.Surat tersebut ditandatangani 

Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Rendra Setiawan.Surat tersebut 

secara garis besar menyatakan bahwa CPMI Nusa Tenggara Barat yang sudah memiliki visa rujukan 

tersebut dan syarat-syarat perjanjian Indonesia - Malaysia diperbolehkan untuk berangkat ke 

Malaysia."Jadi dasar hukum yang digunakan Kemnaker tidak menggunakan undang-undang 18 (seperti 

di surat pertama) tapi memakai MoU Indonesia - Malaysia (disurat kedua). Ini jadi perdebatan, apakah 

MoU bisa mengalahkan undang-undang," kata Benny.Dari kasus ini, pihaknya setuju untuk mengeluarkan 

OPP, akan tetapi Benny menegaskan jika terjadi sesuatu di kemudian hari, pihaknya akan mengembalikan 

tanggung jawab kepada Kemenaker."Jadi cara kami adalah cara kepatuhan terhadap undang-undang," 

kata Benny."Pandangan kami tetap, sebenarnya para PMI tersebut tidak bisa berangkat, karena visa yang 

digunakan adalah visa rujukan bukan visa kerja," ujarnya. 
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Title BSU Cair Juni 2022? Ini Penjelasan Kemnaker dan Cek Penerima BLT 

Subsidi Gaji di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094629867/bsu-cair-juni-2022-ini-

penjelasan-kemnaker-dan-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-di-bsubpjsketenagakerjaangoid 

Summary Ramai pekerja/karyawan yang mempertanyakan kebenaran pencairan BSU 2022, apakah di 

bulan Juni 2022 atau ada jadwal lain?. Apakah BSU 2022 cair bulan Juni? Simak penjelasan 

Kemnaker dan cara cek penerima BLT subsidi gaji melalui bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id 

dalam artikel ini. Pasalnya semenjak diumumkan pemerintah di April lalu, BSU 2022 ternyata 

belum terealisasi hingga memasuki bulan Juni. 

 

 

 

Apakah BSU 2022 cair bulan Juni? Simak penjelasan Kemnaker dan cara cek penerima BLT subsidi gaji 

melalui bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id dalam artikel ini.Ramai pekerja/karyawan yang mempertanyakan 

kebenaran pencairan BSU 2022, apakah di bulan Juni 2022 atau ada jadwal lain?Pasalnya semenjak 

diumumkan pemerintah di April lalu, BSU 2022 ternyata belum terealisasi hingga memasuki bulan 

Juni.Lantas, kapan jadwal cair BSU 2022 dan bagaimana cara cek penerima BLT subsidi gaji senilai Rp1 

juta dari Kemnaker?Dipantau Pikiranrakyat-Depok.com dari akun resmi dan situs resmi Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker), belum ada informasi terkini mengenai pencairan BSU 2022.Selain itu, BPJS 

Ketenagakerjaan selaku mitra Kemnaker dalam menyalurkan BSU 2022 juga tidak memberikan informasi 

terkini.Kemnaker hanya memastikan bahwa BSU 2022 akan diberikan kepada 14,4 juta karyawan dengan 

anggaran yang disiapkan sebesar Rp14,4 triliun. 
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Title Dorong Kurikulum Jaminan Sosial di Pendidikan Menengah 

dan Tinggi, Dua BPJS Bersinergi Gelar Webinar 

Author Gerbang 

Indonesia - 

Media Banten Siberindo Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Positive 

Link http://banten.siberindo.co/02/06/2022/dorong-kurikulum-jaminan-sosial-di-pendidikan-

menengah-dan-tinggi-dua-bpjs-bersinergi-gelar-webinar 

Summary Hal inilah yang menggerakkan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) bersama dengan BPJS 

Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk menggelar webinar yang 

mengambil tema "Pentingnya Kurikulum Jaminan Sosial di Indonesia untuk Pendidikan 

Menengah dan Tinggi". "Saya sangat mengapresiasi atas dilaksanakannya webinar yang 

bertemakan Pentingnya Kurikulum Jaminan Sosial di Indonesia untuk Pendidikan Menengah 

dan Tinggi. Implementasi SJSN tersebut dilaksanakan melalui dua program yaitu Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan dan program jaminan sosial ketanagakerjaan 

oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui mekanisme asuransi sosial dan tabungan dengan prinsip 

gotong-royong. 

 

 

 

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembentukan karakter para generasi penerus 

bangsa. Hal inilah yang menggerakkan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) bersama dengan BPJS 

Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk menggelar webinar yang mengambil tema 

"Pentingnya Kurikulum Jaminan Sosial di Indonesia untuk Pendidikan Menengah dan Tinggi".Kegiatan 

yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tersebut, dibuka secara 

resmi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan diikuti 

oleh ratusan peserta yang berasal dari beragam perguruan tinggi di Indonesia.Dalam sambutannya 

Muhadjir Effendy menekankan bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) telah mengamanatkan negara untuk 

mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Berangkat dari semangat tersebut terbitlah 

Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang bertujuan untuk 

menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak (KDHL) bagi setiap peserta dan atau anggota 

keluarganya. Implementasi SJSN tersebut dilaksanakan melalui dua program yaitu Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan dan program jaminan sosial ketanagakerjaan oleh BPJS 

Ketenagakerjaan melalui mekanisme asuransi sosial dan tabungan dengan prinsip gotong-



 

133 

 

royong."Implementasi prinsip gotong royong ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia dan selaras pula dengan salah satu nilai strategis instrumental dari gerakan nasional revolusi 

mental," imbuh Muhadjir.Pihaknya juga menyoroti bahwa masih banyak masyarakat yang belum 

memahami pentingnya jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dari risiko yang bisa menimpa 

dirinya dan keluarganya setiap saat. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019, literasi 

asuransi penduduk Indonesia hanya sebesar 19,40%. Oleh karena itu Muhadjir berharap kegiatan 

kampanye, sosialisasi, edukasi dan literasi harus dilakukan lebih gencar lagi oleh kedua BPJS, bersama 

kementerian lembaga terkait dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan, termasuk lembaga-

lembaga pendidikan melalui penanaman nilai gotong royong dan pentingnya jaminan sosial dalam 

peningkatan derajat kualitas hidup masyarakat. Salah satu cara yang tepat adalah dengan memasukkan 

jaminan sosial menjadi substansi ajar di dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.Senada 

dengan Muhadjir, Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Komarudin memandang bahwa dunia 

pendidikan memiliki peran yang sangat krusial dalam menanamkan pentingnya jaminan sosial sejak dini 

sebagai upaya penguatan negara Indonesia ke arah universal welfare. Menurutnya kurikulum pendidikan 

jaminan sosial juga harus dibuat membumi agar nantinya peserta didik dapat memahami secara 

komprehensif sehingga secara tidak langsung dapat mendukung peningkatan kualitas SDM menuju 

Indonesia Emas 2045.Sementara itu Direktur Umum dan SDM BPJAMSOSTEK Abdur Rahman Irsyadi 

dalam sambutanya mengatakan bahwa sebagai lembaga penyelenggara jaminan sosial, BPJS 

Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan membutuhkan sebuah strategi perluasan akses jaminan sosial bagi 

kelompok pelajar dari usia dini hingga perguruan tinggi sebagai calon peserta jaminan sosial di masa 

depan. Salah satunya melalui dibentuknya sebuah kurikulum pendidikan dari tingkat dasar, menengah 

hingga perguruan tinggi, agar literasi mengenai pentingnya jaminan sosial dapat diketahui secara 

komprehensif dan menyeluruh."Hadirnya negara melalui kolaborasi dan sinergi antar stakeholder yang 

terkait yakni Kemenko PMK, DJSN, Kemendikbud, Kemenaker dan Kemenag sangat penting, dalam 

merumuskan dan menyinkronkan kebijakan sistem Jaminan Sosial melalui kurikulum pendidikan, 

sehingga literasi jaminan sosial ini bisa masuk ke bagian atau bab mata pelajaran dari kurikulum resmi 

pendidikan di Indonesia, khususnya untuk mata pelajaran PPKN atau Kewarganegaraan," terang 

Abdur.Webinar juga diharapkan mampu meningkatkan literasi para tenaga pendidik tersebut 

menghadirkan beberapa narasumber yang berkompeten di bidangnya seperti Ketua Komisi Kebijakan 

Umum DJSN Iene Muliati, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek Yogi Anggraena, Rektor 

Universitas Negeri Jakarta Komarudin, serta Associate Professor Bidang Politik Ekonomi Internasional 

Dinna Wisnu. Seluruh diskusi tersebut dimoderatori oleh Guru Besar Universitas Jendral Achmad Yani 

Riant Nugroho. Turut hadir juga dalam webinar tersebut Direktur Umum dan SDM BPJS Kesehatan Andi 

Afdal untuk memberikan closing speech."Semoga pembangunan literasi jaminan sosial yang dimulai dari 

pelajar ini dapat menjadi awal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan sumber daya manusia 

di Indonesia di waktu yang akan datang," tutup Abdur.Sementara itu ditempat yang terpisah, Yasaruddin 

selaku Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Banten mengapresiasi atas dilaksanakannya 

kegiatan Webinar tersebut. Ia mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat dalam meningkatkan 

sumber daya manusia di Indonesia."Saya sangat mengapresiasi atas dilaksanakannya webinar yang 

bertemakan Pentingnya Kurikulum Jaminan Sosial di Indonesia untuk Pendidikan Menengah dan Tinggi. 

Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan SDM kita," ucapnya."Selain itu, saya berharap 

dengan adanya kurikulum jaminan sosial di dunia pendidikan dapat menumbuhkan pengetahuan kepada 

seluruh pelajar. Sehingga nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan sumber daya 

manusia di Indonesia di waktu yang akan datang," tutupnya. 
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Title Harmonisasi RUU KIA, Aturan Hak Cuti Melahirkan Masih jadi 

Sorotan 

Author _noname 

Media Visi.news Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Negative 

Link http://visi.news/harmonisasi-ruu-kia-aturan-hak-cuti-melahirkan-masih-jadi-sorotan 

Summary 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 

mendapatkan cuti melahirkan paling sedikit 6 bulan serta adanya masa istirahat bagi ibu 

yang mengalami keguguran. 

 

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 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 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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Summary Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 akan segera disalurkan oleh pemerintah melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Namun hingga saat ini, jadwal pencairan BSU 

2022 belum dirilis oleh pemerintah. Sebelumnya, Bantuan Subsidi Upah bagi pekerja ini 

dijanjikan untuk cair sebelum Hari Raya Idulfitri 1443 H. Namun, hingga Juni 2022, BSU belum 

mulai disalurkan kepada pekerja yang tercatat sebagai penerima bantuan dari pemerintah 

tersebut. "Tidak kalah penting adalah mereviu data calon penerima BSU 2022 dengan BPJS 

Ketenagakerjaan dan berkoordinasi dengan pihak Himbara selaku bank penyalur," demikian 

kata Kementerian Ketenagakerjaan. 

 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 akan segera disalurkan oleh pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker).Tahun ini, Kemenaker kabarnya akan menyalurkan BSU 2022 kepada 8,8 

juta pekerja dari berbagai sektor.Namun hingga saat ini, jadwal pencairan BSU 2022 belum dirilis oleh 

pemerintah.Sebelumnya, Bantuan Subsidi Upah bagi pekerja ini dijanjikan untuk cair sebelum Hari Raya 

Idulfitri 1443 H.Namun, hingga Juni 2022, BSU belum mulai disalurkan kepada pekerja yang tercatat 

sebagai penerima bantuan dari pemerintah tersebut.Terkait hal ini, Kemenaker telah menjelaskan alasan 

penyaluran BSU 2022 terhambat.Dalam keterangan tertulis, Kemenaker menjelaskan bahwa BLT subsidi 

gaji tahun ini belum tersalurkan lantaran masih ada beberapa tahapan yang harus disiapkan terlebih 

dahulu."Tidak kalah penting adalah mereviu data calon penerima BSU 2022 dengan BPJS 

Ketenagakerjaan dan berkoordinasi dengan pihak Himbara selaku bank penyalur," demikian kata 

Kementerian Ketenagakerjaan. 
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widyahusada-tbk-lulusan-d3-keperawatan-simak-kualifikasi-serta-posisi-yang-dibutuhkan 

Summary Berikut informasi terkait lowongan kerja PT Prodia Widyahusada Tbk bagi job seekers yang 

lulusan D3 Keperawatan. PT Prodia Widyahusada Tbk membuka lowongan kerja mulai bulan 

Juni 2022, untuk job seekers yang lulusan D3 Keperawatan, guna menempati posisi 

Phlebotomist (Perawat). PT Prodia Widyahusada Tbk merupakan Laboratorium Klinik terbaik 

dan terbesar di Indonesia. Simak kualifikasi dan informasi lengkap yang diperlukan PT Prodia 

Widyahusada Tbk guna menempati posisi Phlebotomist (Perawat), sebagaimana dilansir 

Kabar Besuki dari Instagram @kemnaker. 

 

Berikut informasi terkait lowongan kerja PT Prodia Widyahusada Tbk bagi job seekers yang lulusan D3 

Keperawatan.PT Prodia Widyahusada Tbk membuka lowongan kerja mulai bulan Juni 2022, untuk job 

seekers yang lulusan D3 Keperawatan, guna menempati posisi Phlebotomist (Perawat).PT Prodia 

Widyahusada Tbk merupakan Laboratorium Klinik terbaik dan terbesar di Indonesia. Perusahaan ini 

berdiri pertama kali di Solo, Jawa Tengah pada tahun 1973 oleh beberapa orang yang berlatang belakang 

pendidikan farmasi.Simak kualifikasi dan informasi lengkap yang diperlukan PT Prodia Widyahusada Tbk 

guna menempati posisi Phlebotomist (Perawat), sebagaimana dilansir Kabar Besuki dari Instagram 

@kemnaker.Kualifikasi:-Pria/Wanita-Usia 25 - 30 tahun-Pendidikan minimal D3 Keperawatan/Ners 
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Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793515261/bsu-kapan-cair-info-terkini-jadwal-

pencairan-dari-kemenaker-cek-segera-nama-kamu 

Summary Masyarakat khususnya pegawai masih menunggu BSU 2022 cair. Banyak yang bertanya 'BSU 

2022 kapan cair?' dan mencari tahu soal jadwal pencairan BLT subsidi gaji ini. Selain itu, 

pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sebelumnya menjanjikan 

BSU 2022 akan cair sebelum Hari Raya Idulfitri 1443 H kemarin. Namun, pemerintah telah 

memberikan penjelasan atas sejumlah ketentuan BSU tahun ini. 

 

 

 

Masyarakat khususnya pegawai masih menunggu BSU 2022 cair.Banyak yang bertanya 'BSU 2022 kapan 

cair?' dan mencari tahu soal jadwal pencairan BLT subsidi gaji ini.Selain itu, pemerintah melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sebelumnya menjanjikan BSU 2022 akan cair sebelum Hari 

Raya Idulfitri 1443 H kemarin.Bahkan hingga Juni, subsidi upah bagi para pekerja tersebut belum juga 

disalurkan.Namun, pemerintah telah memberikan penjelasan atas sejumlah ketentuan BSU tahun 

ini.Salah satunya menyangkut syarat yang diwajibkan pemerintah bagi pekerja untuk mendapatkan BSU 

2022.Berdasarkan penyaluran tahun lalu, pekerja harus memenuhi lima syarat.: Kapan Pelaksanaan Tes 

TKB, Wawancara, dan MCU Rekrutmen Bersama BUMN 2022?Syarat atau kriteria ini didasarkan pada 

Permenaker Nomor 16 Tahun 2021, sebagai berikut. 

  



 

138 

 

Title Liga Askab U15 Akan Jadi Ajang Pencarian Bakat untuk 
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Summary Pemain yang memiliki performa bagus, akan berpeluang masuk dalam tim sepak bola 

kebanggaan Kabupaten Bandung yakni Persikab, juga tim-tim besar lainnya. Gun Gun 

melanjutkan, selain berkosentrasi dalam Liga 2, Persikab juga memiliki komitmen pembinaan 

pemain muda, terutama lokal Kabupaten Bandung. "Para pemain muda Persikab itu nantinya 

disuplai dari hasil pembinaan Askab. Oleh karena itu kompetisi semua tingkatan usia yang 

diikuti Persikab dari mulai Elite Pro dan lainnya, nanti akan diisi oleh para pemain binaan 

Askab ini," tutupnya. 

