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Summary

1. 04 30 Pekerja Anak 14
June Dikembalikan
2022 ke Sekolah

Neutral

Suara
30 Pekerja Anak Dikembalikan ke Sekolah.
Merdeka BANJARNEGARA- Sebanyak 30 pekerja anak di
Kabupaten Banjamegara akan segera kembali
menikmati bangku sekolah. Melalui program PPAP
ini, merekadibekali persiapan dan motivasi agar
siap untuk kembali ke dunia pendidikan. Bisa
kembali ke sekolah untuk belajarJ katanya, saat
penutupan pembekalan PPAP.

2. 04 Dialog Sosial
June Kunci redam
2022 Gejolak
Hubungan
Industrial

Positive

Pos Kota . Dialog Sosial Kunci Redam Gejolak Hubungan
Industrial. Kemitraan strategis dan dialog sosial
yang didukung komunikasi serta dialog secara
efektif merupakan kunci untuk dapat meredam
berbagai gejolak hubungan industrial yang terjadi,
kata Menaker dalam sambutannya yang dibacakan
Dirjen PHI & Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro
Putri dalam Seminar Nasional Dialog Sosial bertajuk
Meningkatkan Kesadaran Berdialog Menuju
Hubungan Industrial yang Humanis di Jakarta,
Jumat (3/6). JAKARTA (Poskota) - Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan segala
permasalahan ketenagakerjaan harus
mengedepankan penyelesaian melalui dialog sosial.

Positive

Lampung . Dialog Sosial Redam Gejolak Hubungan Industrial.
Pos
DIREKTORAT Jenderal (Ditjen) Pembinaan
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja Kementerian Sosial, Indah Anggoro Putri
mengatakan segala permasalahan ketenagakerjaan
harus mengedepankan penyelesaian melalui dialog
sosial. Terpenting, bagi pemerintah adalah
terpenuhinya kepentingan pekerja/buruh dan
pengusaha dan ditemukan win-win solution bagi
semua pihak. Kemitraan strategis dan dialog sosial
yang didukung komunikasi serta dialog secara
efektif merupakan kunci untuk dapat meredam
berbagai gejolak hubungan industrial yang terjadi,
ujarnya, Jumat (3/6).
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3. 04 DIalog Sosial
7
June Redam Gejolak
2022 Hubungan
Industrial

2

4. 05 Jokowi Nonton 1
June Didampingi
2022 Anies dan Puan

Neutral

Tribun
Timur

5. 05 Giring Dkk
June Tiarap
2022

1

Neutral

Rakyat Giring Dkk Tiarap. Giring Dkk Tiarap.. . Diledek
Merdeka Netizen. BALAP Formula E sukses digelar di Jakarta
International E-Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta, kemarin.

6. 05 Kerja Kemensos 6
June Memuaskan
2022

Positive

Rakyat Kerja Kemensos Memuaskan. HASILNYA,
Merdeka Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi
kementerian dengan kinerja yang paling membuat
masyarakat puas dengan persentase 69 persen. .
Hasil Survei IPO. Indonesia Political Opinion (IPO)
baru saja melakukan survei tentang persepsi publik
atas kebijakan, situasional dan regenerasi
kepemimpinan 2024.

7. 06 Sukses Digelar 3
June Prestasi
2022 Membanggakan
Bagi Indonesia

Positive

Magelang . Sukses Digelar, PrestasiMembanggakan bagi
Ekspres Indonesia. SEMENTARA ITU, Ketua MPR Bambang
Soesatyo mengatakan bahwa kesuksesan
penyelenggaraan balap e-Prix 2022 (Formula E) di
Jakarta, Sabtu, merupakan prestasi yang
membanggakan bagi Indonesia. "Sebuah prestasi
yang membanggakan mengingat untuk kawasan
Asia Tenggara, Indonesia menjadi yang pertama
menyelenggarakan Formula E musim 2022," kata
pria yang akrab disapa Bamsoet itu yang juga Ketua
Ikatan Motor Indonesia (IMI), Minggu, 5 Juni 2022.
Para pelaku UMKM ini bukan hanya berasal dari
binaan Jakpreneur, tetapi juga berasal dari 10
provinsi di Indonesia, yakni Jambi, Bangka Belitung,
Lampung, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa
Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan
Sulawesi Utara.

8. 06 Start Up Kini
June Dituntut
2022 Tumbuh
Rasional

Positive

Kompas Start Up Kini Dituntut I&aposu m bn h Rasional.
179006512700Jumlah PHK dan Pengunduran Diri di
Startup Berdasar Jenis Industri Sejak Covid-19.
Jumlah PHK dan Pengunduran Diri di Startup
Berdasar Jenis Industri Sejak Covid-19.
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Jokowi Nonton DidampingiAnies dan Puan. Termasuk Presiden Joko Wido- do (Jokowi). Tiba di Ancol
sekira pukul 14.16 WIB, Jokowi yang mengenakan
kaos putih dan celana hitam disambut langsung
oleh Gu- bernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Return Partai Amanat Na- sional (PAN) Zulkifli
Hasan yang ikut menyambut Jokowi sempat
bersalaman dan tertawa bersama sebelum masuk
ke Royal Box.

3

19113504610101650365158178518973801593215,
KebugaranB Pendidikan Konstruksi Kesehatan
Pemasaran 1 RekrutmenB Data | Media | Logistik |
Penjualan I SDMB Energi I Dirgantara I.
Infrastruktur | Keamanan | Produk | Dukungan |
Hukum | Lainnya H. , KebugaranB Pendidikan
Konstruksi Kesehatan Pemasaran 1 RekrutmenB
Data | Media | Logistik | Penjualan I SDMB Energi I
Dirgantara I. Infrastruktur | Keamanan | Produk |
Dukungan | Hukum | Lainnya H.
17900654976495Surnber Uivntls.fyi. Surnber
Uivntls.fyi. 40709854841875o. Start up baru akan
tetap tumbuh, tetapi secara lebih rasional dari start
up yang sudah ada sebelumnya, kata Piter saat
dihubungi pada Jumat (3/6) di Jakarta.
9. 06 Giring dan
June Rekan-rekan
2022 Tiarap

2

Neutral

Banten
Pos

Melihat suksesnya ba- lapan mobil listrik ini,
netizen pun meledek Politisi PSI, Giring Ga- nesha
Cs yang sebelumnya meledek Formula E. Diledekin
netizen, Giring Cs pun pilih tiarap. Melihat
suksesnya ba- lapan mobil listrik ini, netizen pun
meledek Politisi PSI, Giring Ga- nesha Cs yang
sebelumnya meledek Formula E. Diledekin netizen,
Giring Cs pun pilih tiarap. 250571012700dan
Rekan-rekan Tiarap. Dan Rekan-rekan Tiarap.
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Title

30 Pekerja Anak Dikembalikan ke Sekolah

Media

Suara Merdeka

Reporter

Date

04 June 2022

Tone

Page

14

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0604/SUARA_MERDEKA1/30%20Pekerja%20Anak%20Dikembalikan%20ke%20Sekolah=1=14=1.jpg

Neutral

Summary 30 Pekerja Anak Dikembalikan ke Sekolah. BANJARNEGARA- Sebanyak 30 pekerja anak di
Kabupaten Banjamegara akan segera kembali menikmati bangku sekolah. Melalui program PPAP
ini, merekadibekali persiapan dan motivasi agar siap untuk kembali ke dunia pendidikan. Bisa
kembali ke sekolah untuk belajarJ katanya, saat penutupan pembekalan PPAP.

5

Title

Dialog Sosial Kunci redam Gejolak Hubungan Industrial

Media

Pos Kota

Reporter

Date

04 June 2022

Tone

Page

12

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0604/POS_KOTA1/Dialog%20Sosial%20Kunci%20redam%20Gejolak%20Hubungan%20Industr
ial=1=12=1.jpg

Positive

Summary . Dialog Sosial Kunci Redam Gejolak Hubungan Industrial. Kemitraan strategis dan dialog
sosial yang didukung komunikasi serta dialog secara efektif merupakan kunci untuk dapat
meredam berbagai gejolak hubungan industrial yang terjadi, kata Menaker dalam
sambutannya yang dibacakan Dirjen PHI & Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri dalam
Seminar Nasional Dialog Sosial bertajuk Meningkatkan Kesadaran Berdialog Menuju
Hubungan Industrial yang Humanis di Jakarta, Jumat (3/6). JAKARTA (Poskota) - Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan segala permasalahan ketenagakerjaan harus
mengedepankan penyelesaian melalui dialog sosial.
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Title

DIalog Sosial Redam Gejolak Hubungan Industrial

Media

Lampung Pos

Reporter

Date

04 June 2022

Tone

Page

7

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0604/LAMPUNG_POS1/DIalog%20Sosial%20Redam%20Gejolak%20Hubungan%20Industrial
=1=7=1.jpg

Positive

Summary . Dialog Sosial Redam Gejolak Hubungan Industrial. DIREKTORAT Jenderal (Ditjen)
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Sosial, Indah
Anggoro Putri mengatakan segala permasalahan ketenagakerjaan harus mengedepankan
penyelesaian melalui dialog sosial. Terpenting, bagi pemerintah adalah terpenuhinya
kepentingan pekerja/buruh dan pengusaha dan ditemukan win-win solution bagi semua
pihak. Kemitraan strategis dan dialog sosial yang didukung komunikasi serta dialog secara
efektif merupakan kunci untuk dapat meredam berbagai gejolak hubungan industrial yang
terjadi, ujarnya, Jumat (3/6).

7

Title

Jokowi Nonton Didampingi Anies dan Puan

Media

Tribun Timur

Reporter

Date

05 June 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0605/TRIBUN_TIMUR1/Jokowi%20Nonton%20Didampingi%20Anies%20dan%20Puan=1=1=1.jpg

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0605/TRIBUN_TIMUR1/Jokowi%20Nonton%20Didampingi%20Anies%20dan%20Puan=2=1=1.jpg

Neutral

Summary Jokowi Nonton DidampingiAnies dan Puan. Terma- suk Presiden Joko Wido- do (Jokowi). Tiba
di Ancol sekira pukul 14.16 WIB, Jokowi yang mengenakan kaos putih dan celana hitam
disambut langsung oleh Gu- bernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Return Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang ikut menyambut Jokowi sempat bersalaman dan tertawa
bersama sebelum masuk ke Royal Box.
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9

Title

Giring Dkk Tiarap

Media

Rakyat Merdeka

Reporter

Date

05 June 2022

Tone

Page

1

PR Value

Link 1

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0605/RAKYAT_MERDEKA1/Giring%20Dkk%20Tiarap=1=1=1.jpg

Link 2

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0605/RAKYAT_MERDEKA1/Giring%20Dkk%20Tiarap=2=1=1.jpg

Neutral

Summary Giring Dkk Tiarap. Giring Dkk Tiarap.. . Diledek Netizen. BALAP Formula E sukses digelar di
Jakarta International E-Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta, kema- rin.
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11

Title

Kerja Kemensos Memuaskan

Media

Rakyat Merdeka

Reporter

Date

05 June 2022

Tone

Page

6

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0605/RAKYAT_MERDEKA1/Kerja%20Kemensos%20Memuaskan=1=6=1.jpg

Positive

Summary Kerja Kemensos Memuaskan. HASILNYA, Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi kementerian
dengan kinerja yang paling membuat masyarakat puas dengan persentase 69 persen. . Hasil
Survei IPO. Indonesia Political Opinion (IPO) baru saja melakukan survei tentang persepsi publik
atas kebijakan, situasional dan regenerasi kepemimpinan 2024.
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Title

Sukses Digelar Prestasi Membanggakan Bagi Indonesia

Media

Magelang Ekspres

Reporter

Date

06 June 2022

Tone

Page

3

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0606/MAGELANG_EKSPRES1/Sukses%20Digelar%20Prestasi%20Membanggakan%20Bagi%20I
ndonesia=1=3=1.jpg

Positiv
e

Summary . Sukses Digelar, PrestasiMembanggakan bagi Indonesia. SEMENTARA ITU, Ketua MPR
Bambang Soesatyo mengatakan bahwa kesuksesan penyelenggaraan balap e-Prix 2022
(Formula E) di Jakarta, Sabtu, merupakan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia.
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Title

Start Up Kini Dituntut Tumbuh Rasional

Media

Kompas

Reporter

Date

06 June 2022

Tone

Page

10

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0606/KOMPAS1/Start%20Up%20Kini%20Dituntut%20Tumbuh%20Rasional=1=10=1.jpg

Positive

Summary Start Up Kini Dituntut I&aposu m bn h Rasional. 179006512700Jumlah PHK dan Pengunduran
Diri di Startup Berdasar Jenis Industri Sejak Covid-19. Jumlah PHK dan Pengunduran Diri di
Startup Berdasar Jenis Industri Sejak Covid-19..
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Title

Giring dan Rekan-rekan Tiarap

Media

Banten Pos

Reporter

Date

06 June 2022

Tone

Page

2

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-0606/BANTEN_POST1/Giring%20dan%20Rekan-rekan%20Tiarap=1=2=1.jpg

Neutral

Summary Melihat suksesnya ba- lapan mobil listrik ini, netizen pun meledek Politisi PSI, Giring Ga- nesha
Cs yang sebelumnya meledek Formula E. Diledekin netizen, Giring Cs pun pilih tiarap. Melihat
suksesnya ba- lapan mobil listrik ini, netizen pun meledek Politisi PSI, Giring Ga- nesha Cs yang
sebelumnya meledek Formula E. Diledekin netizen, Giring Cs pun pilih tiarap.
250571012700dan Rekan-rekan Tiarap. Dan Rekan-rekan Tiarap.
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Summary Media Online

Media

News

Positive

Neutral

Negative

225

484

279

165

40
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No Date News Title

Tone

Media

1.

03 Dorong Hadirnya Kurikulum
June Jaminan Sosial, Dua BPJS
2022 Sinergi Gelar Webinar suryapagi.com

Positive Suryapagi.com

2.

03 Tunda Berangkatkan 148
Positive Rmco.id
June Pekerja Migran Asal Nusa
2022 Tenggara Barat Ke Malaysia,
BP2MI: Sesuai Undang-undang
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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'. 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. 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. "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.
Kepala Badan Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI), Benny
Ramdhani mengatakan, penundaan
keberangkatan 148 calon Pekerja
Migran Indonesia (PMI) asal Nusa
Tenggara Barat (Nusa Tenggara
Barat) ke Malaysia lantaran belum

melaksanakan Orientasi PraPemberangkatan (OPP). Hal ini
dikatakan Benny saat menanggapi
pertanyaan banyak pihak terkait
kegagalan pemberangkatan 148
calon PMI asal Nusa Tenggara Barat
ke Malaysia. "UPT (Unit Pelaksana
Teknis) BP2MI Provinsi Nusa
Tenggara Barat tidak dapat
melakukan OPP dikarenakan visa
yang digunakan tidak sesuai dengan
pasal 13 butir f Undang-Undang
Nomor 18/2017," kata Benny, Jumat
(3/6). Sehingga UPT di Nusa Tenggara
Barat belum melakukan OPP untuk
148 CPMI sehingga mengakibatkan
penundaan keberangkatan.
3.

03 Jasa Raharja Buka Progam
June Magang, Catat Tanggal
2022 Pentingnya

Positive Jayati Kediri

Jasa Raharja-Tangkapan layar dari
akun Instagram @pt_jasaraharja
JAYATI KEDIRI- Program Pemagangan
Langkah Bakti PT Jasa Raharja dibuka
mulai tanggal 02-06 Juni. Program
magang LBJR (Langkah Bakti Jasa
Raharja) ini diadakan untuk
mendukung program Pemerintah
khususnya Kementrian
Ketenagakerjaan RI.

4.

03 5 Provinsi dengan UMP
June Terendah se-Indonesia,
2022 Didominasi Pulau Jawa

Neutral Idn Times

Meski menjadi pulau dengan
penduduk terpadat di Indonesia,
Pulau Jawa nyatanya memiliki
provinsi dengan UMP yang cukup
rendah. Di antara 34 provinsi,
terdapat lima provinsi dengan UMP
terendah se-Indonesia. Upah
Minimum Provinsi (UMP) 2022 resmi
berlaku sejak 1 Januari 2022.
Pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker)
menyampaikan rata-rata kenaikan
UMP 2022 secara nasional sebesar
1,09 persen.
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5.

03 Kemenaker Tekankan
Negative Investor Daily
June Pentingnya Dialog Sosial dalam
2022 Penyelesaian Masalah
Ketenagakerjaan

"Prinsip ini kami yakini mampu
menjadi solusi yang konstruktif dalam
memperjuangkan kepentingan buruh
dan juga kepentingan pengusaha dan
menjamin kesejahteraan para
pekerja dan keberlangsungan usaha,"
ucap Dirjen Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri
dalam acara Dialog Nasional bertajuk
"Meningkatkan Kesadaran Berdialog
Menuju Hubungan Industrial yang
Humanis" pada, Kamis (2/6). Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) menekankan
pentingnya dialog sosial dalam
menyelesaikan permasalahan
hubungan industrial antara
pengusaha dan buruh. Untuk itu
marilah kita terus bangun
kepercayaan yang lebih kuat antara
para pihak para mitra-mitra yang
akan terlibat langsung dalam
pembangunan ekonomi dan juga
pembangunan Ketenagakerjaan di
negara ini," ucapnya. Dia mengatakan
segala permasalahan di bidang
Ketenagakerjaan memang harus
mengedepankan penyelesaian
melalui dialog sosial dan juga kita
kembalikan pada nilai-nilai luhur dari
Pancasila.

6.

03 Dua BPJS Bersinergi Gelar
June Webinar untuk Dorong
2022 Kurikulum Jaminan Sosial di
Pendidikan Menengah dan
Tinggi

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". "Hadirnya
negara melalui kolaborasi dan sinergi
antar stakeholder yang terkait yakni
Kemenko PMK, DJSN, Kemendikbud,
Kemenaker dan Kemenag sangat

Positive Mnc Trijaya
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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. 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.
7.

03 BSU 2022 Kapan Cair? Simak Negative Pikiran Rakyat Depok
June Syarat Dapat BLT Rp1 Juta dan
2022 Cara Cek Penerima di
bsu.kemnaker.go.id

20

BSU 2022 kapan cair? Simak syarat
dapat BLT Rp1 juta dan cara cek
penerima di bsu.kemnaker.go.id.
Pencairan Bantuan Subsidi Upah atau
BSU 2022 masih terus dinantikan
oleh para pekerja di Tanah Air yang
berharap dapat BLT Rp1 juta dari
program bantuan ini. Sempat
dijanjikan bakal cair pada bulan April
sebelum lebaran Idul Fitri 1443
Hijriah, BSU 2022 justru tak kunjung
cair sampai sekarang. Berdasarkan
informasi yang disampaikan oleh
Kemnaker, alasan BSU 2022 belum
bisa cair karena pihaknya masih
merampungkan regulasi teknis
terkait pelaksanaan BSU 2022.

8.

03 UPDATE Jadwal Pencairan BLT Positive Tribun News Pontianak
June BPJS Ketenagakerjaan Lengkap
2022 Cek Data Penerima BSU
Karyawan 2022 Terbaru -

Kapan BSU Karyawan 2022 dicairkan
pemerintah. Sementara Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
menegaskan, pihaknya sedang
menyusun kriteria penerima BSU
2022. Kendati demikian, Biro Humas
Kemaker memastikan, pihaknya
masih merumuskan aturan mengenai
syarat dan penerima BSU 2022. Com
dengan judul "BSU 2022 Cair April, Ini
Syarat dan Cara Cek Penerima",.

9.

03 Lowongan Kerja Terbaru
Neutral Newsmedia
June Program Magang PT Jasa
2022 Raharja: Simak Syarat dan Cara
Daftarnya di Sini

Kali ini PT Jasa Raharja membuka
program magang bertujuan
memberikan peluang bagi putra dan
putri daerah tahun 2022. Sementara,
program magang dari PT Jasa Raharja
ini berlaku untuk semua jenjang
pendidikan mulai dari SMA sederajat
hingga Sarjana yang tengah
memenuhi syarat. Perlu diperhatikan,
waktu pendaftaran program magang
di PT Jasaraharja dibuka mulai 2-6
Juni 2022. Peluang program magang
ini bisa diikuti oleh siapa saja yang
berminat dan mengikuti program
yang ditawarkan.

10. 03 Lowongan Kerja Juni 2022, PT Positive Pikiran Rakyat Bekasi
June BFI Finance Indonesia Tbk
2022 Membuka Kesempatan Karir
Bagi S1

Dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari
instagram @kemnaker, PT BFI
Finance Indonesia Tbk cabang
Samarinda membuka lowongan kerja
pada 3 Juni 2022. Lokasi kerja PT BFI
Finance Indonesia Tbk cabang
Samarinda berada di Sungai Pinang,
Samarinda, Kalimantan Timur.
Lowongan kerja (loker) sangat erat
kaitannya dengan para tenaga kerja
(Naker). Karir di perusahaan ternama
sangat diminati dan banyak diincar
para tenaga kerja dan pencari loker.

11. 03 Apa itu BPJS Ketenagakerjaan Neutral Tribun News Pontianak "Pada klaster Industri Keuangan
June Syariah yang Ada di Aceh ? Syariah, opsi layanan Syariah peserta
2022
BPJS Ketenagakerjaan sudah dimulai
implementasinya di Provinsi Aceh,"
kata Menteri Keuangan Sri Mulyani
21

Indrawati di laman BJPS
Ketenagakerjaan, Senin 30 Mei 2022.
Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah mengapresiasi BPJS
Ketenagakerjaan yang menghadirkan
layanan Syariah di Aceh. "Layanan
Syariah Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan di Aceh ini menjadi
titik awal terselenggaranya layanan
syariah BPJS Ketenagakerjaan," ujar
Pramudya. Com dengan judul
"Mengenal BPJS Ketenagakerjaan
Syariah yang Sudah Ada di Aceh".
12. 03 Dorong Kurikulum Jaminan
Positive Tribun News
June Sosial di Pendidikan Menengah
Palembang
2022 dan Tinggi, Dua BPJS Bersinergi
Gelar Webinar
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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. "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.
13. 03 Dua BPJS Kompak Dorong
June Kurikulum Jaminan Sosial
2022 Pendidikan Menengah dan
Tinggi

Positive Emiten News

14. 03 Pemprov DKI Jakarta Fasilitasi Positive Banteneks Pose
June Magang Ratusan Pencari Kerja,
2022 Ini Sumber Dananya - Banten
Ekspose
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EmitenNews.com- BPJS
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK),
BPJS Kesehatan, dan Dewan Jaminan
Sosial Nasional (DJSN) menggelar
webinar bertema "Pentingnya
Kurikulum Jaminan Sosial di
Indonesia untuk Pendidikan
Menengah dan Tinggi". Implementasi
SJSN itu, 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 gotongroyong. Bertolak dari semangat itu,
terbit Undang-Undang 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (SJSN).. Oleh karena itu,
Muhadjir berharap kegiatan
kampanye, sosialisasi, edukasi, dan
literasi harus lebih gencar lagi oleh
kedua BPJS.
Ratusan pencari kerja di DKI Jakarta
difasilitasi magang oleh Dinas Tenaga
Kerja, Transmigrasi dan Energi
Kegiatan maga ratusan pencari kerja
yang difasilitasi Dinas Nakertransgi
DKI Jakarta tersebut, berlangsung
berlangsung mulai 2 Juni hingga 2
November 2022. Kegiatan
pemagangan dalam negeri, dengan
difasilitasi Dinas Nakertransgi DKI

Jakarta, diikuti 200 orang kategori
usia kerja. Kepala Dinas Nakertransgi
DKI Jakarta, Andri Yansyah
mengatakan, Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) di Jakarta sebesar 8
persen pada Februari 2022.
15. 03 Lowongan Kerja Jasa Raharja
June Melalui Jalur LBJR, Cek
2022 Selengkapnya di Sini

Neutral Liputan 6

- PT Jasa Raharja (Persero) membuka
lowongan pekerjaan melalui jalur
Langkah Bakti Jasa Raharja atau LBJR.
Hal itu diketahui dari laman resminya
www.lbjr.jasaraharja.co.id.
Dijelaskan, LBJR merupakan Program
Pemagangan yang diselenggarakan
oleh PT Jasa Raharja bagi putra/i
daerah setempat dalam rangka
mendukung Program Pemerintah
khususnya Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia
dalam mendorong peningkatan
kualitas sumber daya manusia yang
siap dan terampil untuk memasuki
dunia kerja. Com dari laman resminya
www.lbjr.jasaraharja.co.id, Jumat
(3/6/2022). "Halo Jasfren, PT Jasa
Raharja akan segera membuka
program magang LBJR (Langkah Bakti
Jasa Raharja) loh!

16. 03 Update BSU 2022, Ini Kata
June Kemnaker soal Waktu
2022 Pencairan BLT Subsidi Gaji
hingga Cara Cek Penerima

Neutral Tribun Wow

Berikut ini cara cek status penerima
Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT
Subsidi gaji Rp 1 juta yang akan
segera disalurkan pada tahun 2022.
Anda lolos verfikasi dan validasi BPJS
Ketenagakerjaan sebagai calon
penerima Bantuan Subsidi Upah
(BSU), untuk verifikasi selanjutnya
akan dilakukan oleh Kemnaker.
Dikutip dari Tribunnews.com,
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) akan segera menyalurkan
BSU BPJS Ketenagakerjaan pada
2022. "Saat ini Kemnaker tengah
mempersiapkan instrumen kebijakan
pelaksanaan BSU 2022 dan akan
memastikan program BSU dapat
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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.
17. 03 Klik
Neutral Pikiran Rakyat Depok
June sso.bpjsketenagakerjaan.go.id
2022 untuk Cek Nama Aktif BPJS
Ketenagakerjaan, BSU 2022
Kapan Cair?

Segera klik
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk
cek nama aktif dan dapat BLT BPJS
Ketenagakerjaan 2022. Pekerja yang
masih kurang paham, simak artikel ini
agar bisa mengetahui cara login ke
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk
cek nama aktif dan dapat BLT BPJS
Ketenagakerjaan 2022. Cara login ke
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk
cek nama aktif dan dapat BLT BPJS
Ketenagakerjaan 2022 ini tergolong
mudah untuk dilakukan. Adapun dua
syarat yang harus dipenuhi tersebut
mesti dilakukan agar bisa
mendapatkan BLT BPJS
Ketenagakerjaan atau bisa disebut
BSU 2022.

18. 03 BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan Positive Ayo Bandung
June 2022 Rp8,8 Triliun Siap Cair?
2022 Ini Cara Cek Penerimanya!

BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022
siap cair Rp8,8 triliun? Pekerja yang
memenuhi syarat, berhak
mendapatkan BSU BLT BPJS
Ketenagakerjaan 2022 senilai total
Rp8,8 triliun dari pemerintah.
Pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker),
menggelontorkan BSU BLT BPJS
Ketenagakerjaan 2022 kepada 8,8
juta pekerja. Setelah pencairannya
tertunda, benarkah BSU BLT BPJS
Ketenagakerjaan 2022 siap cair bulan
Juni?

19. 03 2 Bulan Berlalu, Kapan BSU
June 2022 cair? Ini Pernyataan
2022 Resmi dari Kemnaker!

Pertanyaan kapan BSU 2022 cair
masih sering muncul, karena yang
tadinya dijadwalkan April sampai saat
ini belum juga cair. Dan sampai awal
Juni para pekerja masih
mempertanyakan kapan BSU 2022

Neutral Ayo Bandung
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cair, lewat Instagram Kemnaker.
"Jalan 2 bulan belum ada kabar lagi,
bagaimanakah kelanjutan BSU?,"
Tulis akun Instagram atas nama z.
20. 03 Banyak masyarakat belum
June paham pentingnya jaminan
2022 sosial

Negative Alinea

21. 03 Lowongan Magang 26 Kantor Neutral Kompas
June Cabang Jasa Raharja Lulusan
2022 SMA-SMK, D3-S1
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Menko PMK: Masih banyak
masyarakat belum paham pentingnya
jaminan sosial. Muhadjir 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. 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. 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.
Saat ini, PT. Jasa Raharja (Persero)
telah memiliki 29 kantor cabang, 62
KPJR dan 62 kantor perwakilan yang
telah tersebar di seluruh wilayah
Indonesia. Posisi yang dibuka adalah
Petugas Administrasi Human Capital
sebanyak 1 Formasi untuk masingmasing kantor Cabang. PT. Jasa
Raharja (Persero) merupakan
perusahaan negara yang bergerak
bidang Asuransi Sosial dan memiliki
visi untuk menjadi perusahaan yang
terkemuka khususnya dalam bidang
Asuransi yang sejalan dengan
kebutuhan masyarakat Indonesia.
Untuk terus bisa melayani

masyarakat Indonesia, kini
dibutuhkan pegawai handal.
22. 03 Info Loker Juni 2022: PT BFI
Neutral Pikiran Rakyat Bekasi
June Finance Tbk Cabang Samarinda
2022 Buka Lowongan, Simak
Persyaratan yang Diperlukan

Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari
instagram @kemnaker, ada
lowongan pekerjaan di PT BFI Finance
Indonesia Tbk di cabang Samarinda.
Lokasi kantor PT BFI Finance
Indonesia Tbk di cabang Samarinda
sendiri berada di Sungai Pinang,
Samarinda, Kalimantan Timur.
Terhitung dari tanggal 02 Juni 2022,
Kementrian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) mengunggah lowongan
pekerjaan (loker) untuk para Rekan
Ketenagakerjaan (Rekanaker). PT BFI
Finance Indonesia Tbk membuka
kesempatan untuk para Rekanaker
mengisi formasi pada lowongan kerja
pada posisi Marketing Corporate
Executive.

23. 03 LINK Pengumuman Hasil
Neutral Ayo Bandung
June Kelolosan Kartu Prakerja
2022 Gelombang 31, Keluar Tanggal
3 Juni?

Berikut link pengumuman hasil
kelolosan Kartu Prakerja Gelombang
31, keluar tanggal 3 Juni?.
Pembukaan Kartu Prakerja
Gelombang 31 kini sudah mulai
dibuka sejak hari Sabtu, 28 Mei 2022
lalu dan ditutup pada tanggal 2 Juni.
Bantuan sosial (bansos) Kartu
Prakerja Gelombang 31 ini
diperuntukan untuk para pencari
kerja atau yang ingin menambah skill
melalui pelatihan. : 2 Bulan Berlalu,
Kapan BSU 2022 cair? Selain itu,
peserta yang dinyatakan lolos seleksi
Prakerja akan mendapatkan sejumlah
insentif sebanyak Rp3.550.000. Lalu,
kapan pengumuman seleksi Kartu
Prakerja Gelombang 31 keluar?.

24. 03 Dorong Kurikulum Jaminan
June Sosial di Sektor Pendidikan,
2022 Dua BPJS Bersinergi Gelar
Webinar

Hal inilah yang menggerakkan BPJS
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK)
bersama dengan BPJS Kesehatan dan
Dewan Jaminan Sosial Nasional
(DJSN) untuk menggelar webinar
yang mengambil tema "Pentingnya

Positive Medgo.id
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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. "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.
25. 03 Dorong Kurikulum Jaminan
Positive Tribun News Sumsel
June Sosial di Pendidikan Menengah
2022 dan Tinggi, Dua BPJS Bersinergi
Gelar Webinar
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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. "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.
26. 03 Menaker: Dialog Sosial Kunci
June Redam Gejolak Hubungan
2022 Industrial

Positive Merdeka
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Hal itu disampaikan Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah. "Kemitraan strategis dan
dialog sosial yang didukung
komunikasi serta dialog secara efektif
merupakan kunci untuk dapat
meredam berbagai gejolak hubungan
industrial yang terjadi," kata Menaker
dalam sambutannya yang dibacakan
Dirjen PHI & Jamsos Kemnaker, Indah

Anggoro Putri dalam Seminar
Nasional Dialog Sosial bertajuk
Meningkatkan Kesadaran Berdialog
Menuju Hubungan Industrial yang
Humanis di, Jumat (3/6). Dialog sosial
dinilai berperan besar dalam
menyelesaikan persoalan dalam
ketenagakerjaan. Dia menambahkan,
bagi pemerintah adalah terpenuhinya
kepentingan pekerja/buruh dan
pengusaha dan ditemukan win-win
solution bagi semua pihak.
27. 03 Bertekad Jadi Rujukan,
June Kemnaker Komitmen Terus
2022 Perbaiki Tata Kelola
Pemerintahan

Positive Merdeka

Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) bertekad menjadi
rujukan kementerian lain dalam tata
kelola pemerintahan. "Dengan terus
memperbaiki tata kelola
pemerintahan, Kemnaker akan
menjadi lebih baik, lebih unggul,
bahkan bisa menjadi rujukan
kementerian lain," kata Sekjen Anwar
saat memberikan arahan secara
virtual pada acara Pasker.ID, Jumat
(3/6). "Kita tidak boleh lelah untuk
terus memperbaiki tata kelola
pemerintahan yang ada di Pasker.ID
khususnya dan Kemnaker umumnya,"
ucapnya. Ia mengatakan, tata kelola
SDM terkait di lingkungan Kemnaker
terkait integritasnya harus terus
diperkuat dan kapasitas SDM harus
terus ditingkatkan.

28. 03 Artikel Archives June onediginews.com
2022

Neutral One Digi News

ONEDIGINEWS.COM- "Jika Bulan
Ramadan, tiba pintu-pintu surga akan
dibuka, dan pintu-pintu neraka akan
ditutup kemudian syaitan-syaitan
akan dibelenggu." KARAWANGONEDIGINEWS. COM- Masalah
stunting adalah salah satu isu penting
dalam dunia kesehatan anak-anak
yang masih menjadi perhatian besar,
khususnya anak-anak di negara.
Bekasi- Onediginews.
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29. 03 Bantah Persulit Penempatan Negative Goriau
June PMI Asal Nusa Tenggara Barat
2022 ke Malaysia, BP2MI Jelaskan
Duduk Perkaranya

Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI) membantah
mempersulit penempatan ratusan
pekerja migran Indonesia (PMI) asal
Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara
Barat) ke Malaysia. Benny Rhamdani
mengaku, pihaknya memperoleh
informasi gagal berangkatnya 174
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).

30. 03 Cara Daftar Kartu Prakerja via Neutral Ayo Cirebon
June Smartphone - KLIK DI SINI 2022 Ayo Cirebon

Pendaftaran Kartu Prakerja
gelombang ke-31 telah dibuka. Daftar
Kartu Prakerja bisa via smartphone.
Dilansir dari Instagram Kartu Prakerja
@prakerja.go.id, pendaftaran
gelombang ke-31 sudah dimulai sejak
28 Mei 2022. Pengumuman hasil
seleksi Kartu Prakerja akan
disampaikan melalui sms, email, atau
dapat mengecek dashboard Kartu
Prakerja masing-masing.

31. 03 Lowongan Jasa Raharja
June Terbaru, Lulusan SMA Bisa
2022 Daftar, Cek Syaratnya di Sini

Jakarta, Indonesia- Jasa Raharja
sebagai Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) yang bergerak di bidang
asuransi sosial tengah membuka
membuka lowongan program
magang Langkah Bakti Jasa Raharja
(LBJR). LBJR (Langkah Bakti Jasa
Raharja) merupakan program
pemagangan yang diselenggarakan
oleh PT Jasa Raharja bagi putra/i
daerah setempat dalam rangka
mendukung program pemerintah
khususnya Kementerian

Neutral Tvonenews
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Ketenagakerjaan Republik Indonesia
dalam mendorong peningkatan
kualitas sumber daya manusia yang
siap dan terampil untuk memasuki
dunia kerja. Berdasarkan keterangan
di laman www.jasaraharja.co.id, Jasa
Raharja memiliki 29 Kantor Cabang,
63 Kantor Perwakilan, dan 37 Kantor
Pelayanan yang tersebar di seluruh
Indonesia. Saat ini perusahaan yang
berdiri sejak Januari 1960 ini
membuka kesempatan program
pemagangan untuk posisi Petugas
Administrasi Bidang Human Capital
untuk satu Formasi untuk masingmasing kantor Cabang.
32. 03 BP2MI Bantah Persulit
June Penempatan PMI Asal Nusa
2022 Tenggara Barat ke Malaysia

Negative Gonews.co

Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI) membantah
mempersulit penempatan ratusan
pekerja migran Indonesia (PMI) asal
Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara
Barat) ke Malaysia. Benny Rhamdani
mengaku, pihaknya memperoleh
informasi gagal berangkatnya 174
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).

33. 03 Pasar Prediksi Kesempatan
June Kerja di AS Selama Mei
2022 Tumbuh Solid

Positive Kontan

Penyerapan tenaga kerja di Amerika
Serikat (AS) kemungkinan meningkat
klip selama Mei. Laporan data payroll
di sektor swasta menunjukkan
kenaikan 128. 000 pekerjaan di bulan
Mei, yang merupakan kenaikan
terkecil dalam dua tahun. Tingkat
pengangguran diperkirakan telah
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turun hingga level terendah
prapandemi, yaitu 3,5%. Tanda-tanda
ini mencerminkan pasar tenaga kerja
AS yang ketat mampu mengimbangi
langkah Federal Reserve
mendinginkan permintaan.
34. 03 Syarat Lowongan Kerja Jasa
June Raharja Terbaru, Program
2022 Magang LBJR untuk SMA, D3
dan S1 Segala Jurusan

Neutral Suara.com

Syarat Lowongan Kerja Jasa Raharja.
Peserta lulusan D3 dan S1 harus
memiliki IPK minimal 2.5. Bagi lulusan
SMA rata-rata Nilai UN (Ujian
Nasional) 6.00 dan untuk lulusan
SMA tanpa UN (2019-2022) nilai
Ujian Sekolah minimal 7,00. Kabar
gembira bagi yang sedang mencari
pekerjaan, karena PT. Jasa Raharja
(Persero) sedang membuka lowongan
pekerjaan untuk putra/putri daerah
setempat. Melansir dari akun
Instagram resmi PT Jasa Raharja
@pt_jasaraharja pada Kamis
(2/6/2022), menyampaikan bahwa PT
Jasa Raharja buka lowongan kerja
bagi putra/i Tanah Air untuk
bergabung di dalam program magang
LBJR (Langkah Bakti Jasa Raharja)
yang dicanangkankan Kementrian
Ketenagakerjaan.