 

 

 

Liga Askab U15 yang akan digelar oleh PSSI Kabupaten Bandung, jadi ajang untuk pencarian bakat pemain 

sepak bola, salah satunya untuk memperkuat Pesikab. Liga Askab U15 sendiri akan mulai bergulir Jumat, 

3 Juni 2022, terdapat 36 klub anggota PSSI yang menjadi peserta kompetisi. Ketua Askab PSSI Kabupaten 

Bandung Gun Gun Gunawan mengatakan, membina atlet sepak bola muda menjadi salah satu tujuan dari 

penyelenggaraan liga sepak bola usia 15 tahun tersebut. " Liga Askab tahun ini akan dipantau oleh para 

pencari bakat sepak bola," ujar Gun Gun, Kamis, 2 Juni 2022. Para pencari bakat tersebut akan memantau 

permainan para pemain yang bertanding dalam Liga Askab PSSI Kabupaten Bandung 2022. : BSU Kapan 

Cair? Info Terkini Jadwal Pencairan dari Kemenaker, Cek Segera Nama Kamu! Pemain yang memiliki 

performa bagus, akan berpeluang masuk dalam tim sepak bola kebanggaan Kabupaten Bandung yakni 

Persikab, juga tim-tim besar lainnya. "Kami harapkan semua mengerahkan kemampuan terbaiknya," 

katanya. : Kapan Pelaksanaan Tes TKB, Wawancara, dan MCU Rekrutmen Bersama BUMN 2022? Gun Gun 

melanjutkan, selain berkosentrasi dalam Liga 2, Persikab juga memiliki komitmen pembinaan pemain 

muda, terutama lokal Kabupaten Bandung. "Para pemain muda Persikab itu nantinya disuplai dari hasil 

pembinaan Askab. Oleh karena itu kompetisi semua tingkatan usia yang diikuti Persikab dari mulai Elite 

Pro dan lainnya, nanti akan diisi oleh para pemain binaan Askab ini," tutupnya. 
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Title Lowongan Kerja PT BFI Finance Indonesia Tbk untuk Lulusan S1, 

Cek Kualifikasi Serta Posisi yang Dibutuhkan 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Kabarbesuki Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Positive 

Link http://kabarbesuki.pikiran-rakyat.com/berita/pr-194630176/lowongan-kerja-pt-bfi-

finance-indonesia-tbk-untuk-lulusan-s1-cek-kualifikasi-serta-posisi-yang-dibutuhkan 

Summary Simak informasi terkait lowongan kerja PT BFI Finance Indonesia Tbk bagi job seekers yang 

lulusan S1 berikut. PT BFI Finance Indonesia Tbk membuka lowongan kerja mulai bulan Juni 

2022, untuk job seekers yang lulusan S1, guna menempati posisi Marketing Corporate 

Executive HETO Junior. PT BFI Finance Indonesia Tbk merupakan sebuah perusahaan 

pembiayaan yang memiliki jaringan pemasaran terbesar di Nusantara. Hingga akhir 2020, PT 

BFI Finance Indonesia Tbk telah memiliki 228 cabang dan 118 gerai yang terbesar di seluruh 

Indonesia. 

 

Simak informasi terkait lowongan kerja PT BFI Finance Indonesia Tbk bagi job seekers yang lulusan S1 

berikut.PT BFI Finance Indonesia Tbk membuka lowongan kerja mulai bulan Juni 2022, untuk job seekers 

yang lulusan S1, guna menempati posisi Marketing Corporate Executive HETO Junior.PT BFI Finance 

Indonesia Tbk merupakan sebuah perusahaan pembiayaan yang memiliki jaringan pemasaran terbesar 

di Nusantara.Hingga akhir 2020, PT BFI Finance Indonesia Tbk telah memiliki 228 cabang dan 118 gerai 

yang terbesar di seluruh IndonesiaSimak kualifikasi dan informasi lengkap yang diperlukan PT BFI Finance 

Indonesia Tbk, guna menempati posisi Marketing Corporate Executive HETO Junior sebagaimana dilansir 

Kabar Besuki dari Instagram @kemnaker.Kualifikasi:-Pria/Wanita-Usia 21 - 27 tahun 
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Title Tahapan Pencairan BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp8,8 

Triliun - Ayo Indonesia 

Author Reny Diana 

Putri 

Media Ayoindonesia.com Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013515573/tahapan-pencairan-bsu-blt-bpjs-

ketenagakerjaan-2022-rp88-triliun 

Summary AYOINDONESIA.COM- BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 kapan cair? Pertanyaan BSU BLT 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 kapan cair, bisa ditemukan di akun resmi Instagram Kementerian 

Ketenagakerjaan atau Kemnaker. Kemnaker menggelontorkan dana BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 sebesar Rp8,8 triliun bagi 8,8 juta pekerja. Kendati sudah memberikan 

pernyataan terkait tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebelum penyaluran dana BSU 

BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022, sepertinya para pekerja mengharapkan tanggal pasti 

penyaluran. 

 

 

 

AYOINDONESIA.COM - BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 kapan cair? Pertanyaan yang tak ada 

habisnya terlontar dari calon penerima dana bantuan subsidi upah. Pertanyaan BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 kapan cair, bisa ditemukan di akun resmi Instagram Kementerian Ketenagakerjaan 

atau Kemnaker. Kemnaker menggelontorkan dana BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 sebesar Rp8,8 

triliun bagi 8,8 juta pekerja. Artinya, setiap pekerja akan menerima dana bantuan subsidi gaji Rp1 

juta.Sayangnya, hingga kini dana BSU yang dimaksud belum juga cair. Padahal, sebelumnya disebut-

sebut, bantuan langsung tunai ( BLT ) subsidi gaji akan cair April.Hingga kini masuk bulan Juni, kabar 

pencairannya belum juga terdengar. Pertanyaan mengenai waktu pencairan BSU pun tak ditanggapi oleh 

admin media sosial Instagram @kemnaker. Sejumlah pihak menilai, kepercayaan para pekerja terhadap 

Kemnaker, khususnya, bisa ternodai. Kendati sudah memberikan pernyataan terkait tahapan-tahapan 

yang harus dilakukan sebelum penyaluran dana BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022, sepertinya para 

pekerja mengharapkan tanggal pasti penyaluran. Berikut informasi terkini dari Kemnaker terkait 

tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebelum penyaluran dana BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 

yang dapat dilihat di akun Instagram @kemnaker dalam highlight Instastory. Saat ini Kementerian 

Ketenagakerjaan tengah menyiapkan antara lain merampungkan regulasi teknis pelaksanaan BSU 2022, 

mengajukan dan merevisi anggaran bersama Kementerian Keuangan. 
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Title Dorong kurikulum jaminan sosial di pendidikan menengah dan 

tinggi, dua BPJS bersinergi gelar webinar 

Author _noname 

Media Antara Jambi Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Positive 

Link http://jambi.antaranews.com/berita/508357/dorong-kurikulum-jaminan-sosial-di-

pendidikan-menengah-dan-tinggi-dua-bpjs-bersinergi-gelar-webinar 

Summary Salah satunya melalui dibentuknya sebuah kurikulum pendidikan dari tingkat dasar, 

menengah hingga perguruan tinggi, agar literasi mengenai pentingnya jaminan sosial dapat 

diketahui secara komprehensif dan menyeluruh. Oleh karena itu Muhadjir berharap kegiatan 

kampanye, sosialisasi, edukasi dan literasi harus dilakukan lebih gencar lagi oleh kedua BPJS, 

bersama kementerian lembaga terkait dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan, 

termasuk lembaga-lembaga pendidikan melalui penanaman nilai gotong royong dan 

pentingnya jaminan sosial dalam peningkatan derajat kualitas hidup masyarakat. 

Implementasi SJSN tersebut dilaksanakan melalui dua program yaitu Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan dan program jaminan sosial ketanagakerjaan oleh BPJS 

Ketenagakerjaan melalui mekanisme asuransi sosial dan tabungan dengan prinsip gotong-

royong.  

 

 

 

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembentukan karakter para generasi penerus 

bangsa. Hal inilah yang menggerakkan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) bersama dengan BPJS 

Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk menggelar webinar yang mengambil tema 

"Pentingnya Kurikulum Jaminan Sosial di Indonesia untuk Pendidikan Menengah dan Tinggi".Kegiatan 

yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tersebut, dibuka secara 

resmi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan diikuti 

oleh ratusan peserta yang berasal dari beragam perguruan tinggi di Indonesia.Dalam sambutannya 

Muhadjir Effendy menekankan bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) telah mengamanatkan negara untuk 

mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Berangkat dari semangat tersebut terbitlah 

Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang bertujuan untuk 

menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak (KDHL) bagi setiap peserta dan atau anggota 

keluarganya.Implementasi SJSN tersebut dilaksanakan melalui dua program yaitu Jaminan Kesehatan 
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Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan dan program jaminan sosial ketanagakerjaan oleh BPJS 

Ketenagakerjaan melalui mekanisme asuransi sosial dan tabungan dengan prinsip gotong-

royong."Implementasi prinsip gotong royong ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia dan selaras pula dengan salah satu nilai strategis instrumental dari gerakan nasional revolusi 

mental," imbuh Muhadjir.Pihaknya juga menyoroti bahwa masih banyak masyarakat yang belum 

memahami pentingnya jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dari risiko yang bisa menimpa 

dirinya dan keluarganya setiap saat. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019, literasi 

asuransi penduduk Indonesia hanya sebesar 19,40%.Oleh karena itu Muhadjir berharap kegiatan 

kampanye, sosialisasi, edukasi dan literasi harus dilakukan lebih gencar lagi oleh kedua BPJS, bersama 

kementerian lembaga terkait dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan, termasuk lembaga-

lembaga pendidikan melalui penanaman nilai gotong royong dan pentingnya jaminan sosial dalam 

peningkatan derajat kualitas hidup masyarakat.Salah satu cara yang tepat adalah dengan memasukkan 

jaminan sosial menjadi substansi ajar di dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.Senada 

dengan Muhadjir, Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Komarudin memandang bahwa dunia 

pendidikan memiliki peran yang sangat krusial dalam menanamkan pentingnya jaminan sosial sejak dini 

sebagai upaya penguatan negara Indonesia ke arah universal welfare.Menurutnya kurikulum pendidikan 

jaminan sosial juga harus dibuat membumi agar nantinya peserta didik dapat memahami secara 

komprehensif sehingga secara tidak langsung dapat mendukung peningkatan kualitas SDM menuju 

Indonesia Emas 2045.Sementara itu Direktur Umum dan SDM BPJAMSOSTEK Abdur Rahman Irsyadi 

dalam sambutannya mengatakan bahwa sebagai lembaga penyelenggara jaminan sosial, BPJS 

Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan membutuhkan sebuah strategi perluasan akses jaminan sosial bagi 

kelompok pelajar dari usia dini hingga perguruan tinggi sebagai calon peserta jaminan sosial di masa 

depan.Salah satunya melalui dibentuknya sebuah kurikulum pendidikan dari tingkat dasar, menengah 

hingga perguruan tinggi, agar literasi mengenai pentingnya jaminan sosial dapat diketahui secara 

komprehensif dan menyeluruh."Hadirnya negara melalui kolaborasi dan sinergi antar stakeholder yang 

terkait yakni Kemenko PMK, DJSN, Kemendikbud, Kemenaker dan Kemenag sangat penting, dalam 

merumuskan dan menyinkronkan kebijakan sistem Jaminan Sosial melalui kurikulum pendidikan, 

sehingga literasi jaminan sosial ini bisa masuk ke bagian atau bab mata pelajaran dari kurikulum resmi 

pendidikan di Indonesia, khususnya untuk mata pelajaran PPKN atau Kewarganegaraan," terang 

Abdur.Webinar juga diharapkan mampu meningkatkan literasi para tenaga pendidik tersebut 

menghadirkan beberapa narasumber yang berkompeten di bidangnya seperti Ketua Komisi Kebijakan 

Umum DJSN Iene Muliati, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek Yogi Anggraena, Rektor 

Universitas Negeri Jakarta Komarudin serta Associate Professor Bidang Politik Ekonomi Internasional 

Dinna Wisnu.Seluruh diskusi tersebut dimoderatori oleh Guru Besar Universitas Jendral Achmad Yani 

Riant Nugroho. Turut hadir juga dalam webinar tersebut Direktur Umum dan SDM BPJS Kesehatan Andi 

Afdal untuk memberikan closing speech."Semoga pembangunan literasi jaminan sosial yang dimulai dari 

pelajar ini dapat menjadi awal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan sumber daya manusia 

di Indonesia di waktu yang akan datang," tutup Abdur.Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS 

Ketenagakerjaan Jambi, Muhammad Syahrul mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan agar seluruh 

kalangan mengetahui betapa pentingnya perlindungan sosial khususnya di bidang 

ketenagakerjaan."Supaya nanti ketika mereka menjadi pekerja mereka memahami aspek-aspek yang 

harus mereka miliki ketika bekerja, sehingga mereka bekerja dengan tenang aman dan nyaman," ujarnya. 
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Title Dorong Kurikulum Jaminan Sosial di Pendidikan Menengah dan 

Tinggi, Dua BPJS Bersinergi Gelar Webinar 

Author _noname 

Media Kompas Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Positive 

Link http://biz.kompas.com/read/2022/06/02/203402428/dorong-kurikulum-jaminan-sosial-di-

pendidikan-menengah-dan-tinggi-dua-bpjs 

Summary Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK bersama 

dengan BPJS Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menggelar webinar 

dengan tema "Pentingnya Kurikulum Jaminan Sosial di Indonesia untuk Pendidikan 

Menengah dan Tinggi", Senin (30/5/2022). "Hadirnya negara melalui kolaborasi dan sinergi 

antar stakeholder terkait, yakni Kemenko PMK, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), dan Kementerian Agama (Kemenag), sangat 

penting. (Utamanya,) dalam merumuskan dan menyinkronkan kebijakan sistem jaminan 

sosial melalui kurikulum pendidikan," ujar Abdul. 

 

 

 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK bersama dengan BPJS 

Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menggelar webinar dengan tema "Pentingnya 

Kurikulum Jaminan Sosial di Indonesia untuk Pendidikan Menengah dan Tinggi", Senin 

(30/5/2022).Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang 

jatuh tiap 2 Mei tersebut dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Acara diikuti oleh ratusan peserta yang berasal dari 

beragam perguruan tinggi di Indonesia.Dalam sambutannya, Muhadjir menekankan bahwa Undang-

Undang Dasar (UUD) telah mengamanatkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi 

seluruh rakyat.Berangkat dari semangat tersebut, terbitlah Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-undang ini bertujuan menjamin terpenuhinya kebutuhan 

dasar hidup layak (KDHL) bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya.Implementasi SJSN tersebut 

dilaksanakan melalui dua program, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan dan 

program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui mekanisme asuransi sosial 

dan tabungan dengan prinsip gotong royong."Implementasi prinsip gotong royong itu sejalan dengan 
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prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan selaras pula dengan salah satu nilai strategis 

instrumental dari gerakan nasional revolusi mental," kata Muhadjir dalam keterangan pers yang diterima 

Kompas.com, Kamis (2/6/2022).Pihaknya juga menyoroti bahwa masih banyak masyarakat yang belum 

memahami pentingnya jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dari risiko yang bisa menimpa 

diri dan keluarganya setiap saat.Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2019, literasi asuransi 

penduduk Indonesia hanya sebesar 19,40 persen.Oleh karena itu, Muhadjir berharap, kegiatan 

kampanye, sosialisasi, edukasi, dan literasi dapat dilakukan lebih gencar lagi oleh kedua BPJS. Upaya ini 

bisa dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait dengan melibatkan segenap pemangku 

kepentingan, termasuk lembaga-lembaga pendidikan, melalui penanaman nilai gotong royong dan 

pentingnya jaminan sosial dalam peningkatan derajat kualitas hidup masyarakat.Salah satu cara yang 

tepat, menurut Muhadjir, adalah dengan memasukkan topik jaminan sosial menjadi substansi di dalam 

mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN).Senada dengan Muhadjir, Rektor 

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Komarudin memandang bahwa dunia pendidikan memiliki peran krusial 

dalam menanamkan pentingnya jaminan sosial sejak dini. Hal ini sebagai upaya penguatan negara 

Indonesia ke arah universal welfare."Kurikulum pendidikan jaminan sosial juga harus dibuat membumi 

agar nantinya peserta didik dapat memahami secara komprehensif. Dengan demikian, secara tidak 

langsung, (pendidikan)dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menuju 

Indonesia Emas 2045," kata Komarudin.Pada kesempatan yang sama, Direktur Umum dan SDM 

BPJAMSOSTEK Abdur Rahman Irsyadi mengatakan bahwa sebagai lembaga penyelenggara jaminan sosial, 

BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan membutuhkan strategi perluasan akses jaminan sosial bagi 

kelompok pelajar dari usia dini hingga perguruan tinggi sebagai calon peserta jaminan sosial di masa 

depan.Salah satunya, melalui pembentukan kurikulum pendidikan, mulai dari tingkat dasar, menengah, 

hingga perguruan tinggi. Tujuannya, agar literasi mengenai pentingnya jaminan sosial dapat diketahui 

secara komprehensif dan menyeluruh."Hadirnya negara melalui kolaborasi dan sinergi antar stakeholder 

terkait, yakni Kemenko PMK, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), 

dan Kementerian Agama (Kemenag), sangat penting. (Utamanya,) dalam merumuskan dan 

menyinkronkan kebijakan sistem jaminan sosial melalui kurikulum pendidikan," ujar Abdul.Dengan 

demikian, literasi jaminan sosial bisa masuk ke bagian atau bab mata pelajaran dari kurikulum resmi 

pendidikan di Indonesia, khususnya untuk mata pelajaran PPKN atau Kewarganegaraan."Semoga 

pembangunan literasi jaminan sosial yang dimulai dari pelajar dapat menjadi awal untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan kemajuan SDM di Indonesia pada waktu yang akan datang," kata Abdur.Sebagai 

informasi, webinar tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan literasi para tenaga pendidik dengan 

menghadirkan beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya, seperti Ketua Komisi Kebijakan 

Umum DJSN Iene Muliati, Koordinator Pengembangan Kurikulim, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran 

Kemendikbud Ristek Yogi Anggraena, Rektor Universitas Negeri Jakarta Komarudin, serta Associate 

Professor Bidang Politik Ekonomi Internasional Dinna Wisnu.Seluruh diskusi tersebut dimoderatori oleh 

Guru Besar Universitas Jendral Achmad Yani Riant Nugroho. Turut hadir juga dalam webinar tersebut 

Direktur Umum dan SDM BPJS Kesehatan Andi Afdal untuk memberikan closing speech. 
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Title Pencairan BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta, Ini Penjelasan Kemnaker Author Heri Purnomo 

Media Okezone Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Neutral 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/06/02/320/2604618/pencairan-blt-subsidi-gaji-

rp1-juta-ini-penjelasan-kemnaker 

Summary Pencairan BLT Subsidi Gaji sebesar Rp1 juta masih dalam proses. Staf Khusus Menteri 

Ketenagakerjaan Dita Indah Sari mengatakan, BLT Rp1 juta atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

2022 saat ini masih dalam penyusunan regulasi. Sebelumnya, pemerintah akan kembali 

memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja di tahun 2022. Nantinya, pekerja 

atau buruh yang memenuhi persyaratan akan menerima bantuan sebesar Rp500.000,-

/bulan selama dua bulan, yang akan diberikan sekaligus sebesar Rp1 juta. 