35. 03 BARU Jadwal Pencairan BSU Positive Tribunnewssultra.com Berikut update terkini jadwal terbaru
June 2022 di bsu.kemnaker.go.id,
pencarian BSU di dashboard
2022 Ini Syarat Kemenaker Salurkan
bsu.kemnaker.go.id, ini syarat
BLT Subsidi Gaji Kemenaker salurkan BLT subsidi gaji.
Tribunnewssultra.com
Kemenaker juga tengah menyiapkan
dan merampungkan regulasi teknis
pelaksanaan BSU tahun 2022,
mengajukan dan merevisi anggaran
bersama Kementerian Keuangan.
Setelah dua bulan berlalu,
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) akhirnya meperbaharui
jadwal penyaluran menyalurkan
Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT
subsidi upah. Meski demikian,
kemenaker belum menetapkan watu

33

yang pasti dalam pembaharuan
jadwal pencairan BSU tersebut.
36. 03 Syarat Lowongan Kerja Jasa
June Raharja Terbaru, Program
2022 Magang LBJR untuk SMA, D3
dan S1 Segala Jurusan

Neutral Kompasjakarta.com

37. 03 Pekerja Tunggu Info Bantuan Negative Ayoindonesia.com
June Subsidi Upah (BSU) 2022 via
2022 BPJS Ketenagakerjaan Kapan
Cair - Ayo Indonesia
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Kabar gembira bagi yang sedang
mencari pekerjaan, karena PT. Jasa
Raharja (Persero) sedang membuka
lowongan pekerjaan untuk
putra/putri daerah setempat.
Melansir dari akun Instagram resmi
PT Jasa Raharja @pt_jasaraharja
pada Kamis (2/6/2022),
menyampaikan bahwa PT Jasa
Raharja buka lowongan kerja bagi
putra/i Tanah Air untuk bergabung di
dalam program magang LBJR
(Langkah Bakti Jasa Raharja) yang
dicanangkankan Kementrian
Ketenagakerjaan. Nah, simak berikut
ini syarat lowongan kerja Jasa Raharja
dalam Program Pemagangan Langkah
Bakti untuk menempati Posisi
"Petugas Administrasi Human
Capital". Diketahui, PT. Jasa Raharja
adalah perusahaan Persero yang
bergerak di bidang Asuransi Sosial.
AYOINDONESIA.COM- Sejak dua
bulan lalu, pertanyaan bantuan
subsidi upah (BSU) 2022 yang
menggunakan data BPJS
Ketenagakerjaan kapan cair sudah
sering ditanyakan via media sosial
terutama Twitter dan Instagram.
Untuk tahun ini, batas gaji pekerja
atau buruh yang bisa mendapatkan
bantuan subsidi upah (BSU) 2022 via
BPJS Ketenagakerjaan adalah Rp3,5
juta per bulan. Kemnaker
menargetkan 8,8 juta pekerja sebagai
penerima dana BSU BLT BPJS
Ketenagakerjaan 2022. Berikut
pernyataan Kemnaker seperti dikutip
AyoIndonesia melalui highlights
Instastory Instagramnya.

38. 03 Dorong Kurikulum Jaminan
Positive Kilas Riau
June Sosial di Pendidikan Menengah
2022 dan Tinggi, Dua BPJS Bersinergi
Gelar Webinar
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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. "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.

39. 03 BSU 2022 Kapan Cair? Apa Saja Negative Pikiran Rakyat Depok
June Syarat yang Diperlukan? Simak
2022 Penjelasan Lengkapnya

BSU 2022 kapan cair? Apa saja syarat
untuk dapat BSU 2022? Terdapat
beberapa syarat yang harus dipenuhi
pekerja untuk mendapatkan BSU
2022 sesuai dengan peraturan
pemerintah. Sementara itu, soal
pertanyaan BSU 2022 kapan cair,
hingga saat ini memang belum ada
keterangan lebih lanjut dari pihak
Kemnaker.

40. 03 Pendidikan, jaminan sosial,
June dan penerus bangsa 2022 FINROLL.com

Positive Finroll.com

Dengan menjadi peserta jaminan
sosial, khususnya BPJAMSOSTEK, kata
dia, mereka menjadi lebih nyaman
dalam bekerja, memenuhi kebutuhan
keluarga dan memupuk cita-cita anak
melalui bangku sekolah dan
mewujudkan tujuan bangsa yang adil,
makmur, serta mampu setara dengan
bangsa lain. literasi jaminan sosial
bisa masuk ke bagian atau bab mata
pelajaran dari kurikulum resmi
pendidikan di Indonesia, khususnya
untuk mata pelajaran PPKN atau
Kewarganegaraan Jakarta (ANTARA)Pendidikan salah satu aspek penting
dalam pembentukan karakter
generasi penerus bangsa. Semua
risiko kerja itu berdampak langsung
pada keluarga, anak-anak sebagai
penerus keluarga dan penerus
bangsa, agar tetap bisa hidup,
bersekolah, dan mendapat
pendidikan terbaik hingga perguruan
tinggi. Dalam sambutannya, Muhadjir
Effendy menyatakan Undang-Undang
Dasar (UUD) telah mengamanatkan
negara untuk mengembangkan
sistem jaminan sosial bagi seluruh
rakyat.

41. 03 Dua BPJS Dorong Kurikulum
June Jaminan Sosial di Pendidikan
2022 Menengah dan Tinggi

Positive Rrinews Denpasar

Hal inilah yang menggerakkan BPJS
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK)
bersama dengan BPJS Kesehatan dan
Dewan Jaminan Sosial Nasional
(DJSN) untuk menggelar webinar
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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. "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. 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.
42. 03 Kartu Prakerja Gelombang 32 Positive Ayo Cirebon
June Kapan Dibuka? Update Info
2022 dan Persyaratan - Ayo Cirebon
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Kartu Prakerja Gelombang 32 kapan
dibuka? Perlu diketahui, bahwa
informasi menyangkut Kartu Prakerja
Gelombang 32 kapan dibuka memang
belum dapat dipastikan hingga saat
ini. Tapi, informasi seputar Kartu
Prakerja Gelombang 32 kapan
dibuka, bisa diperkirakan
berdasarkan bulan-bulan

sebelumnya. Kartu Prakerja
Gelombang 32 kapan dibuka?
43. 03 Kemnaker Berkomitmen
June Ciptakan Lapangan Kerja
2022

Positive Seputar Cibubur

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).
Pemerintah Indonesia memiliki
komitmen untuk terus menciptakan
lapangan kerja, memastikan
pekerjaan yang layak untuk
masyarakat, dan mempersiapkan
komunitas pengusaha dan pekerja
menuju tren ketenagakerjaan di
masa depan. "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.

44. 03 RI Dukung K3 Masuk dalam
June Prinsip dan Hak Dasar ILO
2022

Positive Seputar Cibubur

Pemerintah Indonesia mendukung
dimasukkannya Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) dalam kerangka
kerja prinsip-prinsip dan hak-hak
dasar International Labour
Organisation (ILO) di tempat kerja. Ia
menambahkan, Indonesia
mendukung kalimat yang diambil dari
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bahasa yang disepakati pada Pasal 1
Konvensi ILO No. 187 terkait
tanggung jawab bersama. Begitu juga
terkait terminologi, Indonesia
mendukung penggunaan kata
Environtment karena dinilai sudah
sesuai dengan Konvensi ILO No. 197.
Pemerintah Indonesia juga
disebutnya mendukung pemilihan
Konvensi ILO No. 187 terkait
pemilihan instrumen dasar,
mengingat Konvensi tersebut
memuat kerangka pelaksanaan K3
termasuk kebijakan nasional, sistem
nasional, dan program nasional.
45. 03 Delegasi Tripartit RI Hadiri ILC Neutral Seputar Cibubur
June ke-110 di Swiss
2022

Sidang Pleno akan dihadiri langsung
oleh anggota-anggota ILO secara
terbatas di Jenewa, Swiss, dan
sisanya mengikuti melalui
sambungan video. Untuk itu dapat
kami sampaikan bahwa pada ILC ke110 ini, rencananya Ibu Menteri akan
hadir secara fisik. Anwar Sanusi
mengatakan, ILC merupakan
pertemuan rutin dan forum tertinggi
Organisasi Ketenagakerjaan
Internasional atau International
Labour Organizational (ILO), yang
menetapkan kebijakan internasional
mengenai ketenagakerjaan dan
diselenggarakan setiap tahun sekali
di Jenewa, Swiss. Anwar Sanusi
menambahkan, pada rangkaian ILC
ke-110 di Jenewa juga diagendakan
Menaker Ida Fauziyah akan
menghadiri menghadiri Pertemuan
Tahunan Non-Aligned Movement
Labour Ministers (NAM) atau yang
kita kenal dengan Gerakan Non-Blok
(GNB).

46. 03 Hore! Penerima Kartu Prakerja Neutral Bisnis Indonesia
June Gelombang 31 Sudah
2022 Diumumkan, Cek Sekarang

Penerima Kartu Prakerja Gelombang
31 sudah diumumkan hari ini, Jumat
(3/6/2022). Selamat untuk penerima
Kartu Prakerja Gelombang 31!.
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Informasi tersebut disampaikan oleh
tim Kartu Prakerja melalui akun
Instagram resmi mereka
@prakerja.go.id. " SELAMAT
PENERIMA GELOMBANG 31!
Selanjutnya, peserta melakukan login
ke akun Prakerja lalu catat 16 angka
Nomor Kartu Prakerja.
47. 03 Dorong Kurikulum Jaminan
Positive Metro Rakyat
June Sosial di Pendidikan Menengah
2022 dan Tinggi, Dua BPJS Bersinergi
Gelar Webinar
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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. "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.
48. 03 World Bank WB Task Team
Neutral Infopublik.id
June leader For Listraf Berkunjung
2022 Disnakertrans Jawa Timur

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Prov Jawa Timur
dikunjungi oleh tim World Bank WB
Task Team Leader for LISTRAF.
Mereka diterima Kepala
Disnakertrans Jawa Timur, Himawan
Estu Bagijo, dan jajaran eselon di
Disnakertrans Jawa Timur.
Kedatangan World Bank WB Task
Team Leader for LISTRAF dalam
rangka implementasi program Labor
Market and Skills System
Transformation for Labor Market
Flexibility (LISTRAF) dan
pengembangan layanan publik
melalui peningkatan kapasitas tenaga
konselor. Tim world bank dan
Kementerian Tenaga Kerja
(Kemnaker) juga melakukan
banchmarking atau pembandingan ke
unit layanan publik AYO Kerja
Disnakertrans Jawa Timur.

49. 03 Indonesia dan Arab Saudi
Positive Merdeka
June Sepakat Percepat Penyelesaian
2022 Technical Arrangement SPSK

Pemerintah Indonesia melalui
Kementerian Ketenagakerjaan
mengusulkan penambahan wilayah
penempatan PMI kepada Pemerintah
Arab Saudi yang meliputi Mekah,
Jeddah, Riyadh, dan Madinah.
Tujuannya, untuk
mengimplementasikan Sistem
Penempatan Satu Kanal (SPSK)
Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke
Arab Saudi,. Kemnaker juga telah
mengirimkan draf Technical
Arrangement (TA) SPSK dan telah
direspon oleh Pemerintah Arab Saudi
dengan melakukan penambahan
wilayah penempatan PMI. Hal itu

41

dikatakan Menaker Ida Fauziyah
ketika melakukan pertemuan dengan
Menteri Tenaga Kerja dan
Pembangunan Arab Saudi Ahmed AlRajhi secara virtual, Jumat (3/6).
50. 03 Polteknaker Dinilai Mampu
June Hasilkan SDM Unggul Bidang
2022 Ketenagakerjaan

Positive Merdeka

51. 03 Dorong Kurikulum Jaminan
Positive Blitar Times
June Sosial di Pendidikan Menengah
2022 dan Tinggi, Dua BPJS Bersinergi
Gelar Webinar
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Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar
Sanusi mengatakan, sebagai
perguruan tinggi vokasi di bawah
Kemnaker, Polteknaker dapat
menjadi politeknik unggul untuk
menghasilkan SDM yang mampu
menangani bidang ketenagakerjaan
dalam persaingan global. Di mana
sebelumnya, Politeknik
Ketenagakerjaan (Polteknaker)
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) membuka pendaftaran
penerimaan bagi mahasiswa baru
(PMB) untuk tahun ajaran
2022/2023. Pendaftaran dibuka
secara online sejak 23 Mei hingga 1
Juli 2022, melalui website
pmb.polteknaker.ac.id. Menurutnya,
dalam menghadapi persaingan
global, berbagai misi dilakukan
Polteknaker dengan
menyelenggarakan pendidikan vokasi
dan penelitian terapan di bidang
ketenagakerjaan. "Para lulusan
Polteknaker diharapkan dapat
menjadi SDM yang cerdas, terampil,
dan mandiri untuk siap bekerja pada
instansi pemerintah, swasta, bahkan
berwirausaha," kata Sekjen Anwar
Sanusi melalui siaran pers Biro
Humas Kemnaker, Jum'at (3/6).
Hal inilah yang menggerakkan BPJS
Ketenagakerjaan ( BPJAMSOSTEK )
bersama dengan BPJS Kesehatan dan
Dewan Jaminan Sosial Nasional
(DJSN) untuk menggelar webinar
dengan tema 'Pentingnya Kurikulum
Jaminan Sosial di Indonesia untuk

Pendidikan Menengah dan Tinggi'.
Webinar dengan tema 'Pentingnya
Kurikulum Jaminan Sosial di
Indonesia untuk Pendidikan
Menengah dan Tinggi' diikuti secara
daring oleh BPJAMSOSTEK Kantor
Cabang di seluruh Indonesia.
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. "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.
52. 03 Dorong Kurikulum Jaminan
Positive Jatim Times
June Sosial di Pendidikan Menengah
2022 dan Tinggi, Dua BPJS Bersinergi
Gelar Webinar
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Hal inilah yang menggerakkan BPJS
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK)
bersama dengan BPJS Kesehatan dan
Dewan Jaminan Sosial Nasional
(DJSN) untuk menggelar webinar
dengan tema 'Pentingnya Kurikulum
Jaminan Sosial di Indonesia untuk
Pendidikan Menengah dan Tinggi'.
Webinar dengan tema 'Pentingnya
Kurikulum Jaminan Sosial di
Indonesia untuk Pendidikan
Menengah dan Tinggi' diikuti secara
daring oleh BPJAMSOSTEK Kantor
Cabang di seluruh Indonesia.
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. "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.
53. 03 Menaker: Dialog Sosial Kunci
June Redam Gejolak Hubungan
2022 Industrial

Positive Tribun News
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"Kemitraan strategis dan dialog sosial
yang didukung komunikasi serta
dialog secara efektif merupakan
kunci untuk dapat meredam berbagai
gejolak hubungan industrial yang
terjadi," kata Menaker dalam
sambutannya yang dibacakan Dirjen
PHI & Jamsos Kemnaker, Indah
Anggoro Putri dalam Seminar
Nasional Dialog Sosial bertajuk
Meningkatkan Kesadaran Berdialog
Menuju Hubungan Industrial yang
Humanis di Jakarta, Jumat
(3/6/2022). Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah mengatakan segala
permasalahan ketenagakerjaan harus
mengedepankan penyelesaian
melalui dialog sosial. Terpenting, bagi
pemerintah adalah terpenuhinya
kepentingan pekerja/buruh dan
pengusaha dan ditemukan win-win
solution bagi semua pihak. Salah satu
embrio penyebab timbulnya gejolak

hubungan industrial adalah keluh
kesah pekerja.
54. 03 Pendidikan, jaminan sosial,
June dan penerus bangsa
2022

Positive Antara

Dengan menjadi peserta jaminan
sosial, khususnya BPJAMSOSTEK, kata
dia, mereka menjadi lebih nyaman
dalam bekerja, memenuhi kebutuhan
keluarga dan memupuk cita-cita anak
melalui bangku sekolah dan
mewujudkan tujuan bangsa yang adil,
makmur, serta mampu setara dengan
bangsa lain. literasi jaminan sosial
bisa masuk ke bagian atau bab mata
pelajaran dari kurikulum resmi
pendidikan di Indonesia, khususnya
untuk mata pelajaran PPKN atau
Kewarganegaraan Jakarta (ANTARA)Pendidikan salah satu aspek penting
dalam pembentukan karakter
generasi penerus bangsa. Semua
risiko kerja itu berdampak langsung
pada keluarga, anak-anak sebagai
penerus keluarga dan penerus
bangsa, agar tetap bisa hidup,
bersekolah, dan mendapat
pendidikan terbaik hingga perguruan
tinggi. 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.

55. 03 Kemnaker Terus Komitmen
June Perbaiki Tata Kelola
2022 Pemerintahan, Agar menjadi
Contoh bagi
Kementerian/Lembaga Lain

Positive Sonora.id

Diharapkan, Kemnaker dapat menjadi
rujukan bagi kementerian lainnya.
"Dengan terus memperbaiki tata
kelola pemerintahan, Kemnaker akan
menjadi lebih baik, lebih unggul,
bahkan bisa menjadi rujukan
kementerian lain," ujar Sekjen
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Kemnaker, Anwar dalam acara
Pasker.ID yang dilaksanakan secara
virtual, Jumat (3/6/2022). "Kita tidak
boleh lelah untuk terus memperbaiki
tata kelola pemerintahan yang ada di
Pasker.ID khususnya dan Kemnaker
umumnya," terang Anwar, Juma
Pertama, tata kelola keuangan.
Anwar menyebut, tata kelola SDM di
lingkungan Kemnaker harus terus
diperkuat integritasnya, serta
kapasitas SDM harus terus
ditingkatkan.
56. 03 Menko PMK Sebut Masih
June Banyak Masyarakat Belum
2022 Paham Pentingnya Jaminan
Sosial

Negative Kronologi
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"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 dalam keterangan
pers, Jumat (3/6/2022), usai webinar
dengan tema "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 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.
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. Menteri Koordinator
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy
menjelaskan, implementasi SJSN ini
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.
57. 03 Kemnaker Minta Gejolak
Positive Suara.com
June Hubungan Industrial
2022 Diselesaikan Lewat Kemitraan
Strategis dan Dialog
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"Kemitraan strategis dan dialog sosial
yang didukung komunikasi serta
dialog secara efektif merupakan
kunci untuk dapat meredam berbagai
gejolak hubungan industrial yang
terjadi," kata Menaker dalam
sambutannya yang dibacakan Dirjen
PHI & Jamsos Kemnaker, Indah
Anggoro Putri dalam Seminar
Nasional Dialog Sosial bertajuk
Meningkatkan Kesadaran Berdialog
Menuju Hubungan Industrial yang
Humanis di Jakarta, Jumat
(3/6/2022). Sebagai keynote speaker,
Kemnaker mengajak para pengusaha
maupun organisasi serikat
pekerja/serikat buruh berkolaborasi
meningkatkan skill pekerja/anggota,
agar selalu dapat terus mengikuti
perkembangan dan perubahan yang
begitu cepat dan dinamis saat ini.
Salah satunya yakni bekerja sama dan
mengikuti berbagai pelatihan vokasi
di Balai Latihan Kerja (BLK) Kemnaker
yang tersebar di berbagai wilayah di
Indonesia. Selama ini, Kemnaker
bersama-sama SP/SB dan pengusaha
telah terus-menerus menjalin
komunikasi intensif dalam
menghadapi kondisi hubungan
industrial yang semakin dinamis
dengan menjalin 'kemitraan strategis'

dan dengan mengedepankan 'dialog
sosial'.
58. 03 6 Fakta Kartu Prakerja
Positive Okezone
June Gelombang 31 Ditutup, Nomor
2022 4 Tolong Diperhatikan!

Program Kartu Prakerja gelombang
31 resmi ditutup Kamis 2 Mei 2022.
Peserta yang belum lolos pada tahap
ini, bisa mencoba pada seleksi Kartu
Prakerja gelombang selanjutnya.
Berikut fakta Kartu Prakerja
gelombang 31 yang telah dirangkum
Okezone, Jumat (3/6/2022):. 1. Cek
Hasil Pendaftaran Prakerja
Gelombang 31.

59. 03 Perbaiki Tata Kelola
Neutral Tempo.co
June Pemerintahan, Kemnaker Ingin
2022 Jadi Rujukan

Dengan begitu, Kemnaker dapat
menjadi rujukan bagi kementerian
lainnya. "Dengan terus memperbaiki
tata kelola pemerintahan, Kemnaker
akan menjadi lebih baik, lebih unggul,
bahkan bisa menjadi rujukan
kementerian lain," kata Sekjen Anwar
saat memberikan arahan secara
virtual pada acara Pasker.ID, Jumat, 3
Juni 2022. "Kita tidak boleh lelah
untuk terus memperbaiki tata kelola
pemerintahan yang ada di Pasker.ID
khususnya dan Kemnaker umumnya,"
ucapnya. Kedua, tata kelola SDM di
lingkungan Kemnaker terkait
integritasnya harus terus diperkuat
dan kapasitas SDM harus terus
ditingkatkan.

60. 03 Bertekad Jadi Rujukan
Positive Tribun News
June Kementerian Lain, Kemnaker
2022 Terus Komitmen Perbaiki Tata
Kelola Pemerintahan

Kementerian Ketenagakerjaan terus
berkomitmen untuk memperbaiki
tata kelola pemerintahan yang ada di
lingkungannya. Dengan begitu,
Kemnaker dapat menjadi rujukan
bagi kementerian lainnya. "Dengan
terus memperbaiki tata kelola
pemerintahan, Kemnaker akan
menjadi lebih baik, lebih unggul,
bahkan bisa menjadi rujukan
kementerian lain," kata Sekjen Anwar
saat memberikan arahan secara
virtual pada acara Pasker.ID, Jumat
(3/6/2022). "Kita tidak boleh lelah
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untuk terus memperbaiki tata kelola
pemerintahan yang ada di Pasker.ID
khususnya dan Kemnaker umumnya,"
ucapnya.
61. 03 Menaker: Dialog Sosial Kunci
June Redam Gejolak Hubungan
2022 Industrial

Positive Tempo.co

62. 03 Ini Upaya Kemnaker agar Jadi Neutral Infopublik.id
June Rujukan Kementerian Lain
2022
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"Kemitraan strategis dan dialog sosial
yang didukung komunikasi serta
dialog secara efektif merupakan
kunci untuk dapat meredam berbagai
gejolak hubungan industrial yang
terjadi," kata Menaker dalam
sambutannya yang dibacakan Dirjen
PHI & Jamsos Kemnaker, Indah
Anggoro Putri dalam Seminar
Nasional Dialog Sosial bertajuk
"Meningkatkan Kesadaran Berdialog
Menuju Hubungan Industrial yang
Humanis" di Jakarta, Jumat, 3 Juni
2022. Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah, mengatakan segala
permasalahan ketenagakerjaan harus
mengedepankan penyelesaian
melalui dialog sosial. Terpenting, bagi
pemerintah adalah terpenuhinya
kepentingan pekerja/buruh dan
pengusaha, serta ditemukan win-win
solution bagi semua pihak. Salah satu
embrio penyebab timbulnya gejolak
hubungan industrial adalah keluh
kesah pekerja.
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) terus berkomitmen
untuk memperbaiki tata kelola
pemerintahan yang ada di
lingkungannya. "Kita terus
mendorong agar SDM di Kemnaker
bukan hanya memiliki integritas yang
tinggi, tapi juga kapasitasnya
meningkat," ucapnya. Dengan begitu,
Kemnaker dapat menjadi rujukan
bagi kementerian lainnya. "Dengan
terus memperbaiki tata kelola
pemerintahan, Kemnaker akan
menjadi lebih baik, lebih unggul,
bahkan bisa menjadi rujukan

kementerian lain," kata Sekjen
Kemnaker, Anwar Sanusi, saat
memberikan arahan secara virtual
pada acara Pasker.ID, Jumat
(3/6/2022).
63. 03 BPJS Gelar Webinar
Positive Tribun News Lampung BPJS Ketenagakerjaan
June Pentingnya Kurikulum Jaminan
(BPJAMSOSTEK) bersama dengan
2022 Sosial di Indonesi
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". "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. 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. 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,
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termasuk lembaga-lembaga
pendidikan melalui penanaman nilai
gotong royong dan pentingnya
jaminan sosial dalam peningkatan
derajat kualitas hidup masyarakat.
64. 03 Lulus Langsung Kerja, Buruan Positive Jogoboyo.com
June Daftar Kuliah di Polteknaker! 2022 JogoBoyo #JagaNKRI

Politeknik Ketenagakerjaan
(Polteknaker) Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
membuka pendaftaran penerimaan
bagi mahasiswa baru (PMB) untuk
tahun ajaran 2022/2023.

65. 03 Menaker Menilai Dialog Sosial Positive Infopublik.id
June Kunci Redam Gejolak
2022 Hubungan Industrial

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker),
Ida Fauziyah, mengatakan segala
permasalahan ketenagakerjaan harus
mengedepankan penyelesaian
melalui dialog sosial. "Kemitraan
strategis dan dialog sosial yang
didukung komunikasi serta dialog
secara efektif merupakan kunci untuk
dapat meredam berbagai gejolak
hubungan industrial yang terjadi,"
kata Menaker dalam sambutannya
yang dibacakan Dirjen PHI & Jamsos
Kemnaker, Indah Anggoro Putri,
dalam Seminar Nasional Dialog Sosial
bertajuk Meningkatkan Kesadaran
Berdialog Menuju Hubungan
Industrial yang Humanis di Jakarta,
Jumat (3/6/2022). Gi pemerintah
adalah terpenuhinya kepentingan
pekerja/buruh dan pengusaha dan
ditemukan win-win solution bagi
semua pihak. Salah satu embrio
penyebab timbulnya gejolak
hubungan industrial adalah keluh
kesah pekerja.

66. 03 Kemnaker: Keluh Kesah
Neutral Aira Transport
June Pekerja Harus Ditanggapi
2022 dengan Cepat - Aira Transport

Menurutnya, salah satu tantangan
terbesar hubungan industrial saat ini
adalah bagaimana memposisikan
pekerja/buruh dan SP/SB itu sebagai
'mitra strategis' dengan tetap
menjunjung tinggi kewajiban dan hak
masing-masing. Keluh kesah pekerja
secara perorangan apabila tidak
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segera ditanggapi atau disikapi secara
baik, dapat berkembang menjadi
keluh kesah kelompok dan menjadi
perselisihan hubungan industrial.
Indah Anggoro Putri, mengatakan
pemerintah membuka pintu lebarlebar dan bersedia mendengarkan
semua saran dan kritik yang sifatnya
membangun, agar dunia
ketenagakerjaan menjadi lebih baik.
Pihaknya juga mengajak pengusaha,
SP/SB berkomitmen untuk dapat
menyelesaikan setiap permasalahan
yang terjadi dengan berdialog untuk
mencari solusi terbaik.
67. 03 Kemnaker: Keluh Kesah
June Pekerja Harus Ditanggapi
2022 dengan Cepat

Neutral Tribun News

Keluh kesah pekerja secara
perorangan apabila tidak segera
ditanggapi atau disikapi secara baik,
dapat berkembang menjadi keluh
kesah kelompok dan menjadi
perselisihan hubungan industrial.
Menurutnya, salah satu tantangan
terbesar hubungan industrial saat ini
adalah bagaimana memposisikan
pekerja/buruh dan SP/SB itu sebagai
'mitra strategis' dengan tetap
menjunjung tinggi kewajiban dan hak
masing-masing. Pihaknya juga
mengajak pengusaha, SP/SB
berkomitmen untuk dapat
menyelesaikan setiap permasalahan
yang terjadi dengan berdialog untuk
mencari solusi terbaik. Salah satu
embrio penyebab timbulnya gejolak
hubungan industrial adalah keluh
kesah pekerja.

68. 03 Ingin Terus Jadi Lebih Baik,
June Kemnaker Siap Perbaiki Tata
2022 Kelola Pemerintahan

Negative Onews.me

Suara.com- Bertekad jadi rujukan
kementerian lain, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) siap
memperbaiki tata kelola
pemerintahan yang ada di
lingkungannya. Sekretaris Jenderal
Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan
tata kelola pemerintahan yang perlu
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terus dilakukan perbaikan, yakni
meliputi tata kelola keuangan, SDM,
program, dan aset negara. Dengan
terus memperbaiki tata kelola
pemerintahan, Kemnaker akan
menjadi lebih baik, lebih unggul,
bahkan bisa menjadi rujukan
kementerian lain. Kita tidak boleh
lelah untuk terus memperbaiki tata
kelola pemerintahan yang ada di
Pasker.ID khususnya dan Kemnaker
umumnya, ucap Anwar saat
memberikan arahan secara virtual
pada acara Pasker.ID, Jumat
(3/6/2022).
69. 03 PP Persero Buka Satu Loker
Neutral Pikiran Rakyat Bekasi
June Minimal Lulusan S1 Psikologi,
2022 Segera Kirim Lamaran ke
recruitment.ptpp.co.id

Bagi yang tertarik dengan satu loker
yang dibuka PT PP Persero Tbk bisa
mengirimkan berkas lamaran serta
CV melalui situs berikut:.
Recruitment.ptpp.co.id. Segera
siapkan diri dan segera kirim surat
lamaran untuk loker PT PP Persero
Tbk. Ingin kerja di PT PP Persero Tbk?
Ini saat yang tepat mewujudkannya.

70. 03 Pembangunan Infrastruktur di Positive Suronews.com
June Kawasan IKN Harus Diimbangi
2022 dengan Pemberdayaan
Masyarakat

Pembangunan kawasan Ibu Kota
Negara (IKN) baru di Penajam Paser
Utara Kalimantan Timur
membutuhkan desain perencanaan
berjenjang, dari jangka pendek,
menengah, hingga jangka panjang.
"Linier dengan pembangun
infrastruktur, pemerintah juga mulai
merancang konsep pemberdayaan
masyarakat lokal," ujar Direktur
Kawasan Perkotaan dan Batas Negara
Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina
Administrasi Kewilayahan (Adwil)
Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) Thomas Umbu Pati,
saat diskusi tentang pemberdayaan
masyarakat di Penajam Paser Utara,
Rabu (1/6/2022). Diskusi tersebut
merupakan bagian dari kegiatan
Sosialiasi Bidang Sosial dan
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Pemberdayaan Masyarakat, yang
diinisiasi oleh Tim Transisi Otorita Ibu
Kota Nusantara. Namun, jika
masyarakat tidak mempersiapkan diri
dengan baik, maka peluang tersebut
bakal diambil pihak lain di luar IKN,
dan masyarakat sekitar hanya
menjadi penonton.
71. 03 Dua BPJS Bersinergi untuk
Positive Pelita Baru
June Dorong Kurikulum Jaminan
2022 Sosial di Pendidikan Menengah
dan Tinggi

54

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". "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,"
ungkap Abdur. Berangkat dari
semangat tersebut terbitlah UndangUndang 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.
72. 03 BLT Gaji Rp 1 Juta Mau Cair, Neutral Detik
June Segera Aktivasi Rekening Bank
2022 Himbara!

Sedangkan, bagi mereka yang tidak
memiliki rekening di bank Himbara,
penerima manfaat masih dapat
mencairkan BSU atau BLT gaji Rp 1
juta tersebut melalui pembukaan
rekening baru. Rekening baru ini
nantinya akan dibuatkan di salah satu
Bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI,
BTN) atau BSI (khusus wilayah Aceh).
Sekarang ini pemerintah masih dalam
proses pencairan dana untuk BLT gaji
Rp 1 juta. Adapun hingga saat ini
proses pencairan bantuan tersebut
masih dalam tahap persiapan regulasi
hingga kriteria penerima bantuan.

73. 03 Dorong Kurikulum Jaminan
Positive Rrinews Pontianak
June Sosial di Pendidikan Menengah
2022 dan Tinggi, Dua BPJS Bersinergi
Gelar Webinar

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. "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
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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.
74. 03 Kemnaker dorong dialog sosial Negative Antara
June hadapi gejolak hubungan
2022 industrial
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"Kemitraan strategis dan dialog sosial
yang didukung komunikasi serta
dialog secara efektif merupakan
kunci untuk dapat meredam berbagai
gejolak hubungan industrial," kata
Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker,
Indah Anggoro Putri membacakan
sambutan Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker), Ida Fauziyah seperti
dikutip dari keterangan tertulis yang
diterima di Jakarta, Jumat. Kemnaker
juga bersama-sama serikat
pekerja/buruh dan pengusaha terus
menerus menjalin komunikasi
intensif dalam menghadapi kondisi
hubungan industrial yang semakin
dinamis dengan menjalin kemitraan
strategis dan mengedepankan dialog
sosial. Dalam seminar nasional
bertajuk "Meningkatkan Kesadaran
Berdialog Menuju Hubungan
Industrial yang Humanis" di Jakarta
pada hari ini, Dirjen PHI dan Jamsos
Kemnaker menjelaskan salah satu
embrio penyebab timbulnya gejolak
hubungan industrial adalah keluh
kesah pekerja. Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
mendorong penyelesaian

permasalahan ketenagakerjaan
dilakukan dengan mengedepankan
dialog sosial untuk memenuhi
kepentingan pekerja dan pengusaha
serta solusi yang memenangkan
semua pihak.
75. 03 Hasil Seleksi Kartu Prakerja
June Gelombang 31 Telah
2022 Diumumkan, Segera Cek di
Dashboard prakerja.go.id

Neutral Tribun News

Berikut cara cek hasil seleksi Kartu
Prakerja Gelombang 31 di Dashboard
Prakerja. Hasil seleksi Kartu Prakerja
gelombang 31 telah diumumkan pada
Jumat (3/6/2022) kemarin. Lalu
bagaimana cara cek hasil seleksi
Kartu Prakerja Gelombang 31?. Cara
Cek Hasil Seleksi Kartu Prakerja
Gelombang 31.

76. 03 Cek KTP, Ada 7 Bansos
June Pemerintah yang Cair Juni
2022 2022

Positive Spirit Kita

Cek bantuan sosial (bansos) yang
akan cair pada bulan Juni 2022.
Sejumlah bansos untuk rumah tangga
miskin (RTM), pekerja, dan
pengangguran masih akan cair pada
bulan Juni 2022 ini. Itulah daftar
bansos yang akan cair pada bulan
Juni 2022. Segera cek dengan nomor
induk kependudukan (NIK) Anda di
website Kementerian Sosial untuk
cek penerima BLT Juni 2022.

77. 03 Ingin Terus Jadi Lebih Baik,
June Kemnaker Siap Perbaiki Tata
2022 Kelola Pemerintahan

Negative Juragananime.id

Suara.com- Bertekad jadi rujukan
kementerian lain, Kementerian
Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) siap
memperbaiki tata kelola
pemerintahan yang ada di
lingkungannya.. Sekretaris Jenderal
Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan
tata kelola pemerintahan yang perlu
terus dilakukan perbaikan, yakni
meliputi tata kelola keuangan, SDM,
program, dan aset negara. Dengan
terus memperbaiki tata kelola
pemerintahan, Kemnaker akan
menjadi lebih baik, lebih unggul,
bahkan bisa menjadi rujukan
kementerian lain. Kita tidak boleh
lelah untuk terus memperbaiki tata
kelola pemerintahan yang ada di
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Pasker.ID khususnya dan Kemnaker
umumnya, ucap Anwar saat
memberikan arahan secara virtual
pada acara Pasker.ID, Jumat
(3/6/2022).
78. 03 Ingin Terus Jadi Lebih Baik,
June Kemnaker Siap Perbaiki Tata
2022 Kelola Pemerintahan

Negative Suara.com

79. 03 Bertekad Jadi Rujukan
Positive Jawa Post National
June Kementerian Lain, Kemnaker
Network
2022 Komitmen Terus Perbaiki 4 Hal
Ini
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Bertekad jadi rujukan kementerian
lain, Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) siap memperbaiki tata
kelola pemerintahan yang ada di
lingkungannya. Sekretaris Jenderal
Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan
tata kelola pemerintahan yang perlu
terus dilakukan perbaikan, yakni
meliputi tata kelola keuangan, SDM,
program, dan aset negara. Dengan
terus memperbaiki tata kelola
pemerintahan, Kemnaker akan
menjadi lebih baik, lebih unggul,
bahkan bisa menjadi rujukan
kementerian lain. Kita tidak boleh
lelah untuk terus memperbaiki tata
kelola pemerintahan yang ada di
Pasker.ID khususnya dan Kemnaker
umumnya, ucap Anwar saat
memberikan arahan secara virtual
pada acara Pasker.ID, Jumat
(3/6/2022).
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) terus berkomitmen
memperbaiki tata kelola
pemerintahan yang ada di
lingkungannya. Menurut Sekjen
Kemnaker Anwar Sanusi, dengan
terus memperbaiki tata kelola
pemerintahan, Kemnaker akan
menjadi lebih baik, lebih unggul,
bahkan bisa menjadi rujukan
kementerian lain. "Kita tidak boleh
lelah untuk terus memperbaiki tata
kelola pemerintahan yang ada di
Pasker.ID, khususnya dan Kemnaker
umumnya," kata Sekjen Anwar Sanusi
pada acara Pasker.ID, Jumat (3/6).