 

Pencairan BLT Subsidi Gaji sebesar Rp1 juta masih dalam proses. Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan 

Dita Indah Sari mengatakan, BLT Rp1 juta atau Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 saat ini masih dalam 

penyusunan regulasi."Masih proses penyusunan regulasi dan harmonisasi Kementerian Lembaga," 

ujarnya kepada MNC portal, Kamis (2/6/2022).Dita belum bisa memastikan kapan pencarian dana BSU 

akan dilakukan. Pihaknya belum memberikan tenggat waktu yang tepat karena regulasi masih 

disusun."Belum (Kapan kepastian pencariannya dana tersebut turun)," katanya.Sebelumnya, pemerintah 

akan kembali memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja di tahun 2022. Pemerintah telah 

menyiapkan anggaran sebesar Rp8,8 triliun untuk program BSU ini.Nantinya, pekerja atau buruh yang 

memenuhi persyaratan akan menerima bantuan sebesar Rp500.000,-/bulan selama dua bulan, yang akan 

diberikan sekaligus sebesar Rp1 juta.BSU merupakan program dari pemerintah yang bertujuan untuk 

melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja/buruh dalam 

penanganan dampak Covid-19. 

  



 

146 

 

Title 2 BPJS Dorong Kurikulum Jaminan Sosial di Pendidikan Menengah 

& Tinggi - JogoBoyo #JagaNKRI 

Author Editor 

Media Jogoboyo.com Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Positive 

Link http://www.jogoboyo.com/2-bpjs-dorong-kurikulum-jaminan-sosial-di-pendidikan-

menengah-tinggi 

Summary Hal inilah yang menggerakkan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) bersama dengan BPJS 

Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk menggelar webinar yang 

mengambil tema "Pentingnya Kurikulum Jaminan Sosial di Indonesia untuk Pendidikan 

Menengah dan Tinggi". JogoBoyo.com- Pendidikan merupakan salah satu aspek penting 

dalam pembentukan karakter para generasi penerus bangsa. Berangkat dari semangat 

tersebut terbitlah Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 

(SJSN) yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak (KDHL) 

bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya. Implementasi SJSN tersebut dilaksanakan 

melalui dua program yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan dan 

program jaminan sosial ketanagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui mekanisme 

asuransi sosial dan tabungan dengan prinsip gotong-royong. 

 

 

 

JogoBoyo.com - Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembentukan karakter para 

generasi penerus bangsa. Hal inilah yang menggerakkan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) bersama 

dengan BPJS Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk menggelar webinar yang 

mengambil tema "Pentingnya Kurikulum Jaminan Sosial di Indonesia untuk Pendidikan Menengah dan 

Tinggi". Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tersebut, 

dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy 

dan diikuti oleh ratusan peserta yang berasal dari beragam perguruan tinggi di Indonesia. Dalam 

sambutannya Muhadjir Effendy menekankan bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) telah mengamanatkan 

negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Berangkat dari semangat 

tersebut terbitlah Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang 

bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak (KDHL) bagi setiap peserta dan 

atau anggota keluarganya. Implementasi SJSN tersebut dilaksanakan melalui dua program yaitu Jaminan 
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Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan dan program jaminan sosial ketanagakerjaan oleh BPJS 

Ketenagakerjaan melalui mekanisme asuransi sosial dan tabungan dengan prinsip gotong-royong. 

"Implementasi prinsip gotong royong ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia dan selaras pula dengan salah satu nilai strategis instrumental dari gerakan nasional revolusi 

mental," imbuh Muhadjir. Pihaknya juga menyoroti bahwa masih banyak masyarakat yang belum 

memahami pentingnya jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dari risiko yang bisa menimpa 

dirinya dan keluarganya setiap saat. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019, literasi 

asuransi penduduk Indonesia hanya sebesar 19,40%. Oleh karena itu Muhadjir berharap kegiatan 

kampanye, sosialisasi, edukasi dan literasi harus dilakukan lebih gencar lagi oleh kedua BPJS, bersama 

kementerian lembaga terkait dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan, termasuk lembaga-

lembaga pendidikan melalui penanaman nilai gotong royong dan pentingnya jaminan sosial dalam 

peningkatan derajat kualitas hidup masyarakat. Salah satu cara yang tepat adalah dengan memasukkan 

jaminan sosial menjadi substansi ajar di dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Senada 

dengan Muhadjir, Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Komarudin memandang bahwa dunia 

pendidikan memiliki peran yang sangat krusial dalam menanamkan pentingnya jaminan sosial sejak dini 

sebagai upaya penguatan negara Indonesia ke arah universal welfare. Menurutnya kurikulum pendidikan 

jaminan sosial juga harus dibuat membumi agar nantinya peserta didik dapat memahami secara 

komprehensif sehingga secara tidak langsung dapat mendukung peningkatan kualitas SDM menuju 

Indonesia Emas 2045. Sementara itu Direktur Umum dan SDM BPJAMSOSTEK Abdur Rahman Irsyadi 

dalam sambutanya mengatakan bahwa sebagai lembaga penyelenggara jaminan sosial, BPJS 

Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan membutuhkan sebuah strategi perluasan akses jaminan sosial bagi 

kelompok pelajar dari usia dini hingga perguruan tinggi sebagai calon peserta jaminan sosial di masa 

depan. Salah satunya melalui dibentuknya sebuah kurikulum pendidikan dari tingkat dasar, menengah 

hingga perguruan tinggi, agar literasi mengenai pentingnya jaminan sosial dapat diketahui secara 

komprehensif dan menyeluruh. "Hadirnya negara melalui kolaborasi dan sinergi antar stakeholder yang 

terkait yakni Kemenko PMK, DJSN, Kemendikbud, Kemenaker dan Kemenag sangat penting, dalam 

merumuskan dan menyinkronkan kebijakan sistem Jaminan Sosial melalui kurikulum pendidikan, 

sehingga literasi jaminan sosial ini bisa masuk ke bagian atau bab mata pelajaran dari kurikulum resmi 

pendidikan di Indonesia, khususnya untuk mata pelajaran PPKN atau Kewarganegaraan," terang Abdur. 

Webinar juga diharapkan mampu meningkatkan literasi para tenaga pendidik tersebut menghadirkan 

beberapa narasumber yang berkompeten di bidangnya seperti Ketua Komisi Kebijakan Umum DJSN Iene 

Muliati, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek Yogi Anggraena, Rektor Universitas 

Negeri Jakarta Komarudin, serta Associate Professor Bidang Politik Ekonomi Internasional Dinna Wisnu. 

Seluruh diskusi tersebut dimoderatori oleh Guru Besar Universitas Jendral Achmad Yani Riant Nugroho. 

Turut hadir juga dalam webinar tersebut Direktur Umum dan SDM BPJS Kesehatan Andi Afdal untuk 

memberikan closing speech. "Semoga pembangunan literasi jaminan sosial yang dimulai dari pelajar ini 

dapat menjadi awal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan sumber daya manusia di Indonesia 

di waktu yang akan datang," tutup Abdur. 
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Title Dorong Kurikulum Jaminan Sosial di Pendidikan Menengah dan 

Tinggi, Dua BPJS Bersinergi Gelar Webinar 

Author Clicks.Id 

Media Tribun News Lampung Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Positive 

Link http://lampung.tribunnews.com/2022/06/02/dorong-kurikulum-jaminan-sosial-di-

pendidikan-menengah-dan-tinggi-dua-bpjs-bersinergi-gelar-webinar 

Summary Webinar mengambil tema "Pentingnya Kurikulum Jaminan Sosial di Indonesia untuk 

Pendidikan Menengah dan Tinggi". Hal inilah yang menggerakkan BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) bersama dengan BPJS Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) 

menggelar webinar. Implementasi SJSN tersebut, kata Muhadjir, dilaksanakan melalui dua 

program yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan dan program jaminan 

sosial ketanagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kata Abdur, hadirnya negara melalui 

kolaborasi dan sinergi antar stakeholder terkait yakni Kemenko PMK, DJSN, Kemendikbud, 

Kemenaker dan Kemenag sangat penting, dalam merumuskan dan menyinkronkan kebijakan 

sistem Jaminan Sosial melalui kurikulum pendidikan. 

 

 

 

 Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembentukan karakter para generasi penerus 

bangsa. Hal inilah yang menggerakkan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) bersama dengan BPJS 

Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menggelar webinar. Webinar mengambil tema 

"Pentingnya Kurikulum Jaminan Sosial di Indonesia untuk Pendidikan Menengah dan Tinggi".Kegiatan 

yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tersebut, dibuka secara 

resmi oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Webinar 

diikuti oleh ratusan peserta yang berasal dari beragam perguruan tinggi di Indonesia. Dalam 

sambutannya, Muhadjir Effendy menekankan bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) telah 

mengamanatkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Berangkat 

dari semangat tersebut terbitlah Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 

(SJSN) yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak (KDHL) bagi setiap 

peserta dan atau anggota keluarganya. Implementasi SJSN tersebut, kata Muhadjir, dilaksanakan melalui 

dua program yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan dan program jaminan sosial 

ketanagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Ini dilaksanakan melalui mekanisme asuransi sosial dan 
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tabungan dengan prinsip gotong-royong."Implementasi prinsip gotong royong ini sejalan dengan prinsip 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan selaras pula dengan salah satu nilai strategis 

instrumental dari gerakan nasional revolusi mental," terang Muhadjir dalam keterangan tertulis yang 

diterima Tribunlampung.co.id, Kamis (02/06/2022).Pihaknya juga menyoroti bahwa masih banyak 

masyarakat yang belum memahami pentingnya jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dari 

risiko yang bisa menimpa dirinya dan keluarganya setiap saat. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

pada tahun 2019, literasi asuransi penduduk Indonesia hanya sebesar 19,40 persen. Oleh karena itu, 

Muhadjir berharap kegiatan kampanye, sosialisasi, edukasi dan literasi harus dilakukan lebih gencar lagi 

oleh kedua BPJS, bersama kementerian lembaga terkait dengan melibatkan segenap pemangku 

kepentingan."Termasuk lembaga-lembaga pendidikan melalui penanaman nilai gotong royong, dan 

pentingnya jaminan sosial dalam peningkatan derajat kualitas hidup masyarakat," papar Muhadjir. Salah 

satu cara yang tepat, kata dia, adalah dengan memasukkan jaminan sosial menjadi substansi ajar di dalam 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Senada dengan Muhadjir, Rektor Universitas Negeri Jakarta 

(UNJ) Komarudin, memandang bahwa dunia pendidikan memiliki peran yang sangat krusial dalam 

menanamkan pentingnya jaminan sosial sejak dini sebagai upaya penguatan negara Indonesia ke arah 

universal welfare. Menurutnya, kurikulum pendidikan jaminan sosial juga harus dibuat membumi agar 

nantinya peserta didik dapat memahami secara komprehensif sehingga secara tidak langsung dapat 

mendukung peningkatan kualitas SDM menuju Indonesia Emas 2045. Sementara itu, Direktur Umum dan 

SDM BPJAMSOSTEK. Abdur Rahman Irsyadi dalam sambutanya mengatakan bahwa sebagai lembaga 

penyelenggara jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan membutuhkan sebuah strategi 

perluasan akses jaminan sosial bagi kelompok pelajar dari usia dini hingga perguruan tinggi sebagai calon 

peserta jaminan sosial di masa depan. Salah satunya, melalui dibentuknya sebuah kurikulum pendidikan 

dari tingkat dasar, menengah hingga perguruan tinggi, agar literasi mengenai pentingnya jaminan sosial 

dapat diketahui secara komprehensif dan menyeluruh.Kata Abdur, hadirnya negara melalui kolaborasi 

dan sinergi antar stakeholder terkait yakni Kemenko PMK, DJSN, Kemendikbud, Kemenaker dan Kemenag 

sangat penting, dalam merumuskan dan menyinkronkan kebijakan sistem Jaminan Sosial melalui 

kurikulum pendidikan."Sehingga literasi jaminan sosial ini bisa masuk ke bagian atau bab mata pelajaran 

dari kurikulum resmi pendidikan di Indonesia, khususnya untuk mata pelajaran PPKN atau 

Kewarganegaraan," terang Abdur. Webinar juga diharapkan mampu meningkatkan literasi para tenaga 

pendidik dengan menghadirkan beberapa narasumber yang berkompeten di bidangnya. Seperti Ketua 

Komisi Kebijakan Umum DJSN Iene Muliati, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek Yogi 

Anggraena, Rektor Universitas Negeri Jakarta Komarudin, serta Associate Professor Bidang Politik 

Ekonomi Internasional Dinna Wisnu.Seluruh diskusi tersebut dimoderatori oleh Guru Besar Universitas 

Jendral Achmad Yani Riant Nugroho. Turut hadir juga dalam webinar tersebut Direktur Umum dan SDM 

BPJS Kesehatan Andi Afdal untuk memberikan closing speech. "Semoga pembangunan literasi jaminan 

sosial yang dimulai dari pelajar ini dapat menjadi awal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan 

sumber daya manusia di Indonesia di waktu yang akan datang," tutup Abdur. Ditempat terpisah, Kepala 

Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandar Lampung, Faisal Yamani selaku PPS kepala 

menyambut baik adanya kegiatan ini. "Semoga dengan kegiatan ini masyarakat luas semakin memahami 

pentingnya jaminan sosial tenaga tenaga kerja khususnya di lingkungan pendidikan menengah dan tinggi" 

pungkasnya. 
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Title Sucofindo Raih 25 Penghargaan K3 2022 dari KEMENAKER RI Author Kormen Barus 

Media Industry Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Positive 

Link http://www.industry.co.id/read/107856/sucofindo-raih-25-penghargaan-k3-2022-dari-

kemenaker-ri 

Summary PT SUCOFINDO meraih 25 penghargaan dalam ajang Penganugerahan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2022, yang diselenggarakan. Sebanyak 25 Penghargaan ini diraih 

untuk 16 lokasi kerja PT SUCOFINDO, terdiri atas 8 untuk kategori Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), 10 untuk kategori Penghargaan Zero Accident, 

dan 7 pada kategori Pencegahan dan Penanggulangan (P2) Covid-19. 