Perbaikan kedua terkait tata kelola
SDM di lingkungan Kemnaker.
80. 03 [TERBARU] Bertekad Jadi
June Rujukan Kementerian Lain,
2022 Kemnaker Komitmen Terus
Perbaiki 4 Hal Ini Ometraco.com

Positive Ometraco.com

81. 03 Kemenaker Buka Pintu Lebar- Positive Kompas
June lebar Kritik dan Saran Agar
2022 Sektor Ketenagakerjaan RI
Lebih Baik
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Foto: dok Kemnaker Ometraco.com,
JAKARTA- Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus
berkomitmen memperbaiki tata
kelola pemerintahan yang ada di
lingkungannya. 19:10 WIB Sekjen
Anwar meyakini dengan terus
memperbaiki tata kelola
pemerintahan agar Kemnaker
menjadi lebih baik dan unggul dan
bisa jadi rujukan kementerian lain.
Menurut Sekjen Kemnaker Anwar
Sanusi, dengan terus memperbaiki
tata kelola pemerintahan, Kemnaker
akan menjadi lebih baik, lebih unggul,
bahkan bisa menjadi rujukan
kementerian lain. "Kita tidak boleh
lelah untuk terus memperbaiki tata
kelola pemerintahan yang ada di
Pasker.ID, khususnya dan Kemnaker
umumnya," kata Sekjen Anwar Sanusi
pada acara Pasker.ID, Jumat (3/6).
Dirjen PHI & Jamsos Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker), Indah
Anggoro Putri mengatakan, segala
permasalahan ketenagakerjaan harus
mengedepankan penyelesaian
melalui dialog sosial. Kemenaker
lanjut Putri, mengajak para
pengusaha maupun organisasi serikat
pekerja/serikat buruh berkolaborasi
meningkatkan kemampuan
pekerjanya agar selalu dapat terus
mengikuti perkembangan dan
perubahan yang begitu cepat dan
dinamis saat ini. Misalnya dengan
bekerja sama dan mengikuti berbagai
pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja
(BLK) Kemenaker yang tersebar di
berbagai wilayah Indonesia. Selama
ini, Kemenaker bersama-sama serikat
pekerja atau buruh dan pengusaha

terus-menerus menjalin komunikasi
intensif dalam menghadapi kondisi
hubungan industrial yang semakin
dinamis dengan menjalin kemitraan
strategis serta mengedepankan
dialog sosial.
82. 03 Menaker Menilai Dialog Sosial Positive Satukan Indonesia
June Kunci Redam Gejolak
2022 Hubungan Industrial

Com-Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker), Ida Fauziyah, mengatakan
segala permasalahan
ketenagakerjaan harus
mengedepankan penyelesaian
melalui dialog sosial. "Kemitraan
strategis dan dialog sosial yang
didukung komunikasi serta dialog
secara efektif merupakan kunci untuk
dapat meredam berbagai gejolak
hubungan industrial yang terjadi,"
kata Menaker dalam sambutannya
yang dibacakan Dirjen PHI & Jamsos
Kemnaker, Indah Anggoro Putri,
dalam Seminar Nasional Dialog Sosial
bertajuk Meningkatkan Kesadaran
Berdialog Menuju Hubungan
Industrial yang Humanis di Jakarta,
Jumat (3/6/2022). Jakarta,
SatukanIndonesia. Terpenting, bagi
pemerintah adalah terpenuhinya
kepentingan pekerja/buruh dan
pengusaha dan ditemukan win-win
solution bagi semua pihak.

83. 03 Kurikulum Jaminan Sosial
June Didorong Masuk Pendidikan
2022 Menengah dan Tinggi

Hal inilah yang menggerakkan BPJS
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK)
bersama dengan BPJS Kesehatan dan
Dewan Jaminan Sosial Nasional
(DJSN) menggelar webinar dengan
mengusung 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

Positive Tribun News Jatim
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dasar hidup layak (KDHL) bagi setiap
peserta dan atau anggota
keluarganya. "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. Kepala Cabang BPJAMSOSTEK
Surabaya Tanjung Perak, Theresia
Wahyu Dianti, Jumat (3/6/2022)
mengaku sangat mengapresiasi
digelarnya Webinar oleh
BPJAMSOSTEK bersama BPJS
Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial
Nasional (DJSN) tersebut.
84. 03 Menaker Ida Fauziyah Ungkap Negative Jawa Post National
June Kunci Meredam Gejolak
Network
2022 Hubungan Industrial
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Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah menekankan agar segala
permasalahan ketenagakerjaan harus
mengedepankan penyelesaian
melalui dialog sosial. "Kemitraan
strategis dan dialog sosial yang
didukung komunikasi serta dialog
secara efektif merupakan kunci untuk
dapat meredam berbagai gejolak
hubungan industrial yang terjadi,"
kata Menaker Ida Fauziyah. Menaker
Ida Fauziyah mengungkapkan kunci
merendam gejolak hubungan
industrial, salah satunya keluh kesah
pekerja yang harus segera ditanggapi.
Hal itu disampaikan Menaker dalam
sambutan tertulis yang dibacakan
Dirjen PHI & Jamsos Kemnaker Indah
Anggoro Putri dalam Seminar
Nasional Dialog Sosial bertajuk
Meningkatkan Kesadaran Berdialog

Menuju Hubungan Industrial yang
Humanis di Jakarta, Jumat (3/6).
85. 03 Menaker: Dialog Sosial Kunci
June Redam Gejolak Hubungan
2022 Industrial - Auto Magazine

Positive Automagz.net

Hal itu disampaikan Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah. "Kemitraan strategis dan
dialog sosial yang didukung
komunikasi serta dialog secara efektif
merupakan kunci untuk dapat
meredam berbagai gejolak hubungan
industrial yang terjadi," kata Menaker
dalam sambutannya yang dibacakan
Dirjen PHI & Jamsos Kemnaker, Indah
Anggoro Putri dalam Seminar
Nasional Dialog Sosial bertajuk
Meningkatkan Kesadaran Berdialog
Menuju Hubungan Industrial yang
Humanis di Jakarta, Jumat (3/6).
Dialog sosial dinilai berperan besar
dalam menyelesaikan persoalan
dalam ketenagakerjaan. Dia
menambahkan, bagi pemerintah
adalah terpenuhinya kepentingan
pekerja/buruh dan pengusaha dan
ditemukan win-win solution bagi
semua pihak.

86. 03 Menaker: Dialog Sosial Kunci
June Redam Gejolak Hubungan
2022 Industrial - Aira Transport

Positive Aira Transport

Hal itu disampaikan Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah. "Kemitraan strategis dan
dialog sosial yang didukung
komunikasi serta dialog secara efektif
merupakan kunci untuk dapat
meredam berbagai gejolak hubungan
industrial yang terjadi," kata Menaker
dalam sambutannya yang dibacakan
Dirjen PHI & Jamsos Kemnaker, Indah
Anggoro Putri dalam Seminar
Nasional Dialog Sosial bertajuk
Meningkatkan Kesadaran Berdialog
Menuju Hubungan Industrial yang
Humanis di Jakarta, Jumat (3/6).
Dialog sosial dinilai berperan besar
dalam menyelesaikan persoalan
dalam ketenagakerjaan. Dia
menambahkan, bagi pemerintah
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adalah terpenuhinya kepentingan
pekerja/buruh dan pengusaha dan
ditemukan win-win solution bagi
semua pihak.
87. 03 Indonesia dan Arab Saudi
Positive Liputan 6
June Sepakat Percepat Penyelesaian
2022 Technical Arrangement SPSK

- Untuk mengimplementasikan
Sistem Penempatan Satu Kanal
(SPSK) Pekerja Migran Indonesia
(PMI) ke Arab Saudi, Pemerintah
Indonesia melalui Kementerian
Ketenagakerjaan mengusulkan
penambahan wilayah penempatan
PMI kepada Pemerintah Arab Saudi
yang meliputi Mekah, Jeddah,
Riyadh, dan Madinah. Kemnaker juga
telah mengirimkan draf Technical
Arrangement (TA) SPSK dan telah
direspon oleh Pemerintah Arab Saudi
dengan melakukan penambahan
wilayah penempatan PMI. Hal itu
dikatakan Menaker Ida Fauziyah
ketika melakukan pertemuan dengan
Menteri Tenaga Kerja dan
Pembangunan Arab Saudi Ahmed AlRajhi secara virtual, Jumat
(3/6/2022). Menaker
mengemukakan, Pemerintah
Indonesia dan Arab Saudi telah
sepakat untuk mempercepat proses
integrasi sistem antara MUSANED
(aplikasi pasar kerja Arab Saudi) dan
SISNAKER dengan melakukan
amandemen terhadap Technical
Arrangement (TA) yang habis masa
berlakunya.

88. 03 Dialog Sosial Kunci Redam
June Gejolak Hubungan Industrial
2022

SEGALA persoalan ketenagakerjaan
harus mengedepankan penyelesaian
melalui dialog sosial. Dalam hal ini,
terpenuhinya kepentingan
pekerja/buruh dan pengusaha, serta
ditemukan win-win solution bagi
semua pihak. "Kemitraan strategis
dan dialog sosial yang didukung
komunikasi dan dialog efektif
merupakan kunci untuk meredam

Positive Media Indonesia
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berbagai gejolak hubungan
industrial," ungkap Dirjen PHI dan
Jamsos Kemnaker Indah Anggoro
Putri, Jumat (3/6). Salah satu embrio
penyebab gejolak hubungan
industrial adalah keluh kesah pekerja.
89. 03 Sinergi Dua BPJS dalam
June Mendorong Kurikulum
2022 Jaminan Sosial di Pendidikan
Menengah dan Tinggi

Positive Wartakotalive
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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". Terpisah,
Kepala BPJamsostek Kebayoran Baru,
Boby Foriawan mendukung wacana
untuk membuat 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 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.. 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.

90. 03 Saravanan: Kuota pengusaha Negative Onews.me
June dibatalkan jika potong gaji
2022 pekerja asing

Kuala Lumpur (ANTARA)- Pemerintah
Malaysia akan membatalkan kuota
yang diberikan kepada pengusaha
yang memotong gaji pekerja asing
untuk menutupi biaya membawa
mereka ke Malaysia, kata Menteri
Sumber Daya Manusia Malaysia M
Saravanan. Seperti dilansir Bernama,
Jumat, Saravanan mengatakan setiap
majikan yang membawa pekerja
asing harus menanggung semua
biaya, termasuk akomodasi dan tarif
penerbangan, sehingga tidak ada
biaya yang dikeluarkan oleh pekerja
asing. Pengusaha tidak boleh
menanggung biaya hanya untuk
diganti dengan pemotongan gaji
pekerja nantinya. Jika sampai ada
pengaduan dari pekerja melalui
aplikasi digital "Working For
Workers" (WFW), kementeriannya
akan membatalkan kuota majikan
mereka, katanya.

91. 03 Menghasilkan SDM Unggul
Positive Liputan 6
June Bidang Ketenagakerjaan Lewat
2022 Polteknaker

- Politeknik Ketenagakerjaan
(Polteknaker) Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
membuka pendaftaran penerimaan
bagi mahasiswa baru (PMB) untuk
tahun ajaran 2022/2023. Pendaftaran
dibuka secara online sejak 23 Mei
hingga 1 Juli 2022, melalui website
pmb.polteknaker.ac.id. Sekretaris
Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi
mengatakan, sebagai perguruan
tinggi vokasi di bawah Kemnaker,
Polteknaker dapat menjadi politeknik
unggul untuk menghasilkan SDM
yang mampu menangani bidang
ketenagakerjaan dalam persaingan
global. Menurutnya, dalam
menghadapi persaingan global,
berbagai misi dilakukan Polteknaker
dengan menyelenggarakan
pendidikan vokasi dan penelitian
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terapan di bidang ketenagakerjaan.
"Para lulusan Polteknaker diharapkan
dapat menjadi SDM yang cerdas,
terampil, dan mandiri untuk siap
bekerja pada instansi pemerintah,
swasta, bahkan berwirausaha," kata
Sekjen Anwar Sanusi melalui siaran
pers Biro Humas Kemnaker, Jum'at
(3/6/2022).
92. 03 Kemnaker: Polteknaker
Positive Antara
June mampu hasilkan SDM unggul
2022 bidang ketenagakerjaan

Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar
Sanusi mengatakan Politeknik
Ketenagakerjaan (Polteknaker) dapat
menjadi politeknik yang
menghasilkan sumber daya manusia
(SDM) unggul bidang
ketenagakerjaan dan pendaftaran
untuk mahasiswa baru telah dibuka
sampai 1 Juli 2022. Dalam keterangan
tertulis Kemnaker yang diterima di
Jakarta, pada Jumat, Sekjen
Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan
sebagai perguruan tinggi vokasi di
bawah Kemnaker, Polteknaker dapat
menjadi politeknik unggul
menghasilkan SDM yang mampu
menangani bidang ketenagakerjaan
dalam persaingan global. Dalam
menghadapi persaingan global,
tuturnya, berbagai misi dilakukan
Polteknaker dengan
menyelenggarakan pendidikan vokasi
dan penelitian terapan di bidang
ketenagakerjaan. "Para lulusan
Polteknaker diharapkan dapat
menjadi SDM yang cerdas, terampil,
dan mandiri untuk siap bekerja pada
instansi pemerintah, swasta, bahkan
berwirausaha," kata Anwar.

93. 03 Pendaftaran Polteknaker
June Dibuka, Siap Hasilkan SDM
2022 Berkompeten di Bidang
Ketenagakerjaan

Politeknik Ketenagakerjaan
(Polteknaker) Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
membuka pendaftaran penerimaan
bagi mahasiswa baru (PMB) untuk

Positive Suara.com
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tahun ajaran 2022/2023. Pendaftaran
dibuka secara online sejak 23 Mei
hingga 1 Juli 2022, melalui website
pmb.polteknaker.ac.id. Sekretaris
Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi
menyebut, Polteknaker memiliki tiga
program studi peminatan yaitu D-IV
Relasi Industri dengan gelar Sarjana
Terapan Relasi Industri (S.Tr.M); D-IV
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
dengan gelar Sarjana Terapan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(S.Tr.K3); serta D-III Manajemen
Sumber Daya Manusia dengan gelar
Sarjana Terapan Manajemen Sumber
Daya Manusia (A.Md, MSDM). Anwar
mengatakan, sebagai perguruan
tinggi vokasi di bawah Kemnaker,
Polteknaker dapat menjadi politeknik
unggul untuk menghasilkan SDM
yang mampu menangani bidang
ketenagakerjaan dalam persaingan
global. Menurutnya, dalam
menghadapi persaingan global,
berbagai misi dilakukan Polteknaker
dengan menyelenggarakan
pendidikan vokasi dan penelitian
terapan di bidang ketenagakerjaan.
94. 03 Polteknaker mampu hasilkan Positive Antara Mataram
June SDM unggul bidang
2022 ketenagakerjaan
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Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar
Sanusi mengatakan Politeknik
Ketenagakerjaan (Polteknaker) dapat
menjadi politeknik yang
menghasilkan sumber daya manusia
(SDM) unggul bidang
ketenagakerjaan dan pendaftaran
untuk mahasiswa baru telah dibuka
sampai 1 Juli 2022. Dalam keterangan
tertulis Kemnaker yang diterima di
Jakarta, pada Jumat, Sekjen
Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan
sebagai perguruan tinggi vokasi di
bawah Kemnaker, Polteknaker dapat
menjadi politeknik unggul

menghasilkan SDM yang mampu
menangani bidang ketenagakerjaan
dalam persaingan global. Dalam
menghadapi persaingan global,
tuturnya, berbagai misi dilakukan
Polteknaker dengan
menyelenggarakan pendidikan vokasi
dan penelitian terapan di bidang
ketenagakerjaan. "Para lulusan
Polteknaker diharapkan dapat
menjadi SDM yang cerdas, terampil,
dan mandiri untuk siap bekerja pada
instansi pemerintah, swasta, bahkan
berwirausaha," kata Anwar.
95. 03 Kemnaker Komitmen Perbaiki Positive Liputan 6
June Tata Kelola Pemerintahan
2022

Dengan begitu, Kemnaker dapat
menjadi rujukan bagi kementerian
lainnya. "Dengan terus memperbaiki
tata kelola pemerintahan, Kemnaker
akan menjadi lebih baik, lebih unggul,
bahkan bisa menjadi rujukan
kementerian lain," kata Sekjen Anwar
saat memberikan arahan secara
virtual pada acara Pasker.ID, Jumat
(3/6/2022). "Kita tidak boleh lelah
untuk terus memperbaiki tata kelola
pemerintahan yang ada di Pasker.ID
khususnya dan Kemnaker umumnya,"
ucapnya. Ia mengatakan, tata kelola
SDM terkait di lingkungan Kemnaker
terkait integritasnya harus terus
diperkuat dan kapasitas SDM harus
terus ditingkatkan.

96. 03 Cara Hitung Kompensasi untuk Positive Okezone
June Pekerja Kontrak, Ini
2022 Rumusnya!

Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) menjelaskan terkait
aturan uang kompensasi untuk
pekerja dengan perjanjian kerja
waktu tertentu (PKWT). Berikut
besaran uang kompensasi yang akan
diberikan perusahaan untuk pekerja
PKWT:. 1. Pekerja PKWT selama 12
bulan secara terus-menerus diberikan
sebesar satu bulan upah. Diketahui,
pekerja dengan status PKWT berhak
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menerima uang kompensasi dari
perusahaan.
97. 03 Kemnaker Siap Menambah
June Wilayah Penempatan PMI di
2022 Arab Saudi

Positive Suara.com

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker),
Ida Fauziyah mengemukakan,
Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi
telah sepakat untuk mempercepat
proses integrasi sistem antara
MUSANED (aplikasi pasar kerja Arab
Saudi) dan SISNAKER dengan
melakukan amandemen terhadap
Technical Arrangement (TA) yang
habis masa berlakunya. "Kita sepakat
untuk melakukan pertemuan teknis
dalam waktu dekat guna
mempercepat proses integrasi,"
ucapnya ketika melakukan
pertemuan dengan Menteri Tenaga
Kerja dan Pembangunan Arab Saudi
Ahmed Al-Rajhi secara virtual, Jumat
(3/6/2022). Sementara itu, untuk
mengimplementasikan Sistem
Penempatan Satu Kanal (SPSK)
Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke
Arab Saudi, Pemerintah Indonesia
melalui Kementerian
Ketenagakerjaan mengusulkan
penambahan wilayah penempatan
PMI kepada Pemerintah Arab Saudi
yang meliputi Mekah, Jeddah,
Riyadh, dan Madinah. Kemnaker juga
telah mengirimkan draf Technical
Arrangement (TA) SPSK dan telah
direspon oleh Pemerintah Arab Saudi
dengan melakukan penambahan
wilayah penempatan PMI.

98. 03 Kemnaker Siap Menambah
June Wilayah Penempatan PMI di
2022 Arab Saudi

Positive Juragananime.id

Suara.com- Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker), Ida Fauziyah
mengemukakan, Pemerintah
Indonesia dan Arab Saudi telah
sepakat untuk mempercepat proses
integrasi sistem antara MUSANED
(aplikasi pasar kerja Arab Saudi) dan
SISNAKER dengan melakukan
amandemen terhadap Technical
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Arrangement (TA) yang habis masa
berlakunya. "Kita sepakat untuk
melakukan pertemuan teknis dalam
waktu dekat guna mempercepat
proses integrasi," ucapnya ketika
melakukan pertemuan dengan
Menteri Tenaga Kerja dan
Pembangunan Arab Saudi Ahmed AlRajhi secara virtual, Jumat
(3/6/2022). Sementara itu, untuk
mengimplementasikan Sistem
Penempatan Satu Kanal (SPSK)
Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke
Arab Saudi, Pemerintah Indonesia
melalui Kementerian
Ketenagakerjaan mengusulkan
penambahan wilayah penempatan
PMI kepada Pemerintah Arab Saudi
yang meliputi Mekah, Jeddah,
Riyadh, dan Madinah. Kemnaker juga
telah mengirimkan draf Technical
Arrangement (TA) SPSK dan telah
direspon oleh Pemerintah Arab Saudi
dengan melakukan penambahan
wilayah penempatan PMI..
99. 03 Cek BSU 2022 di
Positive Pikiran Rakyat Depok
June bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id,
2022 Nama Pekerja Penerima BLT
Subsidi Gaji Rp1 Juta Ada di
Link Ini

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022
adalah salah satu bansos yang
diharapkan untuk segera cair.
Masyarakat khususnya para pekerja
menantikan penyaluran BSU 2022
yang telah dijanjikan oleh pemerintah
tahun ini. Setelah sempat gagal cair
di bulan April lalu, Kemenaker
menjelaskan bahwa kini pihaknya
masih mempersiapkan sejumlah
tahapan sebelum bisa menyalurkan
BSU 2022. Salah satu yang masih
harus dilakukan oleh Kemenaker
adalah memeriksa kembali daftar
penerima BSU tahun ini bersama
dengan BPJS Ketenagakerjaan.

100. 03 Polteknaker Sudah Dibuka,
June Buruan Daftar di Link Ini
2022

Herald Indonesia, Jakarta- Politeknik
Ketenagakerjaan (Polteknaker) telah
dibuka untuk para pelajar yang ingin

Neutral Herald.id
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melanjutkan jenjang pendidikannya.
Para lulusan Polteknaker merupakan
orang-orang yang memiliki
keterampilan dan siap bersaing di
dunia kerja. Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) Anwar Sanusi
menegaskan Polteknaker akan
menghasilkan sumber daya manusia
(SDM) unggul bidang
ketenagakerjaan. Dikatakan Anwar
sebagai perguruan tinggi vokasi di
bawah Kemnaker, Polteknaker dapat
menjadi politeknik unggul
menghasilkan SDM yang mampu
menangani bidang ketenagakerjaan
dalam persaingan global.
101. 03 QUO VADIS UU CIPTAKER June onediginews.com
2022

Neutral One Digi News
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Isu terkait UU Ciptaker semakin
menggelinding tajam dan memasuki
babak baru setelah keluarnya
Putusan MK No 109/PUU-XVIII/2020
yang berisikan poin-poin penting
sebagai berikut: UU Cipta Kerja
dinyatakan inkonstitusional
bersyarat, dengan pertimbangan
telah banyak kebijakan turunan yang
dibuat dan bahkan telah berlakunya
kebijakan ini (dinyatakan bersyarat
karena MK harus menyeimbangkan
proses pembentukan UU yang harus
dipenuhi syarat formil, juga harus
pertimbangkan tujuan pembentukan
UU) Para pembentuk UU diberikan
waktu paling lama dua tahun untuk
perbaikan sesuai dengan persyaratan
tata cara pembentukan UU. Benarkah
yang perlu dirubah atau diperbaiki
hanya legal-prosedural dalam
merevisi UU Ciptaker dan tertutup
peluang merevisi materialsubstansialnya? "Sebagai negara
demokrasi yang berdasarkan hukum,
pemerintah menghormati dan segera
melaksanakan putusan Mahkamah
Konstitusi MK Nomor 91/PUU-

XVIII/2020. Prinsip kehatian-hatian,
transparansi atau keterbukaan serta
memberikan peluang keterlibatan
aktif dari berbagai pihak yang terkait
seperti para akademisi dibidang
msdm & hubungan industrial,
asosiasi para pengusaha, serikatserikat pekerja, para tokoh
masyarakat, bahkan organisasi
praktisi HRD dalam pembahasan
ulang draf UU Ciptaker adalah sangat
penting, agar produk hukum yang
sangat strategis ini benar-benar bisa
diterima dan diimplementasikan oleh
semua pihak secara bijak, dewasa,
berkeadilan dan memberikan
kemanfaatan bagi semua
'stakeholders' dunia industri dan
dunia ketenagakerjaan.
102. 03 Indonesia-Arab Saudi Sepakat Positive Moeslimchoice.com
June Menambah Wilayah
2022 Penempatan PMI
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Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi
telah sepakat untuk mempercepat
proses integrasi sistem antara
MUSANED (aplikasi pasar kerja Arab
Saudi) dan SISNAKER dengan
melakukan amandemen terhadap
Technical Arrangement (TA) yang
habis masa berlakunya. "Kita sepakat
untuk melakukan pertemuan teknis
dalam waktu dekat guna
mempercepat proses integrasi," ucap
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker),
Ida Fauziyah ketika melakukan
pertemuan dengan Menteri Tenaga
Kerja dan Pembangunan Arab Saudi
Ahmed Al-Rajhi secara virtual, Jumat
(3/6/2022). Sementara itu, untuk
mengimplementasikan Sistem
Penempatan Satu Kanal (SPSK)
Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke
Arab Saudi, Pemerintah Indonesia
melalui Kementerian
Ketenagakerjaan mengusulkan
penambahan wilayah penempatan
PMI kepada Pemerintah Arab Saudi
yang meliputi Mekah, Jeddah,

Riyadh, dan Madinah. Kemnaker juga
telah mengirimkan draf Technical
Arrangement (TA) SPSK dan telah
direspon oleh Pemerintah Arab Saudi
dengan melakukan penambahan
wilayah penempatan PMI.
103. 03 Cek KTP, Ada 7 Bansos
June Pemerintah yang Cair Juni
2022 2022

Positive Kontan

104. 03 Dorong Kurikulum Jaminan
Positive Riau Sky
June Sosial di Pendidikan Menengah
2022 dan Tinggi, Dua BPJS Bersinergi
Gelar Webinar
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Com dengan judul "7 Bansos yang
Akan Cair Juni 2022",. Cek bantuan
sosial (bansos) yang akan cair pada
bulan Juni 2022. Sejumlah bansos
untuk rumah tangga miskin (RTM),
pekerja, dan pengangguran masih
akan cair pada bulan Juni 2022 ini.
Mulyani Sebut Anggaran
Perlindungan Sosial pada 2023 Naik
Lalu, bantuan pemerintah apa saja
yang akan cair pada Juni 2022?
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. "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.
105. 03 Polteknaker mampu hasilkan Positive Antara Kalsel
June SDM unggul bidang
2022 ketenagakerjaan
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Anwar Sanusi mengatakan Politeknik
Ketenagakerjaan (Polteknaker) dapat
menjadi politeknik yang
menghasilkan sumber daya manusia
(SDM) unggul bidang
ketenagakerjaan dan pendaftaran
untuk mahasiswa baru telah dibuka
sampai 1 Juli 2022. Dalam keterangan
tertulis Kemnaker yang diterima di
Jakarta, pada Jumat, Sekjen
Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan
sebagai perguruan tinggi vokasi di
bawah Kemnaker, Polteknaker dapat
menjadi politeknik unggul
menghasilkan SDM yang mampu
menangani bidang ketenagakerjaan
dalam persaingan global. Dalam
menghadapi persaingan global,
tuturnya, berbagai misi dilakukan
Polteknaker dengan
menyelenggarakan pendidikan vokasi
dan penelitian terapan di bidang
ketenagakerjaan. "Para lulusan
Polteknaker diharapkan dapat
menjadi SDM yang cerdas, terampil,
dan mandiri untuk siap bekerja pada
instansi pemerintah, swasta, bahkan
berwirausaha," kata Anwar.

106. 03 Dorong Kurikulum Jaminan
Positive Suarariau.co
June Sosial di Pendidikan Menengah
2022 dan Tinggi, Duet BPJS
Bersinergi Gelar Webinar
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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. "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.

107. 03 Kemnaker Terus Berkomitmen Positive Progresnews.info
June Perbaiki Tata Kelola
2022 Pemerintahan

Dengan begitu, Kemnaker dapat
menjadi rujukan bagi kementerian
lainnya. "Dengan terus memperbaiki
tata kelola pemerintahan, Kemnaker
akan menjadi lebih baik, lebih unggul,
bahkan bisa menjadi rujukan
kementerian lain," kata Sekjen Anwar
saat memberikan arahan secara
virtual pada acara Pasker.ID, Jumat
(3/6/2022). "Kita tidak boleh lelah
untuk terus memperbaiki tata kelola
pemerintahan yang ada di Pasker.ID
khususnya dan Kemnaker umumnya,"
ucapnya. Ia mengatakan, tata kelola
SDM terkait di lingkungan Kemnaker
terkait integritasnya harus terus
diperkuat dan kapasitas SDM harus
terus ditingkatkan.

108. 03 Dialog Sosial Kunci Redam
June Gejolak Hubungan Industrial
2022

"Kemitraan strategis dan dialog sosial
yang didukung komunikasi serta
dialog secara efektif merupakan
kunci untuk dapat meredam berbagai
gejolak hubungan industrial yang
terjadi," kata Menaker dalam
sambutannya yang dibacakan Dirjen
PHI & Jamsos Kemnaker, Indah
Anggoro Putri dalam Seminar
Nasional Dialog Sosial bertajuk
Meningkatkan Kesadaran Berdialog
Menuju Hubungan Industrial yang
Humanis di Jakarta, Jumat
(3/6/2022). Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah mengatakan segala
permasalahan ketenagakerjaan harus
mengedepankan penyelesaian
melalui dialog sosial. Terpenting, bagi
pemerintah adalah terpenuhinya
kepentingan pekerja/buruh dan
pengusaha dan ditemukan win-win
solution bagi semua pihak. Salah satu
embrio penyebab timbulnya gejolak
hubungan industrial adalah keluh
kesah pekerja.

Positive Progresnews.info
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109. 03 Saravanan: Kuota pengusaha Negative Antara
June dibatalkan jika potong gaji
2022 pekerja asing

Pemerintah Malaysia akan
membatalkan kuota yang diberikan
kepada pengusaha yang memotong
gaji pekerja asing untuk menutupi
biaya membawa mereka ke Malaysia,
kata Menteri Sumber Daya Manusia
Malaysia M Saravanan. Seperti
dilansir Bernama, Jumat, Saravanan
mengatakan setiap majikan yang
membawa pekerja asing harus
menanggung semua biaya, termasuk
akomodasi dan tarif penerbangan,
sehingga tidak ada biaya yang
dikeluarkan oleh pekerja asing.
Pengusaha tidak boleh menanggung
biaya hanya untuk diganti dengan
pemotongan gaji pekerja nantinya.
Jika sampai ada pengaduan dari
pekerja melalui aplikasi digital
"Working For Workers" (WFW),
kementeriannya akan membatalkan
kuota majikan mereka, katanya.

110. 03 Saravanan: Kuota pengusaha Negative 24hour.id
June dibatalkan jika potong gaji
2022 pekerja asing -

Pemerintah Malaysia akan
membatalkan kuota yang diberikan
kepada pengusaha yang memotong
gaji pekerja asing untuk menutupi
biaya membawa mereka ke Malaysia,
kata Menteri Sumber Daya Manusia
Malaysia M Saravanan. Seperti
dilansir Bernama, Jumat, Saravanan
mengatakan setiap majikan yang
membawa pekerja asing harus
menanggung semua biaya, termasuk
akomodasi dan tarif penerbangan,
sehingga tidak ada biaya yang
dikeluarkan oleh pekerja asing.
Pengusaha tidak boleh menanggung
biaya hanya untuk diganti dengan
pemotongan gaji pekerja nantinya.
Jika sampai ada pengaduan dari
pekerja melalui aplikasi digital
"Working For Workers" (WFW),
kementeriannya akan membatalkan
kuota majikan mereka, katanya.

77

111. 03 Kemnaker Mengusulkan
June Penambahan Wilayah
2022 Penempatan PMI

Neutral Assets.rri.co.id

112. 03 Ida Fauziyah dan Menaker
Positive Jawa Post National
June Saudi Bertemu Secara Virtual,
Network
2022 Ini Kesepakatan yang Dicapai
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KBRN, Jakarta: Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
mengusulkan penambahan wilayah
penempatan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) kepada Pemerintah
Arab Saudi yang meliputi Mekah,
Jeddah, Riyadh, dan Madinah.
Kemnaker juga telah mengirimkan
draf Technical Arrangement (TA)
SPSK dan telah direspon oleh
Pemerintah Arab Saudi dengan
melakukan penambahan wilayah
penempatan PMI. "Kita sepakat
untuk melakukan pertemuan teknis
dalam waktu dekat guna
mempercepat proses integrasi,"
ucapnya dalam siaran pers Kemnaker
yang diterima RRI.co.id. Pemerintah
Indonesia, lanjut Menaker,
mengharapkan dari kerja sama
bilateral dengan Arab Saudi dapat
menghasilkan kesepakatan dalam
sistem penempatan satu kanal bagi
PMI di sektor domestik serta
penghentian konversi visa setelah
penerapan program SPSK.
Hal itu disampaikan Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah ketika melakukan
pertemuan dengan Menteri Tenaga
Kerja dan Pembangunan Arab Saudi
Ahmed Al-Rajhi secara virtual, Jumat
(3/6). "Kami sepakat untuk
melakukan pertemuan teknis dalam
waktu dekat guna mempercepat
proses integrasi," kata Menaker Ida
Fauziyah. Kemenaker juga telah
mengirimkan draf technical
arrangement (TA) SPSK yang telah
direspons Pemerintah Saudi dengan
melakukan penambahan wilayah
penempatan PMI. Menaker
mengemukakan pemerintah
Indonesia dan Saudi telah sepakat
untuk mempercepat proses integrasi

sistem antara MUSANED (aplikasi
pasar kerja Arab Saudi) dan SISNAKER
dengan melakukan amandemen
terhadap technical arrangement yang
habis masa berlakunya.
113. 03 Kemnaker Mengusulkan
June Penambahan Wilayah
2022 Penempatan PMI

Neutral Rrinews

Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) mengusulkan
penambahan wilayah penempatan
Pekerja Migran Indonesia (PMI)
kepada Pemerintah Arab Saudi yang
meliputi Mekah, Jeddah, Riyadh, dan
Madinah. Kemnaker juga telah
mengirimkan draf Technical
Arrangement (TA) SPSK dan telah
direspon oleh Pemerintah Arab Saudi
dengan melakukan penambahan
wilayah penempatan PMI. "Kita
sepakat untuk melakukan pertemuan
teknis dalam waktu dekat guna
mempercepat proses integrasi,"
ucapnya dalam siaran pers Kemnaker
yang diterima RRI.co.id. Pemerintah
Indonesia, lanjut Menaker,
mengharapkan dari kerja sama
bilateral dengan Arab Saudi dapat
menghasilkan kesepakatan dalam
sistem penempatan satu kanal bagi
PMI di sektor domestik serta
penghentian konversi visa setelah
penerapan program SPSK. (Foto:
Humas Kemnaker).

114. 03 Pemerintah Diminta
June Memperhatikan Nasib
2022 Pegawai Startup yang Kena
PHK

Negative Medcom.id

Pemerintah diminta membantu bisnis
startup yang tengah terguncang.
Selain itu, Putih meminta
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) proaktif memonitor
startup yang terpaksa melakukan PHK
agar tidak ada aturan yang dilanggar.
"Saya harap Kemnaker tidak hanya
menunggu pengaduan tapi bisa lebih
proaktif memantau perusahaan
startup yang terpaksa melakukan
PHK, agar prosesnya sesuai regulasi
yang ada," sebut dia. Startup yang
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terdampak akibat guncangan pada
bisnis ini adalah Edutech Zenius,
LinkAja, Fabelio, Tanihub, Uang
Teman, JD.ID, MPL (Mobile Premier
League), dan Edtech Pahamify.
115. 03 Pemerintah Diminta Turun
June Tangan Bantu Bisnis Startup
2022 yang Tengah Terguncang

Positive Indonesiatoday.co.id

Startup yang terdampak akibat
guncangan pada bisnis ini adalah
Edutech Zenius, LinkAja, Fabelio,
Tanihub, Uang Teman, JD.ID, MPL
(Mobile Premier League), dan Edtech
Pahamify. Selain itu, Putih meminta
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) proaktif memonitor
startup yang terpaksa melakukan PHK
agar tidak ada aturan yang dilanggar.
"Saya harap Kemnaker tidak hanya
menunggu pengaduan tapi bisa lebih
proaktif memantau perusahaan
startup yang terpaksa melakukan
PHK, agar prosesnya sesuai regulasi
yang ada," sebut dia. Baca:
Fenomena Senjakala Startup di
Indonesia.

116. 03 Pemerintah Diminta Turun
June Tangan Bantu Bisnis Startup
2022 yang Tengah Terguncang

Positive Medcom.id

Pemerintah diminta membantu bisnis
startup yang tengah terguncang.
Startup yang terdampak akibat
guncangan pada bisnis ini adalah
Edutech Zenius, LinkAja, Fabelio,
Tanihub, Uang Teman, JD.ID, MPL
(Mobile Premier League), dan Edtech
Pahamify. Kondisi tersebut membuat
banyak startup yang
memberhentikan karyawannya.
Selain itu, Putih meminta
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) proaktif memonitor
startup yang terpaksa melakukan PHK
agar tidak ada aturan yang dilanggar.