 

PT SUCOFINDO meraih 25 penghargaan dalam ajang Penganugerahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(K3) Tahun 2022, yang diselenggarakanSebanyak 25 Penghargaan ini diraih untuk 16 lokasi kerja PT 

SUCOFINDO, terdiri atas 8 untuk kategori Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), 

10 untuk kategori Penghargaan Zero Accident, dan 7 pada kategori Pencegahan dan Penanggulangan (P2) 

Covid-19. Penghargaan ini diberikan langsungMenteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah dalam 

sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bentuk apresiasi KEMENAKER kepada perusahaan yang 

telah menerapkan K3 dengan baik. "Kegiatan hari ini adalah upaya Kemenaker dalam mengampanyekan 

K3 dengan memberikan apresiasi berupa Penghargaan K3 kepada pihak yang telah berhasil mencapai 

kecelakaan nihil, penerapan SMK3, pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, serta pencegahan dan 

penanggulangan Covid-19 di tempat kerja," kata Ida.Selanjutnya, Ida menuturkan bahwa perusahaan 

perlu melaksanakan audit serta memiliki sertifikat SMK3 dari pihak eskternal. Hal ini untuk meningkatkan 

efektivitas perlindungan K3 secara terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi dengan sistem yang 

ada di perusahaan.Direktur Utama PT SUCOFINDO, Mas Wigrantoro Roes Setiyadi menyampaikan bahwa 

penghargaan ini bentuk pencapaian PT SUCOFINDO yang terbukti mengutamakan aspek K3 di tiap proses 

bisnis. "Ke depannya kami akan terus menjaga amanah ini dan berkomitmen meningkatkan implementasi 

K3 di berbagai lini pekerjaan dan di seluruh titik lokasi PT SUCOFINDO, yaitu 28 Cabang, 38 Unit Layanan, 

dan 54 Laboratorium," ujar Direktur Utama PT SUCOFINDO Mas Wigrantoro Roes Setiyadi.Mas 

Wigrantoro menambahkan dalam mendukung implementasi K3 di lingkungan kerja, PT SUCOFINDO telah 

membentuk aksi cepat tanggap menangani Covid-19 melalui pembentukan tim ERT (Emergency 

Response Team). Selain itu, untuk penanganan khusus K3, telah membentuk Unit Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja, dan Lingkungan (K3L).Selaras dengan Mas Wigrantoro, Kepala PT SUCOFINDO Cabang 

Banjamasin Wiroso Dadi, yang turut mendapat apresiasi dalam penghargaan K3 2022 menyampaikan, 

"Selain mematuhi protokol kesehatan secara ketat dan peduli mengingatkan antar sesama, juga 

diperlukan secara konsisten menginspeksi, supervisi, serta menindaklanjuti temuan audit internal dan 

eksternal terkait SMK3. Hal inilah yang kami terapkan di SUCOFINDO Cabang Banjarmasin," ujar 

Wiroso.PT SUCOFINDO merupakan Badan Audit pertama yang ditunjuk Kemenaker RI sebagai Badan 

Audit SMK3 sejak tahun 1996, dan telah melakukan audit SMK3 selama lebih dari 20 tahun di berbagai 

sektor industri, lembaga pemerintahan, pertambangan, dan sejumlah industri lainnya. "Kami siap 

mendukung upaya pemerintah untuk terus membantu perusahaan-perusahaan menerapkan SMK3 di 

lingkungan kerja, melalui pelaksanaan audit dan sertifikasi SMK3," tutup Mas Wigrantoro. 
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Title Bantuan Subsidi Upah Rp1 Juta Belum Juga Cair, Begini 

Jawaban Kemnaker 

Author Heri Purnomo 

Media Sindo News Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Negative 

Link http://ekbis.sindonews.com/read/786903/34/bantuan-subsidi-upah-rp1-juta-belum-juga-

cair-begini-jawaban-kemnaker-1654178795 

Summary Bantuan subsidi upah (BSU) 2022 yang dikabarkan bakal berlanjut tahun ini, belum juga 

memberikan kabar baik. Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari mengatakan, 

pemberian bantuan tunai langsung (BLT) Rp1 juta atau BSU 2022 saat ini masih dalam 

penyusunan regulasi. 

 

Bantuan subsidi upah (BSU) 2022 yang dikabarkan bakal berlanjut tahun ini, belum juga memberikan 

kabar baik. Hingga memasuki bulan Juni, BSU masih jadi pertanyaan kapan cair?.Staf Khusus Menteri 

Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari mengatakan, pemberian bantuan tunai langsung (BLT) Rp1 juta atau 

BSU 2022 saat ini masih dalam penyusunan regulasi."Masih proses penyusunan regulasi dan harmonisasi 

Kementerian Lembaga," ujarnya kepada MNC portal, Kamis (2/6/2022).Dita menjelaskan terkait kapan 

pastinya pencarian dana BSU, pihaknya belum memberikan kapan waktu yang tepat, karena regulasi 

masih disusun. "Belum (Kapan kepastian pencariannya dana tersebut turun)," katanya.Sebelumnya, 

pemerintah menerangkan akan kembali memberikan BSU untuk pekerja di tahun 2022. Pemerintah telah 

menyiapkan anggaran sebesar Rp 8,8 triliun untuk program BSU ini.Nantinya, pekerja atau buruh yang 

memenuhi persyaratan akan menerima bantuan sebesar Rp500.000,-/bulan selama dua bulan, yang akan 

diberikan sekaligus sebesar Rp 1 juta.BSU merupakan program dari pemerintah yang bertujuan untuk 

melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja/buruh dalam 

penanganan dampak Covid-19.Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari mengatakan, 

pemberian bantuan tunai langsung (BLT) Rp1 juta atau BSU 2022 saat ini masih dalam penyusunan 

regulasi."Masih proses penyusunan regulasi dan harmonisasi Kementerian Lembaga," ujarnya kepada 

MNC portal, Kamis (2/6/2022).Dita menjelaskan terkait kapan pastinya pencarian dana BSU, pihaknya 

belum memberikan kapan waktu yang tepat, karena regulasi masih disusun. "Belum (Kapan kepastian 

pencariannya dana tersebut turun)," katanya.Sebelumnya, pemerintah menerangkan akan kembali 

memberikan BSU untuk pekerja di tahun 2022. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 8,8 

triliun untuk program BSU ini.Nantinya, pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan akan menerima 

bantuan sebesar Rp500.000,-/bulan selama dua bulan, yang akan diberikan sekaligus sebesar Rp 1 

juta.BSU merupakan program dari pemerintah yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan 

meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja/buruh dalam penanganan dampak Covid-19. 
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Title 5 Tips Penerapan Skala Prioritas saat Bekerja, Nomor 2 Sering 

Dilupakan 

Author _noname 

Media Portal Jember Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Negative 

Link http://portaljember.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-164631113/5-tips-penerapan-skala-

prioritas-saat-bekerja-nomor-2-sering-dilupakan 

Summary Namun salah satu masalah yang dapat dihadapi pada saat bekerja adalah adanya tugas atau 

pekerjaan yang menumpuk. Berikut informasi mengenai lima tips dalam penerapan skala 

prioritas saat bekerja dimana nomor dua sering dilupakan. Com dari laman Instagram 

@kemnaker pada postingan 6 April 2022. Dipaparkan pula bahwa terdapat lima hal terkait 

cara menentukan skala prioritas pada saat bekerja, yaitu sebagai berikut. 

 

 

 

Secara umum manusia akan bekerja untuk memperoleh uang demi mencukupi kebutuhan hidupnya 

sehari-hari.Kebutuhan dari setiap orang dapat berbeda-beda, begitu pula dengan pekerjaan yang dipilih 

juga mempunyai tugas masing-masing.Namun salah satu masalah yang dapat dihadapi pada saat bekerja 

adalah adanya tugas atau pekerjaan yang menumpuk.Oleh karena itu dalam rangka mempermudah 

dalam menyelesaikan pekerjaan, maka membuat skala prioritas dapat menjadi solusinya.Dengan skala 

prioritas, maka dapat diketahui apa pekerjaan yang perlu untuk diselesaikan terlebih dahulu 

dibandingkan dengan lainnya.Berikut informasi mengenai lima tips dalam penerapan skala prioritas saat 

bekerja dimana nomor dua sering dilupakan.Informasi mengenai tips tersebut dilansir PortalJember. com 

dari laman Instagram @kemnaker pada postingan 6 April 2022.Pada postingan tersebut memaparkan 

bahwasanya dengan penerapan skala prioritas dalam bekerja, maka bisa melakukan pengaturan waktu 

yang lebih efektif dan efisien.Dipaparkan pula bahwa terdapat lima hal terkait cara menentukan skala 

prioritas pada saat bekerja, yaitu sebagai berikut.1. Membuat daftar pekerjaan yang akan dilakukan atau 

sering dikenal dengan istilah to do list.2. Melakukan evaluasi terkait pekerjaan yang telah dilakukan.3. 

Memperhatikan nilai dari masing-masing atau setiap pekerjaan yang ada.4. Mengerjakan semua 

pekerjaan yang telah menjadi tanggung jawabnya.5. Menghindari penundaan dalam melakukan 

pekerjaan. 
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Title Tak Kantongi Dokumen OPP, Pemberangkatan 148 Calon PMI 

Asal Nusa Tenggara Barat ke Malaysia Tertunda 

Author Fitri Rachmawati 

Media Regional.kompas.com Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Negative 

Link http://regional.kompas.com/read/2022/06/02/221333878/tak-kantongi-dokumen-opp-

pemberangkatan-148-calon-pmi-asal-ntb-ke-malaysia 

Summary Pemberangkatan 148 calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Lombok, Nusa Tenggara 

Barat (Nusa Tenggara Barat), menuju Malaysia tertunda, Selasa (31/5/2022). "Memang 

benar 148 PMI dari berbagai wilayah di Nusa Tenggara Barat, tertunda keberangkatannya, 

karena PPTKIS belum melaksanakan Orientasi Pra-Pemberangkatan (OPP)," terang Kepala 

Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat, Kombes Pol 

Artanto di Mapolda Nusa Tenggara Barat, Kamis (2/6/2022). 

 

Pemberangkatan 148 calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Lombok, Nusa Tenggara Barat (Nusa 

Tenggara Barat), menuju Malaysia tertunda, Selasa (31/5/2022). Sebab, mereka belum mengikuti 

Orientasi Pra-Pemberangkatan (OPP). Padahal, mereka telah siap berangkat dengan naik pesawat yang 

dicarter Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Bandara Internasional 

Lombok. "Memang benar 148 PMI dari berbagai wilayah di Nusa Tenggara Barat, tertunda 

keberangkatannya, karena PPTKIS belum melaksanakan Orientasi Pra-Pemberangkatan (OPP)," terang 

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat, Kombes Pol 

Artanto di Mapolda Nusa Tenggara Barat, Kamis (2/6/2022).Artanto menjelaskan, semua pihak terkait 

sudah berkoordinasi, baik dari pihak PPTKIS maupun dari Badan Perlindungan Pekerja Minggran 

Indonesia (BP2MI) Nusa Tenggara Barat di Mataram. Menurutnya, dalam hal ini, aparat kepolisian hanya 

membantu pengamanan ketika para PMI menuju Kantor BP2MI di Mataram."Yang jelas mereka para PMI 

belum bisa berangkat ke Malaysia karena aturan single entry visa yang dokumennya harus dipenuhi oleh 

perusahaan yang mengirim PMI atau Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP). Kami harus koordinasi dengan 

dinas terkait agar jelas aturan ini," kata Artanto. Menurutnya, pihak PPTKIS harus melakukan 

singkronisasi dengan BP2MI agar dokumen OPP diperoleh PMI dan bisa melanjutkan perjalanan menuju 

negara tujuan. Kepala UPT BP2MI Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Abri Danar Prabawa 

mengatakan, keberangkatan 148 PMI asal Nusa Tenggara Barat itu tertunda karena belum mengantongi 

dokumen OPP yang menjadi syarat keberangkatan sesuai dengan Undang-undang nomor 18 tahun 2017 

tentang Pelindungan PMI. "Keberangkatan mereka tidak dibatalkan tetapi hanya tertunda, hal itu 

dilakukan agar mendapat perlindungan yang optimal pada mereka. Intinya kita ingin memastikan semua 

dokumen PMI sudah benar dan dipastikan sesampai di negara tujuan terlindungi, ada dokumen yang 

belum sesuai," kata Abri. Pemberangkatan 148 calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Lombok, Nusa 

Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat), menuju Malaysia tertunda, Selasa (31/5/2022). Sebab, mereka 

belum mengikuti Orientasi Pra-Pemberangkatan (OPP). Padahal, mereka telah siap berangkat dengan 

naik pesawat yang dicarter Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Bandara 

Internasional Lombok. "Memang benar 148 PMI dari berbagai wilayah di Nusa Tenggara Barat, tertunda 

keberangkatannya, karena PPTKIS belum melaksanakan Orientasi Pra-Pemberangkatan (OPP)," terang 

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat, Kombes Pol 

Artanto di Mapolda Nusa Tenggara Barat, Kamis (2/6/2022).Artanto menjelaskan, semua pihak terkait 
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sudah berkoordinasi, baik dari pihak PPTKIS maupun dari Badan Perlindungan Pekerja Minggran 

Indonesia (BP2MI) Nusa Tenggara Barat di Mataram. Menurutnya, dalam hal ini, aparat kepolisian hanya 

membantu pengamanan ketika para PMI menuju Kantor BP2MI di Mataram. "Yang jelas mereka para 

PMI belum bisa berangkat ke Malaysia karena aturan single entry visa yang dokumennya harus dipenuhi 

oleh perusahaan yang mengirim PMI atau Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP). Kami harus koordinasi 

dengan dinas terkait agar jelas aturan ini," kata Artanto. Menurutnya, pihak PPTKIS harus melakukan 

singkronisasi dengan BP2MI agar dokumen OPP diperoleh PMI dan bisa melanjutkan perjalanan menuju 

negara tujuan. Kepala UPT BP2MI Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Abri Danar Prabawa 

mengatakan, keberangkatan 148 PMI asal Nusa Tenggara Barat itu tertunda karena belum mengantongi 

dokumen OPP yang menjadi syarat keberangkatan sesuai dengan Undang-undang nomor 18 tahun 2017 

tentang Pelindungan PMI. "Keberangkatan mereka tidak dibatalkan tetapi hanya tertunda, hal itu 

dilakukan agar mendapat perlindungan yang optimal pada mereka. Intinya kita ingin memastikan semua 

dokumen PMI sudah benar dan dipastikan sesampai di negara tujuan terlindungi, ada dokumen yang 

belum sesuai," kata Abri.Sementara itu, ratusan calon PMI itu memadati kantor UPT BP2MI Nusa 

Tenggara Barat di Jalan Adisucipto Kota Mataram setelah keberangkatannya ditunda. Ketua Asosiasi 

Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) Nusa Tenggara Barat, Muazin Akbar, yang 

mendampingi dan menenangkan para PMI di Kantor UPT BP2MI meminta agar para PMI bersabar. 

Muazin memastikan bahwa keberangkatan mereka tidak akan dibatalkan, melainkan hanya tertunda 

untuk upaya melindungi mereka. "P3MI sudah diperbolehkan mengirim PMI oleh Menteri Tenaga Kerja 

RI, hanya saja karena saking bersemangatnya, PPTKIS ini ada proses yang belum diselesaikan, tentu dari 

BP2MI tidak bisa mengizinkan keberangkatannya karena PMI belum menjalankan OPP semacam 

pembekalan. Dikhawatirkan jika diberangkatkan melanggar ketentuan," kata Muazin. Muazin mengaku 

berinisiatif menemui para PMI agar memahami maksud dan tujuan dari pemerintah guna memberi 

perlindungan maksimal pada mereka. Para PMI yang tertunda keberangkatannya itu akhirnya dibawa 

pulang ke kampung halaman mereka hingga ada kepastian dari UPT BP2MI Provinsi Nusa Tenggara Barat 

untuk kelengkapan dokumennya. Muazin sendiri menyayangkan ketidakpastian jadwal keberangkatan 

ratusan calon PMI tersebut. Padahal menurutnya, mereka telah mengurus dokumen sesuai prosedur 

yang berlaku. "Belum berangkat PMI ini, mereka sudah kita pulangkan ke rumahnya masing-masing 

sambil menunggu keputusan dari BP2MI kapan mau di-OPP," kata Muazin. Salah satu calon PMI, Hendra, 

mengaku tidak mengetahui adanya aturan soal OPP. Dia hanya mengetahui prosedur pendaftaran dan 

akan berangkat melalui PPTKIS yang berizin dan sesuai prosedur. "Kami mau berangkat ke Malaysia, 

bekerja sawit di sana. Dokumen sudah kami urus, tetapi tidak tahu kami soal OPP ini apa, kami hanya 

menunggu kepastian, karena tak ingin berangkat secara unprosedural," katanya.Sementara itu, ratusan 

calon PMI itu memadati kantor UPT BP2MI Nusa Tenggara Barat di Jalan Adisucipto Kota Mataram setelah 

keberangkatannya ditunda. Ketua Asosiasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) 

Nusa Tenggara Barat, Muazin Akbar, yang mendampingi dan menenangkan para PMI di Kantor UPT 

BP2MI meminta agar para PMI bersabar. Muazin memastikan bahwa keberangkatan mereka tidak akan 

dibatalkan, melainkan hanya tertunda untuk upaya melindungi mereka. "P3MI sudah diperbolehkan 

mengirim PMI oleh Menteri Tenaga Kerja RI, hanya saja karena saking bersemangatnya, PPTKIS ini ada 

proses yang belum diselesaikan, tentu dari BP2MI tidak bisa mengizinkan keberangkatannya karena PMI 

belum menjalankan OPP semacam pembekalan. Dikhawatirkan jika diberangkatkan melanggar 

ketentuan," kata Muazin. Muazin mengaku berinisiatif menemui para PMI agar memahami maksud dan 

tujuan dari pemerintah guna memberi perlindungan maksimal pada mereka. Para PMI yang tertunda 

keberangkatannya itu akhirnya dibawa pulang ke kampung halaman mereka hingga ada kepastian dari 

UPT BP2MI Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk kelengkapan dokumennya.Muazin sendiri menyayangkan 

ketidakpastian jadwal keberangkatan ratusan calon PMI tersebut. Padahal menurutnya, mereka telah 
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mengurus dokumen sesuai prosedur yang berlaku. "Belum berangkat PMI ini, mereka sudah kita 

pulangkan ke rumahnya masing-masing sambil menunggu keputusan dari BP2MI kapan mau di-OPP," 

kata Muazin. Salah satu calon PMI, Hendra, mengaku tidak mengetahui adanya aturan soal OPP. Dia 

hanya mengetahui prosedur pendaftaran dan akan berangkat melalui PPTKIS yang berizin dan sesuai 

prosedur. "Kami mau berangkat ke Malaysia, bekerja sawit di sana. Dokumen sudah kami urus, tetapi 

tidak tahu kami soal OPP ini apa, kami hanya menunggu kepastian, karena tak ingin berangkat secara 

unprosedural," katanya. 
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Title Kemajuan Digital Dibutuhkan Pasar Author _noname 

Media Investor Daily Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Positive 

Link http://investor.id/national/295566/kemajuan-digital-dibutuhkan-pasar 

Summary Refocus Digital Academy, platform pendidikan online yang fokus mengubah seseorang 

menjadi profesional dalam industri digital 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. - Belakangan ini cukup ramai pemberitaan terkait sejumlah 

perusahaan startup 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 penyebab utama. Namun,apakah fenomena 

ini akan menjadi awal ledakan gelembung (bubble burst) startup di Indonesia? 

 

 

 

- Belakangan ini cukup ramai pemberitaan terkait sejumlah perusahaan startup 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 penyebab 

utama.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 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.Menurut 

Indeed.com, kesenjangan antara jumlah lowongan yang terbuka dan jumlah lulusan sangat tinggi. 

Sebanyak 600. 000 lowongan muncul di pasar setiap tahun, sedangkan jumlah lulusan universitas hanya 

50.000 per tahun. Jadi, untuk setiap CV ada 12 lowongan yang dibuka sehingga menghasilkan perbedaaan 

yang drastis.Tidak hanya kurang dari sisi kuantitas, namun kurangnya pelamar kerja yang berkualitas juga 

dapat menghambat pertumbuhan perusahaan di Indonesia. Meskipun, menurut Badan Pusat Statistik 

(BPS), negara ini 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 
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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 $ 124,1 miliar pada tahun 2025 (tiga kali lipat dari 

tahun 2020 dengan nominal Rp 548,2 triliun).CEO & Pendiri Refocus Education Project Roman Kumay 

Vyas mengatakan,Indonesia memiliki lebih dari 17 ribu pulau, kondisi geografi Indonesia menentukan 

pengembangan IT serta aksesibilitas layanan dan teknologi. "Kami memperkirakan 40% dari 

pertumbuhan lowongan pekerjaan dalam dua tahun ke depan akan menghasilkan kebutuhan rekrutmen 

yang sangat besar di pasar," ujar dia dalam siaran persnya yang diterima Investor Daily, di Jakarta, Kamis 

(2/6).Refocus ingin orang-orang Indonesia memiliki kesempatan edukasi yang baik serta keterampilan 

yang terpakai sehingga memungkinkan mereka mendapat penghasilan yang lebih besar, terus 

bertumbuh dan mengembangkan berbagai produk untuk mencapai tujuan mereka."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," ujar dia. 
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Title Terkait BSU Senilai Rp1 Juta, Kemnaker Sebut Masih Proses 

Penyusunan Regulasi 

Author _noname 

Media Idx Channel Reporter  

Date 02 June 2022 Tone Neutral 

Link http://www.idxchannel.com/economics/terkait-bsu-senilai-rp1-juta-kemnaker-sebut-

masih-proses-penyusunan-regulasi 

Summary Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari mengatakan pemberian bantuan tunai 

langsung (BLT) Rp1 juta atau bantuan subsidi upah (BSU) 2022 saat ini masih dalam 

penyusunan regulasi. "Masih proses penyusunan regulasi dan harmonisasi Kementerian 

Lembaga," ujarnya kepada MNC portal, Kamis (2/6/2022). Dita menjelaskan terkait kapan 

pastinya pencarian dana BSU, pihaknya belum memberikan kapan waktu yang tepat, karena 

regulasi masih disusun. Sebelumnya, pemerintah akan kembali memberikan Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) untuk pekerja di tahun 2022. 

 

 

 

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari mengatakan pemberian bantuan tunai langsung 

(BLT) Rp1 juta atau bantuan subsidi upah (BSU) 2022 saat ini masih dalam penyusunan regulasi."Masih 

proses penyusunan regulasi dan harmonisasi Kementerian Lembaga," ujarnya kepada MNC portal, Kamis 

(2/6/2022).Dita menjelaskan terkait kapan pastinya pencarian dana BSU, pihaknya belum memberikan 

kapan waktu yang tepat, karena regulasi masih disusun."Belum (kapan kepastian pencariannya dana 

tersebut turun)," katanya.Sebelumnya, pemerintah akan kembali memberikan Bantuan Subsidi Upah 

(BSU) untuk pekerja di tahun 2022. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp8,8 triliun untuk 

program BSU ini.Nantinya, pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan akan menerima bantuan 

sebesar Rp500.000,-/bulan selama dua bulan, yang akan diberikan sekaligus sebesar Rp1 juta.BSU 

merupakan program dari pemerintah yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan 

meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja/buruh dalam penanganan dampak Covid-19. 
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Title Renungan Harian Katolik untuk Jumat 3 Juni 2022 tentang 

Penghukuman Allah 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 03 June 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793518406/renungan-harian-katolik-untuk-

jumat-3-juni-2022-tentang-penghukuman-allah 

Summary Renungan harian Katolik untuk Jumat, 3 Juni 2022, ialah tentang penghukuman Allah. 

Demikian renungan harian Katolik untuk Jumat 3 Juni 2022 penghukuman Allah. Renungan 

harian ini diangkat dari kisah Yeremia 49 mengenai Bani Amon. Allah Maha Pengasih tentu 

tidak akan menghukum manusia begitu saja tanpa sebab dan salah. 

 

 

 

Renungan harian Katolik untuk Jumat, 3 Juni 2022, ialah tentang penghukuman Allah.Renungan harian 

ini diangkat dari kisah Yeremia 49 mengenai Bani Amon.Allah Maha Pengasih tentu tidak akan 

menghukum manusia begitu saja tanpa sebab dan salah.Allah sungguh-sungguh mengasihi ciptaan-Nya 

yang paling mulia di atas muka bumi ini.Namun bagi manusia yang melawan Allah akan dihukumNya 

sesuai dengan ganjaran-Nya dan penghukuman yang Allah berikan sangatlah adil.Dalam kisah perjalanan 

hidup manusia, berbangsa dari dahulu kala, Allah selalu menyertai perjalanan hidup manusia.Bacaan 

harian hari ini mengisahkan tentang bagaimana bani Amon yang mendapatkan penghukuman dari 

Allah.Tidak ada bangsa di bumi ini yang dapat luput dari semua bentuk penghukuman dari Allah.: BSU 

Kapan Cair? Info Terkini Jadwal Pencairan dari Kemenaker, Cek Segera Nama Kamu!Dikisahkan 

bagaimana dua bangsa besar yang sudah menjadi kerabat dan juga menjadi musuh bagsa Israel, bangsa 

Pilihan Allah itu.Bangsa Amon, yang merupakan saudara Moab yang kini memusuhi Israel sejak mereka 

berada di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian yang diberikan Allah dan terus bermusuh sepanjang 

sejarah perjalanan bangsa mereka.Dalam kisah Alkitab Ulangan 23:3-6, dimana Amon dan Moab 

membayar Bileam untuk mengutuk Israel.Dalam nubuatannya ini, mereka dituduh telah menjarah Gad, 

salah satu suku Israel di seberang sungai Yordan, saat Asyur mulai bergerak menghancurkan Israel (2Raj. 

15:29).Ketika Kota Yerusalem sudah jatuh ke tangan orang Babel, mereka bersekongkol bersama 

kelompok Ismael bin Netanya Untuk melawan Babel dengan membunuh Gedalya.Edom, saudara Yakub, 

tidak beda jauh. Nabi Obaja telah menubuatkan kehancuran Edom oleh karena kesombongan 

mereka.Nabi sekaligus hamba Tuhan itu, Yeremia menggunakan sebuah ilustrasi yang mana raja Babel 
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bagaikan seekor burung rajawali yang mengintai mematai dan kemudian akan menyerang Edom.: Kapan 

Pelaksanaan Tes TKB, Wawancara, dan MCU Rekrutmen Bersama BUMN 2022?Gambaran ini sesuai 

dengan situasi Edom saat itu yang mana terletak di wilayah perbukitan, yang adalah benteng alami yang 

melindungi mereka dari serangan darat.Akan tetapi, pasukan Babel dengan penuh kekuatan dan daya 

serang yang besar,bagaikan serangan pesawat tempur yang menghancurkan bangsa Edom!Saat itulah 

kemudian kedua musuh orang Israel itu akan menuai penghukuman dari Allah.Karena itu, kesalahan dan 

juga dosa yang telah mereka lakukan terhadap bangsa Israel umatNya itu, serta juga atas kesombongan 

mereka perbuat yang mana mereka selalu bersandar pada dewa-dewa kefanaan mereka.Hukuman dari 

Allah atas Edom sungguh besar dahsyatnya jika dibandingkan dengan Sodom dan Gomora.Walaupun 

nubuat bagi kedua bangsa ini tidak ditutup dengan janji pemulihan seperti pada Moab, tetapi sumbernya 

berasal dari Tuhan yang sama.Tuhan yang Maha Baik dan juga Maha Pengasih tidak menghendaki umat 

manusia binasa dan penuh kesia-siaan.: Benarkah Gaji ke 13 Cair Bulan Juli 2022? Cek Jadwal dan 8 

Kriteria Penerima di Sini!Tuhan tetap memperhatikan bangsa-bangsa, dan memberikan keselamatan 

untuk mereka.Akan tetapi Allah memberikan syarat bagi manusia untuk bisa selamat dari hukuman-Nya. 

Syarat-Nya hanya satu, yakni bertobat!Demikian renungan harian Katolik untuk Jumat 3 Juni 2022 

penghukuman Allah. [ 
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Title BLT Subsidi Gaji Cair, Segera Aktivasi Rekening Himbara 

Bagi yang Belum Punya 

Author Agung Bakti Sarasa 

Media Onews.me Reporter  

Date 03 June 2022 Tone Negative 

Link http://onews.me/blt-subsidi-gaji-cair-segera-aktivasi-rekening-himbara-bagi-yang-belum-

punya-104047.html 

Summary Rekening baru adalah rekening yang dibuatkan di salah satu Bank Himbara (Mandiri, BRI, 

BNI, BTN). Di mana pekerja yang mendapatkan notifikasi telah terdaftar sebagai calon 

penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sesuai dengan tahapan penyerahan data calon 

penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Begitu juga 

jika 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. Selain itu, pekerja 

yang penasaran dapat atu tidak BLT subsidi gaji bisa mengecek status penerima. 

 

 

 

JAKARTA - BLT subsidi gaji masih dinantikan waktu pencairannya. Di mana pekerja yang mendapatkan 

notifikasi telah terdaftar sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sesuai dengan tahapan 

penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian 

Ketenagakerjaan.Pekerja yang tidak mendapatkan notifikasi tentu tidak terdaftar sebagai calon penerima 

BSU. Hal ini karena tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima BSU sesuai dengan Permenaker 

Nomor 16 Tahun 2021. Namun ada juga pekerja yang sudah mendapatkan notifikasi yang sama, tapi data 

belum masuk dalam tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada 

Kementerian Ketenagakerjaan.Selanjutnya, pekerja mendapatkan notifikasi apabila dana BSU telah 

tersalurkan ke rekening baru. Rekening baru adalah rekening yang dibuatkan di salah satu Bank Himbara 

(Mandiri, BRI, BNI, BTN). Jika tidak memiliki rekening di Bank tersebut. Pekerja diharapkan segera 

melakukan aktivasi rekening baru agar dapat mencairkan dana BSU.Begitu juga jika 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.Selain itu, pekerja yang penasaran dapat atu tidak BLT subsidi gaji bisa 

mengecek status penerima. Kunjungi website kemnaker.go.id, lalu daftar akun. 
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Title BSU Tahun 2022 Kapan Cair? Berikut Info Terbaru hingga Bakal 

Diberikan pada 8,8 Juta Pekerja 

Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 03 June 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tribunnews.com/nasional/2022/06/03/bsu-tahun-2022-kapan-cair-berikut-

info-terbaru-hingga-bakal-diberikan-pada-88-juta-pekerja 

Summary Pemerintah kembali memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk 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. Adapun, besaran dana BSU tahun 2022 yang akan didapatkan 

sebesar Rp 1 juta per penerima. 

 

 

 

Pemerintah kembali memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja di tahun 2022.Nantinya, 

BSU akan diberikan kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta.Tahun ini, pemerintah telah 

menyiapkan anggaran sebesar Rp 8,8 triliun untuk 8,8 juta orang pekerja/buruh.BSU akan dicairkan 

secara bertahap dan besaran BSU yang akan disalurkan sebesar Rp 1 juta per penerima.Kapan BSU 

Cair?Awalnya, subsidi gaji untuk pekerja akan cair di bulan April 2022.Namun hingga kini, program 

bantuan tersebut belum kunjung cair.Dikutip dari Kompas.com, Staf Khusus Menaker, Dita Indah Sari 

mengatakan, pencairan BSU 2022 harus menunggu aturannya selesai.Hingga saat ini, regulasi tersebut 

masih disusun dan masih membutuhkan waktu untuk selesai.Hal itu lantaran di dalam regulasi tersebut 

harus diatur mengenai kriteria penerima BSU.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 
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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.Status Calon Penerima Bantuan Subsidi Gaji/UpahKriteria Pekerja Penerima BSU Tahun 2022Ida 

Fauziyah, dalam Instagram @kemnaker, menyatakan beberapa kriteria penerima BSU sementara pada 

tahun ini sebagai berikut:- Pekerja/buruh yang memiliki upah di bawah Rp 3,5 juta;- Basis data penerima 

BSU juga masih menggunakan data pekerja/buruh peserta BPJS Ketenagakerjaan;Tahapan Penyaluran 

BSU- BP Jamsostek melakukan verifikasi sesuai dengan kriteria Permenaker RI No. 16 Tahun 2021;- 

Selanjutnya, BP Jamsostek melakukan validasi data administrasi dan pembayaran BSU;- Setelah selesai 

memverifikasi, pembayaranBSU akan disalurkan ke rekening pekerja melalui Bank Himbara, seperti Bank 

BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BTN.Sementara, untuk pekerja di Provinsi Aceh akan diproses 

melalui BSI (Bank Syariah Indonesia).Cek Status Penerima BSU Melalui Laman BPJS Ketenagakerjaan- 

Login ke laman bpjsketenagakerjaan.go.id;- Pilih menu Cek Status Calon Penerima BSU;- Kemudian 

masukkan NIK, nama lengkap serta tanggal lahir pada kolom yang tersedia;- Ceklis kode captcha lalu klik 

Lanjutkan.Jika lolos verifikasi, akan muncul keterangan seperti berikut ini:"Anda lolos verfikasi dan 

validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk verifikasi 

selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker.""Proses verfikasi dan validasi dilakukan sesuai dengan 

Permenaker Nomor 16 tahun 2021."bantuan subsidi gaji tahun 
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Title BLT Subsidi Gaji Cair, Segera Aktivasi Rekening Himbara Bagi yang 

Belum Punya 

Author Feby Novalius 

Media Okezone Reporter  

Date 03 June 2022 Tone Negative 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/06/02/320/2604410/blt-subsidi-gaji-cair-segera-

aktivasi-rekening-himbara-bagi-yang-belum-punya 

Summary Rekening baru adalah rekening yang dibuatkan di salah satu Bank Himbara (Mandiri, BRI, 

BNI, BTN). Di mana pekerja yang mendapatkan notifikasi telah terdaftar sebagai calon 

penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sesuai dengan tahapan penyerahan data calon 

penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Begitu juga 

jika 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. Selain itu, pekerja 

yang penasaran dapat atu tidak BLT subsidi gaji bisa mengecek status penerima. 