117. 03 RI Minta Arab Saudi Tambah Neutral Kompas
June Wilayah Penempatan PMI dan
2022 Hentikan Konversi Visa
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Pemerintah Indonesia melalui
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengusulkan
penambahan wilayah penempatan
pekerja migran Indonesia (PMI)
kepada Pemerintah Arab Saudi yang

meliputi Mekah, Jeddah, Riyadh, dan
Madinah. Pemerintah Arab Saudi pun
telah merespon hal tersebut.
Menaker berharap, dari kerja sama
bilateral dengan Arab Saudi dapat
menghasilkan kesepakatan dalam
penempatan PMI serta usulan
penghentian konversi visa setelah
penerapan program SPSK. Lebih
lanjut kata Ida, Pemerintah Indonesia
dan Arab Saudi telah sepakat untuk
mempercepat proses integrasi sistem
ketenagakerjaan antara Musaned
(aplikasi pasar kerja Arab Saudi) dan
Sisnaker, dengan melakukan
amandemen terhadap technical
arrangement yang habis masa
berlakunya.
118. 03 Info Loker Bidang Kontruksi:
June PT PP Persero Tbk Buka
2022 Lowongan Lulusan SI, Simak
Persyaratanya

Neutral Pikiran Rakyat Bekasi

119. 03 Bertekad Jadi Rujukan
Positive Pripos
June Kementerian Lain, Kemnaker
2022 Terus Komitmen Perbaiki Tata
Kelola Pemerintahan
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Bagi Anda yang sedang mencari
lowongan di bidang konstruksi
proyek, kini PT PP Persero Tbk
membuka lowongan kerja bagi lakilaki wanita untuk mengisi formasi
yang dibutuhkan. PT PP Persero Tbk
merupakan salah satu perusahaan
dalam bisnis konstruksi nasional
melalui berbagai proyek besar di
seluruh Indonesia. Saat ini, PT PP
Persero Tbk membuka lowongan
kerja untuk satu posisi. Informasi
lowongan kerja di PT PP Persero Tbk
ini berdasarkan informasi yang
dibagikan akun Instagram
Kementerian Ketenagakerjaan
@kemnaker.
Kementerian Ketenagakerjaan terus
berkomitmen untuk memperbaiki
tata kelola pemerintahan yang ada di
lingkungannya. Dengan begitu,
Kemnaker dapat menjadi rujukan
bagi kementerian lainnya. "Dengan
terus memperbaiki tata kelola
pemerintahan, Kemnaker akan
menjadi lebih baik, lebih unggul,

bahkan bisa dijadikan rujukan untuk
hal lain," kata Sekjen Anwar saat
memberikan Arahan secara virtual
pada acara Pasker.ID, Jumat
(3/6/2022). "Kita tidak boleh lelah
untuk terus memperbaiki tata kelola
pemerintahan yang ada di Pasker.ID
khususnya dan Kemnaker umumnya,"
katanya.
120. 03 Menaker: Dialog Sosial Kunci
June Redam Gejolak Hubungan
2022 Industrial

Positive Pripos

"Kemitraan strategis dan dialog sosial
yang didukung komunikasi serta
dialog secara efektif merupakan
kunci untuk dapat meredam berbagai
gejolak hubungan industrial yang
terjadi," kata Menaker dalam
sambutannya yang dibacakan Dirjen
PHI & Jamsos Kemnaker, Indah
Anggoro Putri dalam Seminar
Nasional Dialog Sosial bertajuk
Meningkatkan Kesadaran Berdialog
Menuju Hubungan Industrial yang
Humanis di Jakarta, Jumat
(3/6/2022). Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah mengatakan segala
permasalahan ketenagakerjaan harus
mengedepankan penyelesaian
melalui dialog sosial. Terpenting, bagi
pemerintah adalah terpenuhinya
kepentingan pekerja/buruh dan
pengusaha dan ditemukan win-win
solution bagi semua pihak. Salah satu
embrio penyebab timbulnya gejolak
hubungan industrial adalah keluh
kesah pekerja.

121. 03 Polteknaker Mampu Hasilkan Positive Pripos
June SDM Unggul Bidang
2022 Ketenagakerjaan

Politeknik Ketenagakerjaan
(Polteknaker) Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
membuka pendaftaran penerimaan
bagi mahasiswa baru (PMB) untuk
tahun ajaran 2022/2023. Pendaftaran
dibuka secara online sejak 23 Mei
hingga 1 Juli 2022, melalui website
pmb.polteknaker.ac.id. Sekretaris
Jenderal Kementerian
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Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi
mengatakan, sebagai vokasi di bawah
Kemnaker, Polteknaker dapat
menjadi politeknik unggul untuk
menghasilkan SDM yang mampu
menangani bidang ketenagakerjaan
dalam persaingan global.
Menurutnya, dalam menghadapi
persaingan global, berbagai misi yang
dilakukan Polteknaker dengan
menyelenggarakan pendidikan vokasi
dan penelitian terapan di bidang
ketenagakerjaan. "Para lulusan
Polteknaker diharapkan dapat
menjadi SDM yang cerdas, terampil,
dan mandiri untuk bekerja pada
instansi pemerintah, swasta, bahkan
berwirausaha," kata Sekjen Anwar
Sanusi melalui siaran pers Biro
Humas Kemnaker, Jum'at (3/6/2022).
122. 03 Polteknaker Terima
June Mahasiswa Baru, Ini Link
2022 Pendaftarannya

Neutral Indonesiatoday.co.id
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Pendaftaran penerimaan bagi
mahasiswa baru tahun ajaran 20222023 kembali dibuka oleh Politeknik
Ketenagakerjaan (Polteknaker)
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) melalui website
pmb.polteknaker.ac.id. Pendaftaran
dijadwalkan dibuka pada 23 Mei
hingga 1 Juli 2022 secara online.
Sekretaris Jenderal (Sekjen)
Kemnaker Anwar Sanusi menyatakan,
sebagai perguruan tinggi vokasi di
bawah Kemnaker, polteknaker
menjadi politeknik unggul untuk
menghasilkan SDM yang menangani
bidang ketenagakerjaan dalam
persaingan global.. Menurut Anwar,
dalam menghadapi persaingan
global, polteknaker
menyelenggarakan pendidikan vokasi
dan penelitian terapan di bidang
ketenagakerjaan. "Para lulusan
polteknaker diharapkan dapat
menjadi SDM yang cerdas, terampil,
dan mandiri untuk siap bekerja pada

instansi pemerintah, swasta, bahkan
berwirausaha," kata Sekjen Anwar
Sanusi, Jumat (3/6).
123. 03 Polteknaker Terima
June Mahasiswa Baru, Ini Link
2022 Pendaftarannya

Neutral Jawa Post National
Network

124. 03 [TERBARU] Polteknaker Terima Neutral Ometraco.com
June Mahasiswa Baru, Ini Link
2022 Pendaftarannya Ometraco.com
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Pendaftaran penerimaan bagi
mahasiswa baru tahun ajaran 20222023 kembali dibuka oleh Politeknik
Ketenagakerjaan (Polteknaker)
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) melalui website
pmb.polteknaker.ac.id. Pendaftaran
dijadwalkan dibuka pada 23 Mei
hingga 1 Juli 2022 secara online.
Sekretaris Jenderal (Sekjen)
Kemnaker Anwar Sanusi menyatakan,
sebagai perguruan tinggi vokasi di
bawah Kemnaker, polteknaker
menjadi politeknik unggul untuk
menghasilkan SDM yang menangani
bidang ketenagakerjaan dalam
persaingan global. Menurut Anwar,
dalam menghadapi persaingan
global, polteknaker
menyelenggarakan pendidikan vokasi
dan penelitian terapan di bidang
ketenagakerjaan. "Para lulusan
polteknaker diharapkan dapat
menjadi SDM yang cerdas, terampil,
dan mandiri untuk siap bekerja pada
instansi pemerintah, swasta, bahkan
berwirausaha," kata Sekjen Anwar
Sanusi, Jumat (3/6).
22:15 WIB Polteknaker kembali
membuka pendaftaran tahun ajaran
2022-2023 bagi mahasiswa baru.
Polteknaker bentukan Kemnaker
diharapkan menciptakan SDM
unggul. Foto: Humas Kemnaker
Ometraco.com, JAKARTAPendaftaran penerimaan bagi
mahasiswa baru tahun ajaran 20222023 kembali dibuka oleh Politeknik
Ketenagakerjaan (Polteknaker)
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) melalui website

pmb.polteknaker.ac.id. Sekretaris
Jenderal (Sekjen) Kemnaker Anwar
Sanusi menyatakan, sebagai
perguruan tinggi vokasi di bawah
Kemnaker, polteknaker menjadi
politeknik unggul untuk
menghasilkan SDM yang menangani
bidang ketenagakerjaan dalam
persaingan global.
125. 03 Dialog Sosial Kunci Redam
June Gejolak Hubungan Industri2022 Buruh - JogoBoyo #JagaNKRI

Positive Jogoboyo.com

126. 03 Dialog Sosial Dinilai Jadi Kunci Positive Sonora.id
June Utama untuk Redam
2022 Permasalahan Pekerja
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"Kemitraan strategis dan dialog sosial
yang didukung komunikasi serta
dialog secara efektif merupakan
kunci untuk dapat meredam berbagai
gejolak hubungan industrial yang
terjadi," kata Menaker dalam
sambutannya yang dibacakan Dirjen
PHI & Jamsos Kemnaker, Indah
Anggoro Putri dalam Seminar
Nasional Dialog Sosial bertajuk
Meningkatkan Kesadaran Berdialog
Menuju Hubungan Industrial yang
Humanis di Jakarta, Jumat
(3/6/2022). Terpenting, bagi
pemerintah adalah terpenuhinya
kepentingan pekerja/buruh dan
pengusaha dan ditemukan win-win
solution bagi semua pihak. Selama
ini, Kemnaker bersama-sama SP/SB
dan pengusaha telah terus-menerus
menjalin komunikasi intensif dalam
menghadapi kondisi hubungan
industrial yang semakin dinamis
dengan menjalin 'kemitraan strategis'
dan dengan mengedepankan 'dialog
sosial'. Pemerintah lanjut Indah
Anggoro Putri, membuka pintu lebarlebar dan bersedia mendengarkan
semua saran dan kritik yang sifatnya
membangun, agar dunia
ketenagakerjaan menjadi lebih baik.
"Kemitraan strategis dan dialog sosial
yang didukung komunikasi serta
dialog secara efektif merupakan
kunci untuk dapat meredam berbagai

gejolak hubungan industrial yang
terjadi," ujar Dirjen PHI & Jamsos
Kemnaker, Indah Anggoro Putri, yang
membacakan tulisan Menaker Ida
Fauziyah, dalam Seminar Nasional
Dialog Sosial bertajuk; Meningkatkan
Kesadaran Berdialog Menuju
Hubungan Industrial yang Humanis di
Jakarta, Jumat (3/6/2022).
Kementerian Ketenagakerjaan akan
mengedepankan dialog sosial, untuk
menyelesaikan permasalahan
ketenagakerjaan. Dengan harapan,
kepentingan pekerja/buruh serta
pengusaha dapat menemukan solusi
terbaik. Salah satu penyebab
timbulnya gejolak hubungan
industrial menurut Ida adalah keluh
kesah dari pihak pekerja.
127. 03 Polteknaker Dinilai Mampu
June Hasilkan SDM Unggul Bidang
2022 Ketenagakerjaan - Auto
Magazine

Positive Automagz.net
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Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar
Sanusi mengatakan, sebagai
perguruan tinggi vokasi di bawah
Kemnaker, Polteknaker dapat
menjadi politeknik unggul untuk
menghasilkan SDM yang mampu
menangani bidang ketenagakerjaan
dalam persaingan global. Di mana
sebelumnya, Politeknik
Ketenagakerjaan (Polteknaker)
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) membuka pendaftaran
penerimaan bagi mahasiswa baru
(PMB) untuk tahun ajaran
2022/2023. Pendaftaran dibuka
secara online sejak 23 Mei hingga 1
Juli 2022, melalui website
pmb.polteknaker.ac.id. Menurutnya,
dalam menghadapi persaingan
global, berbagai misi dilakukan
Polteknaker dengan
menyelenggarakan pendidikan vokasi
dan penelitian terapan di bidang
ketenagakerjaan. "Para lulusan
Polteknaker diharapkan dapat

menjadi SDM yang cerdas, terampil,
dan mandiri untuk siap bekerja pada
instansi pemerintah, swasta, bahkan
berwirausaha," kata Sekjen Anwar
Sanusi melalui siaran pers Biro
Humas Kemnaker, Jum'at (3/6).
128. 03 Pemerintah Indonesia dan
June Pemerintah Arab Saudi
2022 Sepakati Percepat
Penyelesaian Technical
Arrangement SPSK

Positive Progresnews.info

Untuk mengimplementasikan Sistem
Penempatan Satu Kanal (SPSK)
Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke
Arab Saudi, Pemerintah Indonesia
melalui Kementerian
Ketenagakerjaan mengusulkan
penambahan wilayah penempatan
PMI kepada Pemerintah Arab Saudi
yang meliputi Mekah, Jeddah,
Riyadh, dan Madinah. Kemnaker juga
telah mengirimkan draf Technical
Arrangement (TA) SPSK dan telah
direspon oleh Pemerintah Arab Saudi
dengan melakukan penambahan
wilayah penempatan PMI. Menaker
mengemukakan, Pemerintah
Indonesia dan Arab Saudi telah
sepakat untuk mempercepat proses
integrasi sistem antara MUSANED
(aplikasi pasar kerja Arab Saudi) dan
SISNAKER dengan melakukan
amandemen terhadap Technical
Arrangement (TA) yang habis masa
berlakunya. Pemerintah Indonesia,
lanjut Menaker, mengharapkan dari
kerja sama bilateral dengan Arab
Saudi dapat menghasilkan
kesepakatan dalam sistem
penempatan satu kanal bagi PMI di
sektor domestik serta penghentian
konversi visa setelah penerapan
program SPSK.

129. 03 Poteknaker Siap Menghadapi Positive Progresnews.info
June Persaingan Global
2022

Politeknik Ketenagakerjaan
(Polteknaker) Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
membuka pendaftaran penerimaan
bagi mahasiswa baru (PMB) untuk
tahun ajaran 2022/2023. Pendaftaran
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dibuka secara online sejak 23 Mei
hingga 1 Juli 2022, melalui website
pmb.polteknaker.ac.id. Sekretaris
Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi
mengatakan, sebagai perguruan
tinggi vokasi di bawah Kemnaker,
Polteknaker dapat menjadi politeknik
unggul untuk menghasilkan SDM
yang mampu menangani bidang
ketenagakerjaan dalam persaingan
global. Menurutnya, dalam
menghadapi persaingan global,
berbagai misi dilakukan Polteknaker
dengan menyelenggarakan
pendidikan vokasi dan penelitian
terapan di bidang ketenagakerjaan.
"Para lulusan Polteknaker diharapkan
dapat menjadi SDM yang cerdas,
terampil, dan mandiri untuk siap
bekerja pada instansi pemerintah,
swasta, bahkan berwirausaha," kata
Sekjen Anwar Sanusi melalui siaran
pers Biro Humas Kemnaker, Jum'at
(3/6/2022).
130. 03 Indonesia dan Arab Saudi
Positive Aira Transport
June Sepakat Percepat Penyelesaian
2022 Technical Arrangement SPSK Aira Transport
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Pemerintah Indonesia melalui
Kementerian Ketenagakerjaan
mengusulkan penambahan wilayah
penempatan PMI kepada Pemerintah
Arab Saudi yang meliputi Mekah,
Jeddah, Riyadh, dan Madinah.
Tujuannya, untuk
mengimplementasikan Sistem
Penempatan Satu Kanal (SPSK)
Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke
Arab Saudi,. Kemnaker juga telah
mengirimkan draf Technical
Arrangement (TA) SPSK dan telah
direspon oleh Pemerintah Arab Saudi
dengan melakukan penambahan
wilayah penempatan PMI. Hal itu
dikatakan Menaker Ida Fauziyah
ketika melakukan pertemuan dengan
Menteri Tenaga Kerja dan

Pembangunan Arab Saudi Ahmed AlRajhi secara virtual, Jumat (3/6).
131. 03 Indonesia dan Arab Saudi
Positive Automagz.net
June Sepakat Percepat Penyelesaian
2022 Technical Arrangement SPSK Auto Magazine

Pemerintah Indonesia melalui
Kementerian Ketenagakerjaan
mengusulkan penambahan wilayah
penempatan PMI kepada Pemerintah
Arab Saudi yang meliputi Mekah,
Jeddah, Riyadh, dan Madinah.
Tujuannya, untuk
mengimplementasikan Sistem
Penempatan Satu Kanal (SPSK)
Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke
Arab Saudi,. Kemnaker juga telah
mengirimkan draf Technical
Arrangement (TA) SPSK dan telah
direspon oleh Pemerintah Arab Saudi
dengan melakukan penambahan
wilayah penempatan PMI. Hal itu
dikatakan Menaker Ida Fauziyah
ketika melakukan pertemuan dengan
Menteri Tenaga Kerja dan
Pembangunan Arab Saudi Ahmed AlRajhi secara virtual, Jumat (3/6).

132. 03 Kabar Gembira Bagi Pekerja
June Migran, Malaysia Bakal Sikat
2022 Majikan Tak Bertanggung
Jawab

Pemerintah Malaysia akan
membatalkan kuota yang diberikan
kepada pengusaha yang memotong
gaji pekerja asing untuk menutupi
biaya membawa mereka ke Malaysia,
kata Menteri Sumber Daya Manusia
Malaysia M Saravanan. Saravanan
mengatakan itu pada konferensi pers
setelah meluncurkan Organisasi
Jaminan Sosial (SOCSO) Kampanye
Kontribusi untuk sukarelawan
Angkatan Bersenjata Malaysia (MAF),
Polisi Kerajaan Malaysia (PDRM),
Badan Penegakan Maritim Malaysia
(MMEA), Angkatan Pertahanan Sipil
Malaysia (APM), Departemen
Relawan Malaysia (RELA),
Departemen Pengembangan Islam
Malaysia (JAKIM) dan Departemen
Kesejahteraan Sosial (JKM) di Kuala
Lumpur. Pada kesempatan yang sama

Positive Jawa Post National
Network
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Saravanan membantah mendapat
protes dari agen tenaga kerja di
Bangladesh saat memimpin delegasi
ke pertemuan Kelompok Kerja
Bersama (JWG) Bangladesh-Malaysia
di Dhaka baru-baru ini. Ia mengaku
mendapat sambutan yang baik dan
berhasil mengadakan diskusi yang
bermanfaat tentang masuknya
tenaga kerja Bangladesh ke Malaysia.
133. 03 Indonesia dan Arab Saudi
June Pengaturan Teknis Sepakat
2022 Percepat Penyelesaian SPSK

Positive Pripos

134. 03 Kemnaker dan Arab Saudi
Positive Jogoboyo.com
June Sepakat Penambahan Wilayah
2022 Pekerja Migran - JogoBoyo
#JagaNKRI
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Untuk mengimplementasikan Sistem
Penempatan Satu Kanal (SPSK)
Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke
Arab Saudi, Pemerintah Indonesia
melalui Kementerian
Ketenagakerjaan mengusulkan
penambahan wilayah penempatan
PMI kepada Pemerintah Arab Saudi
yang meliputi Mekah, Jeddah,
Riyadh, dan Madinah. Kemnaker juga
telah mengirimkan draft Technical
Arrangement (TA) SPSK dan telah
direspon oleh Pemerintah Arab Saudi
dengan melakukan penambahan
wilayah penempatan PMI. Hal itu
dikatakan Menaker Ida Fauziyah
ketika melakukan pertemuan dengan
Menteri Tenaga Kerja dan
Pembangunan Arab Saudi Ahmed AlRajhi secara virtual, Jumat
(3/6/2022). Menaker
mengemukakan, Pemerintah
Indonesia dan Arab Saudi telah
meminta dukungan untuk
menerapkan proses integrasi sistem
antara MUSAN dan SISNA dengan
melakukan amandemen terhadap
Technical Arrangement (TA) yang
habis masa berlakunya.
Jakarta, NU Online Untuk
mengimplementasikan Sistem
Penempatan Satu Kanal (SPSK)
Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke
Arab Saudi, Pemerintah Indonesia

melalui Kementerian
Ketenagakerjaan mengusulkan
penambahan wilayah penempatan
PMI kepada Pemerintah Arab Saudi
yang meliputi Mekah, Jeddah,
Riyadh, dan Madinah. Kemnaker juga
telah mengirimkan draf Technical
Arrangement (TA) SPSK dan telah
direspons oleh Pemerintah Arab
Saudi dengan melakukan
penambahan wilayah penempatan
PMI. Hal itu dikatakan Menaker Ida
Fauziyah ketika melakukan
pertemuan dengan Menteri Tenaga
Kerja dan Pembangunan Arab Saudi
Ahmed Al-Rajhi secara virtual, Jumat
(3/6/2022). Menaker
mengemukakan, Pemerintah
Indonesia dan Arab Saudi telah
sepakat untuk mempercepat proses
integrasi sistem antara MUSANED
(aplikasi pasar kerja Arab Saudi) dan
SISNAKER dengan melakukan
amandemen terhadap Technical
Arrangement (TA) yang habis masa
berlakunya.
135. 03 Polteknaker Buka Pendaftaran Positive Obligasi.id
June Mahasiswa Baru, Ada
2022 Beasiswa Pendidikan 100%
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A A A. JAKARTA- Politeknik
Ketenagakerjaan ( Polteknaker )
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) membuka pendaftaran
Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)
untuk tahun ajaran 2022/2023.
Pendaftaran dibuka secara online
sejak 23 Mei hingga 1 Juli 2022
melalui laman pmb.polteknaker.ac.id.
Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi
mengatakan, sebagai perguruan
tinggi vokasi di bawah Kemenaker,
Polteknaker dapat menjadi politeknik
unggul untuk menghasilkan SDM
yang mampu menangani bidang
ketenagakerjaan dalam persaingan
global. Menurutnya, dalam
menghadapi persaingan global,

berbagai misi dilakukan Polteknaker
dengan menyelenggarakan
pendidikan vokasi dan penelitian
terapan di bidang ketenagakerjaan.
Anwar Sanusi menyebut, Polteknaker
memiliki tiga program studi
peminatan yaitu:.
136. 03 Redam Gejolak Hubungan
Neutral Wartapembaruan.co.id Redam Gejolak Hubungan Industrial,
June Industrial, Menaker: Kuncinya
Menaker: Kuncinya Melalui Dialog
2022 Melalui Dialog Sosial
Sosial. Jakarta,
Wartapembaruan.co.id- Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan segala
permasalahan ketenagakerjaan harus
mengedepankan penyelesaian
melalui dialog sosial. "Kemitraan
strategis dan dialog sosial yang
didukung komunikasi serta dialog
secara efektif merupakan kunci untuk
dapat meredam berbagai gejolak
hubungan industrial yang terjadi,"
kata Menaker dalam sambutannya
yang dibacakan Dirjen PHI & Jamsos
Kemnaker, Indah Anggoro Putri
dalam Seminar Nasional Dialog Sosial
bertajuk Meningkatkan Kesadaran
Berdialog Menuju Hubungan
Industrial yang Humanis di Jakarta,
Jumat (3/6/2022). Terpenting, bagi
pemerintah adalah terpenuhinya
kepentingan pekerja/buruh dan
pengusaha dan ditemukan win-win
solution bagi semua pihak.
137. 03 Perbaiki Tata Kelola
June Pemerintahan, Kemnaker
2022 Bertekad Jadi Rujukan Bagi
Kementerian Lain

Positive Wartapembaruan.co.id Perbaiki Tata Kelola Pemerintahan,
Kemnaker Bertekad Jadi Rujukan Bagi
Kementerian Lain. Jakarta,
Wartapembaruan.co.id- Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus
berkomitmen untuk memperbaiki
tata kelola pemerintahan yang ada di
lingkungannya. "Dengan terus
memperbaiki tata kelola
pemerintahan, Kemnaker akan
menjadi lebih baik, lebih unggul,
92

bahkan bisa menjadi rujukan
kementerian lain," kata Sekjen Anwar
saat memberikan arahan secara
virtual pada acara Pasker.ID, Jumat
(3/6/2022). "Kita tidak boleh lelah
untuk terus memperbaiki tata kelola
pemerintahan yang ada di Pasker.ID
khususnya dan Kemnaker umumnya,"
ujarnya.
138. 03 Sekjen Kemnaker: Polteknaker Positive Wartapembaruan.co.id Sekjen Kemnaker: Polteknaker
June Mampu Hasilkan SDM Unggul
Mampu Hasilkan SDM Unggul Bidang
2022 Bidang Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan. Jakarta,
Wartapembaruan.co.id- Politeknik
Ketenagakerjaan (Polteknaker)
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) membuka pendaftaran
penerimaan bagi mahasiswa baru
(PMB) untuk tahun ajaran
2022/2023. Pendaftaran dibuka
secara online sejak 23 Mei hingga 1
Juli 2022, melalui website
pmb.polteknaker.ac.id. Sekretaris
Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi
mengungkapkan, sebagai perguruan
tinggi vokasi di bawah Kemnaker,
Polteknaker dapat menjadi politeknik
unggul untuk menghasilkan SDM
yang mampu menangani bidang
ketenagakerjaan dalam persaingan
global. Menurutnya, dalam
menghadapi persaingan global,
berbagai misi dilakukan Polteknaker
dengan menyelenggarakan
pendidikan vokasi dan penelitian
terapan di bidang ketenagakerjaan.
139. 03 Indonesia dan Arab Saudi
Positive Wartapembaruan.co.id Indonesia dan Arab Saudi Sepakat
June Sepakat Percepat Penyelesaian
Percepat Penyelesaian Technical
2022 Technical Arrangement SPSK
Arrangement SPSK. J akarta,
Wartapembaruan.co.id- Untuk
mengimplementasikan Sistem
Penempatan Satu Kanal (SPSK)
Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke
Arab Saudi, Pemerintah Indonesia
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melalui Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
mengusulkan penambahan wilayah
penempatan PMI kepada Pemerintah
Arab Saudi yang meliputi Mekah,
Jeddah, Riyadh, dan Madinah.
Kemnaker juga telah mengirimkan
draf Technical Arrangement (TA)
SPSK dan telah direspon oleh
Pemerintah Arab Saudi dengan
melakukan penambahan wilayah
penempatan PMI. Hal itu dikatakan
Menaker Ida Fauziyah ketika
melakukan pertemuan dengan
Menteri Tenaga Kerja dan
Pembangunan Arab Saudi Ahmed AlRajhi secara virtual, Jumat
(3/6/2022).
140. 03 Hadapi Goncangan Bisnis pada Negative Tribun News
June Startup, Wakil Ketua Umum
2022 Gerindra Minta Pemerintah
Turun Tangan

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra,
Putih Sari, meminta pemerintah
turun tangan dalam menghadapi
goncangan bisnis yang menghantam
perusahaan rintisan atau startup.
Goncangan bisnis itulah yang
mengakibatkan startup ramai-ramai
melakukan PHK (pemutusan
hubungan kerja) massal. Sari
berharap situasi ini tidak terus
meluas dan benar-benar menjadi
pilihan terakhir perusahaan kepada
karyawan. "Saya memahami kondisi
yang menyebabkan goncangan bisnis
startup saat ini, mudah-mudahan
pemerintah dalam hal ini
Kementerian Perindustrian dapat
mencarikan solusi penyelamatan dan
PHK yang dilakukan semoga menjadi
pilihan terakhir dari para pengusaha
dalam efisiensi di bisnis ini," kata
Putih Sari kepada wartawan, Jumat
(3/6/2022).

141. 03 147 Calon TKI asal Nusa
June Tenggara Barat Gagal
2022

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha
Pekerja Migran Indonesia (APPMI) H
Muazzim Akbar, membantah keras

Negative Lombokpost
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Berangkat, APPMI Bantah
Keterangan BP2MI

tuduhan 147 Calon Pekerja Migran
Indonesia (CPMI) asal Nusa Tenggara
Barat yang gagal berangkat karena
menggunakan visa pelancong.
Tanggapan itu sekaligus untuk
menjawab pernyataan yang
disampaikan pihak Badan
Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI) yang menjelaskan
alasan penundaan keberangkatan
147 PMI asal Nusa Tenggara Barat ke
Malaysia. "Ini lihat bukitnya, ini visa
kerja," tepisnya, sembari
menunjukkan salah satu foto visa
yang digunakan oleh CPMI, kemarin
(2/6). Dalam informasi yang
berkembang, BP2MI dikabarkan
menunda keberangkatan 147 CPMI,
karena Orientasi Pra
Pemberangkatan (OPP) belum
dilakukan.

142. 04 Ketua MPR: Sukses Formula E Positive Antara Sumut
June Jakarta prestasi
2022 membanggakan
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Ketua MPR Bambang Soesatyo
mengatakan bahwa kesuksesan
penyelenggaraan balap e-Prix 2022
(Formula E) di Jakarta, Sabtu,
merupakan prestasi yang
membanggakan bagi Indonesia.
"Sebuah prestasi yang
membanggakan mengingat untuk
kawasan Asia Tenggara, Indonesia
menjadi yang pertama
menyelenggarakan Formula E musim
2022," kata pria yang akrab disapa
Bamsoet itu yang juga Ketua Ikatan
Motor Indonesia (IMI). Apa lagi, kata
Bamsoet usai menyaksikan Jakarta ePrix 2022 di JIE Circuit, Ancol, Jakarta,
Formula E bukan sekadar ajang balap,
tapi juga membawa pesan dan misi
penting bagi penduduk dunia untuk
mempercepat migrasi kendaraan
berbahan bakar minyak ke bermotor
listrik yang lebih ramah lingkungan.
"Apresiasi juga harus diberikan
kepada para pembalap Formula E

yang telah bekerja keras menaklukan
JIE Circuit.
143. 04 Ketua Umum IMI Bamsoet
June Apresiasi Jakarta e-Prix 2022
2022 Sukses Digelar

Positive Realita

144. 04 Polteknaker Mampu Hasilkan Positive Banten Raya
June SDM Unggul Bidang
2022 Ketenagakerjaan
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Anies dan Bamsoet tertawa lepas
saat menonton Formula 3. Bamsoet
juga mengapresiasi kesuksesan
penyelenggaraan Jakarta e-Prix 2022
dibawah kepemimpinan Gubernur
DKI Jakarta Anies Baswedan dan
Chairman Organizing Committee
Jakarta e-Prix 2022 Ahmad Sahroni
serta Steering Committee Tinton
Soeprapto, yang telah membuat
Indonesia semakin dikenal di kancah
event motorsport dunia. Hal ini
sangat sejalan dengan visi dan misi
IMI," ujar Bamsoet usai menyaksikan
Jakarta e-Prix 2022, di JIE Circuit,
Ancol, Jakarta, Sabtu (4/6/22).
Mereka telah mencetak sejarah
sebagai pembalap pertama yang
berhasil naik podium setelah
menaklukan JIE Circuit," jelas
Bamsoet.
Politeknik Ketenagakerjaan
(Polteknaker) Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
membuka pendaftaran penerimaan
bagi mahasiswa baru (PMB) untuk
tahun ajaran 2022/2023. Pendaftaran
dibuka secara online sejak 23 Mei
hingga 1 Juli 2022, melalui website
pmb.polteknaker.ac.id. Sekretaris
Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi
mengatakan, sebagai perguruan
tinggi vokasi di bawah Kemnaker.
Polteknaker dapat menjadi politeknik
unggul untuk menghasilkan SDM
yang mampu menangani bidang
ketenagakerjaan dalam persaingan
global. Menurutnya, dalam
menghadapi persaingan global,
berbagai misi dilakukan Polteknaker
dengan menyelenggarakan

pendidikan vokasi dan penelitian
terapan di bidang ketenagakerjaan.
145. 04 Hindari PHK Massal, Komisi IX Negative Republik Merdeka
June Desak Pemerintah Turun
2022 Tangan Hadapi Gonjangan
Bisnis pada Startup

Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari,
berharap dengan bantuan
pemerintah situasi ini tidak terus
meluas dan benar-benar menjadi
pilihan terakhir perusahaan kepada
karyawan. "Saya memahami kondisi
yang menyebabkan goncangan bisnis
startup saat ini, mudah-mudahan
pemerintah dalam hal ini
Kementerian Perindustrian dapat
mencarikan solusi penyelamatan dan
PHK yang dilakukan semoga menjadi
pilihan terakhir dari para pengusaha
dalam efisiensi di bisnis ini," kata
Putih Sari kepada wartawan, Jumat
(3/6). Politik Pemerintah didesak
segera turuntangan dalam
menghadapi goncangan bisnis yang
menghantam perusahaan rintisan
atau startup. Goncangan bisnis itu,
mengakibatkan startup ramai-ramai
melakukan pemutusan hubungan
kerja (PHK) massal.

146. 04 Info Loker Terbaru PT
Neutral Semarangku.com
June Gramedia, Ini Syarat dan Cara
2022 Daftarnya - Semarangku

Cek info loker PT Gramedia dimana
membuka lowongan kerja terbaru. PT
Gramedia membuka loker atau
lowongan kerja untuk formasi yang
tersedia. Berikut persyaratan dan
cara daftar loker atau lowongan kerja
terbaru yang dibuka PT Gramedia.
Melalui Instagram resminya,
Kemnaker menginformasikan loker
atau lowongan kerja formasi yang
tersedia di PT Gramedia.

147. 04 Penempatan Wilayah Kerja
June untuk Pekerja Migran RI di
2022 Arab Saudi Diperluas

"Kerja sama antara Pemerintah
Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi
khususnya di bidang ketenagakerjaan
dapat menghasilkan solusi yang lebih
konkret bagi semua pihak," ujar
Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah dalam keterangannya,
Jumat, 3 Juni 2022. Indonesia, kata

Neutral Tempo.co
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Ida, tengah mengimplementasikan
sistem penempatan satu kanal (SPSK)
PMI ke Arab Saudi. Ida menyebut
Pemerintah Arab Saudi menyetujui
menambah wilayah penempatan
PMI. Selain menambah wilayah, dia
berujar, Pemerintah Indonesia dan
Arab Saudi bersepakat mempercepat
proses integrasi sistem aplikasi pasar
kerja Arab Saudi, antara MUSANED,
dan SISNAKER.
148. 04 Kita Bangun Ekonomi Pekerja Neutral Suara Lp Kpk
June Indonesia
2022
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Yogyakarta,Suara lpkpk com,-Dilansir
awak media Hasil MUNAS VIII SP KEP
SPSI Tahun 2022 Pimpinan Pusat
Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi
dan Pertambangan Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (PP FSP KEP SPSI)
selenggarakan Musyawarah Nasional
(MUNAS) yang ke VIII bertempat di
Hotel Grand Inna Malioboro,
Yogyakarta pada tanggal 30 Mei 2022
sampai dengan 1 Juni 2022 Terpilih
mengusung tema Dengan
Optimalisasi Pelaksanaan 6 (enam)
agenda Penguatan Organisasi, Kita
Wujudkan SP KEP SPSI Berkelas
Dunia, dan Siap Bersaing di Era
Revolusi Industri 5.0 Menuju
Kehidupan Pekerja Indonesia yang
Sejahtera. Agenda yang dimulai pada
pukul 15.00 WIB dibuka oleh
pembawa acara Abdul Gofur
Muhammad dan Mustiyah dan tari
Gambyong yang berasal dari daerah
Surakarta dipilih sebagai tarian
pembuka, acara dilanjutkan dengan
menyanyikan lagu Indonesia raya,
Panca Prasetya, Mars SP KEP SPSI dan
dilanjutkan dengan sambutansambutan. Dalam kesempatan ini
Ketum juga memberikan jaket
organisasi kepada pihak pengusaha
dan pihak serikat pekerja sebagai
simbol hubungan Industrial yang
terjadi di Wilayah Timur Indonesia

dan kemudian menyebar ke seluruh
Indonesia. Beliau juga menyampaikan
tanpa adanya perjuangan kawankawan buruh tidak mungkin rakyat
Indonesia bisa berobat secara gratis.
149. 04 Industri Archives June onediginews.com
2022

Neutral One Digi News

150. 04 Menaker Ida: Dialog Sosial Jadi Positive Dobrak.co
June Kunci Redam Gejolak
2022 Hubungan Industrial - Dobrak
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ONEDIGINEWS.COM- BPJS
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK)
kembali ukir prestasi dalam ajang
penghargaan Pengawasan Kearsipan
Tahun 2021 yang diselenggarakan
oleh Arsip Nasional Republik
Indonesia (ANRI). KABUPATEN
BEKASI- ONEDIGINEWS. COM- Diduga
Langgar Peraturan Pemerintah
Nomor 35 tahun 2021 tentang jam
kerja, didamping kuasa hukumnya
GILANG and PARTNER Karyawan PT.
KARAWANG | ONEDIGINEWS.
KARAWANG- ONEDIGINEWS.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah mengatakan segala
permasalahan ketenagakerjaan harus
mengedepankan penyelesaian
melalui dialog sosial. "Kemitraan
strategis dan dialog sosial yang
didukung komunikasi serta dialog
secara efektif merupakan kunci untuk
dapat meredam berbagai gejolak
hubungan industrial yang terjadi,"
kata Menaker dalam sambutannya
yang dibacakan Dirjen PHI & Jamsos
Kemnaker, Indah Anggoro Putri
dalam Seminar Nasional Dialog Sosial
bertajuk Meningkatkan Kesadaran
Berdialog Menuju Hubungan
Industrial yang Humanis di Jakarta,
Jumat (3/6/2022). Terpenting, bagi
pemerintah adalah terpenuhinya
kepentingan pekerja/buruh dan
pengusaha dan ditemukan win-win
solution bagi semua pihak. Salah satu
embrio penyebab timbulnya gejolak
hubungan industrial adalah keluh
kesah pekerja.

151. 04 Dorong Kurikulum Jaminan
Positive Kabar Rakyat.website
June Sosial di Pendidikan Menengah
2022 dan Tinggi, Dua BPJS Bersinergi
Gelar Webinar - Kabar Rakyat

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. 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 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
dilansir Kabar Rakyat dari
BPJamsostek, Sabtu (4/06/2022).

152. 04 Indonesia dan Arab Saudi
Positive Infopublik.id
June Sepakat Percepat Penyelesaian
2022 Technical Arrangement SPSK

Untuk mengimplementasikan Sistem
Penempatan Satu Kanal (SPSK)
Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke
Arab Saudi, Pemerintah Indonesia
melalui Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
mengusulkan penambahan wilayah
penempatan PMI kepada Pemerintah
Arab Saudi yang meliputi Mekah,
Jeddah, Riyadh, dan Madinah.
"Kemnaker juga telah mengirimkan
draft Technical Arrangement (TA)
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SPSK dan telah direspon oleh
Pemerintah Arab Saudi dengan
melakukan penambahan wilayah
penempatan PMI," kata Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida
Fauziyah, ketika melakukan
pertemuan dengan Menteri Tenaga
Kerja dan Pembangunan Arab Saudi
Ahmed Al-Rajhi secara virtual, Jumat
(3/6/2022). Menaker
mengemukakan, Pemerintah
Indonesia dan Arab Saudi telah
sepakat untuk mempercepat proses
integrasi sistem antara MUSANED
(aplikasi pasar kerja Arab Saudi) dan
SISNAKER dengan melakukan
amandemen terhadap Technical
Arrangement (TA) yang habis masa
berlakunya. Pemerintah Indonesia,
lanjut Menaker, mengharapkan dari
kerja sama bilateral dengan Arab
Saudi dapat menghasilkan
kesepakatan dalam sistem
penempatan satu kanal bagi PMI di
sektor domestik serta penghentian
konversi visa setelah penerapan
program SPSK.
153. 04 Kuliah di Polteknaker
Neutral Jogoboyo.com
June Kemnaker Gratis dan Tanpa
2022 Batas Usia, Pendaftaran Masih
Buka, Yuk Merapat - JogoBoyo
#JagaNKRI
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Kampus- Pendaftaran Politeknik
Ketenagakerjaan (Polteknaker) tahun
2022 masih dibuka. Sebagai
Perguruan Tinggi Vokasi di bawah
naungan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker),
Polteknaker memberi beasiswa
pendidikan100 persen bagi para
mahasiswa yang lulus seleksi masuk
PMB 2022/2023. Politeknik
Ketenagakerjaan atau dengan
sebutan Polteknaker, merupakan
Perguruan Tinggi Negeri di
Kementerian Ketenagakerjaan yang
menyelenggarakan program
pendidikan vokasi dalam disiplin ilmu
pengetahuan dan/atau teknologi
yang terkait dengan ketenagakerjaan.