 

BLT subsidi gaji masih dinantikan waktu pencairannya. Di mana pekerja yang mendapatkan notifikasi 

telah terdaftar sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sesuai dengan tahapan penyerahan 

data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.Pekerja yang 

tidak mendapatkan notifikasi tentu tidak terdaftar sebagai calon penerima BSU. Hal ini karena tidak 

memenuhi persyaratan sebagai penerima BSU sesuai dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2021.Namun 

ada juga pekerja yang sudah mendapatkan notifikasi yang sama, tapi data belum masuk dalam tahapan 

penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian 

Ketenagakerjaan.Selanjutnya, pekerja mendapatkan notifikasi apabila dana BSU telah tersalurkan ke 

rekening baru. Rekening baru adalah rekening yang dibuatkan di salah satu Bank Himbara (Mandiri, BRI, 

BNI, BTN).Jika tidak memiliki rekening di Bank tersebut. Pekerja diharapkan segera melakukan aktivasi 

rekening baru agar dapat mencairkan dana BSU.Begitu juga jika 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.Selain itu, pekerja yang penasaran dapat atu tidak BLT subsidi gaji bisa mengecek status 

penerima. Kunjungi website kemnaker.go.id, lalu daftar akun.Apabila belum memiliki akun, maka pekerja 

harus melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun. Aktivasi akun dengan menggunakan kode 

OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone Anda.Login ke dalam akun dan lengkapi profil seperti 

biodata diri berupa foto, tentang Anda, status pernikahan dan tipe lokasi.Cek Pemberitahuan, setelah itu 

akan mendapatkan notifikasi. 
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Title VIRAL : BSU Tahun 2022 Kapan Cair? Berikut Info Terbaru hingga 

Bakal Diberikan pada 8,8 Juta Pekerja 

Author Name 

Media Tugunews.com Reporter  

Date 03 June 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tugunews.com/39754/BSU-Tahun-2022-Kapan-Cair-Berikut-Info-Terbaru-

hingga-Bakal-Diberikan-pada-8-8-Juta-Pekerja 

Summary Pemerintah kembali memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk 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. Adapun, besaran dana BSU tahun 2022 yang akan didapatkan 

sebesar Rp 1 juta per penerima. 

 

 

 

Pemerintah kembali memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja di tahun 2022. Nantinya, 

BSU akan diberikan kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta. Tahun ini, pemerintah telah 

menyiapkan anggaran sebesar Rp 8,8 triliun untuk 8,8 juta orang pekerja/buruh.BSU akan dicairkan 

secara bertahap dan besaran BSU yang akan disalurkan sebesar Rp 1 juta per penerima. Awalnya, subsidi 

gaji untuk pekerja akan cair di bulan April 2022. Namun hingga kini, program bantuan tersebut belum 

kunjung cair. Dikutip dari Kompas.com, Staf Khusus Menaker, Dita Indah Sari mengatakan, pencairan BSU 

2022 harus menunggu aturannya selesai.Hingga saat ini, regulasi tersebut masih disusun dan masih 

membutuhkan waktu untuk selesai. Hal itu lantaran di dalam regulasi tersebut harus diatur mengenai 

kriteria penerima BSU. 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 
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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 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 UPDATE : BSU Tahun 2022 Kapan Cair? Berikut Info Terbaru 

hingga Bakal Diberikan pada 8,8 Juta Pekerja 

Author An'Im Solahuddin 

Media Ninopedia Reporter  

Date 03 June 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ninopedia.com/39754/BSU-Tahun-2022-Kapan-Cair-Berikut-Info-Terbaru-

hingga-Bakal-Diberikan-pada-8-8-Juta-Pekerja 

Summary Pemerintah kembali memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk 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. Adapun, besaran dana BSU tahun 2022 yang akan didapatkan 

sebesar Rp 1 juta per penerima. 

 

 

 

Pemerintah kembali memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja di tahun 2022. Nantinya, 

BSU akan diberikan kepada pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta. Tahun ini, pemerintah telah 

menyiapkan anggaran sebesar Rp 8,8 triliun untuk 8,8 juta orang pekerja/buruh.BSU akan dicairkan 

secara bertahap dan besaran BSU yang akan disalurkan sebesar Rp 1 juta per penerima. Awalnya, subsidi 

gaji untuk pekerja akan cair di bulan April 2022. Namun hingga kini, program bantuan tersebut belum 

kunjung cair. Dikutip dari Kompas.com, Staf Khusus Menaker, Dita Indah Sari mengatakan, pencairan BSU 

2022 harus menunggu aturannya selesai.Hingga saat ini, regulasi tersebut masih disusun dan masih 

membutuhkan waktu untuk selesai. Hal itu lantaran di dalam regulasi tersebut harus diatur mengenai 

kriteria penerima BSU. 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 
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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 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 Dialog antara Pengusaha dan Buruh Didorong Lebih Intens Author _noname 

Media Kompas.id Reporter  

Date 03 June 2022 Tone Neutral 

Link http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/06/02/dialog-antara-pengusaha-dan-buruh-

didorong-lebih-intens 

Summary Dialog yang ideal tak hanya sekadar antara serikat buruh dan manajemen. Metode 

penyelesaian perselisihan yang paling banyak ditempuh adalah mediasi (melibatkan pihak 

ketiga yang netral, biasanya diwakili petugas mediator dinas ketenagakerjaan) ketimbang 

perundingan bipartit (dialog sosial antara pekerja dan perusahaan). Namun, bukan sekadar 

antara pekerja/serikat pekerja dan manajemen perusahaan, melainkan melibatkan pemilik 

perusahaan secara langsung. Kita harus mengampanyekan agar pemilik perusahaan juga siap 

berdialog, menyiapkan tempat, dan membuka diri untuk mendengar apa yang disampaikan 

karyawan," kata Eddy dalam seminar daring yang diadakan Asosiasi Pengusaha Indonesia 

(Apindo). 

 

Untuk mewujudkan hubungan industrial yang kondusif, pengusaha dan pekerja perlu mengintensifkan 

dialog sosial, melepas rasa curiga, dan bernegosiasi secara terbuka. Dialog yang ideal tak hanya sekadar 

antara serikat buruh dan manajemen. Pemilik perusahaan juga dituntut turun tangan dan berkomunikasi 

dengan buruh secara transparan.Berdasarkan catatan Pusat Data dan Informasi Badan Perencanaan dan 

Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada periode 2017-2021, kasus perselisihan 

hubungan industrial yang paling banyak terjadi adalah menyangkut pemenuhan hak normatif pekerja 

serta pemutusan hubungan kerja (PHK).Metode penyelesaian perselisihan yang paling banyak ditempuh 

adalah mediasi (melibatkan pihak ketiga yang netral, biasanya diwakili petugas mediator dinas 

ketenagakerjaan) ketimbang perundingan bipartit (dialog sosial antara pekerja dan perusahaan). Opsi 

cara lainnya, seperti konsiliasi, arbitrasi, dan pengadilan hubungan industrial, lebih jarang dipakai.Sebagai 

gambaran, pada 2021, dari total 1.296 kasus yang diselesaikan, 755 kasus diatasi lewat mediasi, dan 

hanya 411 kasus melalui bipartit. Tahun 2020, dari total 1.222 kasus, 992 kasus ditangani lewat mediasi 

dan 216 kasus lewat bipartit. Tahun 2019, dari total 2.009 kasus, 1.218 kasus dirampungkan lewat 

mediasi dan 752 kasus lewat bipartit.Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy 

Widjanarko, Kamis (2/6/2022), mengatakan, sistem dialog sosial yang intensif perlu dibangun untuk 

mendorong hubungan bipartit yang lebih kondusif. Namun, bukan sekadar antara pekerja/serikat pekerja 

dan manajemen perusahaan, melainkan melibatkan pemilik perusahaan secara langsung."Kalau ada 

unjuk rasa, pemilik perusahaan jangan mundur, justru harus jadi yang pertama menemui pekerja. Kita 

harus mengampanyekan agar pemilik perusahaan juga siap berdialog, menyiapkan tempat, dan 

membuka diri untuk mendengar apa yang disampaikan karyawan," kata Eddy dalam seminar daring yang 

diadakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).Menurut dia, dalam kacamata industri padat karya, 

pekerja adalah aset utama yang perlu dijaga. Kalau hubungan pengusaha dengan pekerja bermasalah, 

dampaknya akan mengganggu kinerja produktivitas dan membuat perusahaan tidak bisa berkompetisi di 

pasar. Ujung-ujungnya, pengusaha semakin sulit memenuhi hak-hak pekerja.Senada, Hotma Rosa Lubis, 

perwakilan serikat pekerja di PT Tritunggal Sentra Buana (bergerak di sektor perkebunan sawit), 

mengatakan, dialog yang terbuka antara pekerja dan pemilik perusahaan menjadi kunci untuk 

mendorong kesejahteraan buruh. Selama ini, perundingan bipartit kerap hanya berlangsung antara 
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pekerja atau perwakilan serikat dengan manajemen selaku representasi pemilik.Pola dialog seperti itu 

tidak efektif karena perwakilan manajemen ujung-ujungnya tetap tidak bisa mengambil keputusan dan 

perlu melapor ke pemilik perusahaan. Perselisihan pun menjadi berkepanjangan. Kesediaan untuk 

berdialog secara terbuka juga tidak selalu muncul, baik di kalangan pengusaha maupun buruh, karena 

masih ada rasa saling curiga dan rasa takut."Ini pintu gerbangnya. Dialog sosial jangan melulu hanya di 

tataran pekerja dan manajemen, tetapi kita dekatkan dengan owner. Toh, manajemen ujung-ujungnya 

tetap harus mengadu ke owner," katanya.Peran pemerintahWakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo 

Aloysius Budi Santoso mengatakan, pada praktiknya, kepentingan pengusaha dan pekerja kerap tidak 

sejalan. Ada kalanya pengusaha ingin meraup keuntungan sebesar-besarnya sehingga menekan hak 

pekerja atau pekerja menuntut terlalu berlebihan dan mengancam pengusaha.Menurut dia, perusahaan 

yang berjalan dengan fondasi hubungan industrial yang sarat konflik seperti itu tidak akan bisa 

berkompetisi di pasar. "Kepentingan pengusaha adalah produktivitas dan profit, sementara karyawan 

butuh sejahtera. Makanya, kuncinya hanya satu, yaitu berdialog untuk mencapai titik di mana bisnis 

tumbuh dan pekerja sejahtera," katanya.Deputi Bidang Program Konfederasi Serikat Buruh Seluruh 

Indonesia (KSBSI) Markus Sidauruk menambahkan, agar dialog sosial berjalan mulus, peran pemerintah 

sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi kebutuhan buruh dan pengusaha yang berbeda-beda. Apalagi, 

selain kepentingan yang berbeda, ada pula relasi kuasa yang timpang antara keduanya."Pemerintah bisa 

berperan melalui menyediakan ketentuan regulasi, perangkat hukum, supaya serikat buruh dan 

perusahaan bisa berdialog. Payung hukum dan kelembagaan ini perlu diciptakan karena selama ini 

regulasi yang ada belum memadai untuk mendorong dialog yang aktif dan kondusif," katanya.Pembinaan 

bagi pekerja dan serikat pekerja untuk meningkatkan kemampuan bernegosiasi dan berkomunikasi pun 

menjadi aspek penting yang perlu disiapkan oleh pengurus serikat buruh. Sebab, tanpa itu, dialog dan 

negosiasi tidak akan berjalan seimbang. "Cara berkomunikasi, cara penyampaian, juga perlu diperhatikan 

untuk menjaga alur dialog tetap kondusif," ujar Markus.Menurut Direktur Kelembagaan dan Pencegahan 

Perselisihan Hubungan Industrial Kemenaker Heru Widianto, tahun ini pemerintah telah mencanangkan 

program Sembilan Lompatan Ketenagakerjaan. Salah satu program di dalamnya adalah visi hubungan 

industrial yang baru. Untuk mendorong pola hubungan industrial yang baru ini berjalan, akan dilakukan 

evaluasi dan penilaian secara berkala."Ada beberapa indikator yang akan dinilai. Perusahaan yang 

hubungan industrialnya bagus akan mendapat sertifikasi hijau, yang tidak bagus akan mendapat 

sertifikasi merah dan kuning. Ini akan membantu memetakan juga dalam konteks iklim berusaha menarik 

investasi, sektor mana saja yang hijau, merah, dan kuning," kata Heru. 
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Title BSU 2022 Sudah Cair? Pekerja Bisa Dapatkan BLT Subsidi Gaji 

Rp1 Juta usai Login ke Link Berikut Ini 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 03 June 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094632766/bsu-2022-sudah-cair-pekerja-

bisa-dapatkan-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-usai-login-ke-link-berikut-ini 

Summary Terkait penyaluran BSU 2022 ini, informasi terbaru dari Kemenaker masih sama, yakni bahwa 

BLT subsidi gaji untuk pekerja ini belum bisa disalurkan. Informasi simpang siur terkait 

pencairan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 banyak beredar di tengah masyarakat. 

Setelah sebelumnya gagal cair di bulan April, Kemenaker hingga saat ini belum memberikan 

waktu pasti BSU 2022 akan cair. Kemenaker menjawab dan menegaskan soal banyaknya 

pertanyaan seperti 'BSU 2022 sudah cair?' lewat keterangan tertulis di media sosial 

resminya. 

 

 

 

BSU 2022 sudah cair? Simak penjelasan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait jadwal 

pencairan BLT subsidi gaji bagi pekerja.Informasi simpang siur terkait pencairan Bantuan Subsidi Upah 

atau BSU 2022 banyak beredar di tengah masyarakat.Setelah sebelumnya gagal cair di bulan April, 

Kemenaker hingga saat ini belum memberikan waktu pasti BSU 2022 akan cair.Namun, tak jarang 

informasi beredar yang mengatakan bahwa BSU tahun ini sudah cair.Terkait penyaluran BSU 2022 ini, 

informasi terbaru dari Kemenaker masih sama, yakni bahwa BLT subsidi gaji untuk pekerja ini belum bisa 

disalurkan.Kemenaker menjawab dan menegaskan soal banyaknya pertanyaan seperti 'BSU 2022 sudah 

cair?' lewat keterangan tertulis di media sosial resminya.Dalam keterangannya, dijelaskan bahwa BSU 

2022 belum disalurkan lantaran pemerintah masih harus menyiapkan sejumlah hal.Selain harus 

merampungan regulasi teknis pelaksanaannya, pemerintah juga harus mengajukan dan merevisi 

anggaran bersama Kementerian Keuangan. 
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Title Mengenal BPJS Ketenagakerjaan Syariah yang Sudah Ada 

di Aceh 

Author Taufieq Renaldi 

Arfiansyah 

Media Kompas Reporter  

Date 03 June 2022 Tone Neutral 

Link http://www.kompas.com/tren/read/2022/06/03/063000265/mengenal-bpjs-

ketenagakerjaan-syariah-yang-sudah-ada-di-aceh 

Summary "Pada klaster Industri Keuangan Syariah, opsi layanan Syariah peserta BPJS Ketenagakerjaan 

sudah dimulai implementasinya di Provinsi Aceh," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani 

Indrawati di laman BJPS Ketenagakerjaan, Senin (30/5/2022). Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah mengapresiasi BPJS Ketenagakerjaan yang menghadirkan layanan Syariah di Aceh. 

"Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan selaku Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja dapat memberikan layanan jaminan sosial berbasis syariah dalam menjamin 

perlindungan sosial masyarakat pekerja di Provinsi Aceh," kata Ida, dikutip dari Kompas.com, 

Rabu (17/11/2021). Dengan kehadiran Layanan Syariah ini, Ida meminta, jajaran BPJS 

Ketenagakerjaan khususnya di Provinsi Aceh untuk dapat memberikan layanan yang lebih 

optimal. 

 

Provinsi Aceh telah menerapkan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 

berbasis Syariah."Pada klaster Industri Keuangan Syariah, opsi layanan Syariah peserta BPJS 

Ketenagakerjaan sudah dimulai implementasinya di Provinsi Aceh," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani 

Indrawati di laman BJPS Ketenagakerjaan, Senin (30/5/2022).Nantinya, layanan BPJS Ketenagakerjaan 

Syariah akan dikembangkan di beberapa provinsi lainnya, seperti Sumatera Barat, Riau, dan Jawa 

Barat.Hal ini juga akan mendukung Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang akan 

diperluas hingga ke setiap daerah.Sri Mulyani menyebut jika komite daerah ekonomi syariah yang sudah 

dan akan dibentuk dapat mempercepat dukungan untuk layanan ketenagakerjaan.Mengenal layanan 

syariah BPJS Ketenagakerjaan:1. Pengembangan layanan sistem jaminan sosial nasionalMenteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengapresiasi BPJS Ketenagakerjaan yang menghadirkan layanan Syariah 

di Aceh.Program tersebut bukanlah program baru atau tambahan BPJS Ketenagakerjaan, namun 

merupakan pengembangan dari layanan sistem jaminan sosial nasional.Layanan syariah ini tetap 

mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan sistem jaminan sosial nasional."Oleh karena itu, 

BPJS Ketenagakerjaan selaku Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dapat memberikan 

layanan jaminan sosial berbasis syariah dalam menjamin perlindungan sosial masyarakat pekerja di 

Provinsi Aceh," kata Ida, dikutip dari Kompas.com, Rabu (17/11/2021).Selain itu, lewat Layanan Syariah 

juga akan memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.Dengan kehadiran Layanan Syariah 

ini, Ida meminta, jajaran BPJS Ketenagakerjaan khususnya di Provinsi Aceh untuk dapat memberikan 

layanan yang lebih optimal."Semoga dengan tersedianya Layanan Syariah Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan di Provinsi Aceh, ini bisa menjadi acuan bagi penyelenggaraan layanan syariah di masa 

mendatang," ungkap Ida.2. Menggunakan "Wakala Bi Al-Ujrah"Direktur Perencanaan Strategis dan TI 

BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro mengungkapkan jika Layanan Syariah tersebut 

menggunakan "Wakalah Bi Al-Ujrah"."Artinya, akad antara Perserta sebagai Pemberi Kuasa (Muwakkil) 

dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Penerima Kuasa (Wakil) untuk mengelola dana iuran peserta 

meliputi kegiatan administrasi, pengelolaan risiko, pengembangan dana dan/atau investasi dan kegiatan 
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terkait lainnya," kata Pramudya, dikutip dari Antara, Rabu (17/11/2021).Pramudya mengatakan Layanan 

Syariah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan akan diberlakukan pada program-program berikut 

ini:Jaminan Hari Tua (JHT) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Jaminan Kematian (JKM) Jaminan Pensiun (JP) 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)Layanan Syariah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ini dimulai 

sejak 17 November 2021 di sembilan Kantor Cabang di Provinsi Aceh.Untuk saldo awal JHT pada layanan 

syariah Program JHT per 1 Januari 2022 akan berasal dari saldo JHT Perserta pada 2021."Layanan Syariah 

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Aceh ini menjadi titik awal terselenggaranya layanan syariah 

BPJS Ketenagakerjaan," ujar Pramudya.3. Prinsip gotong royongSaat ini, proses bisnis BPJS 

Ketenagakerjaan telah sesuai dengan prinsip filosofis syariah. 
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Title Info Terbaru Bantuan Subsidi Upah, Simak Selengkapnya Waktu 

Pencairan dan Apa Saja Kriteria Penerima 

Author _noname 

Media Tribun News Manado Reporter  

Date 03 June 2022 Tone Positive 

Link http://manado.tribunnews.com/2022/06/03/info-terbaru-bantuan-subsidi-upah-simak-

selengkapnya-waktu-pencairan-dan-apa-saja-kriteria-penerima 

Summary "Anda lolos verfikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan 

Subsidi Upah (BSU), untuk verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker." Kabar 

terbaru Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022. Berikut info terkini waktu pencairan dan apa saja 

kriteria bagi penerima. BSU akan dicairkan secara bertahap dan besaran BSU yang akan 

disalurkan sebesar Rp 1 juta per penerima. 

 

 

 

Kabar terbaru Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022.Berikut info terkini waktu pencairan dan apa saja kriteria 

bagi penerima.Salah satu syarat penerima BSU adalah pekerja dengan gaji di bawah Rp 3.5 

Juta.Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 8,8 triliun untuk 8,8 juta orang pekerja/buruh 

untuk tahun 2022.BSU akan dicairkan secara bertahap dan besaran BSU yang akan disalurkan sebesar Rp 

1 juta per penerima.Awalnya, subsidi gaji untuk pekerja akan cair di bulan April 2022.Namun hingga kini, 

program bantuan tersebut belum kunjung cair.Dikutip dari Kompas.com, Staf Khusus Menaker, Dita 

Indah Sari mengatakan, pencairan BSU 2022 harus menunggu aturannya selesai.Hingga saat ini, regulasi 

tersebut masih disusun dan masih membutuhkan waktu untuk selesai.Hal itu lantaran di dalam regulasi 

tersebut harus diatur mengenai kriteria penerima BSU.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 
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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 menggunakan data pekerja/buruh peserta BPJS Ketenagakerjaan;Tahapan Penyaluran 

BSUBP Jamsostek melakukan verifikasi sesuai dengan kriteria Permenaker RI No. 16 Tahun 

2021;Selanjutnya, BP Jamsostek melakukan validasi data administrasi dan pembayaran BSU;Setelah 

selesai memverifikasi, pembayaranBSU akan 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 BSILogin 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."Anda lolos verfikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon 

penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh 

Kemnaker.""Proses verfikasi dan validasi dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 16 tahun 2021." 

Tribunnews.com 
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Title Seruan Elon Musk yang Wajibkan Karyawan Tesla Kembali Bekerja 

di Kantor Ditentang Serikat Pekerja di Jerman 

Author _noname 

Media Voi Reporter  

Date 03 June 2022 Tone Negative 

Link http://voi.id/teknologi/174739/seruan-elon-musk-yang-wajibkan-karyawan-tesla-kembali-

bekerja-di-kantor-ditentang-serikat-pekerja-di-jerman 

Summary Permintaan Elon Musk agar karyawan Tesla berhenti "menelepon" dan kembali ke kantor 

dan bekerja, mendapat perhatian singkat dari serikat pekerja terbesar di Jerman pada Kamis, 

2 Juni. Tesla mempekerjakan sekitar 4.000 orang di Jerman dan berencana untuk 

memperluas tenaga kerja menjadi 12.000. "Siapa pun yang tidak setuju dengan tuntutan 

sepihak seperti itu dan ingin melawannya memiliki dukungan dari serikat pekerja di belakang 

mereka di Jerman, sesuai hukum," kata Birgit Dietze, pemimpin distrik untuk IG Metall di 

Berlin-Brandenburg-Sachsen, seperti dikutip Reuters. Karyawan di pabrik Tesla di 

Gruenheide, Jerman, memilih 19 orang untuk dewan pekerja pertamanya pada bulan 

Februari. Kepala eksekutif Tesla ini membuat perdebatan dengan memberi tahu staf di 

pabrik mobil listrik itu bahwa karyawan harus segera ngantor setidaknya 40 jam seminggu 

atau mengundurkan diri. 

 

 

 

Permintaan Elon Musk agar karyawan Tesla berhenti "menelepon" dan kembali ke kantor dan bekerja, 

mendapat perhatian singkat dari serikat pekerja terbesar di Jerman pada Kamis, 2 Juni. Kepala eksekutif 

Tesla ini membuat perdebatan dengan memberi tahu staf di pabrik mobil listrik itu bahwa karyawan 

harus segera ngantor setidaknya 40 jam seminggu atau mengundurkan diri.Serikat pekerja IG Metall di 

Berlin-Brandenburg-Sachsen, tempat pabrik Tesla berada, mengatakan akan mendukung setiap 

karyawan yang menentang ultimatum Musk. Tesla mempekerjakan sekitar 4.000 orang di Jerman dan 

berencana untuk memperluas tenaga kerja menjadi 12.000."Siapa pun yang tidak setuju dengan tuntutan 

sepihak seperti itu dan ingin melawannya memiliki dukungan dari serikat pekerja di belakang mereka di 

Jerman, sesuai hukum," kata Birgit Dietze, pemimpin distrik untuk IG Metall di Berlin-Brandenburg-

Sachsen, seperti dikutip Reuters.Karyawan di pabrik Tesla di Gruenheide, Jerman, memilih 19 orang 

untuk dewan pekerja pertamanya pada bulan Februari. Ini membedakan pabrik itu dari pabrik lainnya 

yang dijalankan oleh Tesla yang tidak memiliki perwakilan serikat pekerja, yang selama ini ditentang keras 
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oleh Musk.Beberapa pekerja tersebut merupakan bagian dari IG Metall yang mewakili pekerja di seluruh 

perusahaan otomotif dan sektor industri lainnya.Di Jerman saat ini tidak ada undang-undang yang 

mengatur hak untuk bekerja dari rumah tetapi kementerian tenaga kerja sedang membuat kebijakan 

yang akan meningkatkan fleksibilitas bagi pekerja. Banyak pengusaha besar, termasuk pembuat mobil, 

telah menganut model kerja hibrida setelah pandemi virus COVID-19 yang memaksa perusahaan 

membuat kebijakan work from home."Kami memiliki pandangan yang berbeda secara fundamental 

dalam menciptakan lingkungan kerja yang menarik, dan mendukung pemberdayaan dan tanggung jawab 

pribadi dalam tim kami untuk menyeimbangkan rasio pekerjaan seluler (WFH) dan tatap muka," kata 

Gunnar Kilian, anggota dewan Volkswagen yang bertanggung jawab untuk divisi sumber daya 

manusia.Produsen mobil mewah BMW dan Mercedes-Benz juga menggemakan pandangan itu ketika 

ditanya tentang ultimatum Musk."Pekerjaan hybrid adalah model kerja masa depan . bentuk yang 

berbeda dimungkinkan, dari mulai kehadiran lengkap (di kantor) hingga kerja jarak jauh," kata juru bicara 

Mercedes-Benz.Musk, yang telah membantu dalam menggeser sektor mobil tradisional ke mobil masa 

depan yang serba listrik, yang telah menjadikan dirinya orang terkaya di dunia dalam prosesnya, secara 

blak-blakan mengkritik perusahaan yang tidak mengharuskan staf mereka untuk kembali bekerja penuh 

waktu."Tentu saja ada perusahaan yang tidak memerlukan ini, tetapi kapan terakhir kali mereka 

mengirimkan produk baru yang hebat? Sudah lama," tulis Musk dalam email. 
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Title Ratusan Pekerja Migran Indonesia Dilarang Berangkat ke 

Malaysia, BP2MI Ungkap Alasannya 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Bekasi Reporter  

Date 03 June 2022 Tone Neutral 

Link http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-124633698/ratusan-pekerja-migran-

indonesia-dilarang-berangkat-ke-malaysia-bp2mi-ungkap-alasannya 

Summary Malaysia sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia, telah bersiap untuk 

menyambut pekerja asing sejak pembukaan kembali pembatasan. Malaysia mengandalkan 

tenaga kerja asing yang sebagian besar berasal dari Indonesia, Bangladesh, dan Nepal. Bukan 

tanpa alasan, pekerjaan di bidang kelapa sawit justru tidak mendapat atensi besar dari warga 

Malaysia. Berkaitan dengan hal itu, Indonesia melarang sekelompok pekerja perkebunannya 

bepergian ke Malaysia. 

 

Malaysia sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia, telah bersiap untuk menyambut 

pekerja asing sejak pembukaan kembali pembatasan.Pencarian tenaga kerja ini adalah upaya untuk 

mendorong sektor yang menghadapi kekurangan pekerja lebih dari 100. 000 orang.Malaysia 

mengandalkan tenaga kerja asing yang sebagian besar berasal dari Indonesia, Bangladesh, dan 

Nepal.Bukan tanpa alasan, pekerjaan di bidang kelapa sawit justru tidak mendapat atensi besar dari 

warga Malaysia.Berkaitan dengan hal itu, Indonesia melarang sekelompok pekerja perkebunannya 

bepergian ke Malaysia.Dilansir PikiranRakyat-Bekasi.com dari The Star pada Kamis, 2 Juni 2022, hal ini 

disebabkan karena perekrut tidak mengikuti prosedur yang benar.Kepala Badan Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia juga menyebut para pekerja dari Indonesia tidak memiliki visa yang tepat."(Pihak 

berwenang) tidak bisa melakukan orientasi pra keberangkatan karena visa tidak sesuai undang-undang," 

kata kepala BP2MI Benny Rhamdani dalam pengarahan, Kamis 2 Juni 2022.Badan Perlindungan Pekerja 

Migran Indonesia (BP2MI), mencatat 125 dari 148 pekerja yang berencana berangkat Minggu ini belum 

memiliki visa untuk pekerja Malaysia, sementara sisanya memiliki masalah dokumen lainnya.Lembaga 

tersebut telah berkoordinasi dengan Kementerian tenaga kerja Indonesia. Kemnaker meminta BP2MI 

untuk melakukan orientasi pra-keberangkatan meskipun ada masalah visa.Keberangkatan pekerja 

migran Indonesia juga bergantung pada hasil orientasi yang telah dilaksanakan.Aksi pemerintah 

Indonesia melarang pekerja untuk merantau ke Malaysia membuat kekhawatiran Negeri Jiran akan krisis 

tenaga kerja.Sementara itu, Indonesia dan Malaysia pada bulan April menandatangani kesepakatan 

untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran rumah tangga setelah pertemuan antara para 

pemimpin dua negara tersebut di Jakarta.Benny mengatakan memiliki dokumen kerja yang layak penting 

untuk membantu melindungi hak-hak mereka di Malaysia. Di mana dia mengatakan undang-undang 

perlindungan pekerja migran 'masih lemah'. 
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Title Pekerja Terima Tanda Ini Pasti Dapat BSU BPJS Ketenagakerjaan 

2022 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 03 June 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773519278/pekerja-terima-tanda-ini-pasti-

dapat-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022 

Summary Berikut tiga tanda pekerja pasti dapat BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022. Bantuan Subsidi 

Upah atau BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 merupakan program yang dijalankan Kemnaker 

dengan tujuan membantu pekerja yang terimbas pandemi Covid-19. Diketahui, kriteria 

pekerja penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta. 

Lalu seperti apa tiga tanda yang diterima pekerja pasti dapat BSU BPJS Ketenagakerjaan 

2022?. 

 

Berikut tiga tanda pekerja pasti dapat BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022.Bantuan Subsidi Upah atau BSU 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 merupakan program yang dijalankan Kemnaker dengan tujuan membantu 

pekerja yang terimbas pandemi Covid-19.Diketahui, kriteria pekerja penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 

2022 yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta.Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp8,8 triliun dengan alokasi bantuan penerima sebesar 

Rp1 juta.Lalu seperti apa tiga tanda yang diterima pekerja pasti dapat BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022?1. 

Status Terdaftar di situs Kemnaker:"Hai (nama Anda), Anda terdaftar sebagai calon penerima BSU 2021. 

Mohon bersabar menunggu informasi selanjutnya."2. Status Terdaftar di situs BPJS 

Ketenagakerjaan:"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." 
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Title Kapan Pengumuman Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 31? Ini Cara 

Cek Hasil Seleksi di prakerja.go.id 

Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 03 June 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tribunnews.com/nasional/2022/06/03/kapan-pengumuman-seleksi-kartu-

prakerja-gelombang-31-ini-cara-cek-hasil-seleksi-di-prakerjagoid 

Summary Berikut penjelasan mengenai pengumuman seleksi Kartu Prakerja Gelombang 31 lengkap 

dengan cara cek hasil seleksi di prakerja.go.id. Program Kartu Prakerja merupakan program 

pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan berupa bantuan biaya. Diketahui, saat 

ini, pendaftaran Kartu Prakerja telah memasuki gelombang 31. Kapan Pengumuman Seleksi 

Kartu Prakerja Gelombang 31?. Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 31 telah ditutup hari 

Kamis (2/6/2022) kemarin. 