Polteknaker mengimplementasikan
kurikulum ber-Standar Nasional
Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan
Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia (SKKNI) dalam program
pembelajarannya.
154. 04 Cek Penerima BSU 2022 BLT Positive Ayo Cirebon
June Subsidi Gaji Cair 1 Juta, Login
2022 di Kemnaker - BPJS
Ketenagakerjaan - Ayo Cirebon

Ketahui BSU 2022 kapan cair dengan
cek penerima BSU 2022 BLT Subsidi
Gaji cair 1 juta. Untuk diketahui, cek
penerima BSU 2022 BLT Subsidi Gaji
cair 1 juta bisa dilakukan dengan cara
via Kemnaker atau BPJS
Ketenagakerjaan. Cek BSU BLT
Subsidi Gaji Kemnaker langsung gas!
Cek daftar penerima BSU 2022 BLT
Subsidi Gaji bisa melalui
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id.

155. 04 Dua BPJS Dorong Jaminan
June Sosial Masuk Kurikulum
2022 Pendidikan

Hal inilah yang menggerakkan BPJS
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK)
bersama BPJS Kesehatan dan Dewan
Jaminan Sosial Nasional (DJSN)
menggelar webinar bertema
"Pentingnya Kurikulum Jaminan
Sosial di Indonesia untuk Pendidikan
Menengah dan Tinggi". (***) Teks
Foto: Para Narsum Webinar
"Pentingnya Kurikulum Jaminan
Sosial di Indonesia untuk Pendidikan
Menengah dan Tinggi" belum lama
ini Dn. 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

Positive Nawacita.co
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asuransi sosial dan tabungan dengan
prinsip gotong-royong.
156. 04 Sampingan, Platform
Neutral Swa
June Ketenagakerjaan Besutan Tiga
2022 Anak Muda

Salah satu contohnya, platform
bernama Sampingan. Menurut Wisnu
Nugrahadi, CEO & Co-founder
Sampingan, platformnya sebetulnya
tidak hanya menyediakan akses ke
pekerjaan, tapi juga untuk
meningkatkan keterampilan orang
dengan pemanfaatan teknologi.
Sampingan didirikan pada 2018 oleh
Wisnu bersama dua rekannya,
Margana Mohamad dan Dimas
Pramudya. Ketika hendak mendirikan
Sampingan, mereka melihat ada
peluang untuk memperbaiki proses
rekrutmen pekerja, baik dari sisi
pemberi kerja maupun pencari kerja,
dengan mengotomatisasi sebagian
besar prosesnya.

157. 04 Polteknaker Buka Pendaftaran Positive Sindo News
June Mahasiswa Baru, Ada
2022 Beasiswa Pendidikan 100%

Politeknik Ketenagakerjaan (
Polteknaker ) Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker)
membuka pendaftaran Penerimaan
Mahasiswa Baru (PMB) untuk tahun
ajaran 2022/2023. Pendaftaran
dibuka secara online sejak 23 Mei
hingga 1 Juli 2022 melalui laman
pmb.polteknaker.ac.id. Sekretaris
Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi
mengatakan, sebagai perguruan
tinggi vokasi di bawah Kemenaker,
Polteknaker dapat menjadi politeknik
unggul untuk menghasilkan SDM
yang mampu menangani bidang
ketenagakerjaan dalam persaingan
global. Menurutnya, dalam
menghadapi persaingan global,
berbagai misi dilakukan Polteknaker
dengan menyelenggarakan
pendidikan vokasi dan penelitian
terapan di bidang ketenagakerjaan.
Anwar Sanusi menyebut, Polteknaker
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memiliki tiga program studi
peminatan yaitu:.
158. 04 BPJS Ketenagakerjaan dan
June Kesehatan dorong kurikulum
2022 Jamsos di bidang pendidikan

Positive Antara Jateng

BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS
Kesehatan serta Dewan Jaminan
Sosial Nasional (DJSN) berkolaborasi
dalam mendorong kurikulum di
bidang pendidikan karena merupakan
salah satu aspek penting dalam
pembentukan karakter para generasi
penerus bangsa. 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. 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. Kepala BPJS Ketenagakerjaan
Cabang Semarang Majapahit Imron
Fatoni menyatakan pihaknya siap
mendorong kurikulum di bidang
pendidikan termasuk bekerja sama
dengan stakeholder terkait.

159. 04 Dua BPJS Bersinergi Gelar
June Webinar Dorong Kurikulum
2022 Jaminan Sosial Di Pendidikan
Menengah Dan Tinggi Waspada Medan Indonesia

Negative Waspada.id

BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek)
bersama dengan BPJS Kesehatan dan
Dewan Jaminan Sosial Nasional
(DJSN) menggelar webinar yang
mengambil tema 'Pentingnya
Kurikulum Jaminan Sosial di
Indonesia untuk Pendidikan
Menengah dan Tinggi'. Kepala Kantor
Cabang BPJamsostek Langsa,
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Muhammad Kurniawan, Sabtu (4/6)
menyebutkan, 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
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.
Menurut data Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) pada tahun 2019, literasi
asuransi penduduk Indonesia hanya
sebesar 19,40%.
160. 04 Info Loker: PT Zebra Asaba
Neutral Pikiran Rakyat Bekasi
June Industries Buka Lowongan
2022 Lulusan SMA Sederajat, Simak
Persyaratanya

Bagi Anda yang sedang mencari
lowongan, kini PT Zebra Asaba
Industries membuka lowongan kerja
bagi wanita untuk mengisi formasi
yang tersedia. PT Zebra Asaba
Industries adalah perusahaan
manufaktur yang bergerak di bidang
alat tulis seperti Ballpoint Pen,
Marker Pen, hingga Highlighter Pen.
"PT Zebra Asaba Industries membuka
kesempatan bagimu untuk mengisi
formasi yang tersedia. Unggahan
Instagram Kemnaker tentang info
loker PT Zebra Asaba Industries.

161. 04 Kemnaker Berkomitmen Terus Positive Benang.id
June Perbaiki Tata Kelola
2022 Pemerintahan - benang.id
Berita Terkini Merajut
Kesejukan

Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) berkomitmen untuk
terus memperbaiki tata kelola
pemerintahan yang ada di
lingkungannya. Dengan begitu,
Kemnaker dapat menjadi rujukan
bagi kementerian lainnya. "Dengan
terus memperbaiki tata kelola
pemerintahan, Kemnaker akan

105

menjadi lebih baik, lebih unggul,
bahkan bisa menjadi rujukan
kementerian lain," kata Sekjen
Kemnaker Anwar Sanusi saat
memberikan arahan secara virtual
pada acara Pasker.ID, Jumat
(3/6/2022). "Kita tidak boleh lelah
untuk terus memperbaiki tata kelola
pemerintahan yang ada di Pasker.ID
khususnya dan Kemnaker umumnya,"
ucap Anwar seperti dilansir
kemnaker.go.id. Pertama, tata kelola
keuangan.
162. 04 Indonesia Siap Terapkan Hak Positive Merdeka
June Dasar dan K3 di Tempat Kerja
2022
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Direktur Jenderal Pembinaan
Pengawasan dan Ketenagakerjaan
dan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (Binwasnaker dan K3)
Kementerian Ketenagakerjaan,
Haiyani Rumondang, menegaskan,
Pemerintah Indonesia dalam sidang
International Labour Conference (ILC)
ke-110, khususnya pada General
Affairs Committee, sudah
memberikan kontribusi yang besar
dalam menerapkan prinsip dan hakhak dasar di tempat kerja, serta
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3). "Pemerintah Indonesia siap
untuk menerapkan prinsip dan hakhak di tempat kerja, serta K3 sebagai
tambahan baru," kata Dirjen Haiyani
Rumondang, ketika memberikan
Closing Statement pada Forum
General Affairs Committee pada ILC
ke-110 secara virtual, Jumat
(3/6/2022) malam. Tapi dalam hal ini,
lanjut Haiyani, Pemerintah Indonesia
secara khusus telah memberikan
posisinya sejak awal bahwa
terminologi yang digunakan adalah
working environment (lingkungan
kerja). "Saya kira, secara teknis ini
merujuk pada terminologi yang

diberikan kepada Indonesia bersama
dengan negara lain," ujarnya.
163. 04 Pencetak SDM Unggul
Positive Benang.id
June Ketenagakerjaan Polteknaker
2022 Buka Pendaftaran - benang.id
Berita Terkini Merajut
Kesejukan

Lembaga pendidikan pencetak
sumber daya manusia (SDM) unggul
di bidang ketenagakerjaan, Politeknik
Ketenagakerjaan (Polteknaker)
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) membuka pendaftaran
penerimaan bagi mahasiswa baru
(PMB) untuk tahun ajaran
2022/2023. Pendaftaran dibuka
secara online sejak 23 Mei hingga 1
Juli 2022, melalui website
pmb.polteknaker.ac.id. Sekretaris
Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi
mengatakan, sebagai perguruan
tinggi vokasi di bawah Kemnaker,
Polteknaker dapat menjadi politeknik
unggul untuk menghasilkan SDM
yang mampu menangani bidang
ketenagakerjaan dalam persaingan
global. Menurut dia, dalam
menghadapi persaingan global,
berbagai misi dilakukan Polteknaker
dengan menyelenggarakan
pendidikan vokasi dan penelitian
terapan di bidang ketenagakerjaan.
"Para lulusan Polteknaker diharapkan
dapat menjadi SDM yang cerdas,
terampil, dan mandiri untuk siap
bekerja pada instansi pemerintah,
swasta, bahkan berwirausaha," kata
Sekjen Anwar Sanusi melalui siaran
pers Biro Humas Kemnaker, Jumat
(3/6/2022).

164. 04 BPJS Ketenagakerjaan gandeng Positive Portal Indo News
June Mahasiswa, sosialisasi manfaat
2022 program Jamsostek

PORTALINDONEWS.COM- BPJS
Ketenagakerjaan, Jumat siang (3/6)
mengandeng Mahasiswa untuk
memberikan info terkait manfaat
program jaminan sosial BPJS
Ketenagakerjaan, Kegiatan yang
dikemas dalam "Seminar Literasi &
Edukasi" tersebut diikuti ratusan
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mahasiswa. BPJS Ketenagakerjaan
atau yang kini dikenal dengan nama
BPJAMSOSTEK merupakan badan
hukum publik yang diamanahkan
undang-undang untuk memberikan
perlindungan bagi seluruh pekerja,
baik sektor Penerima Upah (formal),
Bukan Penerima Upah (informal),
Pekerja Jasa Kontruksi, serta Pekerja
Migran Indonesia (PMI) termasuk
Warga Negara Asing yang bekerja di
Indonesia sekurang-kurangnya 6
bulan. BPJS Ketenagakerjaan
menyelenggarakan 5 program
perlindungan yaitu Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan
Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua
(JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan
program terbaru Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP). Di tegaskan bahwa
kegiatan seperti ini harus terus
berkolaborasi dan terus berjalan
dengan goals mahasiswa Indonesia
bisa memahami dan mengerti
manfaat dari program BPJS
Ketenagakerjaan, kata Tukul
Widiyatmo.
165. 04 Dorong Kurikulum Jaminan
Positive Tribun Kaltara
June Sosial di Pendidikan Menengah
2022 dan Tinggi, Dua BPJS Bersinergi
Gelar Webinar
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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. "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.
166. 04 Apakah BSU 2022 Sudah Cair? Neutral Indonesiatoday.co.id
June Begini Penjelasan Kemnaker
2022 dan Cara Ceknya

Banyak pekerja yang setiap harinya
mempertanyakan apakah bsu 2022
sudah cair atau belum. Lantas,
bagaimana cara mengetahui apakah
BSU 2022 sudah cair atau belum?
Namun yang jadi pertanyaan, apakah
BSU 2022 sudsmah cait atau?
Mengenai pencairan BSU 2022,
Kemnaker menyampaikan bahwa BLT
subsidi gaji atau BSU untuk
pekerja/karyawan saat ini belum bisa
disalurkan.

167. 04 Presiden Jokowi Bantah
Negative Cuplik.com
June Pemerintah Pusat Tak Dukung
2022 Formula E Jakarta

Presiden Joko Widodo menjawab soal
kurangnya dukungan dari pemerintah
pusat terkait penyelenggaraan
balapan Formula E 2022 di Ancol,
Jakarta Utara. Dalam kesempatan itu,
Jokowi pun mengapresiasi jalannya
ajang balapan Formula E. Presiden
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menilai semua proses sudah
berlangsung lancar. Kemudian juga
semua yang berkaitan dengan
barang-barang masuk, Bea Cukai di
Kemenkeu kemudian
Kemenparekraf," kata Jokowi usai
menyaksikan balapan Formula E di
Jakarta International E-Prix Circuit
(JIEC), Jakarta Utara, Sabtu
(4/6/2022). Jokowi pun menyebutkan
event Formula E merupakan agenda
masa depan.
168. 04 Kedatangan Presiden Jokowi Negative Merdeka
June Patahkan Tudingan
2022 Pemerintah Pusat Tak Dukung
Formula E

Presiden Jokowi kemudian kembali
ke Royal Box untuk menanti balapan
Formula E dimulai. Presiden Joko
Widodo, menyatakan bahwa
pemerintah pusat mendukung
perhelatan Formula E. Bentuk
dukungan yang dimaksud yaitu
meninjau kesiapan sirkuit, izin bea
dan cukai, serta segala perizinan
diberikan oleh pemerintah pusat.
Jokowi memastikan segala acara atau
agenda internasional yang
mendatangkan kebaikan untuk
negara, pemerintah akan
mendukung. Sebelum gelaran lomba
dimulai, Presiden sempat memasuki
trek balapan untuk menyaksikan
kesiapan para pembalap sebelum
menuju garis start.

169. 04 Apakah BSU 2022 Sudah Cair? Neutral Suara.com
June Begini Penjelasan Kemnaker
2022 dan Cara Ceknya

Begitulah penjelasan apakah BSU
2022 sudah cair atau belum. Banyak
pekerja yang setiap harinya
mempertanyakan apakah bsu 2022
sudah cair atau belum. Lantas,
bagaimana cara mengetahui apakah
BSU 2022 sudah cair atau belum?
Namun yang jadi pertanyaan, apakah
BSU 2022 sudsmah cait atau?

170. 04 Bertemu Menaker Saudi
Positive Radar Cirebon
June Secara Virtual, Ini Kesepakatan
2022 yang Dicapai

Kemenaker mengusulkan untuk
mengimplementasikan Sistem
Penempatan Satu Kanal (SPSK) PMI
ke Arab Saudi. Kemenaker juga telah
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mengirimkan draf technical
arrangement (TA) SPSK yang telah
direspons Pemerintah Saudi dengan
melakukan penambahan wilayah
penempatan PMI. Disampaikan oleh
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
Ida Fauziyah ketika melakukan
pertemuan dengan Menteri Tenaga
Kerja dan Pembangunan Arab Saudi
Ahmed Al-Rajhi secara virtual, Jumat
(3/6). Menaker mengemukakan
pemerintah Indonesia dan Saudi
telah sepakat untuk mempercepat
proses integrasi sistem antara
MUSANED (aplikasi pasar kerja Arab
Saudi) dan SISNAKER dengan
melakukan amandemen terhadap
technical arrangement yang habis
masa berlakunya.
171. 04 Login ke
Positive Pikiran Rakyat Depok
June bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id
2022 untuk Cek BSU 2022, Pekerja
Bisa Dapat BLT Subsidi Gaji
Rp1 Juta

Pekerja bisa login ke
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk
cek penerima Bantuan Subsidi Upah
atau BSU 2022. Untuk diketahui,
login ke
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id
merupakan salah satu cara untuk cek
penerima BSU 2022 yang akan segera
cair. Simak cara login ke
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id yang
ada di dalam artikel ini berdasarkan
penyaluran tahun lalu. Lantas,
bagaimana cara cek daftar nama
pekerja yang menjadi penerima BSU
2022 melalui situs
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id?
Simak caranya berdasarkan
penyaluran tahun sebelumnya.

172. 04 Apakah BSU 2022 Sudah Cair? Neutral Kompasjakarta.com
June Begini Penjelasan Kemnaker
2022 dan Cara Ceknya

Banyak pekerja yang setiap harinya
mempertanyakan apakah bsu 2022
sudah cair atau belum. Lantas,
bagaimana cara mengetahui apakah
BSU 2022 sudah cair atau belum?
Namun yang jadi pertanyaan, apakah
BSU 2022 sudsmah cait atau?
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Mengenai pencairan BSU 2022,
Kemnaker menyampaikan bahwa BLT
subsidi gaji atau BSU untuk
pekerja/karyawan saat ini belum bisa
disalurkan.
173. 04 Nonton Balap Formula E, Anies Positive Kompasjakarta.com
June Minta Penonton Tak Bawa
2022 Atribut atau Teriak Yel-yel
Politik

Gubernur Anies Baswedan
mengimbau penonton Formula E
tidak menunjukkan atribut atau
meneriakan yel-yel beraroma politik
selama ajang balap mobil listrik
berlangsung, hari ini. Anies
mengatakan Formula E merupakan
acara yang dinanti sejak lama dan
pernah ditunda dua kali karena
pandemi Covid-19. Anies mengajak
masyarakat, baik yang datang
maupun yang menonton di layar
televisi, untuk menikmati Formula E.
"Kemeriahan yang menyatukan,
kemeriahan yang membuat kita bisa
bersama-sama merasakan sebuah
pertandingan dengan nuansa ramah
lingkungan, sesuatu yang
menyatukan bukan menjauhkan dan
olahraga selalu mampu menjadi
pemersatu lintas batas," kata dia.
"Ingat jangan ada spanduk-spanduk,
kaos, seragam atau atribut apapun
yang bernada politis.

174. 04 Indonesia dan Arab Saudi
Positive Sonora.id
June Sepakat Percepat Penyelesaian
2022 Technical Arrangement SPSK

Untuk mengimplementasikan Sistem
Penempatan Satu Kanal (SPSK)
Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke
Arab Saudi, Pemerintah Indonesia
melalui Kementerian
Ketenagakerjaan mengusulkan
penambahan wilayah penempatan
PMI kepada Pemerintah Arab Saudi
yang meliputi Mekah, Jeddah,
Riyadh, dan Madinah. Kemnaker juga
telah mengirimkan draft Technical
Arrangement (TA) SPSK, dan
direspons oleh Pemerintah Arab
Saudi dengan melakukan
penambahan wilayah penempatan
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PMI. Hal itu disampaikan oleh
Menaker Ida Fauziyah ketika
melakukan pertemuan dengan
Menteri Tenaga Kerja dan
Pembangunan Arab Saudi Ahmed AlRajhi secara virtual, Jumat (3/6). Ida
mengemukakan, Pemerintah
Indonesia dan Arab Saudi telah
sepakat untuk mempercepat proses
integrasi sistem antara MUSANED
(aplikasi pasar kerja Arab Saudi) dan
SISNAKER dengan melakukan
amandemen terhadap Technical
Arrangement (TA) yang habis masa
berlakunya.
175. 04 UPDATE : LOWONGAN Jasa
Neutral Ninopedia
June Raharja Juni 2022: Ini Syarat
2022 dan Tahapan Seleksinya,
Daftar di lbjr.jasaraharja.co.id

LOWONGAN Jasa Raharja Juni 2022:
Ini Syarat dan Tahapan Seleksinya,
Daftar di lbjr.jasaraharja.co.id. Simak syarat, tahapan seleksi, dan
cara daftar lowongan magang di PT
Jasa Raharja tahun 2022. Lowongan
magang dari PT Jasa Raharja dibuka
untuk umum dalam rangka
mendukung Program Pemerintah
khususnya Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia
dalam mendorong peningkatan
kualitas sumber daya manusia yang
siap dan terampil untuk memasuki
dunia kerja. Pendaftaran lowongan
magang PT Jasa Raharja ini
dilaksanakan secara online melalui
website lbjr.jasaraharja.co.id.
Pendaftaran lowongan magang PT
Jasa Raharja dibuka mulai tanggal 2
Juni 2022 sampai dengan 6 Juni 2022.
Lowongan magang PT Jasa Raharja
dibuka untuk mengisi bagian Petugas
Administrasi Bidang Human Capital di
masing-masing kantor Cabang.

176. 04 Komisi IX Desak Pemerintah
June Turun Tangan Hadapi
2022 Goncangan Bisnis Startup

Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari,
berharap dengan bantuan
pemerintah situasi ini tidak terus
meluas dan benar-benar menjadi

Negative Rmol Jatim
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pilihan terakhir perusahaan kepada
karyawan. Pemerintah didesak
segera turun tangan dalam
menghadapi goncangan bisnis yang
menghantam perusahaan rintisan
atau startup. Goncangan bisnis itu,
mengakibatkan startup ramai-ramai
melakukan pemutusan hubungan
kerja (PHK) massal. "Saya memahami
kondisi yang menyebabkan
goncangan bisnis startup saat ini,
mudah-mudahan pemerintah dalam
hal ini Kementerian Perindustrian
dapat mencarikan solusi
penyelamatan dan PHK yang
dilakukan semoga menjadi pilihan
terakhir dari para pengusaha dalam
efisiensi di bisnis ini," kata Putih Sari
kepada wartawan, Jumat (3/6).
177. 04 UPDATE : Buntut Dihambatnya Positive Ninopedia
June 147 PMI ke Malaysia, Benny
2022 Ramdhani Diminta Belajar
Penempatan yang Benar
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- Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga
Kerja Indonesia ( Apjati) minta pada
Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah dan Presiden Jokowi untuk
mengevaluasi kinerja dan posisi
Kepala Badan Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI) Benny
Ramdhani, sebab langkahnya
dianggap telah menghambat proses
penempatan PMI ke luar negeri,
khususnya ke Malaysia yang terjadi
pada tanggal 31 Mei 2022.
Pelarangan Benny Ramdhani itu
terjadi justru setelah MOU
penempatan PMI ke Malaysia
ditandatangani oleh Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia
dan Kementrian Sumber Manusia
yang saksikan Bapak Presiden Joko
Widodo dan Yang Dipertuan Agung
Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri
Ismail Sabri Yakob pada 1 April 2022.
Sekertaris Jenderal (Sekjen) Apjati
Kausar N Tanjung pada pers di
kantornya menyesalkan tindakan
Benny Ramdhani yang tidak

mengijinkan pemberangkatan 147
CPMI dari Nusa Tenggara Barat (Nusa
Tenggara Barat) dengan alasan
kurang berdasar, Selasa (31/5/2022)
lalu. Tindakan itu diikuti dengan
keterangan pers Benny Ramdhani
pada Kamis (2/6/2022).
178. 04 Dorong Kurikulum Jaminan
Positive Siberone.com
June Sosial di Pendidikan Menengah
2022 dan Tinggi, Dua BPJS Bersinergi
Gelar Webinar
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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. "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 dibidangnya
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.
179. 04 Gandeng Mahasiswa, BPJS
June Ketenagakerjaan Sosialisasi
2022 Manfaat Jamsostek

Positive Lead
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BPJS Ketenagakerjaan mengandeng
Mahasiswa untuk memberikan info
terkait manfaat program jaminan
sosial BPJS Ketenagakerjaan yang
dikemas dalam "Seminar Literasi &
Edukasi", pada Jumat (3/6/2022).
BPJS Ketenagakerjaan atau yang kini
dikenal Bpjamsostek merupakan
badan hukum publik yang
diamanahkan Undang-Undang untuk
memberikan perlindungan bagi
seluruh pekerja, baik sektor Penerima
Upah (formal), Bukan Penerima Upah
(informal), Pekerja Jasa Kontruksi,
serta Pekerja Migran Indonesia (PMI)
termasuk Warga Negara Asing yang
bekerja di Indonesia sekurangkurangnya 6 bulan. BPJS
Ketenagakerjaan menyelenggarakan
5 program perlindungan yaitu
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),
Jaminan Kematian (JKM), Jaminan
Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP)
dan program terbaru Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Sedangkan jika meninggal dunia
bukan karena kecelakaan kerja,
program JKM memberikan santuan
sebesar Rp 42.000.000 dan Untuk 2
program di atas, terdapat manfaat
beasiswa untuk 2 orang anak dari
peserta dari jenjang pendidikan dasar
hingga perguruan tinggi maksimal
sebesar Rp 174.000.000. Baca : Ada
Keluhan, Ombudsman Soroti Dana
Investasi BPJS Ketenagakerjaan.

180. 04 Klaim dan Pencairan JHT BPJS Neutral Tribun News Batam
June Ketenagaakerjaan tak Perlu
2022 Tunggu Usia 56 Tahun, Begini
Ketentuannya

Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang
sudah tidak bekerja lagi kini bisa
mencairkan saldo JHT tanpa harus
menunggu masa pensiun atau usia 56
tahun. Pada Pasal 3, tertulis manfaat
JHT akan diberikan pada peserta BPJS
Ketenagakerjaan (BP Jamsostek)
berusia 56 tahun. "Manfaat JHT bagi
Peserta yang mencapai usia pensiun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf a diberikan kepada peserta
pada saat mencapai usia 56 tahun,"
isi dari Permenaker terbaru tersebut.
Peserta JHT yang mengundurkan diri
dan terkena PHK tak perlu menunggu
sampai usia 56 tahun ketika ingin
mengeklaim JHT.

181. 04 Buntut Dihambatnya 147 PMI Positive Tribun News
June ke Malaysia, Benny Ramdhani
2022 Diminta Belajar Penempatan
yang Benar

Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga
Kerja Indonesia ( Apjati) minta pada
Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah dan Presiden Jokowi untuk
mengevaluasi kinerja dan posisi
Kepala Badan Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI) Benny
Ramdhani, sebab langkahnya
dianggap telah menghambat proses
penempatan PMI ke luar negeri,
khususnya ke Malaysia yang terjadi
pada tanggal 31 Mei 2022.
Pelarangan Benny Ramdhani itu
terjadi justru setelah MOU
penempatan PMI ke Malaysia
ditandatangani oleh Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia
dan Kementrian Sumber Manusia
yang saksikan Bapak Presiden Joko
Widodo dan Yang Dipertuan Agung
Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri
Ismail Sabri Yakob pada 1 April 2022.
Sekertaris Jenderal (Sekjen) Apjati
Kausar N Tanjung pada pers di
kantornya menyesalkan tindakan
Benny Ramdhani yang tidak
mengijinkan pemberangkatan 147
CPMI dari Nusa Tenggara Barat (Nusa
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Tenggara Barat) dengan alasan
kurang berdasar, Selasa (31/5/2022)
lalu. Tindakan itu diikuti dengan
keterangan pers Benny Ramdhani
pada Kamis (2/6/2022).
182. 04 Di Samping Jokowi, Formula E Neutral Indonesiatelegraph.com Presiden Jokowi dan para pejabat
June Sandingkan Anies-Puan
pun datang menonton langsung.
2022
Jokowi menonton di Royal Box Sirkuit
JIEC. Tampak menemani Jokowi;
Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan, Ketua DPR Puan
Maharani, Ketua MPR yang juga
Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI)
Bambang Soesatyo, Menteri
Kesehatan Budi Gunadi Sadikin,
Menteri Investasi/Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Ketua
Pelaksana JIEC Ahmad Sahroni.
Awalnya, Jokowi duduk didampingi
Anies dan Sahroni.
183. 04 [TERBARU] Buntut
June Dihambatnya 147 PMI ke
2022 Malaysia, Benny Ramdhani
Diminta Belajar Penempatan
yang Benar - Ometraco.com

Positive Ometraco.com
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Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga
Kerja Indonesia ( Apjati) minta pada
Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah dan Presiden Jokowi untuk
mengevaluasi kinerja dan posisi
Kepala Badan Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI) Benny
Ramdhani, sebab langkahnya
dianggap telah menghambat proses
penempatan PMI ke luar negeri,
khususnya ke Malaysia yang terjadi
pada tanggal 31 Mei 2022. Sekertaris
Jenderal (Sekjen) Apjati Kausar N
Tanjung pada pers di kantornya
menyesalkan tindakan Benny
Ramdhani yang tidak mengijinkan
pemberangkatan 147 CPMI dari Nusa
Tenggara Barat (Nusa Tenggara
Barat) dengan alasan kurang
berdasar, Selasa (31/5/2022) lalu.
Tindakan itu diikuti dengan
keterangan pers Benny Ramdhani
pada Kamis (2/6/2022). Hal yang

disesalkan DPP Apjati adalah narasi
yang dibangun Benny Ramdhani tidak
menggambarkan hal yang
sebenarnya dinarasikan oleh Benny
Ramdhani.
184. 04 Dua BPJS Bersinergi, Dorong
June Jaminan Sosial Masuk
2022 Kurikulum Pendidikan

Positive Realita

185. 04 Polteknaker Mampu Hasilkan Positive Tribun News
June SDM Unggul Bidang
2022 Ketenagakerjaan
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Hal inilah yang menggerakkan BPJS
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK)
bersama BPJS Kesehatan dan Dewan
Jaminan Sosial Nasional (DJSN)
menggelar webinar bertema
"Pentingnya Kurikulum Jaminan
Sosial di Indonesia untuk Pendidikan
Menengah dan Tinggi". Para Narsum
Webinar "Pentingnya Kurikulum
Jaminan Sosial di Indonesia untuk
Pendidikan Menengah dan Tinggi"
belum lama ini. Berangkat dari
semangat tersebut terbitlah UndangUndang 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.
Politeknik Ketenagakerjaan
(Polteknaker) Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
membuka pendaftaran penerimaan
bagi mahasiswa baru (PMB) untuk
tahun ajaran 2022/2023. Pendaftaran
dibuka secara online sejak 23 Mei
hingga 1 Juli 2022, melalui website
pmb.polteknaker.ac.id. Sekretaris
Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi

mengatakan, sebagai perguruan
tinggi vokasi di bawah Kemnaker,
Polteknaker dapat menjadi politeknik
unggul untuk menghasilkan SDM
yang mampu menangani bidang
ketenagakerjaan dalam persaingan
global. Menurutnya, dalam
menghadapi persaingan global,
berbagai misi dilakukan Polteknaker
dengan menyelenggarakan
pendidikan vokasi dan penelitian
terapan di bidang ketenagakerjaan.
"Para lulusan Polteknaker diharapkan
dapat menjadi SDM yang cerdas,
terampil, dan mandiri untuk siap
bekerja pada instansi pemerintah,
swasta, bahkan berwirausaha," kata
Sekjen Anwar Sanusi melalui siaran
pers Biro Humas Kemnaker, Jum'at
(3/6/2022).
186. 04 Formula E Jakarta Sukses
Positive Indonesiatelegraph.com Balap mobil listrik Formula E yang
June Berat, Penonton Membludak,
dihelat di Jakarta International E-Prix
2022 Sirkuit Bersih Sepanjang Acara
Circuit, Ancol pada hari ini,
berlangsung sukses. Tempat sampah
ini merupakan sumbangan salah satu
sponsor Formula E Jakarta, Krisbow.
Jakarta Formula E dihadiri oleh
Presiden Jokowi, Kapolri Jenderal
Listyo Sigit Prabowo, Ketua DPR Puan
Maharani, Ketua MPR Bambang
Soesatyo, dan sejumlah menteri.
Event perdana di Asia Tenggara yang
diliput lebih dari 150 jurnalis
mancanegara itu, tak hanya sukses
menyedot pengunjung karena
seluruh tiketnya habis terjual, tetapi
juga bersih di sepanjang
penyelenggaraan.
187. 04 Pemerintah Diminta Turun
June Tangan Hadapi Goncangan
2022 Bisnis pada Startup

Negative Bogordaily.net
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Pemerintah didesak segera
turuntangan dalam menghadapi
goncangan bisnis yang menghantam
perusahaan rintisan atau startup.
Goncangan itu, mengakibatkan
startup ramai-ramai melakukan

pemutusan hubungan kerja (PHK)
massal. Anggota Komisi IX DPR RI
Putih Sari, berharap dengan bantuan
pemerintah situasi ini tidak terus
meluas dan benar-benar menjadi
pilihan terakhir perusahaan kepada
karyawan. "Saya memahami kondisi
yang menyebabkan goncangan bisnis
startup saat ini, mudah-mudahan
pemerintah dalam hal ini
Kementerian Perindustrian dapat
mencarikan solusi penyelamatan dan
PHK yang dilakukan semoga menjadi
pilihan terakhir dari para pengusaha
dalam efisiensi di bisnis ini," kata
Putih Sari kepada wartawan, dikutip
dari RMOL, Sabtu 4 Juni 2022.
188. 04 Dorong kurikulum jaminan
Positive Antara Babel
June sosial untuk pendidikan
2022 menengah dan tinggi, dua BPJS
gelar webinar
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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 lembagalembaga pendidikan melalui
penanaman nilai gotong royong dan
pentingnya jaminan sosial dalam
peningkatan derajat kualitas hidup
masyarakat. "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," ujar
Abdur. 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.
189. 04 Nonton Formula E, Seru! June Celebrities.Id
2022

Positive Celebrities.id

190. 04 Sekjen APJATI Pertanyakan
Negative Republika
June Pembatalan Pemberangkatan
2022 147 PMI |Republika Online
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JAKARTA, celebrities.id- Formula E
seri Jakarta telah selesai digelar.
Executive Chairman MNC Group Hary
Tanoesoedibjo menghadiri Formula E
yang berlangsung di Jakarta
International E-Prix Circuit (JIEC),
Ancol, Jakarta Utara, Sabtu
(04/06/2022), bersama dengan
Liliana Tanoesedibjo dan
keluarganya. Dalam unggahan di
akun Instagram miliknya
@hary.tanoesoedibjo, Hary
memposting sejumlah foto termasuk
di sirkuit bersama dengan Presiden
Joko Widodo, Ketua MPR Bambang
Soesatyo, Menteri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno,
Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan, Chairman of Formula E
Jakarta-Indonesia Ahmad Sahroni,
dan Formula E Chief Championship
Officer & Co-Founder Alberto Longo..
"Rame-rame nonton Formula E di
Ancol," ujar Hary..
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Buntut
dari tidak berangkatnya 147 Pekerja
Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia,
Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga
Kerja Indonesia (APJATI) minta pada
Menteri Tenaga Kerja dan Presiden
untuk mengevaluasi kinerja dan

posisi Kepala Badan Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
Benny Ramdhani. Sekertaris Jenderal
APJATI, Kausar N Tanjung, menilai
langkah Benny telah menghambat
proses penempatan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) ke luar negeri.
Pemberangkatan 147 PMI ke
Malaysia dinilai sudah sesuai
prosedur yang benar. Khususnya ke
Malaysia yang terjadi pada 31 Mei
2022.
191. 04 Info Loker Bidang Kesehatan: Neutral Pikiran Rakyat Bekasi
June Rumah Sakit Husada Buka
2022 Lowongan, Simak
Persyaratannya

Rumah Sakit Husada membuka
lowongan kerja bagi pria dan wanita
untuk periode ini. Menurut unggahan
Instagram @kemnaker pada Sabtu, 4
Mei 2022, Rumah Sakit Husada itu
mengunggah informasi lowongan
kerja untuk formasi Analis Kesehatan.
Rumah Sakit Husada yang dahulu
bernama Jang Seng Ie adalah sebuah
rumah sakit umum yang berlokasi di
Mangga Besar, Sawah Besar, DKI
Jakarta Pusat. 6. Bertanggung jawab,
jujur dan berdedikasi tinggi
Unggahan Kemnaker tentang info
loker Rumah Sakit Husada, Jakarta.

192. 04 Polteknaker Mampu Hasilkan Positive Tempo.co
June SDM Unggul Bidang
2022 Ketenagakerjaan

Politeknik Ketenagakerjaan
(Polteknaker) Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
membuka pendaftaran penerimaan
bagi mahasiswa baru (PMB) untuk
tahun ajaran 2022/2023. Pendaftaran
dibuka secara online sejak 23 Mei
hingga 1 Juli 2022, melalui website
pmb.polteknaker.ac.id. Sekretaris
Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi
mengatakan, sebagai perguruan
tinggi vokasi di bawah Kemnaker,
Polteknaker dapat menjadi politeknik
unggul untuk menghasilkan SDM
yang mampu menangani bidang
ketenagakerjaan dalam persaingan
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global. Menurutnya, dalam
menghadapi persaingan global,
berbagai misi dilakukan Polteknaker
dengan menyelenggarakan
pendidikan vokasi dan penelitian
terapan di bidang ketenagakerjaan.
"Para lulusan Polteknaker diharapkan
dapat menjadi SDM yang cerdas,
terampil, dan mandiri untuk siap
bekerja pada instansi pemerintah,
swasta, bahkan berwirausaha," kata
Sekjen Anwar Sanusi melalui siaran
pers Biro Humas Kemnaker, Jum'at, 3
Juni 2022.
193. 04 Indonesia dan Arab Saudi
Positive Tempo.co
June Sepakat Percepat Penyelesaian
2022 Technical Arrangement SPSK

Sistem Penempatan Satu Kanal
(SPSK) Pekerja Migran Indonesia
(PMI) ke Arab Saudi telah berlaku.
Untuk mengimplementasikannya,
Pemerintah Indonesia melalui
Kementerian Ketenagakerjaan
mengusulkan penambahan wilayah
penempatan PMI kepada Pemerintah
Arab Saudi yang meliputi Mekah,
Jeddah, Riyadh, dan Madinah.
Kemnaker telah mengirimkan draf
Technical Arrangement (TA) SPSK dan
telah direspon oleh Pemerintah Arab
Saudi dengan melakukan
penambahan wilayah penempatan
PMI. Demikian disampaikan Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, ketika
melakukan pertemuan dengan
Menteri Tenaga Kerja dan
Pembangunan Arab Saudi, Ahmed AlRajhi, secara virtual, Jumat, 3 Juni
2022.

194. 04 Indonesia dan Arab Saudi
Positive Tribun News
June Sepakat Percepat Penyelesaian
2022 Technical Arrangement SPSK

Untuk mengimplementasikan Sistem
Penempatan Satu Kanal (SPSK)
Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke
Arab Saudi, Pemerintah Indonesia
melalui Kementerian
Ketenagakerjaan mengusulkan
penambahan wilayah penempatan
PMI kepada Pemerintah Arab Saudi
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yang meliputi Mekah, Jeddah,
Riyadh, dan Madinah. Kemnaker juga
telah mengirimkan draf Technical
Arrangement (TA) SPSK dan telah
direspon oleh Pemerintah Arab Saudi
dengan melakukan penambahan
wilayah penempatan PMI. Hal itu
dikatakan Menaker Ida Fauziyah
ketika melakukan pertemuan dengan
Menteri Tenaga Kerja dan
Pembangunan Arab Saudi Ahmed AlRajhi secara virtual, Jumat
(3/6/2022). Menaker
mengemukakan, Pemerintah
Indonesia dan Arab Saudi telah
sepakat untuk mempercepat proses
integrasi sistem antara MUSANED
(aplikasi pasar kerja Arab Saudi) dan
SISNAKER dengan melakukan
amandemen terhadap Technical
Arrangement (TA) yang habis masa
berlakunya.
195. 04 Jokowi Tiba di Ancol, Nonton Neutral Kumparan
June Langsung Formula E
2022

Jokowi. Tiba di Jakarta International
Eprix Circuit Ancol, Jakarta Utara,
Sabtu (4/6). Jokowi memenuhi
keinginannya untuk menonton
langsung Formula E di sirkuit. Jokowi
tiba di.

196. 04 Gandeng Mahasiswa, BPJS
June Ketenagakerjaan Sosialisasi
2022 Program BPJAMSOSTEK

JURNAL3.NET / JAKARTA- BPJS
Ketenagakerjaan menggandeng
mahasiswa untuk memberikan info
terkait manfaat program jaminan
sosial BPJS Ketenagakerjaan, Kegiatan
yang dikemas dalam Seminar Literasi
& Edukasi dengan diikuti ratusan
mahasiswa. BPJS Ketenagakerjaan
atau yang kini dikenal dengan nama
BPJAMSOSTEK merupakan badan
hukum publik yang diamanahkan
Undang-Undang untuk memberikan
perlindungan bagi seluruh pekerja,
baik sektor Penerima Upah (formal),
Bukan Penerima Upah (informal),
Pekerja Jasa Kontruksi, serta Pekerja

Positive Jurnal 3
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Migran Indonesia (PMI) termasuk
Warga Negara Asing (WNA) yang
bekerja di Indonesia sekurangkurangnya 6 bulan. "BPJS
Ketenagakerjaan menyelenggarakan
5 program perlindungan yaitu
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),
Jaminan Kematian (JKM), Jaminan
Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP)
dan program terbaru Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP)," ucap TB
Sultan selaku narasumber dalam
Seminar Literasi & Edukasi. Kegiatan
fokus pada sosialisasi program dan
manfaat.
197. 04 Lowongan Magang BUMN PT Neutral Tribun News Solo
June Jasa Raharja Dibuka Sampai 6
2022 Juni 2022: Simak Syarat dan
Tahapan Seleksinya
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Pendaftaran lowongan magang PT
Jasa Raharja ini dilaksanakan secara
online melalui website
lbjr.jasaraharja.co.id dan dibuka
mulai tanggal 2 Juni 2022 sampai
dengan 6 Juni 2022. - Putra/i daerah
dan berdomisili di wilayah Cabang
setempat (dibuktikan dari KTP yang
bersangkutan);- Pria/ wanita
(diutamakan wanita) usia 17- 23
tahun (Usia maksimal pada tanggal 6
Juni 2022 adalah tepat 23 tahun,
dalam pengertian calon peserta yang
lahir sebelum tanggal 6 Juni 1999
tidak diperkenankan untuk
mendaftar)- Tidak memiliki orang tua
dan/atau saudara kandung yang
masih aktif bekerja di PT Jasa
Raharja- Lulusan SMA/ sederajat, D3,
atau Sarjana segala jurusan.
Lowongan magang dari PT Jasa
Raharja dibuka untuk umum dalam
rangka mendukung Program
Pemerintah khususnya Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia
dalam mendorong peningkatan
kualitas sumber daya manusia yang
siap dan terampil untuk memasuki
dunia kerja. Lowongan magang PT
Jasa Raharja dibuka untuk mengisi

bagian Petugas Administrasi Bidang
Human Capital di masing-masing
kantor Cabang.
198. 04 Jokowi Tiba di Lokasi Formula Positive Cnn Indonesia
June E, Disambut Anies Hingga
2022 Zulhas

Jokowi terlihat mengenakan kaus
putih lengan panjang dan celana
panjang hitam serta sepatu sneakers
hitam. Jokowi langsung disambut
beberapa tokoh termasuk Gubernur
DKI Jakarta Anies Baswedan. Ketum
PAN Zulkifli Hasan yang ikut
menyambut Jokowi sempat
bersalaman dan tertawa bersama
sebelum masuk ke Royal Box.
Sebelumnya, Kepala Sekretariat
Presiden (Kasetpres) Heru Budi
Hartono sudah memastikan
kehadiran Presiden Jokowi di lokasi
balapan Formula E. "Presiden juga
akan menyapa sekaligus berfoto
bersama dengan para pembalap,"
imbuh Kasetpres.

199. 04 Hadir di Sirkuit Formula E,
June Jokowi Disambut Anies,
2022 Sahroni hingga Sandiaga

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini
disambut oleh Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan, Ketua Panitia
Pelaksana Formula E Ahmad Sahroni,
Co-Founder Formula E Alberto Longo,
Ketua MPR Bambang Soesatyo,
hingga Menparekraf Sandiaga Uno,
sebelum memasuki ruangan VVIP.
Sebelum menyaksikan balapan,
Jokowi akan melakukan grid walk
bersama dengan Ketua MPR RI
sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor
Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo,
Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Sandiaga Uno, Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan, Ketua
Pelaksana Formula E Jakarta Ahmad
Sahroni, Chief Championship Officer
& Co-Founder Alberto Longo, dan
lima pembalap. Untuk Formula E, tiap
seri hanya dilangsungkan di satu hari
mulai dari latihan bebas (free
practice), kualifikasi hingga balapan.
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Presiden Joko Widodo tiba di lokasi
Jakarta International E-Prix Circuit
(JIEC), Ancol, Jakarta Utara, untuk
menyaksikan langsung gelar balap
Formula E. Jokowi hadir pada pukul
14.09 mengenakan kemeja putih dan
celana hitam, pakaian yang kerap ia
kenakan saat melakukan kunjungan
kerja.
200. 04 Jokowi Tiba di Sirkuit Formula Positive Detik
June E, Disambut Anies hingga
2022 Sahroni

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba
di sirkuit Formula E, Ancol, Jakarta
Utara. Jokowi disambut oleh
Gubernur DKI Anies Baswedan hingga
Ketua Pelaksana Jakarta E-Prix
Ahmad Sahroni. Pantauan detikcom,
Jokowi tiba di lokasi pukul 14.10 WIB,
Sabtu (4/6/2022). Beberapa tokoh
pun menyambut kedatangan Jokowi.

201. 04 Di Sidang ILC ke-110, Indonesia Positive Onews.me
June Nyatakan Siap untuk Terapkan
2022 Hak Dasar dan K3 di Tempat
Kerja

Suara.com- Pemerintah Indonesia
melalui Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
menyatakan kesiapannya untuk
menerapkan hak dasar serta
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3) di tempat kerja dalam sidang
International Labour Conference (ILC)
ke-110, khususnya pada General
Affairs Committee. "Pemerintah
Indonesia siap untuk menerapkan
prinsip dan hak-hak di tempat kerja,
serta K3 sebagai tambahan baru,"
kata Dirjen Haiyani Rumondang,
ketika memberikan Closing
Statement pada Forum General
Affairs Committee pada ILC ke-110
secara virtual, Jumat, (3/6/2022)
malam. Awalnya, Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan dan
Ketenagakerjaan dan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker
dan K3) Kementerian
Ketenagakerjaan, Haiyani
Rumondang bercerita tentang
jalannya diskusi dalam sidang ILC ke-

128

110. Tapi dalam hal ini, lanjut
Haiyani, Pemerintah Indonesia secara
khusus telah memberikan posisinya
sejak awal bahwa terminologi yang
digunakan adalah working
environment (lingkungan kerja).
202. 04 Presiden Tiba di JIEC
June Menyaksikan Formula E
2022

Neutral Assets.rri.co.id

203. 04 Cek Penerima BSU BPJS
Neutral Pikiran Rakyat Depok
June Ketenagakerjaan Rp1 Juta di
2022 sso.bpjsketenagakerjaan.go.id,
Begini Caranya
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KBRN, Jakarta: Presiden Joko Widodo
tiba di Jakarta Internasional E-Prix
Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta utara,
untuk menyaksikan langsung gelaran
Formula E, Sabtu (4/6/2022).
Pantauan di lokasi, Presiden Jokowi
datang dengan mengenakan baju
putih lengan panjang, di JIEC sekitar
pukul 14:12 WIB. Saat tiba di Royal
Box, tempat di mana Presiden akan
menyaksikan Formula E, ia disambut
oleh beberapa pejabat dan pihak
penyelenggara. Sebelum
menyaksikan balapan, Presiden
direncanakan akan melakukan grid
walk atau menyusuri paddock timtim yang akan berlaga di Formula E.
Presiden juga nantinya akan
diagendakan untuk foto bersama
dengan para pembalap.
Simak cara cek penerima Bantuan
Subsidi Upah (BSU) BPJS
Ketenagakerjaan Rp1 juta di
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id.
Pekerja yang telah memenuhi syarat
kriteria penerima BSU BPJS
Ketenagakerjaan di
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, bisa
mendapat bantuan senilai Rp1 juta.
BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp1 juta
ini berasal dari anggaran
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker). Pekerja yang memiliki
gaji Rp3,5 juta akan dipastikan
mendapatkan BSU BPJS
Ketenagakerjaan Rp1 juta tahun
2022. Penyaluran BSU BPJS
Ketenagakerjaan Rp1 juta tahun 2022

akan segera dikucurkan setelah pihak
Kemnaker menyelesaikan proses
penyaluran dan mekanisme
penyaluran.
204. 04 Sebanyak 160. 000 Pekerja
Neutral Pelopor.id
June Migran Bakal Masuk Thailand
2022 Tanpa Karantina

Jakarta | Lebih dari 160. 000 pekerja
migran akan dibawa ke Thailand
tanpa memerlukan karantina
berdasarkan nota kesepahaman atau
memorandum of understanding
(MoU) yang baru ditandatangani
dalam upaya membendung pelintas
batas ilegal yang mencari pekerjaan.
Kementerian Tenaga Kerja Thailand
menyebutkan bahwa sejak Rabu
pihaknya telah membebaskan
karantina untuk pekerja migran yang
masuk ke Thailand melalui MoU yang
ditandatangani dengan Myanmar,
Laos dan Kamboja, asalkan mereka
telah diberi vaksin dosis ganda dan
memiliki hasil tes negatif untuk
Covid-19. Mengutip Bangkok Post,
secara total warga Thailand telah
mengajukan permohonan untuk
mengimpor 236. 012 pekerja migran
dari tiga negara tetangga. Menteri
Tenaga Kerja Thailand Suchart
Chomklin mengatakan, pembebasan
karantina Covid dilakukan seiring
dengan pembukaan kembali
perbatasan yang diperintahkan oleh
Pusat Administrasi Situasi Covid-19
atau Centre for Covid-19 Situation
Administration (CCSA) yang dipimpin
Perdana Menteri Thailand Prayut
Chan-o-cha.

205. 04 Kabar Gembira, Arab Saudi
Positive Inews Portal
June Setuju Tambah Wilayah Kerja
2022 untuk TKI

Pemerintah Arab Saudi akan
menambah wilayah kerja untuk
Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Adapun
wilayah kerja untuk TKI di Arab Saudi
meliputi Mekah, Jeddah, Riyadh, dan
Madinah. Hal itu, tertuang dalam
kesepakatan Pemerintah Arab Saudi
dan Pemerintah Indonesia, seiring
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dengan implementasikan Sistem
Penempatan Satu Kanal (SPSK) TKI
yang dilakukan Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker).
Terkait dengan implementasi SPSK,
Kemenaker telah mengirimkan draf
Technical Arrangement (TA) SPSK
kepada Pemerintah Arab Saudi dan
disetujui.
206. 04 [TERBARU] Indonesia dan Arab Positive Ometraco.com
June Saudi Sepakat Percepat
2022 Penyelesaian Technical
Arrangement SPSK Ometraco.com

Untuk mengimplementasikan Sistem
Penempatan Satu Kanal (SPSK)
Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke
Arab Saudi, Pemerintah Indonesia
melalui Kementerian
Ketenagakerjaan mengusulkan
penambahan wilayah penempatan
PMI kepada Pemerintah Arab Saudi
yang meliputi Mekah, Jeddah,
Riyadh, dan Madinah. Kemnaker juga
telah mengirimkan draf Technical
Arrangement (TA) SPSK dan telah
direspon oleh Pemerintah Arab Saudi
dengan melakukan penambahan
wilayah penempatan PMI. Hal itu
dikatakan Menaker Ida Fauziyah
ketika melakukan pertemuan dengan
Menteri Tenaga Kerja dan
Pembangunan Arab Saudi Ahmed AlRajhi secara virtual, Jumat
(3/6/2022). Menaker
mengemukakan, Pemerintah
Indonesia dan Arab Saudi telah
sepakat untuk mempercepat proses
integrasi sistem antara MUSANED
(aplikasi pasar kerja Arab Saudi) dan
SISNAKER dengan melakukan
amandemen terhadap Technical
Arrangement (TA) yang habis masa
berlakunya.

207. 04 Kapolri hingga Cak Imin Ikut Neutral Detik
June Nonton Langsung Formula E di
2022 Ancol

Sejumlah pejabat terlihat menonton
langsung Formula E di Jakarta
International E-Prix Circuit (JIEC) di
Ancol, Jakarta Utara. Mereka di
antaranya Kapolri Jendera Listyo Sigit
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Prabowo dan Wakil Ketua DPR dari FPKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
Pantauan detikcom di Royal Suite
atau VVIP, Sabtu (4/6/2022), Cak Imin
tiba bersama Menaker Ida Fauziyah
pukul 13.47 WIB. Menpora Zainudin
Amali hingga Menteri Agraria dan
Tata Ruang Indonesia Sofyan Djalil
juga ikut hadir menonton langsung
Formula E. Selang beberapa menit
kemudian, Kapolri Jenderal Listyo
Sigit juga tiba untuk menyaksikan
Formula E. Dia didampingi Kapolda
Metro Jaya Irjen Fadil Imran.
208. 04 Daftarkan Diri Anda Segera, PT Neutral Haloyouth.com
June Gramedia Buka Lowongan
2022 Pekerjaan, Berikut
Kualifikasinya! - Haloyouth

HALOYOUTH- PT Gramedia
memberikan kesempatan bagi anda
dengan membuka lowongan
pekerjaan. Lowongan pekerjaan PT
Gramedia yang berlokasi di Tanah
Abang, Jakarta Pusat, DKI JAkarta.
Posisi yang dibutuhkan saat ini oleh
PT Gramedia diantaranya Software
Engineer (Programer) dan IT
Engineer. Seperti dikutip Haloyouth.

209. 04 Ramai Politisi Nonton Formula Positive Kumbanews.com
June E, Pengamat: Sedang Saksikan
2022 Keberhasilan Anies di Akhir
Periodenya |
KUMBANEWS.COM

Salah satunya berhasil menggelar
ajang internasional seperti Formula E,
di samping prestasi-prestasi yang
lainnya. Menanggapi banyaknya
politisi yang hadir dalam acara yang
digagas Gubenur DKI Jakarta Anies
Baswedan itu, Direktur Eksekutif
Indoensia Political Opinion (IPO) Dedi
Kurnia Syah menilai, para politisi yang
hadir seperti sedang menyaksikan
keberhasilan Anies di akhir
periodenya sebagai Gubernur.
"Tentu, Anies semakin tinggi
posisinya sebagai Gubenur ibukota
(DKI Jakarta) yang ramai prestasi,"
kata Dedi, Sabtu (4/6). Menurut
pengamat politik jebolan UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta ini, Anies saat ini
tengah berada di puncak
kejayaannya, sebelum mengakhiri
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detik-detik pemerintahan DKI Jakarta
dengan sangat baik.
210. 04 Anies: Selamat Datang Pak
June Presiden
2022

Neutral Tribun News

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba
di lokasi ajang balap Formula E
Jakarta di Jakarta International E-Prix
Circuit (JIEC), Sabtu, (4/6/2022).
Kedatangan Presiden tersebut
disambut oleh Anies Baswedan.
Melalui unggahan Instagramnya
Anies mengatakan selamat datang
kepada presiden. "Selamat datang
pak Presiden @jokowi di
#JakartaEPrix," tulis Anies.

211. 04 Daftar Tokoh Hadir ke Formula Neutral Idn Times
June E: Sandi Uno, Cak Imin, sampai
2022 AHY

Dari pantauan redaksi IDN Times,
Sabtu (4/6/2022), ada Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
Sandiaga Uno, yang tiba di lokasi
sekira pukul 12.30 WIB. Hadir pula
Ketua Umum Partai Demokrat Agus
Harimurti Yudhoyono (AHY), dan
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan
(Zulhas). Menteri Sandi datang.
"Terima kasih Pak Erick, terima kasih
Pak Sandi.

212. 04 Kadisnakertrans Provinsi
June Bengkulu Buka Bimtek
2022 Akreditasi LPK

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Bengkulu,
Edwar Hepy, S.Sos membuka secara
resmi Bimbingan Teknis (Bimtek)
akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja
(LPK). Kegiatan ini dibuka secara
resmi di Aula Hotel Jodipati Kota
Bengkulu. Senin (30/05/2022).
Bimtek yang diselenggarakan dari
tanggal 30-31 mei 2022 ini,
menghadirkan langsung narasumber
dari Tim Akreditasi LPK Kemnaker RI,
Ketua Lembaga Akreditasi Provinsi
Bengkulu dan dihadiri oleh peserta
berasal dari Lembaga Pelatihan Kerja
Bengkulu. "Peserta Bimtek kali ini kita
mengundang narasumber langsung
dari Tim AKreditasi LPK Kemnaker RI,
Ketua Lembaga Akreditasi Provinsi
dan pesertanya dari LPK Bengkulu"

Neutral Berandang.com
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terang Edward Heppy saat
diwawancarai.
213. 04 Selain Jokowi, Ini Daftar
Neutral Republika
June Pejabat yang Ikut Menyaksikan
2022 Jakarta E-Prix

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga
terlihat hadir. Beberapa menteri,
pejabat MPR, dan ketua umum
parpol hadir di Sirkuit Ancol.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Ajang
balapan Formula E di Sirkuit Ancol,
Jakarta Utara, Sabtu (4/6/2022),
banyak disaksikan pejabat
pemerintah. Ketika tiba di Sirkuit
Ancol, ia didampingi Ketua MPR
sekaligu Ketua Umum Ikatan Motor
Indonesia, Co-Founder Formula E
Alberto Longo, Gubernur DKI Anies
Rasyid Baswedan, dan Ketua Panitia
Formula E Ahmad Sahroni.

214. 04 Pakai Baju Putih dan Sneakers Neutral Realita
June Hitam, Jokowi Tiba di Formula
2022 E

Jokowi saat tiba di arena Formula E. Presiden Joko Widodo tiba di lokasi
gelaran Formula E di kawasan Ancol,
Jakarta Utara pada Sabtu (4/6).
Jokowi terlihat mengenakan kaus
putih lengan panjang dan celana
panjang hitam serta sepatu sneakers
hitam. Jokowi langsung disambut
beberapa tokoh termasuk Gubernur
DKI Jakarta Anies Baswedan. Ketum
PAN Zulkifli Hasan yang ikut
menyambut Jokowi sempat
bersalaman dan tertawa bersama
sebelum masuk ke Royal Box.

215. 04 Jokowi Grid Walk Sapa
June Pebalap di Sirkuit Formula E
2022

Presiden Joko Widodo melakukan
grid walk dan menyapa para pebalap
di Sirkuit Formula E, Ancol, Jakarta
Pusat. Mula-mula Jokowi turun di
tenda VVIP bersama dengan
Gubernur DKI Anies Baswedan diikuti
Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Sandiaga Uno, Ketua MPR
Bambang Soesatyo, Ketua Panitia
Pelaksana (Organizing Committee/
OC) Formula E Jakarta Ahmad Sahroni
dan Chief Championship Officer dan
Co-Founder Formula E Alberto Longo.

Neutral Kompas
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Jokowi dan para pejabat menyapa
para pebalap yang akan berlaga di
balapan Formula E Sabtu sore ini.
Kegiatan ini dilakukannya setelah tiba
di sirkuit sekitar pukul 14.10 WIB.
216. 04 Cara Mencairkan JHT BPJS
Neutral Tribun News Jambi
June Ketenagakerjaan, Untuk
2022 Pencairan Penuh saat Pensiun
dan Sebagian

Berikut cara mencairkan saldo
Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS
Ketenagakerjaan. Syarat utama
pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan
adalah peserta telah mencapai usia
56 tahun, meninggal dunia, dan cacat
total tetap. Namun di peraturan
terbaru, Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) Ida Fauziah menyatakan
bahwa Jaminan Hari Tua atau JHT
BPJS Ketenagakerjaan baru bisa cair
saat peserta memasuki usia 56 tahun.
Unggah dokumen persyaratan
pencairan BPJS Ketenagakerjaan yang
diperlukan.

217. 04 BPJAMSOSTEK-BPJS Kesehatan Positive Antara Bali
June dorong kurikulum jaminan
2022 sosial dalam pendidikan

BPJS Ketenagakerjaan
(BPJAMSOSTEK) bersama BPJS
Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial
Nasional (DJSN) bersinergi
mengadakan webinar yang bertajuk
"Pentingnya Kurikulum Jaminan
Sosial di Indonesia untuk Pendidikan
Menengah dan Tinggi" untuk
mendorong kurikulum jaminan sosial
dalam pendidikan. "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," kata Direktur Umum dan
SDM BPJAMSOSTEK Abdur Rahman
Irsyadi dalam keterangan tertulis
yang diterima di Denpasar, Sabtu.
Turut hadir juga dalam webinar
tersebut Direktur Umum dan SDM
BPJS Kesehatan Andi Afdal untuk

135

memberikan "closing speech".
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.
218. 04 Anies: Selamat Datang Pak
Neutral Detik
June Presiden Jokowi di Formula E
2022 Jakarta

Presiden Jokowi telah tiba di sirkuit
Formula E Jakarta, Ancol, Jakarta
Utara. "Selamat datang Pak Presiden
@jokowi di #JakartaEPrix," demikian
unggahan Anies, seperti dilihat, Sabtu
(4/6/2022). Anies bersama
Menparekraf Sandiaga Uno
menyambut kedatangan Jokowi.
Anies mengunggah penyambutan
Jokowi lewat IG Stroy akun instagram
pribadinya @aniesbaswedan.

219. 04 Info Pendaftaran Polteknaker Positive Tirto.id
June 2022 untuk Biaya Kuliah Gratis
2022

Pendaftaran PMB Polteknaker 2022
ini gratis tanpa dipungut biaya
sepeserpun. Berikut ini jadwal
lengkap, info biaya kuliah, syarat, dan
tata cara pendaftaran PMB
Polteknaker 2022. Para pendaftar
Polteknaker dapat memilih tiga
program studi peminatan meliputi
Diploma IV Relasi Industri (RI),
Diploma IV Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3), dan Diploma III
Manajemen Sumber Daya Manusia
(MSDM). Jadwal Pendaftaran PMB
Polteknaker 2022.

220. 04 Jokowi Sapa Para Pebalap
June Sebelum Balapan Formula E
2022 Dimulai

Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun
ke lintasan sirkuit Formula E, di
Ancol, Jakarta Utara. Jokowi
menyapa para pebalap sebelum
balapan dimulai. Jokowi tampak
turun ke arena lintasan balap. Jokowi
didampingi oleh Gubernur DKI Anies
dan Ketua Pelaksana Jakarta E-Prix
Ahmad Sahroni hingga Chief

Neutral Detik
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Competition Officer Formula E (EPrix) Co-Founder Formula E Alberto
Longo.
221. 04 Indonesia Siap Terapkan Hak Positive Tempo.co
June Dasar dan K3 di Tempat Kerja
2022

Direktur Jenderal Pembinaan
Pengawasan dan Ketenagakerjaan
dan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (Binwasnaker dan K3)
Kementerian Ketenagakerjaan,
Haiyani Rumondang, menyatakan
bahwa Pemerintah Indonesia sudah
memberikan kontribusi yang besar
dalam menerapkan prinsip dan hakhak dasar di tempat kerja, serta
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3) dalam sidang International
Labour Conference (ILC) ke-110,
khususnya pada General Affairs
Committee. "Pemerintah Indonesia
siap untuk menerapkan prinsip dan
hak-hak di tempat kerja, serta K3
sebagai tambahan baru," kata Dirjen
Haiyani Rumondang, ketika
memberikan Closing Statement pada
Forum General Affairs Committee
pada ILC ke-110 secara virtual, Jumat,
3 Juni 2022. Namun, Pemerintah
Indonesia secara khusus telah
memberikan posisinya sejak awal
bahwa terminologi yang digunakan
adalah working environment
(lingkungan kerja). "Saya kira, secara
teknis ini merujuk pada terminologi
yang diberikan kepada Indonesia
bersama dengan negara lain,"
ujarnya.

222. 04 Anies Sambut Kedatangan
June Jokowi Nonton Formula E
2022

Anies turut didampingi Ketua
Pelaksana Formula E Ahmad Sahroni.
Tampak pula Menparekraf Sandiaga
Uno dan Ketua MPR Bambang
Soesatyo. Presiden berama
rombongan masuk melewati ruang
VVIP. Tampak Ketua Umum PAN
Zulkifli Hasan, mantan Menko
Perekonomian Hatta Radjasa dan

Positive Republik Merdeka
Jakarta
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Sekjen PAN Eddy Soeparno ikut
menyambut.
223. 04 Jokowi Bersama Lima Menteri Neutral Republika
June Plus Kapolri Saksikan Formula
2022 E di Sirkuit Ancol

Kepala Sekretariat Presiden
(Kasetpres) Heru Budi Hartono
mengatakan, Jokowi dijadwalkan
untuk menyaksikan secara langsung
ajang balapan mobil listrik Formula E
di Sirkuit Ancol. Zulhas, Cak Imin,
AHY, dan Hatta Rajasa juga
menyaksikan balapan Formula E.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Presiden
Joko Widodo datang langsung
menonton balap mobil listrik Formula
E di Jakarta International E-Prix
Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta Utara,
Sabtu (4/6/2022). Jokowi tidak
banyak menyapa media yang
memanggilnya. Namun demikian,
Jokowi malah banyak disambut tokoh
politik dan pejabat.

224. 04 Balapan Formula E Mau
June Dimulai, Jokowi Sapa Para
2022 Pebalap

Neutral Bogordaily.net

Bogordaily.net- Presiden Joko
Widodo atau Jokowi bersiap
menyaksikan langsung Jakarta E-Prix
2022 yang menjadi salah satu
rangkaian balap mobil bergengsi
dunia Formula E 2021-22. Tiba di
kawasan Jakarta International E-Prix
Circuit, Ancol, Jakarta, Sabtu, 4 Juni
2022, Jokowi sempat turun ke
lintasan sirkuit Formula E, di Ancol,
Jakarta Utara dan menyapa para
pebalap sebelum balapan dimulai.
Jokowi tiba sekitar pukul 14.40 WIB.
Dilansir dari Detik.com, Jokowi
berjalan di lintasan balap sambil
berdiskusi dan terlihat menyapa para
para pebalap di lokasi sebelum
balapan dimulai.

225. 04 Menko PMK Soroti Masih
June Banyak Masyarakat Belum
2022 Pahami Pentingnya Jaminan
Sosial

Negative Serambi Indonesia

Kepala Kantor Cabang BPJamsostek
Langsa, Muhammad Kurniawan,
Sabtu (4/6/2022) menyebutkan,
webinar pendidikan itu dibuka secara
resmi oleh Menteri Koordinator
Pembangunan Manusia dan
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Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir
Effendy, di Jakarta. Menko PMK,
Muhadjir Effendy, menekankan
bahwa UUD telah mengamanatkan
negara untuk mengembangkan
sistem jaminan sosial bagi seluruh
rakyat. Dikatakan Abdur Rahman,
hadirnya negara melalui kolaborasi
dan sinergi antar stakeholder yang
terkait yakni Kemenko PMK, DJSN,
Kemendikbud, Kemenaker dan
Kemenag sangat penting. BPJS
Ketenagakerjaan (BPJamsostek)
bersama BPJS Kesehatan dan Dewan
Jaminan Sosial Nasional (DJSN)
menggelar webinar dengan tema
'Pentingnya Kurikulum Jaminan Sosial
di Indonesia untuk Pendidikan
Menengah dan Tinggi'.
226. 04 Beri Dukungan Penuh,
June Presiden Jokowi Nonton
2022 Balapan Formula E Barengbareng Ment

Positive Pojok Satu

Presiden Jokowi memberi dukungan
penuh penyelenggaraan balapan
Formula E di Sirkuit Ancol. Presiden
Jokowi nonton bareng dengan
menteri-menteri dan pejabat lainnya.
Presiden Jokowi memberikan
dukungan penuh dengan tiba di
sirkuit Formula E, Ancol, Jakarta
Utara. Presiden Jokowi tiba di Sirkuit
Ancol sekitar pukul 14.10 WIB, Sabtu
(4/6/2022).

227. 04 UPDATE : Anies: Selamat
June Datang Pak Presiden
2022

Neutral Ninopedia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba
di lokasi ajang balap Formula E
Jakarta di Jakarta International E-Prix
Circuit (JIEC), Sabtu, (4/6/2022).
Kedatangan Presiden tersebut
disambut oleh Anies Baswedan.
Melalui unggahan Instagramnya
Anies mengatakan selamat datang
kepada presiden. "Selamat datang
pak Presiden @jokowi di
#JakartaEPrix," tulis Anies.
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228. 04 Formula E Buat Jokowi, Puan, Neutral Cnn Indonesia
June dan Anies Baswedan Duduk
2022 Bareng

Balapan Formula E 2022 Jakarta EPrix Sabtu (4/6) membuat Presiden
Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan, dan Ketua DPR Puan
Maharani duduk bareng. Pantauan
CNN Indonesia, awalnya Jokowi
duduk didampingi Anies dan Ketua
Pelaksana Jakarta E-Prix Ahmad
Sahroni. Jokowi banyak mengobrol
dengan Sahroni dan Chief
Competition Officer Formula E (EPrix) Alberto Longo sebelum balapan,
di saat bersamaan Anies banyak
berbincang dengan Puan. Ketiganya
menonton balapan mobil listrik itu di
Royal Box Sirkuit Jakarta
International E-Prix Circuit (JIEC).

229. 04 Loker Juni 2022 Jakarta: Dicari Neutral Pikiran Rakyat Bekasi
June Staff Export Import Minimal
2022 Lulusan SMA Sederajat, Cek
Apa Saja Syaratnya!

Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari
Instagram @kemnaker pada Sabtu, 4
Juni 2022, berikut kualifikasi dan
deskripsi pekerjaan Staff Export
Import yang dibuka PT Zebra Asaba
Industries. Karirhub.kemnaker.go.id.
Batas pendaftaran loker Staff Export
Import yang dibuka PT Zebra Asaba
Industries sampai dengan 30 Juni
2022. Loker pada bulan Juni 2022 ini
dibuka oleh PT Zebra Asaba
Industries. Adapun lowongan kerja
yang dibuka oleh PT Zebra Asaba
Industries adalah Staff Export Import.

230. 04 Saksikan Formula E, Jokowi
June Disambut Gubernur Jakarta
2022 Anies

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)
turut menyaksikan perhelatan
Formula E di kawasan Ancol, Jakarta
Utara pada Sabtu (4/6). Jokowi
disambut oleh Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan. Jokowi tampak
mengenakan kaus putih lengan
panjang dengan celana panjang
hitam serta sepatu sneakers hitam.
Selain Anies, Jokowi juga disambut
oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Positive Kanal News
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231. 04 Tiba di Arena Balap Formula E, Positive Mitra Post
June Jokowi Disambut Anies
2022 Baswedan

Mengenakan kaos putih berlengan
panjang dan celana panjang hitam
serta sneakers hitam, Presiden
(Jokowi) datang ke lokasi ajang di
Kawasan Ancol, Jakarta Utara, Sabtu
(4/6/2022). Sebelumnya, Kepala
Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru
Budi Hartono sudah memastikan
kehadiran Presiden Jokowi di lokasi
balapan Formula E. "Presiden juga
akan menyapa sekaligus berfoto
bersama dengan para pembalap,"
imbuhnya. Jokowi pun bersama Anies
Baswedan pernah meninjau sirkuit
Formula E pada 25 April 2022 lalu.
Presiden disambut oleh Ketua Partai
Amanat Nasional (PAN) dan
Gubernur Daerah Khusus Ibukota
(DKI) Jakarta.

232. 04 Wilayah Penempatan Pekerja Neutral Idx Channel
June Migran RI di Arab Saudi
2022 Ditambah, Ini Daftarnya

Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi
sepakat adanya penambahan wilayah
penempatan Pekerja Migran
Indonesia (PMI). Kesepakatan ini
sekaligus mengimplementasikan
Sistem Penempatan Satu Kanal
(SPSK) Pekerja Migran Indonesia ke
Arab Saudi. Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah
mencatat Indonesia dan Arab Saudi
telah sepakat untuk mempercepat
proses integrasi sistem antara
aplikasi pasar kerja Arab Saudi
(MUSANED) dan SISNAKER dengan
melakukan amandemen terhadap
Technical Arrangement yang habis
masa berlakunya. Pemerintah
Indonesia, lanjut Ida, mengharapkan
kerja sama bilateral dengan Arab
Saudi dapat menghasilkan
kesepakatan dalam sistem
penempatan satu kanal bagi PMI di
sektor domestik serta penghentian
konversi visa setelah penerapan
program SPSK.
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233. 04 Nonton Langsung Formula E, Positive Republik Merdeka
June Jokowi Disambut Hangat oleh
2022 Anies dan Sandi

Politik Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan menyambut langsung
kedatangan Presiden Joko Widodo
yang menyaksikan secara langsung
gelaran Formula E di Jakarta
International E-Prix Circuit (JIEC)
Ancol, Pademangan, Jakarta Utara,
Sabtu (4/6). Anies turut didampingi
Ketua Pelaksana Formula E, Ahmad
Sahroni. Tampak pula Menparekraf
Sandiaga Uno dan Ketua MPR
Bambang Soesatyo. Tampak Ketua
Umum PAN Zulkifli Hasan, mantan
Menko Perekonomian Hatta Rajasa,
dan Sekjen PAN Eddy Soeparno ikut
menyambut.

234. 04 Presiden Jokowi Hadir di Balap Neutral Kempalan
June Formula E
2022

Jokowi terlihat mengenakan kaus
putih lengan panjang dan celana
panjang hitam serta sepatu sneakers
hitam. Terlihat beberapa tokoh,
termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan menyambut kedatangan
Presiden Jokowi. Ketua Pelaksana
Formula E Jakarta Ahmad Sahroni
dan Co-Founder Formula E Alberto
Longo, Ketua MPR Bambang
Soesatyo, Menteri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif (Menparekraf)
Sandiaga Uno yang ikut menyambut
Jokowi sempat bersalaman dan
tertawa bersama sebelum masuk ke
Royal Box. Setelah itu, Jokowi juga
terlihat berbicang dengan Alberto
Longo beberapa saat.

235. 04 Jokowi Hadir di Formula E
June Jakarta, Disambut Langsung
2022 Anies Baswedan

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini
disambut langsung oleh Gubernur
DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua
Panitia Pelaksana Formula E Ahmad
Sahroni, Co-Founder Formula E
Alberto Longo, Ketua MPR Bambang
Soesatyo, hingga Menteri Pariwisata
Sandiaga Uno, sebelum memasuki
ruangan VVIP. Presiden Joko Widodo
tiba di lokasi Jakarta International E-

Positive Portal Islam
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Prix Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta
Utara, untuk menyaksikan langsung
gelar balap Formula E. Jokowi tiba
pada pukul 14.09 mengenakan
kemeja putih dan celana hitam,
pakaian yang kerap ia kenakan saat
melakukan kunjungan kerja.
Sejumlah pejabat yang juga hadir
langsung di lokasi untuk menonton
Formula E di antaranya Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sandiaga Uno, Ketua MPR RI
Bambang Soesatyo, Panglima Kodam
Mayjen Untung Budiharto, Kapolda
Metro Jaya Irjen Fadil Imran, Ketua
Umum PAN Zulkifli Hasan, Politikus
PAN Hatta Rajasa, serta Ketua Umum
Partai Demokrat Agus Harimurti
Yudhoyono. Selain itu, hadir juga
Politikus Gerindra Mohamad Taufik,
Ketua Umum PKB Muhaimin
Iskandar, Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah, Menteri Pemuda dan
Olahraga Zainudin Amali, Kapolri
Jenderal Listyo Sigit, Menteri
ATR/BPN Sofyan Djalil, hingga
Menteri Kesehatan Budi Gunadi
Sadikin.
236. 04 M. Taufik Nonton Formula E Neutral Voi
June Berbaju Biru Bareng Politikus
2022 Nasdem, Mantap Keluar dari
Gerindra?