 

 

 

Berikut penjelasan mengenai pengumuman seleksi Kartu Prakerja Gelombang 31 lengkap dengan cara 

cek hasil seleksi di prakerja.go.id.Program Kartu Prakerja merupakan program pengembangan 

kompetensi kerja dan kewirausahaan berupa bantuan biaya.Selain itu, program ini ditujukan untuk 

pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, atau pekerja yang membutuhkan peningkatan 

kompetensi.Diketahui, saat ini, pendaftaran Kartu Prakerja telah memasuki gelombang 31.Apabila lolos, 

peserta wajib mengikuti pelatihan secara online.Adapun peserta Kartu Prakerja yang telah 

menyelesaikan pelatihan pertama akan mendapatkan insentif.Kapan Pengumuman Seleksi Kartu 

Prakerja Gelombang 31?Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 31 telah ditutup hari Kamis (2/6/2022) 

kemarin.Hal tersebut telah diumumkan oleh akun Instagram @prakerja.go.id.Sementara itu, hasil Seleksi 

Kartu Prakerja Gelombang 31 hingga saat ini belum diumumkan oleh pihak Kartu Prakerja.Namun jika 

melihat pada gelombang sebelumnya, waktu pengumuman seleksi Kartu Prakerja adalah 1-2 hari setelah 

gelombang ditutup.Oleh karena itu, untuk mengetahui informasi terbaru mengenai pengumuman hasil 

seleksi Kartu Prakerja Gelombang 31, peserta dapat mengecek akun Instagram @prakerja.go.id.Selain itu 

peserta dapat melihat-lihat kategori dan jenis pelatihan yang akan diambil saat menunggu pengumuman 

hasil seleksi Kartu Prakerja Gelombang 31.Lalu bagaimana cara cek hasil seleksi Kartu Prakerja 

Gelombang 31?Cara Cek Hasil Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 311. Dashboard Prakerja- Login akun 

Kartu Prakerja- Cek pada dashboard- Jika lolos seleksi Gelombang, Anda akan menerima notifikasi 
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kelolosan dan dapat melihat nomor Kartu Prakerja serta saldo yang diterima.- Apabila tidak lolos, Anda 

akan mendapatkan notifikasi pada dashboard "Kamu belum berhasil"Namun, pastikan Anda menonton 

keseluruhan 3 video pada dashboard untuk mengetahui nomor Kartu Prakerja.2. SMS- Pada tanggal 

pengumuman seleksi Gelombang, jika lolos, Anda akan mendapatkan notifikasi melalui SMS.- Notifikasi 

tersebut akan berisi Anda lolos pada gelombang 31.- Namun, pastikan nomor HP yang Anda daftarkan 

aktif.- Apabila tidak lolos, Anda tidak akan mendapatkan SMS pemberitahuanLalu bagaimana cara 

mengikuti pelatihan Kartu Prakerja?Cara Ikut Pelatihan Kartu PrakerjaBerikut cara mengikuti pelatihan 

Kartu Prakerja yang dikutip dari akun Instagram @prakerja.go.id:1. Cek dashboard Prakerja, catat 16 

angka Nomor Kartu Prakerja2. Pastikan saldo pelatihan sudah tersedia3. Gunakan fitur Cari Pelatihan 

untuk mencari pelatihan yang tersedia di Kemnaker, bukalapak, tokopedia, pijar mahir, Pintaria, dan 

Karier.mu.4. Kemudian, cek deskripsi yang mencakup info mengenai harga pelatihan, rating, durasi 

pelatihan, tingkat materi dan juga cara mengajar sebagai pertimbangan sebelum membeli.5. Beli 

pelatihan dan bayar pelatihan dengan Nomor Kartu PrakerjaAdapun batas pembelian pelatihan adalah 

30 hari sejak menerima pengumuman yang ada di dashboard.Para penerima Kartu Prakerja dapat 

memilih jenis pelatihan apa yang dibutuhkan.Jenis pelatihan Kartu Prakerja mulai dari keterampilan 

teknis sampai cara memulai usaha.Berikut Pelatihan yang bisa dipilih:- Cara berjualan secara online- 

Menjadi fotografer- Menguasai aplikasi komputer- Kursus berbagai bahasa- Keterampilan perawatan 

kecantikan- Menjadi pelatih kebugaran- Cara mendapatkan penghasilan dari media sosial- Dll. 
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Title 3 Tanda Pekerja Pasti Dapat BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 03 June 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773519278/3-tanda-pekerja-pasti-dapat-bsu-

bpjs-ketenagakerjaan-2022 

Summary Berikut tiga tanda pekerja pasti dapat BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022. Bantuan Subsidi 

Upah atau BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 merupakan program yang dijalankan Kemnaker 

dengan tujuan membantu pekerja yang terimbas pandemi Covid-19. Diketahui, kriteria 

pekerja penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta. 

Lalu seperti apa tiga tanda yang diterima pekerja pasti dapat BSU BPJS Ketenagakerjaan 

2022?. 

 

Berikut tiga tanda pekerja pasti dapat BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022.Bantuan Subsidi Upah atau BSU 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 merupakan program yang dijalankan Kemnaker dengan tujuan membantu 

pekerja yang terimbas pandemi Covid-19.Diketahui, kriteria pekerja penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 

2022 yang memiliki upah di bawah Rp3,5 juta.Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp8,8 triliun dengan alokasi bantuan penerima sebesar 

Rp1 juta.Lalu seperti apa tiga tanda yang diterima pekerja pasti dapat BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022?1. 

Status Terdaftar di situs Kemnaker:"Hai (nama Anda), Anda terdaftar sebagai calon penerima BSU 2021. 

Mohon bersabar menunggu informasi selanjutnya."2. Status Terdaftar di situs BPJS Ketenagakerjaan: 
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Title Penjelasan Waktu Pencairan BSU Rp 1 Juta, Ini Cara Cek hingga 

Kriteria Penerima Subsidi Gaji 

Author _noname 

Media Tribun Wow Reporter  

Date 03 June 2022 Tone Positive 

Link http://wow.tribunnews.com/2022/06/03/penjelasan-waktu-pencairan-bsu-rp-1-juta-ini-

cara-cek-hingga-kriteria-penerima-subsidi-gaji 

Summary Inilah cara cek status penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT Subsidi gaji Rp 1 juta 

yang akan segera disalurkan pada tahun 2022. Berikut ini 4 cara cek data peserta BPJS 

Ketenagakerjaan yang mungkin menerima Bantuan Subsidi Gaji/Upah Rp 1 juta. BSU dan 

akan diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp 500. 000 per bulan selama dua bulan yang 

dibayarkan sekaligus sebesar Rp 1 juta. Adapun, besaran dana BSU tahun 2022 yang akan 

didapatkan sebesar Rp 1 juta per penerima. 

 

 

 

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

segera disalurkan pada tahun 2022.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.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 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 Kemnaker.Awalnya, subsidi gaji untuk pekerja akan cair di bulan April 

2022.Namun hingga kini, program bantuan tersebut belum kunjung cair.Dikutip dari Kompas.com, Staf 

Khusus Menaker, Dita Indah Sari mengatakan, pencairan BSU 2022 harus menunggu aturannya 

selesai.Hingga saat ini, regulasi tersebut masih disusun dan masih membutuhkan waktu untuk selesai.Hal 

itu lantaran di dalam regulasi tersebut harus diatur mengenai kriteria penerima BSU.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 
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pelaksanaan BSU tahun 2022, mengajukan dan merevisi anggaran bersama Kementerian 

Keuangan.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.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. Peserta aktif program jaminan sosial 

ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan;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. Isi email beserta Password, jika kamu sudah punya 

akun;3. Jika belum punya, klik '"Buat Akun Baru" dan ikuti petunjuk yang tersedia;4. Setelah mempunyai 

akun, masuk ke laman awal;5. Klik tombol "Kartu Digital" dan klik gambar kartu;6. Tunggu hingga muncul 

nama dan data diri peserta yang menunjukkan status aktif atau tidaknya sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan serta nomor rekening.7. Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdaftar akan menerima 

bantuan saat BSU disalurkan oleh Kemnaker.1. Buka laman bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id;2. Pada 

halaman utama, cari bagian ;3. Masukkan nomor KTP-mu;4. Masukkan nama lengkap;5. Masukkan 

tanggal lahir;6. Kemudian, klik ;7. Klik ;8. Tunggu beberapa saat hingga muncul apakah kamu terdaftar 

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

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

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

dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 16 tahun 2021.Jika tidak terdaftar maka akan muncul 

notifikasi Mohon maaf, data tidak ditemukan.Namun, jika datamu masih dalam tahap verifikasi, maka 

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

16 tahun 2021."1. Masuk ke laman kemnaker.go.id;2. Jika kamu belum punya akun, buat akun terlebih 

dahulu;3. Jika kamu sudah punya akun, silakan login ke akunmu;4. 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. 
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Title Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 31 Telah Ditutup, Simak 

Cara Cek Hasilnya di prakerja.go.id 

Author _noname 

Media Tribun News Jakarta Reporter  

Date 03 June 2022 Tone Neutral 

Link http://jakarta.tribunnews.com/2022/06/03/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-31-

telah-ditutup-simak-cara-cek-hasilnya-di-prakerjagoid 

Summary Seleksi pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 31 telah ditutup pada Kamis, (2/6/2022). 

Informasi tersebut diketahui melalui akun Instagram resmi @prakerja.go.id. "Pukul 13.00 

WIB hari ini (kemarin) Gelombang 31 resmi ditutup," tulis akun Instagram Kartu Prakerja. 

Berikut cara cek hasil seleksi Kartu Prakerja gelombang 31 dirangkum TribunJakarta:. SMS 

diberikan saat tanggal pengumuman seleksi masing-masing gelombang. 

 

 

 

Seleksi pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 31 telah ditutup pada Kamis, (2/6/2022).Informasi 

tersebut diketahui melalui akun Instagram resmi @prakerja.go.id"Pukul 13.00 WIB hari ini (kemarin) 

Gelombang 31 resmi ditutup," tulis akun Instagram Kartu Prakerja.Berikut cara cek hasil seleksi Kartu 

Prakerja gelombang 31 dirangkum TribunJakarta:Kamu bisa secara berkala mengecek dashboard di 

laman Kartu Prakerja, dengan login menggunakan akun masing-masing.Jika dinyatakan lolos, nomor 

Kartu Prakerja akan tertera dan muncul status saldo pada dashboard akun.Sedangkan jika tidak lolos, 

akan mendapatkan notifikasi pada dashboard dengan keterangan "Kamu Belum Berhasil".Untuk dapat 

melihat nomor Kartu Prakerja, kamu perlu menonton 3 video yang telah disediakan.Video tersebut berisi 

informasi dasar mengenai Kartu Prakerja, mulai dari mengenali tantangan di dunia kerja sampai 

penjelasan manfaat Kartu Prakerja."Kamu juga tidak dapat menutup video jika belum selesai menonton 

atau mempercepat laju video. Apabila kamu mengalami kendala saat menonton video, kamu dapat 

menghubungi kami di Formulir Pengaduan," bunyi tulisan dalam laman resmi Kartu Prakerja.Pelaksana 

Prakerja akan mengirimkan notifikasi melalui SMS kepada peserta yang dinyatakan lolos.Pemberitahuan 

SMS ini dikirimkan ke nomor telepon yang digunakan saat membuat akun.Untuk itu pastikan nomor yang 

Anda masukkan ketika mendaftar telah benar dan masih aktif.SMS diberikan saat tanggal pengumuman 

seleksi masing-masing gelombang.Jika pendaftar mendapatkan pemberitahuan lolos, maka dapat 

mengikuti langkah selanjutnya sesuai petunjuk yang ada. Namun, jika tidak lolos, jangan berkecil 

hati.Kamu bisa mengikuti pendaftaran gelombang selanjutnya."Kamu tidak perlu memasukkan semua 
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data lagi untuk pendaftaran ulang. Jangan berkecil hati, kamu masih bisa memilih Gelombang 

berikutnya," tulis situs tersebut.Adapun syarat bagi pendaftar program Kartu Prakerja antara lain WNI 

berusia 18 tahun ke atas, tidak sedang menempuh pendidikan formal, 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 dan kecil.Syarat selanjutnya, bukan penerima bantuan sosial lainnya selama pandemi Covid-19, 

bukan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, kepala desa dan 

perangkat desa serta direksi/komisaris/dewan pengawas pada BUMN atau BUMD.Kemudian, calon 

peserta harus mendaftarkan maksimal 2 Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam 1 Kartu Keluarga (KK) 

yang menjadi penerima Kartu Prakerja.Nantinya, peserta Kartu Prakerja yang lolos akan mendapatkan 

insentif berupa bantuan dari pemerintah sebesar Rp 3,55 juta.Untuk skema penyaluran dana program 

Kartu Prakerja ini, peserta yang lolos akan mendapatkan bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta, dana 

insentif pasca pelatihan sebesar Rp 2,4 juta yang akan diberikan sebesar Rp 600. 000 selama 4 bulan.Lalu, 

dana insentif pengisian 3 survei sebesar Rp 150. 000 yang dibayarkan sebesar Rp 50.000 setiap 

survei.Demi pemerataan penyaluran, setiap KK dibatasi maksimal 2 anggota keluarga dan mereka yang 

sudah pernah menerima tidak dapat lagi menjadi penerima (tidak berulang).Penerima Kartu Prakerja 

dapat memilih pelatihan yang ditawarkan oleh ratusan lembaga pelatihan yang dapat diakses melalui 

platform digital.Beberapa di antaranya platform Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Tokopedia, 

Bukalapak, Karier.mu, Pintaria, Mau Belajar, dan Pijar. 
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Title Lolos atau Tidak? Simak Cara Cek Hasil Seleksi Kartu Prakerja 

Gelombang 31 di prakerja.go.id 

Author _noname 

Media Tribun News Batam Reporter  

Date 03 June 2022 Tone Positive 

Link http://batam.tribunnews.com/2022/06/03/lolos-atau-tidak-simak-cara-cek-hasil-seleksi-

kartu-prakerja-gelombang-31-di-prakerjagoid 

Summary Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 31 telah resmi ditutup pada Kamis (2/6/2022) 

kemarin. Meski demikian hingga saat ini pihak penyelanggaa Kartu Prakerja belum merilis 

hasil Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 31. Namun jika melihat pada gelombang sebelumnya, 

waktu pengumuman seleksi Kartu Prakerja adalah 1-2 hari setelah gelombang ditutup. Oleh 

karena itu, untuk mengetahui informasi terbaru mengenai pengumuman hasil seleksi Kartu 

Prakerja Gelombang 31, peserta dapat mengecek akun Instagram @prakerja.go.id. Selain itu 

peserta dapat melihat-lihat kategori dan jenis pelatihan yang akan diambil saat menunggu 

pengumuman hasil seleksi Kartu Prakerja Gelombang 31. 

 

 

 

Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 31 telah resmi ditutup pada Kamis (2/6/2022) kemarin.Bagi yang 

sudah mendaftar, tentu ingin mengetahui hasil seleksi apakah lolos atau tidak.Ini sebagai acuan agar 

dapat masuk ke tahap berikutnya.Meski demikian hingga saat ini pihak penyelanggaa Kartu Prakerja 

belum merilis hasil Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 31 .Namun jika melihat pada gelombang 

sebelumnya, waktu pengumuman seleksi Kartu Prakerja adalah 1-2 hari setelah gelombang ditutup.Oleh 

karena itu, untuk mengetahui informasi terbaru mengenai pengumuman hasil seleksi Kartu Prakerja 

Gelombang 31, peserta dapat mengecek akun Instagram @prakerja.go.id.Selain itu peserta dapat 

melihat-lihat kategori dan jenis pelatihan yang akan diambil saat menunggu pengumuman hasil seleksi 

Kartu Prakerja Gelombang 31.Apabila lolos, peserta wajib mengikuti pelatihan secara online.Adapun 

peserta Kartu Prakerja yang telah menyelesaikan pelatihan pertama akan mendapatkan insentif.Berikut 

cara cek hasil seleksi Kartu Prakerja Gelombang 31.Cara Cek Hasil Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 311. 

Dashboard Prakerja- Login akun Kartu Prakerja- Cek pada dashboard- Jika lolos seleksi Gelombang, Anda 

akan menerima notifikasi kelolosan dan dapat melihat nomor Kartu Prakerja serta saldo yang diterima.- 

Apabila tidak lolos, Anda akan mendapatkan notifikasi pada dashboard "Kamu belum berhasil"Namun, 

pastikan Anda menonton keseluruhan 3 video pada dashboard untuk mengetahui nomor Kartu 
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Prakerja.2. SMS- Pada tanggal pengumuman seleksi Gelombang, jika lolos, Anda akan mendapatkan 

notifikasi melalui SMS.- Notifikasi tersebut akan berisi Anda lolos pada gelombang 31.Namun, pastikan 

nomor HP yang Anda daftarkan aktif.- Apabila tidak lolos, Anda tidak akan mendapatkan SMS 

pemberitahuanLalu bagaimana cara mengikuti pelatihan Kartu Prakerja?Cara Ikut Pelatihan Kartu 

PrakerjaBerikut cara mengikuti pelatihan Kartu Prakerja yang dikutip dari akun Instagram 

@prakerja.go.id:1. Cek dashboard Prakerja, catat 16 angka Nomor Kartu Prakerja2. Pastikan saldo 

pelatihan sudah tersedia3. Gunakan fitur Cari Pelatihan untuk mencari pelatihan yang tersedia di 

Kemnaker, bukalapak, tokopedia, pijar mahir, Pintaria, dan Karier.mu.4. Kemudian, cek deskripsi yang 

mencakup info mengenai harga pelatihan, rating, durasi pelatihan, tingkat materi dan juga cara mengajar 

sebagai pertimbangan sebelum membeli.5. Beli pelatihan dan bayar pelatihan dengan Nomor Kartu 

PrakerjaAdapun batas pembelian pelatihan adalah 30 hari sejak menerima pengumuman yang ada di 

dashboard.Para penerima Kartu Prakerja dapat memilih jenis pelatihan apa yang dibutuhkan.Jenis 

pelatihan Kartu Prakerja mulai dari keterampilan teknis sampai cara memulai usaha.Berikut Pelatihan 

yang bisa dipilih:- Cara berjualan secara online- Menjadi fotografer- Menguasai aplikasi komputer- Kursus 

berbagai bahasa- Keterampilan perawatan kecantikan- Menjadi pelatih kebugaran- Cara mendapatkan 

penghasilan dari media sosial- Dll. 
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