143

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi
Gerindra, Mohamad Taufik hadir
langsung di Jakarta International EPrix Circuit (JIEC) untuk menonton
Formula E. Setibanya di area VVIP
sirkuit, Taufik tiba bersama Politikus
Partai Nasdem, Bestari Barus. Taufik
pun mengenakan kemeja biru saat
datang ke sirkuit Formula E di Ancol,
Jakarta Utara tersebut. Saat ditanya
soal hadir atau tidaknya petinggi
Partai Gerindra, termasuk Ketua
Umum Prabowo Subianto untuk
menonton Formula E, Taufik pun
mengaku tidak mengetahui hal
tersebut. Gelaran Formula E punya
format berbeda dari balapan Formula

1 yang biasanya digelar tiga hari
beruntun.
237. 04 Jokowi Lakukan Grid Walk
June Balapan Formula E
2022

Neutral Tribun News

238. 04 Ketika Sahroni, Jokowi, Puan, Positive Kumparan
June Anies, Duduk Sejajar Nonton
2022 Formula E

Presiden Joko Widodo (Jokowi)
melakukan grid walk pada ajang
balap formula E, Jakarta, Sabtu,
(4/6/2022). Turut mendampingi
Jokowi saat prosesi grid walk
tersebut di antaranya Gubernur DKI
Anies Baswedan, Menteri Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno,
Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua
Panitia Pelaksana (Organizing
Committee/ OC) Formula E Jakarta
Ahmad Sahroni dan Chief
Championship Officer dan CoFounder Formula E Alberto Longo.
Didampingi sejumlah pejabat, Jokowi
yang mengenakan kaos putih lengan
panjang turun ke sirkuit yang berada
di depan tribun VVIP tempatnya
menonton. Saat melakukan Grid
Walk tersebut lagu Indonesia raya
dikumandangkan yang selanjutnya
diikuti dengan mengheningkan cipta.
Mulai dari Presiden Jokowi, Gubernur
DKI Anies Baswedan, Ketua DPR RI
Puan Maharani, hingga Ketua MPR RI
Bambang Soesatyo terlihat hadir
menonton balapan tersebut. Jokowi
nonton Formula E di Royal Suite area
VVIP yang sudah disediakan. Dalam
sebuah foto, terlihat para pejabat
yang mendampingi Jokowi. Dari
sebelah paling kanan Jokowi, ada
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo;
seseorang di sebelah Sigit, cofounder Formula E Alberto Longo;
Ketua OC Formula E Ahmad Sahroni;
kemudian Jokowi.

239. 04 Indonesia Siap Terapkan Hak Positive Wartapembaruan.co.id Indonesia Siap Terapkan Hak Dasar
June Dasar dan K3 di Tempat Kerja
dan K3 di Tempat Kerja. Jakarta,
2022
Wartapembaruan.co.id- Direktur
Jenderal Pembinaan Pengawasan dan
Ketenagakerjaan dan Keselamatan
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dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker
dan K3) Kementerian
Ketenagakerjaan, Haiyani
Rumondang, menegaskan,
Pemerintah Indonesia dalam sidang
International Labour Conference (ILC)
ke-110, khususnya pada General
Affairs Committee, sudah
memberikan kontribusi yang besar
dalam menerapkan prinsip dan hakhak dasar di tempat kerja, serta
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3). "Pemerintah Indonesia siap
untuk menerapkan prinsip dan hakhak di tempat kerja, serta K3 sebagai
tambahan baru," tegas Dirjen Haiyani
Rumondang, ketika memberikan
Closing Statement pada Forum
General Affairs Committee pada ILC
ke-110 secara virtual, Jumat
(3/6/2022) malam. Tapi dalam hal ini,
lanjut Haiyani, Pemerintah Indonesia
secara khusus telah memberikan
posisinya sejak awal bahwa
terminologi yang digunakan adalah
working environment(lingkungan
kerja).
240. 04 BSU BPJS Ketenagakerjaan
June 2022 Cair Juni? Berikut
2022 Pernyataan Kemnaker

Neutral Ayo Bandung

241. 04 Anies Baswedan: Selamat
Neutral Idn Times
June Datang Pak Presiden Jokowi di
2022 Formula E
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kapan BSU BPJS Ketenagakerjaan
2022 cair, apakah Juni? COM-Sampai saat ini belum diketahui
tanggal pasti kapan BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022 cair. Sehingga
banyak spekulasi yang bermunculan
tentang kapan BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022 cair. Ini Kata
Kemnaker.
Presiden Joko "Jokowi" Widodo hadir
untuk menyaksikan pertandingan
balap mobil listrik Formula di Ancol,
Jakarta Utara, Sabtu (4/6/2022).
"Selamat datang Pak Presiden Jokowi
di Jakarta ePrix," kata Anies, dikutip
dari akun instagram pribadinya.
Jokowi datang melalui pintu VVIP

yang berada di Royal Suites.
Kedatangannya disambut langsung
oleh Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan, Ketua Pelaksana Formula
E Jakarta Ahmad Sahroni, dan Ketua
Ikatan Motor Indonesia (IMI)
Bambang Soesatyo.
242. 04 Anies Baswedan Sambut
Negative Terkini.id
June Jokowi di Formula E, Netizen
2022 Sentil Guntur Romli hingga Eko
Kuntadhi

Gubernur DKI Jakarta, Anies
Baswedan menyambut kedatangan
Presiden Jokowi di perhelatan
balapan mobil listrik Formula E, Sabtu
4 Juni 2022. Penyambutan yang
dilakukan oleh Anies Baswedan
terhadap Presiden Jokowi memantik
reaksi publik. Salah satu pengguna
media sosial Twitter dengan akun
@echoPIR melalui sebuah komentar
yang dilihat pada, Sabtu 4 Juni 2022,
menyindir Guntur Romli dan Eko
Kuntadhi yang selama ini selalu
kontra dengan perhelatan Formula E.
Netizen menyebut bahwa saat ini
Guntur Romli, Eko Kuntadhi dan
kawananannya sedang uring-uringan
lantatan Presiden Jokowi menghadiri
balapan mobil listrik Formula E dan
disambut baik oleh Anies Baswedan
dan Ahmad Sahroni. Tak hanya itu,
salah satu netizen juga menyentil
menteri BUMN, Erick Thohir dan
Menparekraf, Sandiga Uno lantaran
Jokowi hadir di Formula E. "Kira2 pak
mentri bumn erick tohir dan pak
mentri pariwisata sandi uno.

243. 04 Jokowi Hadiri Formula E, Lihat Neutral Jawa Post National
June Siapa yang Berjalan di
Network
2022 Sampingnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba
di Sirkuit Formula E Ancol, Sabtu
(4/6) sekitar pukul 14.15 WIB.
Sebelum lomba dimulai, Jokowi
sempat memasuki trek balapan untuk
menyaksikan kesiapan para
pembalap menuju garis start.
Presiden Jokowi kemudian kembali
ke Royal Box untuk menanti balapan
Formula E dimulai. Presiden disambut
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oleh Ketua MPR RI Bambang
Soesatyo, Menteri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno,
Gubernur DKI Anies Baswedan,
Chairman of Formula E JakartaIndonesia Ahmad Sahroni, dan
Formula E Chief Championship
Officer & Co-Founder Alberto Longo.
244. 04 Kala Anies Berikan Tempat
June Duduk Di Samping Jokowi
2022 Untuk Puan Saat Menonton
Formula E

Neutral Menangolympus.com

Ketua DPR Puan Maharani tiba di
Sirkuit Formula E di Anchol, Jakarta
Utara pada Sabtu sore, 6 April 2022.
Ia bergabung dengan Presiden Joko
Widodo untuk menyaksikan balapan
Formula E bertajuk Jakarta E-Prix
2022. Berbeda dengan Ketua Jokowi
dan pejabat lainnya yang datang
lebih dulu sekitar pukul 14.00 WIB,
kedatangan Puan Maharani di atas
ring tercatat pukul 15.00 WIB. Slot
pragmatic gates of olympus
Tepatnya, pejabat dan pejabat
pemerintah, termasuk Presiden
Jokowi, berkeliling net, menyapa para
pelari di arena pacuan kuda, dan
kembali ke tenda VVIP.

245. 04 Kapan BSU 2022 Cair? Simak Positive Pikiran Rakyat Depok
June Penjelasan Kemnaker hingga
2022 Cara Cek Penerima BLT Subsidi
Gaji Rp1 Juta

Simak penjelasan Kemnaker hingga
cara cek penerima BLT subsidi gaji
Rp1 juta dalam artikel ini. Akan
hingga bulan Juni, Kemnaker belum
memastikan BSU 2022 jadwal
pencairan dan cara pekerja bisa cek
penerima BLT subsidi gaji.
Masyarakat khususnya para pekerja
masih mempertanyakan BSU 2022
jadwal pencairan dan belum
mengetahui cara cek penerima BLT
subsidi gaji yang disalurkan
Kemnaker. Kapan BSU 2022 cair
untuk pekerja/karyawan?

246. 04 [TERBARU] Jokowi Hadiri
June Formula E, Lihat Siapa yang
2022 Berjalan di Sampingnya Ometraco.com

16:53 WIB Presiden Joko Widodo
(Jokowi) tiba di Sirkuit Formula E
Ancol, Sabtu (4/6) sekitar pukul 14.15
WIB. Foto: Biro Pers Sekretariat
Presiden Ometraco.com, JAKARTA-

Neutral Ometraco.com
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Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba
di Sirkuit Formula E Ancol, Sabtu
(4/6) sekitar pukul 14.15 WIB.
Sebelum lomba dimulai, Jokowi
sempat memasuki trek balapan untuk
menyaksikan kesiapan para
pembalap menuju garis start.
Presiden Jokowi kemudian kembali
ke Royal Box untuk menanti balapan
Formula E dimulai.
247. 04 Presiden Jokowi Tiba di Sirkuit Neutral Global Investigasi News Presiden Joko Widodo tiba di Sirkuit
June Formula E Ancol
Formula E Ancol sekitar pukul 14.15
2022
WIB, Sabtu, 4 Juni 2022. Presiden
Jokowi kemudian kembali ke Royal
Box untuk menanti balapan Formula
E dimulai. Presiden disambut oleh
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo,
Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Sandiaga Uno, Gubernur DKI
Anies Baswedan, Chairman of
Formula E Jakarta-Indonesia Ahmad
Sahroni, dan Formula E Chief
Championship Officer & Co-Founder,
Alberto Longo. Sebelum gelaran
lomba dimulai, Presiden sempat
memasuki trek balapan untuk
menyaksikan kesiapan para
pembalap sebelum menuju garis
start.
248. 04 Indonesia Siap Terapkan Hak Positive Indonesiatoday.co.id
June Dasar dan K3 di Tempat Kerja
2022
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Direktur Jenderal Pembinaan
Pengawasan dan Ketenagakerjaan
dan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (Binwasnaker dan K3)
Kementerian Ketenagakerjaan,
Haiyani Rumondang, menegaskan,
Pemerintah Indonesia dalam sidang
International Labour Conference (ILC)
ke-110, khususnya pada General
Affairs Committee, sudah
memberikan kontribusi yang besar
dalam menerapkan prinsip dan hakhak dasar di tempat kerja, serta
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3). "Pemerintah Indonesia siap

untuk menerapkan prinsip dan hakhak di tempat kerja, serta K3 sebagai
tambahan baru," kata Dirjen Haiyani
Rumondang, ketika memberikan
Closing Statement pada Forum
General Affairs Committee pada ILC
ke-110 secara virtual, Jumat
(3/6/2022) malam. Tapi dalam hal ini,
lanjut Haiyani, Pemerintah Indonesia
secara khusus telah memberikan
posisinya sejak awal bahwa
terminologi yang digunakan adalah
working environment (lingkungan
kerja).. Indonesia dan Arab Saudi
Sepakat Percepat Penyelesaian
Technical Arrangement
SPSKPolteknaker Dinilai Mampu
Hasilkan SDM Unggul Bidang
Ketenagakerjaan.
249. 04 Formula E Jakarta Sukses,
June Ketua MPR: Jadi Prestasi
2022 Membanggakan

Positive Juragananime.id
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Suara.com- Ketua MPR Bambang
Soesatyo mengatakan
penyelenggaraan balap Formula E di
Jakarta pada Sabtu (4/6/2022) sukses
digelar. Usai ikut menyaksikan
Jakarta e-Prix 2022 di JIE Circuit,
Ancol, Jakarta, Bamsoet yang juga
Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI)
itu mengatakan Formula E bukan
sekadar ajang balap, tapi juga
membawa pesan dan misi penting
bagi penduduk dunia untuk
mempercepat migrasi kendaraan
berbahan bakar minyak ke bermotor
listrik yang lebih ramah lingkungan.
Selain itu politikus Golkar ini juga
mengapresiasi langkah panitia
pelaksana Jakarta e-Prix 2022 yang
turut memberikan kesempatan
kepada lebih dari 260 UMKM
menjajakan produknya di arena JIE
Circuit (Jakarta International e-Prix
Circuit). Hingga Sabtu pukul 13.00
WIB saja, dilaporkan sebanyak 24.000
penonton Formula E sudah
diberangkatkan dari lokasi penukaran

tiket sekaligus kantong parkir
kendaraan di JIExpo Kemayoran
menuju lokadi balap di Jakarta
International e-Prix JIE Circuit.
250. 04 Sidang ILC ke-110, Pemerintah Positive Jawa Post National
June Tegaskan Perlindungan Pada
Network
2022 Pekerja

Pemerintah menegaskan komitmen
untuk perlidungan pekerja dalam
sidang International Labour
Conference (ILC) ke-110, khususnya
pada General Affairs Committee. "Ini
menjadi suatu kebanggaan bagi
Pemerintah Indonesia, karena
mendapat dukungan dari negara
lainnya," tegas Haiyani. Direktur
Jenderal Pembinaan Pengawasan dan
Ketenagakerjaan dan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker
dan K3) Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) Haiyani
Rumondang menegaskan Indonesia
memberikan kontribusi yang besar
dalam menerapkan prinsip dan hakhak dasar di tempat kerja, serta
Keselamatan, dan Kesehatan Kerja
(K3). "Indonesia siap untuk
menerapkan prinsip dan hak-hak di
tempat kerja, serta K3 sebagai
tambahan baru," kata Dirjen Haiyani
Rumondang dalam keterangan yang
dikutip di Jakarta, Sabtu (4/6).

251. 04 Presiden Jokowi Kunjungi
June Sirkuit Formula E Ancol
2022

Presiden Joko Widodo mengunjungi
gelaran Sirkuit Formula E Ancol,
Jakarta Utara, Sabtu (4/6/2022),
Presoden tiba sekitar pukul 14.15
WIB.. Presiden Jokowi kemudian
kembali ke Royal Box untuk menanti
balapan Formula E dimulai. Pada
kesempatan itu, Presiden disambut
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo,
Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Sandiaga Uno, Gubernur DKI
Anies Baswedan, Chairman of
Formula E Jakarta-Indonesia Ahmad
Sahroni, dan Formula E Chief
Championship Officer & Co-Founder,

Neutral Laras Post Online
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Alberto Longo. Sebelum gelaran
lomba dimulai, Presiden sempat
memasuki trek balapan u ntuk
menyaksikan kesiapan para
pembalap sebelum menuju garis
start.
252. 04 Akses prakerja.go.id untuk
Neutral Tribun News
June Ikuti Pelatihan Kartu Prakerja
2022 Gelombang 31 di Berbagai
Platform Digital

Berikut ini cara untuk mengikuti
pelatihan online Kartu Prakerja
beserta cara tukar kode voucher
pelatihannya. Bagi pendaftar Kartu
Prakerja Gelombang 31 yang lolos
wajib ikut pelatihan Kartu Prakerja
yang dilakukan secara online. Dikutip
dari akun Instagram Kartu Prakerja
@prakerja.go.id, hasil seleksi Kartu
Prakerja Gelombang 31 sudah
diumumkan pada Jumat (3/6/2022).
Pendaftar yang lolos akan
mendapatkan SMS pemberitahuan
atau dapat mengeceknya pada situs
resmi www.prakerja.go.id. Nantinya,
pendaftar akan membeli pelatihan di
berbagai platform digital yang
menjadi mitra Kartu Prakerja dan
akan mendapatkan kode voucher
untuk mengakses pelatihannya.

253. 04 Anies Baswedan Sambut
Neutral Langit 7
June Jokowi di Formula E: Selamat
2022 Datang Pak.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah
tiba di Sirkuit Formula E Jakarta,
Ancol, Jakarta Utara, Sabtu
(4/6/2022). Kedatangan Jokowi
sekitar pukul 14.00 WIB langsung
disambut oleh Gubernur DKI Jakarta,
Anies Baswedan bersama Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
(Menparekraf) Sandiaga Salahuddin
Uno serta Ketua Pelaksana Jakarta EPrix, Ahmad Sahroni. Dalam
postingannya, Anies langsung
menyambut kedatangan Jokowi di
event balap mobil listrik tersebut.
"Selamat Datang Pak Presiden
@jokowi di #JakartaEprix," tulis
Anies, dikutip Sabtu (4/6/2022).
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254. 04 Presiden Jokowi Hadiri
June Formula E, Disambut Oleh
2022 Orang-Orang Penting Ini

Positive Jabar Ekspres

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba
di Sirkuit Formula E Ancol, Sabtu
(4/6) sekitar pukul 14.15 WIB.
Presiden Jokowi kemudian kembali
ke Royal Box untuk menanti balapan
Formula E dimulai. Presiden disambut
oleh Ketua MPR RI Bambang
Soesatyo, Menteri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno,
Gubernur DKI Anies Baswedan,
Chairman of Formula E JakartaIndonesia Ahmad Sahroni, dan
Formula E Chief Championship
Officer & Co-Founder Alberto Longo.
Sebelum lomba dimulai, Jokowi
sempat memasuki trek balapan untuk
menyaksikan kesiapan para
pembalap menuju garis start.

255. 04 Jokowi Hadir di Sirkuit Formula Neutral Fajar
June E Ancol, Sempat Memasuki
2022 Trek Balapan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba
di Sirkuit Formula E Ancol, Sabtu
(4/6) sekitar pukul 14.15 WIB.
Sebelum lomba dimulai, Jokowi
sempat memasuki trek balapan untuk
menyaksikan kesiapan para
pembalap menuju garis start.
Presiden Jokowi kemudian kembali
ke Royal Box untuk menanti balapan
Formula E dimulai. Presiden disambut
oleh Ketua MPR RI Bambang
Soesatyo, Menteri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno,
Gubernur DKI Anies Baswedan,
Chairman of Formula E JakartaIndonesia Ahmad Sahroni, dan
Formula E Chief Championship
Officer & Co-Founder Alberto Longo.

256. 04 [TERBARU] Sidang ILC ke-110, Positive Ometraco.com
June Pemerintah Tegaskan
2022 Perlindungan Pada Pekerja Ometraco.com

Foto: Kemnaker Ometraco.com,
JAKARTA- Pemerintah menegaskan
komitmen untuk perlidungan pekerja
dalam sidang International Labour
Conference (ILC) ke-110, khususnya
pada General Affairs Committee.
(jpnn) Pemerintah menegaskan
komitmen untuk perlidungan pekerja
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dalam sidang International Labour
Conference (ILC) ke-110, khususnya
pada General Affairs Committee.
Direktur Jenderal Pembinaan
Pengawasan dan Ketenagakerjaan
dan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (Binwasnaker dan K3)
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) Haiyani Rumondang
menegaskan Indonesia memberikan
kontribusi yang besar dalam
menerapkan prinsip dan hak-hak
dasar di tempat kerja, serta
Keselamatan, dan Kesehatan Kerja
(K3). "Indonesia siap untuk
menerapkan prinsip dan hak-hak di
tempat kerja, serta K3 sebagai
tambahan baru," kata Dirjen Haiyani
Rumondang dalam keterangan yang
dikutip di Jakarta, Sabtu (4/6).
257. 04 Presiden Tiba di JIEC
June Menyaksikan Formula E
2022

Neutral Rrinews

258. 04 Presiden Jokowi dan Menpora Neutral Jogoboyo.com
June jadi saksi balapan Formula E
2022 Jakarta - JogoBoyo #JagaNKRI
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Presiden Joko Widodo tiba di Jakarta
Internasional E-Prix Circuit (JIEC),
Ancol, Jakarta utara, untuk
menyaksikan langsung gelaran
Formula E, Sabtu (4/6/2022).
Pantauan di lokasi, Presiden Jokowi
datang dengan mengenakan baju
putih lengan panjang, di JIEC sekitar
pukul 14:12 WIB. Saat tiba di Royal
Box, tempat di mana Presiden akan
menyaksikan Formula E, ia disambut
oleh beberapa pejabat dan pihak
penyelenggara. Sebelum
menyaksikan balapan, Presiden
direncanakan akan melakukan grid
walk atau menyusuri paddock timtim yang akan berlaga di Formula E.
Presiden juga nantinya akan
diagendakan untuk foto bersama
dengan para pembalap.
Selain Zainudin, menteri yang
mendampingi Presiden Jokowi adalah
Menteri Kesehatan Budi Gunadi
Sadikin, Menteri Investasi Bahlil

Lahadalia, Menteri ATR/BPN Sofyan
Djalil, Menaker Ida Fauziah dan
Menparekraf Sandiaga Uno. Namun
Zainudin dan para menteri tidak
mendampingi Presiden Jokowi saat
menyerahkan tropi kepada juara
Formula E seri kesembilan Mitch
Evans dari tim Jaguar TCS Racing. Menteri Pemuda dan Olahraga
Zainudin Amali mendampingi
Presiden Joko Widodo menyaksikan
balapan Formula E di Jakarta E-Prix
International Circuit (JIEC), Ancol,
Sabtu, dan menjadi saksi kelancaran
pelaksanaan kejuaraan ini. Jakarta
(ANTARA)
259. 04 Jokowi Senang Formula E
June Berjalan Lancar
2022

Positive Investor Daily

- Presiden Joko Widodo (Jokowi)
menyampaikan rasa sukacitanya
menyaksikan lomba balap mobil
listrik Formula E di Jakarta
International E-Circuit (JIEC), Ancol,
Jakarta Utara, Sabtu (4/6/2022),
berjalan dengan lancar baik. "Ya,
alhamdulillah, semua berjalan
dengan lancar dan baik," kata Jokowi.
"Saya kira ini even masa depan,
karena kita tahu nanti akan ada
pergeseran dari mobil yang sekarang
banyak nanti ke pemakai mobil
listrik," ujar Jokowi seperti dikutip
Beritasatu.com. Jokowi meyakini
ajang balap mobil listrik ini akan
menjadi sebuah tontonan yang
semakin digemari oleh masyarakat.
Karena kita ingin membangun
ekosistem baterai listrik mulai dari
nikel raw material, smelter, industri
lithium baterai kemudian mobil
listriknya," terang Jokowi.

260. 04 Jokowi Beri Kesan Nonton
June Formula E: Bagus untuk
2022 Negara Kita

Positive Voi

Presiden Joko Widodo memberi
kesan usai menonton langsung gelar
balap Formula E di Jakarta
International E-Prix Circuit (JIEC),
Ancol, Jakarta Utara. Jokowi
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mengaku bersyukur balapan bisa
terselenggara dengan lancar. Jokowi
berujar, Formula E adalah ajang balap
yang berkemajuan. "Saya kira ini
event masa depan karena kita tahu
nanti akan ada pergeseran dari mobil
yang sekarang banyak nanti ke
pemakai mobik listrik," kata Jokowi di
lokasi, Sabtu, 4 Juni.
261. 04 Apresiasi Pelaksanaan Formula Negative Kompas
June E, Jokowi Bantah Pusat Kurang
2022 Mendukung

Presiden Joko Widodo membantah
soal kurangnya dukungan dari
pemerintah pusat terkait
penyelenggaraan balapan Formula E
2022 di Ancol, Jakarta Utara.
Kemudian juga semua yang berkaitan
dengan barang-barang masuk, Bea
Cukai di Kemenkeu kemudian
Kemenparekraf," ujar Jokowi usai
menyaksikan balapan Formula E di
Jakarta International E-Prix Circuit
(JIEC), Jakarta Utara, Sabtu
(4/6/2022). Dalam kesempatan itu,
Jokowi pun mengapresiasi jalannya
ajang balapan Formula E. Presiden
menilai semua proses sudah
berlangsung lancar. Jokowi pun
menyebutkan event Formula E
merupakan agenda masa depan.

262. 04 Hadir di Sirkuit Formula E,
Positive Harian Terbit
June Jokowi Disambut Anies Hingga
2022 Sandiaga - Harian Terbit

Sebelum menyaksikan balapan,
Jokowi akan melakukan grid walk
bersama dengan Ketua MPR RI
sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor
Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo,
Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Sandiaga Uno, Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan, Ketua
Pelaksana Formula E Jakarta Ahmad
Sahroni, Chief Championship Officer
& Co-Founder Alberto Longo, dan
lima pembalap. Mantan Gubernur
DKI Jakarta ini disambut oleh
Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan, Ketua Panitia Pelaksana
Formula E Ahmad Sahroni, Co-
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Founder Formula E Alberto Longo,
Ketua MPR Bambang Soesatyo,
hingga Menparekraf Sandiaga Uno,
sebelum memasuki ruangan VVIP.
Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) tiba
di lokasi Jakarta International E-Prix
Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta Utara,
untuk menyaksikan langsung gelar
balap Formula E. Jokowi hadir sekitar
pukul 14.19WIB mengenakan kemeja
putih dan celana hitam, pakaian yang
kerap ia kenakan saat melakukan
kunjungan kerja. Sejumlah pejabat
yang juga hadir langsung di lokasi
untuk menonton Formula E di
antaranya Menteri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Ketua
MPR RI Bambang Soesatyo, Panglima
Kodam Mayjen Untung Budiharto,
Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran,
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan,
Politikus PAN Hatta Rajasa, serta
Ketua Umum Partai demokrat Agus
Harimurti Yudhoyono.
263. 04 Nonton Langsung Formula E, Positive Harian Aceh
June Jokowi Disambut Hangat oleh
2022 Anies dan Sandi

Anies turut didampingi Ketua
Pelaksana Formula E, Ahmad Sahroni.
Tampak pula Menparekraf Sandiaga
Uno dan Ketua MPR Bambang
Soesatyo. Presiden bersama
rombongan masuk melewati ruang
VVIP. Tampak Ketua Umum PAN
Zulkifli Hasan, mantan Menko
Perekonomian Hatta Rajasa, dan
Sekjen PAN Eddy Soeparno ikut
menyambut.

264. 04 Jakarta e-Prix 2022 Sukses
Positive Inanews
June Digelar, Ketua Umum IMI
2022 Bamsoet Dorong Percepatan
Migrasi Kendaraan Berbahan
Bakar BBM ke Kendaraan
Listrik - INAnews

Keberhasilan tersebut menunjukan
bahwa Indonesia siap menggelar
berbagai kejuaraan balap
Internasional," ujar Bamsoet usai
menyaksikan Jakarta e-Prix 2022, di
JIE Circuit, Ancol, Jakarta, Sabtu
(4/6/2022). INAnews.co.id, JakartaKetua MPR RI sekaligus Ketua Umum
Ikatan Motor Indonesia (IMI)
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Bambang Soesatyo mengapresiasi
pelaksanaan Jakarta e-Prix 2022
(Formula E), di Jakarta International
e-Prix Circuit, berjalan aman dan
lancar. Tidak ada satupun masalah
timbul selama perhelatan Jakarta ePrix 2022 yang dihadiri Bapak
Otomotif Indonesia Presiden Joko
Widodo berlangsung. "Alhamdulillah,
Jakarta e-Prix 2022 berlangsung
mulus tanpa ada kendala apapun.
265. 04 Ketua Umum IMI Bamsoet
June Apresiasi Jakarta e-Prix 2022
2022 Sukses Digelar - INAnews

Positive Inanews

Bamsoet juga mengapresiasi
kesuksesan penyelenggaraan Jakarta
e-Prix 2022 dibawah kepemimpinan
Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan dan Chairman Organizing
Committee Jakarta e-Prix 2022
Ahmad Sahroni serta Steering
Committee Tinton Soeprapto, yang
telah membuat Indonesia semakin
dikenal di kancah event motorsport
dunia. Hal ini sangat sejalan dengan
visi dan misi IMI," ujar Bamsoet usai
menyaksikan Jakarta e-Prix 2022, di
JIE Circuit, Ancol, Jakarta, Sabtu
(4/6/2022). Mereka telah mencetak
sejarah sebagai pembalap pertama
yang berhasil naik podium setelah
menaklukan JIE Circuit," jelas
Bamsoet. Serta GT World Challenge
Asia pada 21-23 Oktober 2022 dan
World Superbike Indonesia Series
pada 11-13 November 2022, yang
keduanya akan dilaksanakan di
Pertamina Mandalika International
Street Circuit, di Lombok, Nusa
Tenggara Barat," pungkas Bamsoet.

266. 04 Jadwal Pencairan BSU Rp 1
June Juta, Berikut Cara Cek
2022 Penerima dan Aktivasi
Rekening Himbara

Neutral Tribun News Kaltim

BSU dan akan diberikan kepada
pekerja/buruh sebesar Rp 500. 000
per bulan selama dua bulan yang
dibayarkan sekaligus sebesar Rp 1
juta. "Saat ini Kemnaker tengah
mempersiapkan instrumen kebijakan
pelaksanaan BSU 2022 dan akan
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memastikan program BSU dapat
dijalankan dengan cepat, tepat,
akurat dan akuntabel," Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah di
Masjid Al-Akbar Surabaya, Jawa
Timur, Minggu (1/5/2022),
diberitakan oleh laman Kemenaker.
Berikut ini 4 cara cek data peserta
BPJS Ketenagakerjaan yang mungkin
menerima Bantuan Subsidi Gaji/Upah
Rp 1 juta. Kemudian besaran BSU
2022 yang akan disalurkan sebesar
Rp 1 juta per penerima.
267. 04 Datangi Formula E, Jokowi
June Bicara Masa Depan Industri
2022 Baterai Listrik

Neutral Idn Times

268. 04 Jokowi Bantah Pemerintah
Negative Tribun News Jateng
June Pusat Tidak Dukung Formula E
2022 di Jakarta
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Jokowi mengatakan, event ini adalah
masa depan ajang balap mobil yang
menggunakan teknologi ramah
lingkungan. Saya kira ini event masa
depan karena kita tahu nanti akan
ada pergeseran dari mobil yang
sekarang banyak nanti ke pemakai
mobik listrik," kata Jokowi di lokasi,
Sabtu (4/6/2022). Bukan hanya
Presiden Jokowi saja yang hadir di
Formula E. Menteri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno,
Kapolri Jenderal Listyo Sigit, dan
sejumlah pejabat lainnya juga ikut
hadir dalam hajatan Pemprov DKI
Jakarta ini. Presiden Joko Widodo
mengaku bersyukur Formula E atau
Jakarta E-Prix 2022 sukses digelar di
Ancol, Jakarta Utara, Sabtu
(4/6/2022).
Presiden Joko Widodo membantah
soal kurangnya dukungan dari
pemerintah pusat terkait
penyelenggaraan balapan Formula E
2022 di Ancol, Jakarta Utara.
Kemudian juga semua yang berkaitan
dengan barang-barang masuk, Bea
Cukai di Kemenkeu kemudian
Kemenparekraf," ujar Jokowi usai
menyaksikan balapan Formula E di
Jakarta InternationalPrix Circuit

(JIEC), Jakarta Utara, Sabtu
(4/6/2022). Dalam kesempatan itu,
Jokowi pun mengapresiasi jalannya
ajang balapan Formula E. Presiden
menilai semua proses sudah
berlangsung lancar. Jokowi pun
menyebutkan event Formula E
merupakan agenda masa depan.
269. 04 Indonesia Siap Terapkan Hak Positive Fokus Medan
June Dasar dan K3 di Tempat Kerja
2022

Direktur Jenderal Pembinaan
Pengawasan dan Ketenagakerjaan
dan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (Binwasnaker dan K3)
Kementerian Ketenagakerjaan,
Haiyani Rumondang, menegaskan,
Pemerintah Indonesia dalam sidang
International Labour Conference (ILC)
ke-110, khususnya pada General
Affairs Committee, sudah
memberikan kontribusi yang besar
dalam menerapkan prinsip dan hakhak dasar di tempat kerja, serta
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3). "Pemerintah Indonesia siap
untuk menerapkan prinsip dan hakhak di tempat kerja, serta K3 sebagai
tambahan baru," kata Dirjen Haiyani
Rumondang, ketika memberikan
Closing Statement pada Forum
General Affairs Committee pada ILC
ke-110 secara virtual, Jumat
(3/6/2022) malam. Tapi dalam hal ini,
lanjut Haiyani, Pemerintah Indonesia
secara khusus telah memberikan
posisinya sejak awal bahwa
terminologi yang digunakan adalah
working environment (lingkungan
kerja). "Saya kira, secara teknis ini
merujuk pada terminologi yang
diberikan kepada Indonesia bersama
dengan negara lain," ujarnya.

270. 04 Formula E Jakarta Sukses,
June Ketua MPR: Jadi Prestasi
2022 Membanggakan

Ketua MPR Bambang Soesatyo
mengatakan penyelenggaraan balap
Formula E di Jakarta pada Sabtu
(4/6/2022) sukses digelar. Usai ikut

Positive Kompasjakarta.com
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menyaksikan Jakarta e-Prix 2022 di
JIE Circuit, Ancol, Jakarta, Bamsoet
yang juga Ketua Ikatan Motor
Indonesia (IMI) itu mengatakan
Formula E bukan sekadar ajang balap,
tapi juga membawa pesan dan misi
penting bagi penduduk dunia untuk
mempercepat migrasi kendaraan
berbahan bakar minyak ke bermotor
listrik yang lebih ramah lingkungan.
Selain itu politikus Golkar ini juga
mengapresiasi langkah panitia
pelaksana Jakarta e-Prix 2022 yang
turut memberikan kesempatan
kepada lebih dari 260 UMKM
menjajakan produknya di arena JIE
Circuit (Jakarta International e-Prix
Circuit). Hingga Sabtu pukul 13.00
WIB saja, dilaporkan sebanyak 24.000
penonton Formula E sudah
diberangkatkan dari lokasi penukaran
tiket sekaligus kantong parkir
kendaraan di JIExpo Kemayoran
menuju lokadi balap di Jakarta
International e-Prix JIE Circuit.
271. 04 Presiden Jokowi Tiba di Sirkuit Neutral 24hour.id
June Formula E Ancol 2022
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Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)
tiba di Sirkuit Formula E Ancol sekitar
pukul 14.15 WIB, Sabtu
(04/06/2022). Presiden Jokowi
kemudian kembali ke Royal Box
untuk menanti balapan Formula E
dimulai. Presiden disambut oleh
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo,
Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Sandiaga Uno, Gubernur DKI
Anies Baswedan, Chairman of
Formula E Jakarta-Indonesia Ahmad
Sahroni, dan Formula E Chief
Championship Officer & Co-Founder,
Alberto Longo. Sebelum gelaran
lomba dimulai, Presiden sempat
memasuki trek balapan untuk
menyaksikan kesiapan para

pembalap sebelum menuju garis
start.
272. 04 M. Taufik Nonton Formula E Neutral Harian Aceh
June Berbaju Biru Bareng Politikus
2022 Nasdem, Mantap Keluar dari
Gerindra?

Setibanya di area VVIP sirkuit, Taufik
tiba bersama Politikus Partai
Nasdem, Bestari Barus. Taufik pun
mengenakan kemeja biru saat datang
ke sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta
Utara tersebut. Saat ditanya soal
hadir atau tidaknya petinggi Partai
Gerindra, termasuk Ketua Umum
Prabowo Subianto untuk menonton
Formula E, Taufik pun mengaku tidak
mengetahui hal tersebut. Gelaran
Formula E punya format berbeda dari
balapan Formula 1 yang biasanya
digelar tiga hari beruntun.

273. 04 Elit PDIP Nonton Formula E,
June Duduknya di Dekat Jokowi
2022

Dia duduk di antara Presiden Joko
Widodo (Jokowi) dan Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan. Jokowi dan
sejumlah tokoh hadir menyaksikan
event internasional tersebut. Jokowi
awalnya duduk di antara Anies dan
Ketua Pelaksana Jakarta E-Prix
Ahmad Sahroni. Jokowi lantas diapit
oleh Sahroni dan Puan.

Neutral Kabarjakarta.com

274. 04 Kedatangan Presiden Jokowi Negative Aira Transport
June Patahkan Tudingan
2022 Pemerintah Pusat Tak Dukung
Formula E - Aira Transport
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Presiden Jokowi kemudian kembali
ke Royal Box untuk menanti balapan
Formula E dimulai. Presiden Joko
Widodo, menyatakan bahwa
pemerintah pusat mendukung
perhelatan Formula E. Bentuk
dukungan yang dimaksud yaitu
meninjau kesiapan sirkuit, izin bea
dan cukai, serta segala perizinan
diberikan oleh pemerintah pusat. Itu
bentuk dukungan," ujar Jokowi usai
menyaksikan pertandingan Formula E
di Kawasan Ancol Jakarta Utara,
Sabtu (4/6). Jokowi memastikan
segala acara atau agenda
internasional yang mendatangkan
kebaikan untuk negara, pemerintah
akan mendukung.

275. 04 Kedatangan Presiden Jokowi Negative Automagz.net
June Patahkan Tudingan
2022 Pemerintah Pusat Tak Dukung
Formula E - Auto Magazine

Presiden Jokowi kemudian kembali
ke Royal Box untuk menanti balapan
Formula E dimulai. Presiden Joko
Widodo, menyatakan bahwa
pemerintah pusat mendukung
perhelatan Formula E. Bentuk
dukungan yang dimaksud yaitu
meninjau kesiapan sirkuit, izin bea
dan cukai, serta segala perizinan
diberikan oleh pemerintah pusat. Itu
bentuk dukungan," ujar Jokowi usai
menyaksikan pertandingan Formula E
di Kawasan Ancol Jakarta Utara,
Sabtu (4/6). Jokowi memastikan
segala acara atau agenda
internasional yang mendatangkan
kebaikan untuk negara, pemerintah
akan mendukung.

276. 04 Jokowi Nonton Balap Formula Positive Haluan
June E Ancol, Disambut Bamsoet 2022 Harian Haluan

Presiden Jokowi kemudian kembali
ke Royal Box untuk menanti balapan
Formula E dimulai. Presiden Joko
Widodo tiba di Sirkuit Formula E
Ancol sekitar pukul 14.15 WIB, Sabtu,
4 Juni 2022. Presiden disambut oleh
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo,
Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Sandiaga Uno, Gubernur DKI
Anies Baswedan, Chairman of
Formula E Jakarta-Indonesia Ahmad
Sahroni, dan Formula E Chief
Championship Officer & Co-Founder,
Alberto Longo. Sebelum gelaran
lomba dimulai, Presiden sempat
memasuki trek balapan untuk
menyaksikan kesiapan para
pembalap sebelum menuju garis
start.

277. 04 [IDNvideo]-BONUS UANG 100 Positive Idn Pos
June RB! CARA BELI PELATIHAN
2022 PRAKERJA yg MUDAH dan juga
CEPAT DAPAT SERTIFIKAT
TANPA WEBINAR

Viral Video depositions also accrual!!
dan juga
video,bonus,uang,cara,pelatihan
prakerja yg mudah dan juga
cepat,cara membeli pelatihan
prakerja,pelatihan prakerja yg cepat
dapat sertifikat,cara membeli
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pelatihan prakerja yg mudah dan juga
cepat,pelatihan prakerja bonus
uang,prakerja gelombang 31,cara
membeli pelatihan prakerja yg cepat
dapat sertifikat,cara membeli
pelatihan prakerja yg mudah dan juga
cepat tanpa webinar,pelatihan
prakerja cashback uang,pelatihan
prakerja dapat bonus uang,pelatihan
prakerja tanpa webinar,setelah lolos
prakerja,. Pelatihan prakerja
Gelombang 31 CARA MEMBELI
PELATIHAN PRAKERJA yg MUDAH dan
juga CEPAT TANPA WEBINAR
CASHBACK UANG. TAHAP
SELANJUTNYA SETELAH SELESAI
PELATIHANPRAKERJA HINGGA CAIR
SEMUA INSENTIF:. =====. CARA
BERIKAN RATING dan juga ULASAN DI
DASBOARD PRAKERJA dan juga
PELATIHAN:
https://youtu.become/Qcad9hKAB2c.
278. 04 Marak PHK Karyawan Startup, Positive Tribun News
June Legislator Minta Ada
2022 Perlindungan Pekerja

Maraknya PHK di industri startup
harus menjadi perhatian serius
terutama perlindungan terhadap
para pekerjanya. TRIBUNNEWS.COM,
JAKARTA- Beberapa perusahaan
rintisan (startup) di Indonesia
mengumumkan Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK) ratusan
karyawan dengan berbagai alasan.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS
Kurniasih Mufidayati mengatakan
fenomena PHK karyawan perusahaan
rintisan harus jadi alarm bahwa
ekosistem perusahaan rintisan di
Indonesia belum kuat. Diketahui ada
beberapa startup yang gulung tikar,
beralih lini usaha, menutup sebagian
layanan yang berakibat terjadinya
PHK hingga ratusan pekerja.

279. 04 Kapan BSU 2022 Cair? Simak Positive Pikiran Rakyat Depok
June Jadwal Pencairan dan
2022 Pengumuman di Link Ini agar

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022
kembali disalurkan oleh pemerintah
kepada pekerja di berbagai sektor.
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Terima BLT Subsidi Gaji Rp1
Juta

BSU 2022 akan disalurkan kepada 8,8
juta pekerja yang terpilih sebagai
penerima. Kapan BSU 2022 cair? Jika
melihat pada penyaluran tahun
sebelumnya, terdapat sejumlah
syarat yang harus dipenuhi oleh
pekerja agar bisa menjadi penerima
BLT tersebut.

280. 04 Jelang Balapan, Presiden
Positive Beritasatoe.com
June Jokowi Tinjau Langsung Sirkuit
2022 Formula E Ancol

Jelang gelaran lomba balap Formula E
yang akan dilangsungkan di Sirkuit
Formula E Ancol, Presiden Joko
Widodo berkesempatan meninjau
langsung ke lokasi Sirkuit, Sabtu 4
Juni 2022. Presiden Jokowi kemudian
kembali ke Royal Box untuk menanti
balapan Formula E dimulai.
Kedatangan Presiden pada pukul
14.15 WIB itu disambut langsung
oleh Gubernur DKI Anies Baswedan,
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo,
Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Sandiaga Uno, Chairman of
Formula E Jakarta-Indonesia Ahmad
Sahroni, dan Formula E Chief
Championship Officer & Co-Founder,
Alberto Longo. Sebelum gelaran
lomba dimulai, Presiden sempat
memasuki trek balapan untuk
menyaksikan kesiapan para
pembalap sebelum menuju garis
start.

281. 04 Penerima Kartu Prakerja
Neutral Info Semarang Raya
June Gelombang 31 Telah
2022 Diumumkan, Berikut Informasi
Pembelian Pelatihan - Info
Semarang Raya

Peserta Kartu Prakerja dapat memilih
di antara keenam platform digital
tersebut untuk membeli pelatihanpelatihan yang telah disediakan.
Demikian informasi mengenai
penerima Kartu Prakerja gelombang
31 yang telah diumumkan dan
informasi mengenai pembelian
pelatihan. Adapun platform digital
yang telah bekerja sama dengan
Kartu Prakerja adalah Tokopedia,
Bukalapak, Pintaria, Pijar, Kariermu,
dan KEMENAKER. Terdapat beragam
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jenis pelatihan yang bisa dibeli
dengan menggunakan Kartu Prakerja,
mulai dari keterampilan teknis hingga
cara memulai dan membangun
usaha.
282. 04 Presiden Jokowi Tiba di Sirkuit Neutral Metro Dua
June Formula E Ancol
2022

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)
tiba di Sirkuit Formula E Ancol sekitar
pukul 14.15 WIB, Sabtu
(04/06/2022). Presiden Jokowi
kemudian kembali ke Royal Box
untuk menanti balapan Formula E
dimulai. Presiden disambut oleh
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo,
Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Sandiaga Uno, Gubernur DKI
Anies Baswedan, Chairman of
Formula E Jakarta-Indonesia Ahmad
Sahroni, dan Formula E Chief
Championship Officer & Co-Founder,
Alberto Longo. Sebelum gelaran
lomba dimulai, Presiden sempat
memasuki trek balapan untuk
menyaksikan kesiapan para
pembalap sebelum menuju garis
start.

283. 04 M. Taufik Nonton Formula E Neutral Oposisi Cerdas
June Berbaju Biru Bareng Politikus
2022 Nasdem, Mantap Keluar dari
Gerindra?

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi
Gerindra, Mohamad Taufik hadir
langsung di Jakarta International EPrix Circuit (JIEC) untuk menonton
Formula E. Setibanya di area VVIP
sirkuit, Taufik tiba bersama Politikus
Partai Nasdem, Bestari Barus. Taufik
pun mengenakan kemeja biru saat
datang ke sirkuit Formula E di Ancol,
Jakarta Utara tersebut. Saat ditanya
soal hadir atau tidaknya petinggi
Partai Gerindra, termasuk Ketua
Umum Prabowo Subianto untuk
menonton Formula E, Taufik pun
mengaku tidak mengetahui hal
tersebut. Gelaran Formula E punya
format berbeda dari balapan Formula
1 yang biasanya digelar tiga hari
beruntun.
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284. 04 Hadir di Sirkuit Formula E,
June Jokowi Disambut Anies,
2022 Sahroni hingga Sandiaga

Positive Benteng Sumbar

285. 04 Daftar Pejabat dan Tokoh yang Neutral Cnn Indonesia
June Datang ke Formula E Jakarta
2022
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Mantan Gubernur DKI Jakarta ini
disambut oleh Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan, Ketua Panitia
Pelaksana Formula E Ahmad Sahroni,
Co-Founder Formula E Alberto Longo,
Ketua MPR Bambang Soesatyo,
hingga Menparekraf Sandiaga Uno,
sebelum memasuki ruangan VVIP.
Sebelum menyaksikan balapan,
Jokowi akan melakukan grid walk
bersama dengan Ketua MPR RI
sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor
Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo,
Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Sandiaga Uno, Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan, Ketua
Pelaksana Formula E Jakarta Ahmad
Sahroni, Chief Championship Officer
& Co-Founder Alberto Longo, dan
lima pembalap. Untuk Formula E, tiap
seri hanya dilangsungkan di satu hari
mulai dari latihan bebas (free
practice), kualifikasi hingga balapan.
Presiden Joko Widodo tiba di lokasi
Jakarta International E-Prix Circuit
(JIEC), Ancol, Jakarta Utara, untuk
menyaksikan langsung gelar balap
Formula E. Jokowi hadir pada pukul
14.09 mengenakan kemeja putih dan
celana hitam, pakaian yang kerap ia
kenakan saat melakukan kunjungan
kerja.
Selain Jokowi dan Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan sebagai tuan
rumah, sejumlah tokoh dan pejabat
yang hadir di antaranya adalah Ketua
Pelaksana Jakarta E-Prix Ahmad
Sahroni dan Chief Competition
Officer Formula E yang juga
merupakan Co-Founder Formula E
Alberto Longo. Sejumlah tokoh dan
pejabat publik terpantau menghadiri
ajang Formula E 2022 Jakarta E-Prix
di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (4/6).
Dari kiri ke kanan Menteri ATR BPN

Sofyan Djalil, Menkes Budi Gunadi
Sadikin, Menaker Ida Fauziyah,
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia,
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo,
Menpora Zainuddin Amali di Formula
E Jakarta, Sabtu (4/6). Balapan mobil
listrik ini merupakan seri kesembilan
dan jadi pertama kalinya Indonesia
menjadi tuan rumah.
286. 04 Di Samping Jokowi, Formula E Neutral Rmco.id
June Sandingkan Anies-Puan
2022

Presiden Jokowi dan para pejabat
pun datang menonton langsung.
Jokowi menonton di Royal Box Sirkuit
JIEC. Tampak menemani Jokowi;
Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan, Ketua DPR Puan
Maharani, Ketua MPR yang juga
Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI)
Bambang Soesatyo, Menteri
Kesehatan Budi Gunadi Sadikin,
Menteri Investasi/Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Ketua
Pelaksana JIEC Ahmad Sahroni.
Awalnya, Jokowi duduk didampingi
Anies dan Sahroni.

287. 04 Formula E Dianggap Gagal,
June Guntur Romli: Cuma Jadi
2022 Bahan Tertawaan

Kali ini, Guntur Romli selaku aktivis
Jaringan Islam Liberal dan politikus
Partai Solidaritas Indonesia
mengomentari sindiran pedas
terhadap kader Partai Solidaritas
Indonesia yaitu Ahmad Sahroni.
Guntur Romli merasa aneh terhadap
perilaku Ahmad Sahroni yang sangat
bangga dengan memborong sendiri
tiket Formula E 2022. Sehingga
Guntur Romli memberikan penilaian
sendiri terhadap ajang Formula E
2022 yang dianggap gagal. : BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022 Cair Juni? "Ini
acara cuma jadi bahan tertawaan
saja," kata Guntur Romli melalui akun
Twitter resminya, @GunRomli,
sebagaimana dikutip Ayobandung.

Negative Ayo Bandung
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288. 04 Cek BSU 2022 BPJS
Positive Pikiran Rakyat Depok
June Ketenagakerjaan yang Segera
2022 Cair, Dapatkan BLT Subsidi Gaji
Rp1 Juta usai Login ke Sini

Berikut cara cek BSU 2022 BPJS
Ketenagakerjaan yang akan segera
cair kepada pekerja dengan kategori
tertentu. - Tercatat sebagai peserta
aktif jaminan sosial BPJS
Ketenagakerjaan. BSU 2022
merupakan kependekan dari Bantuan
Subsidi Upah, bantuan yang
diperuntukkan bagi pekerja. Pada
penyaluran BSU tahun-tahun
sebelumnya, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker)
menerapkan sejumlah syarat yang
harus dipenuhi oleh pekerja.

289. 04 Tiba di Sirkuit Formula E Ancol, Neutral Banten Siberindo
June Presiden RI Joko Widodo
2022 Kenakan Pakaian Casual

JAKARTA- Presiden RI Joko Widodo
(Jokowi) tiba di Sirkuit Formula E
Ancol sekitar pukul 14.15 WIB, Sabtu
(04/06/2022). Presiden disambut
oleh Ketua MPR RI Bambang
Soesatyo, Menteri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno,
Gubernur DKI Anies Baswedan,
Chairman of Formula E JakartaIndonesia Ahmad Sahroni, dan
Formula E Chief Championship
Officer & Co-Founder, Alberto Longo.
Sebelum gelaran lomba dimulai,
Presiden sempat memasuki trek
balapan untuk menyaksikan kesiapan
para pembalap sebelum menuju garis
start. Prosesi balap diawali dengan
menyanyikan bersama lagu
kebangsaan Indonesia Raya.

290. 04 Update BSU 2022 via BPJS
June Ketengakerjaan: Cara Cek
2022 Daftar Penerima BLT Subsidi
Gaji - Ayo Indonesia

AYOINDONESIA.COM- BSU BLT BPJS
Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta kapan
cair? Namun, hingga kini memasuki
bulan Juli, pekerja masih juga
menanyakan BSU 2022 kapan cair?
Simak update informasi terkait
jadwal pencairan BSU 2022 Rp1 juta
via BPJS Ketenagakerjaan beserta
syarat dan cara cek penerimanya
sesuai ulasan dalam artikel ini.
Pemerintah melalui Kementerian

Positive Ayoindonesia.com
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Ketenagakerjaan (Kemenaker) belum
juga merealisasikan pencairan dana
BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022
Rp1 juta.
291. 04 Nonton Formula E, Seru!
June
2022

Positive Onews.me

JAKARTA- Formula E seri Jakarta telah
selesai digelar. Executive Chairman
MNC Group Hary Tanoesoedibjo
menghadiri Formula E yang
berlangsung di Jakarta International
E-Prix Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta
Utara, Sabtu (04/06/2022), bersama
denganLiliana Tanoesoedibjo dan
keluarganya. Dalam unggahan di
akun Instagram miliknya
@hary.tanoesoedibjo, Hary
memposting sejumlah foto, Di
antaranya ketika di sirkuit bersama
dengan Presiden Joko Widodo, Ketua
MPR Bambang Soesatyo, Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sandiaga Uno, Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan, Chairman of
Formula E Jakarta-Indonesia Ahmad
Sahroni, dan Formula E Chief
Championship Officer & Co-Founder
Alberto Longo. "Ikut nonton Formula
E. Ternyata yang nonton banyak
sekali," tulis Hary.

292. 04 Nonton Formula E, Seru!
June
2022

Positive Jagoloncat.com

JAKARTA-Formula E seri Jakarta telah
selesai digelar. Executive Chairman
MNC Group Hary Tanoesoedibjo
menghadiri Formula E yang
berlangsung di Jakarta International
E-Prix Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta
Utara, Sabtu (04/06/2022), bersama
denganLiliana Tanoesoedibjo dan
keluarganya. Di antaranya ketika di
sirkuit bersama dengan Presiden Joko
Widodo, Ketua MPR Bambang
Soesatyo, Menteri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno,
Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan, Chairman of Formula E
Jakarta-Indonesia Ahmad Sahroni,

169

dan Formula E Chief Championship
Officer & Co-Founder Alberto Longo.
"Ikut nonton Formula E. Ternyata
yang nonton banyak sekali," tulis
Hary.
293. 04 Ketua Umum IMI Bamsoet
Positive Indotipikor.com
June Apresiasi Jakarta e-Prix 2022
2022 Sukses Digelar. - INDOTIPIKOR
- PPWI.

Bamsoet juga mengapresiasi
kesuksesan penyelenggaraan Jakarta
e-Prix 2022 dibawah kepemimpinan
Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan dan Chairman Organizing
Committee Jakarta e-Prix 2022
Ahmad Sahroni serta Steering
Committee Tinton Soeprapto, yang
telah membuat Indonesia semakin
dikenal di kancah event motorsport
dunia. Hal ini sangat sejalan dengan
visi dan misi IMI," ujar Bamsoet usai
menyaksikan Jakarta e-Prix 2022, di
JIE Circuit, Ancol, Jakarta, Sabtu
(4/6/22). Mereka telah mencetak
sejarah sebagai pembalap pertama
yang berhasil naik podium setelah
menaklukan JIE Circuit," jelas
Bamsoet. Serta GT World Challenge
Asia pada 21-23 Oktober 2022 dan
World Superbike Indonesia Series
pada 11-13 November 2022, yang
keduanya akan dilaksanakan di
Pertamina Mandalika International
Street Circuit, di Lombok, Nusa
Tenggara Barat," pungkas Bamsoet.

294. 04 Dorong Kurikulum Jaminan
Positive Bangka Post
June Sosial di Pendidikan Menengah
2022 dan Tinggi, Dua BPJS Bersinergi
Gelar Webinar

Hal inilah yang menggerakkan BPJS
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK)
bersama 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
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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. 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.
295. 04 Benar-benar Datang, Jokowi Positive Radar Tegal
June Hadir di Sirkuit Formula E
2022 Ancol, Sempat Memasuki Trek
Balapan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba
di Sirkuit Formula E Ancol. Benarbenar datang, Presiden Joko Widodo
tampak hadir di Sirkuit Formula E
Ancol. Bahkan, Jokowi sempat
memasuki trek balapan. Sebelum
lomba dimulai, Jokowi sempat
memasuki trek balapan untuk
menyaksikan kesiapan para
pembalap menuju garis start.

296. 04 Puan, Jokowi, dan Anies
June Kompak Nonton Formula E
2022

Puan duduk di antara Presiden Joko
Widodo (Jokowi) dan Gubernur DKI
Anies Baswedan. Jokowi dan
sejumlah tokoh tampak menyaksikan
pertandingan tersebut. Awalnya

Positive Kanal News
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Jokowi duduk di antara Anies dan
Ketua Pelaksana Jakarta E-Prix
Ahmad Sahroni. Pergeseran itu
membuat Jokowi diapit oleh Sahroni
dan Puan.
297. 04 Info BSU 2022 BPJS
Neutral Pikiran Rakyat Depok
June Ketenagakerjaan, Pekerja Bisa
2022 Dapatkan Uang Tunai Rp1 Juta
usai Login ke Link Berikut

Pemerintah masih harus
berkoordinasi dengan Kementerian
Keuangan hingga BPJS
Ketenagakerjaan untuk mengecek
kembali daftar penerima hingga
anggaran BSU. Sementara itu, banyak
masyarakat khususnya pekerja yang
mulai mempertanyakan info BSU
2022 BPJS Ketenagakerjaan. Bantuan
Subsidi Upah atau BSU 2022 bagi
pekerja tengah banyak dinantikan
penyalurannya. Setelah gagal
dicairkan pada bulan April lalu sesuai
janji pemerintah, jadwal pencairan
BSU 2022 hingga saat ini masih
belum diumumkan.

298. 04 Tiba di Sirkuit Formula E Ancol, Neutral Majalah Teras
June Presiden RI Joko Widodo
2022 Kenakan Pakaian Casual

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)
tiba di Sirkuit Formula E Ancol sekitar
pukul 14.15 WIB, Sabtu
(04/06/2022). Presiden disambut
oleh Ketua MPR RI Bambang
Soesatyo, Menteri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno,
Gubernur DKI Anies Baswedan,
Chairman of Formula E JakartaIndonesia Ahmad Sahroni, dan
Formula E Chief Championship
Officer & Co-Founder, Alberto Longo.
Sebelum gelaran lomba dimulai,
Presiden sempat memasuki trek
balapan untuk menyaksikan kesiapan
para pembalap sebelum menuju garis
start. Prosesi balap diawali dengan
menyanyikan bersama lagu
kebangsaan Indonesia Raya.

299. 04 Presiden Jokowi Tiba di Sirkuit Neutral Indotipikor.com
June Formula E Ancol. 2022 INDOTIPIKOR - PPWI.

Presiden Joko Widodo tiba di Sirkuit
Formula E Ancol sekitar pukul 14.15
WIB, Sabtu, 4 Juni 2022. Presiden
Jokowi kemudian kembali ke Royal
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Box untuk menanti balapan Formula
E dimulai. Presiden disambut oleh
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo,
Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Sandiaga Uno, Gubernur DKI
Anies Baswedan, Chairman of
Formula E Jakarta-Indonesia Ahmad
Sahroni, dan Formula E Chief
Championship Officer & Co-Founder,
Alberto Longo. Sebelum gelaran
lomba dimulai, Presiden sempat
memasuki trek balapan untuk
menyaksikan kesiapan para
pembalap sebelum menuju garis
start.
300. 04 Menpora Dampingi Presiden
June Jokowi Saksikan Balapan
2022 Formula E

Neutral Nusantaratv.com

301. 04 Indonesia Siap Terapkan Hak Positive Pripos
June Dasar dan K3 di Tempat Kerja
2022
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Menteri Pemuda dan Olahraga
(Menpora) Zainudin Amali
mendampingi Presiden Joko Widodo
menyaksikan balapan Formula E di
Ancol, Jakarta, Sabtu (4/6). Presiden
tampak berdiskusi dalam kesempatan
tersebut. Selain Menpora Amali,
jajaran menteri lainnya juga ikut
tampak hadir. Presiden Joko Widodo
kemudian menyerahkan piala ke
Mitch.
Direktur Jenderal Pembinaan
Pengawasan dan Ketenagakerjaan
dan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (Binwasnaker dan K3)
Kementerian Ketenagakerjaan,
Haiyani Rumondang, menegaskan,
Pemerintah Indonesia dalam sidang
International Labour Conference (ILC)
ke-110, khususnya pada General
Affairs Committee, sudah
memberikan kontribusi yang besar
dalam menerapkan prinsip dan hakhak dasar di tempat kerja, serta
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3). "Pemerintah Indonesia siap
untuk menerapkan prinsip dan hakhak di tempat kerja, serta K3 sebagai
tambahan baru," kata Dirjen Haiyani

Rumondang, ketika memberikan
Closing Statement pada Forum
General Affairs Committee pada ILC
ke-110 secara virtual, Jumat
(3/6/2022) malam. Tapi dalam hal ini,
lanjut Haiyani, Pemerintah Indonesia
secara khusus telah memberikan
posisinya sejak awal bahwa
terminologi yang digunakan adalah
working environment (lingkungan
kerja). "Saya kira, secara teknis ini
merujuk pada terminologi yang
diberikan kepada Indonesia bersama
dengan negara lain," ujarnya.
302. 04 Ramai Politisi Nonton Formula Positive Republik Merdeka
June E, Pengamat: Sedang Saksikan
2022 Keberhasilan Anies di Akhir
Periodenya

Salah satunya berhasil menggelar
ajang internasional seperti Formula E,
di samping prestasi-prestasi yang
lainnya. Menanggapi banyaknya
politisi yang hadir dalam acara yang
digagas Gubenur DKI Jakarta Anies
Baswedan itu, Direktur Eksekutif
Indoensia Political Opinion (IPO) Dedi
Kurnia Syah menilai, para politisi yang
hadir seperti sedang menyaksikan
keberhasilan Anies di akhir
periodenya sebagai Gubernur.
"Tentu, Anies semakin tinggi
posisinya sebagai Gubenur ibukota
(DKI Jakarta) yang ramai prestasi,"
kata Dedi kepada Kantor Berita
Politik RMOL di Jakarta, Sabtu (4/6).
Menurut pengamat politik jebolan
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini,
Anies saat ini tengah berada di
puncak kejayaannya, sebelum
mengakhiri detik-detik pemerintahan
DKI Jakarta dengan sangat baik.

303. 04 Indonesia Siap Terapkan Hak Positive Liputan 6
June Dasar dan K3 di Tempat Kerja
2022

- Direktur Jenderal Pembinaan
Pengawasan dan Ketenagakerjaan
dan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (Binwasnaker dan K3)
Kementerian Ketenagakerjaan,
Haiyani Rumondang, menegaskan,
Pemerintah Indonesia dalam sidang
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International Labour Conference (ILC)
ke-110, khususnya pada General
Affairs Committee, sudah
memberikan kontribusi yang besar
dalam menerapkan prinsip dan hakhak dasar di tempat kerja, serta
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3). "Pemerintah Indonesia siap
untuk menerapkan prinsip dan hakhak di tempat kerja, serta K3 sebagai
tambahan baru," kata Dirjen Haiyani
Rumondang, ketika memberikan
Closing Statement pada Forum
General Affairs Committee pada ILC
ke-110 secara virtual, Jumat
(3/6/2022) malam. Tapi dalam hal ini,
lanjut Haiyani, Pemerintah Indonesia
secara khusus telah memberikan
posisinya sejak awal bahwa
terminologi yang digunakan adalah
working environment (lingkungan
kerja). "Saya kira, secara teknis ini
merujuk pada terminologi yang
diberikan kepada Indonesia bersama
dengan negara lain," ujarnya.
304. 04 Proses Pencairan BSU BPJS
Neutral Ayo Semarang
June Ketenagakerjaan 2022, Masuk
2022 Rekening Rp1 Juta

Pekerja masih banyak yang
menanyakan bagaimana proses
pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan
2022 ke rekening?. Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedang
merampungkan regulasi teknis
pelaksanaan BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022 bersama
Kementerian Keuangan. Diketahui,
pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan
2022 harus menunggu aturannya
selesai. Berikut proses pencairan BSU
BPJS Ketenagakerjaan 2022 untuk
pemilik rekening bank swasta:.

305. 04 Pejabat Negara dan Elit Politik Positive Mitra Post
June Akur di Formula E, Begini
2022 Komentar Ketum Demokrat
AHY

Pria yang akrab disapa AHY itu datang
sekitar pukul 10.45 WIB. Semoga
sukses membawa kebanggaan untuk
kita semua dan ini bagus
mempromosikan Indonesia,
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mengenalkan Jakarta kepada dunia,
ekonomi bergerak juga," kata AHY
kepada awak media. AHY mengaku
menjagokan pembalap Belanda
keturunan Indonesia, Nyck De Vries
dari tim Mercedes-EQ. Sejumlah
pejabat tinggi negara tampak
menghadiri ajang balap Jakarta E-Prix
hari ini, Sabtu (4/6/2022).
306. 04 Presiden Jokowi Saksikan
Neutral Lead
June Pembalap di Sirkuit Formula E
2022

Presiden Jokowi menyaksikan balap
mobil di Sirkuit Formula E, Ancol,
Jakarta, pada Sabtu (4/6/2022).
Jokowi tiba di Sirkuit tersebut sekitar
pukul 14.15 WIB. Kedatangan Jokowi
disambut oleh Ketua MPR RI
Bambang Soesatyo, Menparekraf
Sandiaga Uno, Gubernur DKI Anies
Baswedan, Chairman of Formula E
Jakarta-Indonesia Ahmad Sahroni,
dan Formula E Chief Championship
Officer & Co-Founder, Alberto Longo.
Sebelum gelaran lomba dimulai,
Jokowi sempat memasuki trek
balapan untuk menyaksikan kesiapan
para pembalap sebelum menuju garis
start.

307. 04 Formula E Jakarta 2022:
June Momen Jokowi, Puan dan
2022 Anies Duduk Bersama

Neutral Loper Online

Awalnya Jokowi duduk didampingi
Ketua Pelaksana Jakarta E-Prix
Ahmad Sahroni dan Anies. Budi
Gunadi juga mengabadikan momenmomen menarik saat Jokowi, Puan
dan Anies duduk bareng menyaksikan
Formula E Jakarta 2022. Ada momen
unik di gelaran balapan Formula E
Jakarta 2022 yang digelar pada Sabtu
(4/6/2022). Di mana Presiden Joko
Widodo, Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan dan Ketua DPR RI Puan
Maharani duduk bersama.

308. 04 Ketua Umum IMI Bamsoet
June Apresiasi Jakarta e-Prix 2022
2022 Sukses Digelar

Positive Indonesianews.tv

Bamsoet juga mengapresiasi
kesuksesan penyelenggaraan Jakarta
e-Prix 2022 di bawah kepemimpinan
Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan dan Chairman Organizing
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Committee Jakarta e-Prix 2022
Ahmad Sahroni, serta Steering
Committee Tinton Soeprapto, yang
telah membuat Indonesia semakin
dikenal di kancah event motorsport
dunia. Hal ini sangat sejalan dengan
visi dan misi IMI," ujar Bamsoet usai
menyaksikan Jakarta e-Prix 2022, di
JIE Circuit, Ancol, Jakarta, Sabtu
(4/6/2022). INDONESIANEWS.TV,
JAKARTA: Ketua MPR sekaligus Ketua
Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI)
Bambang Soesatyo turut
mendampingi Presiden Joko Widodo
melakukan Grid Walk dan membuka
Jakarta e-Prix 2022 (Formula E),
sekaligus mendampingi Bapak
Otomotif Indonesia Presiden Joko
Widodo menyerahkan trofi juara
Jakarta e-Prix 2022 kepada Mitch
Evans dari Jaguar Racing. Hingga
Pukul 13.00 saja, dilaporkan
sebanyak 24.000 penonton Formula E
sudah diberangkatkan dari lokasi
penukaran tiket sekaligus kantong
parkir kendaraan di JIExpo
Kemayoran menuju lokasi balap di
Jakarta International e-Prix Circuit
(JIE Circuit) di kawasan Ancol.
309. 04 Presiden Jokowi Tiba di Sirkuit Neutral Pembaharuan Post
June Formula E Ancol
2022
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Presiden Joko Widodo tiba di Sirkuit
Formula E Ancol sekitar pukul 14.15
WIB, Sabtu, 4 Juni 2022. Presiden
Jokowi kemudian kembali ke Royal
Box untuk menanti balapan Formula
E dimulai. Presiden disambut oleh
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo,
Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Sandiaga Uno, Gubernur DKI
Anies Baswedan, Chairman of
Formula E Jakarta-Indonesia Ahmad
Sahroni, dan Formula E Chief
Championship Officer & Co-Founder,
Alberto Longo. Sebelum gelaran
lomba dimulai, Presiden sempat
memasuki trek balapan untuk

menyaksikan kesiapan para
pembalap sebelum menuju garis
start.
310. 04 Jokowi, Menteri Hingga Elite Positive Artikel.news
June Ramai-ramai Datangi Formula
2022 E Jakarta, Pembalap Selandia
Baru Mitch Evans Jadi Juara

Selain Jokowi, sejumlah menteri dan
elite politik turut hadir di acara ini.
Ajang balapan Formula E Jakarta
telah berakhir dengan hasil pembalas
asal Selandia Baru dan dari tim Jaguar
Mitch Evans keluar sebagai juara
pertama seri ke-9. Para menteri yang
hadir adalah Menparekraf Sandiaga
Uno, Menpora Zainuddin Amali,
Menaker Ida Fauziah, dan Menteri
ATR/BPN Sofyan Djalil. Mereka
semua sudah datang terlebih dahulu
sebelum Jokowi tiba di lokasi acara.

311. 04 Formula E Buat Jokowi, Puan, Neutral Portal Islam
June dan Anies Baswedan Duduk
2022 Bareng

Balapan Formula E 2022 Jakarta EPrix Sabtu (4/6) membuat Presiden
Joko Widodo, Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan, dan Ketua DPR Puan
Maharani duduk bareng. Pantauan
CNN Indonesia, awalnya Jokowi
duduk didampingi Anies dan Ketua
Pelaksana Jakarta E-Prix Ahmad
Sahroni. Jokowi banyak mengobrol
dengan Sahroni dan Chief
Competition Officer Formula E (EPrix) Alberto Longo sebelum balapan,
di saat bersamaan Anies banyak
berbincang dengan Puan. Budi
Gunadi pun sempat mengabadikan
momen-momen menarik ketika
Jokowi, Puan, dan Anies duduk
bersebelahan.

312. 04 Anies Baswedan Sambut
Negative Demokrasi.co.id
June Jokowi di Formula E, Netizen
2022 Sentil Guntur Romli hingga Eko
Kuntadhi

Gubernur DKI Jakarta, Anies
Baswedan menyambut kedatangan
Presiden Jokowi di perhelatan
balapan mobil listrik Formula E, Sabtu
4 Juni 2022. Penyambutan yang
dilakukan oleh Anies Baswedan
terhadap Presiden Jokowi memantik
reaksi publik. Salah satu pengguna
media sosial Twitter dengan akun
@echoPIR melalui sebuah komentar
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yang dilihat pada, Sabtu 4 Juni 2022,
menyindir Guntur Romli dan Eko
Kuntadhi yang selama ini selalu
kontra dengan perhelatan Formula E.
Netizen menyebut bahwa saat ini
Guntur Romli, Eko Kuntadhi dan
kawananannya sedang uring-uringan
lantatan Presiden Jokowi menghadiri
balapan mobil listrik Formula E dan
disambut baik oleh Anies Baswedan
dan Ahmad Sahroni. Tak hanya itu,
salah satu netizen juga menyentil
menteri BUMN, Erick Thohir dan
Menparekraf, Sandiga Uno lantaran
Jokowi hadir di Formula E. "Kira2 pak
mentri bumn erick tohir dan pak
mentri pariwisata sandi uno.
313. 04 Saksikan Formula E Bareng
Neutral Inews Portal
June Keluarga, Hary Tanoesoedibjo:
2022 Yang Nonton Banyak Sekali
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Executive Chairman MNC Group Hary
Tanoesoedibjo menghadiri Formula E
yang berlangsung di Jakarta
International E-Prix Circuit (JIEC),
Ancol, Jakarta Utara, Sabtu
(04/06/2022) bersama dengan Liliana
Tanoesedibjo dan keluarganya.
Formula E Jakarta telah selesai
digelar, Sabtu (4/6/2022). Ajang yang
pertama kali dilaksanakan di Jakarta
tersebut berlangsung lancar dan
dihadiri banyak sekali penonton dari
berbagai kalangan. Dalam unggahan
di akun Instagram miliknya
@hary.tanoesoedibjo, Hary
memposting sejumlah foto termasuk
di sirkuit bersama dengan Presiden
Joko Widodo, Ketua MPR Bambang
Soesatyo, Menteri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno,
Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan, Chairman of Formula E
Jakarta-Indonesia Ahmad Sahroni,
dan Formula E Chief Championship
Officer and Co-Founder Alberto
Longo.

314. 04 BLT Gaji Rp 1 Juta Segera Cair, Neutral Detik
June Namamu Ada di Sini?
2022

Cara cek penerima BLT Gaji Rp 1 Juta.
Pencairan BLT gaji Rp 1 juta atau
Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022
akan segera dilakukan. BLT gaji Rp 1
juta ini nantinya akan diberikan
kepada 8,8 pekerja di seluruh
Indonesia yang berpenghasilan di
bawah Rp 3,5 juta per bulan. Dikutip
dari laman resmi Kemnaker, ada 6
syarat bagi penerima BLT gaji Rp 1
juta atau BSU 2022 yang harus
dipenuhi.

315. 04 Bamsoe Apresiasi Jakara e-Prix Positive Mpr Ri
June 2022 Sukses Digelar
2022

Bamsoet juga mengapresiasi
kesuksesan penyelenggaraan Jakarta
e-Prix 2022 dibawah kepemimpinan
Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan dan Chairman Organizing
Committee Jakarta e-Prix 2022
Ahmad Sahroni serta Steering
Committee Tinton Soeprapto, yang
telah membuat Indonesia semakin
dikenal di kancah event motorsport
dunia. Hal ini sangat sejalan dengan
visi dan misi IMI," ujar Bamsoet usai
menyaksikan Jakarta e-Prix 2022, di
JIE Circuit, Ancol, Jakarta, Sabtu
(4/6/22). Ketua MPR RI sekaligus
Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia
(IMI) Bambang Soesatyo turut
mendampingi Presiden Joko Widodo
melakukan Grid Walk dan membuka
Jakarta e-Prix 2022 (Formula E),
sekaligus mendampingi Bapak
Otomotif Indonesia Presiden Joko
Widodo menyerahkan trofi juara
Jakarta e-Prix 2022 kepada Mitc
Evans dari Jaguar Racing. Ketua DPR
RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III
DPR RI bidang Hukum, HAM, dan
Keamanan ini juga mengapresiasi
langkah panitia pelaksana Jakarta ePrix 2022 yang turut memberikan
kesempatan kepada lebih dari 260
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UMKM menjajakan produknya di
arena JIE Circuit.
316. 04 Nonton Formula E, Seru!
June
2022

Positive Okezone

317. 04 [Berita] Saksikan Formula E
Neutral Creacorridor.com
June Bareng Keluarga, Hary
2022 Tanoesoedibjo: Yang Nonton
Banyak Sekali - Creacorridor
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Formula E seri Jakarta telah selesai
digelar. Executive Chairman MNC
Group Hary Tanoesoedibjo
menghadiri Formula E yang
berlangsung di Jakarta International
Prix Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta
Utara, Sabtu (04/06/2022), bersama
denganLiliana Tanoesoedibjo dan
keluarganya. Di antaranya ketika di
sirkuit bersama dengan Presiden Joko
Widodo, Ketua MPR Bambang
Soesatyo, Menteri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno,
Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan, Chairman of Formula E
Jakarta-Indonesia Ahmad Sahroni,
dan Formula E Chief Championship
Officer & Co-Founder Alberto Longo.
"Ikut nonton Formula E. Ternyata
yang nonton banyak sekali," tulis
Hary.
Executive Chairman MNC Group Hary
Tanoesoedibjo menghadiri Formula E
yang berlangsung di Jakarta
International E-Prix Circuit (JIEC),
Ancol, Jakarta Utara, Sabtu
(04/06/2022) bersama dengan Liliana
Tanoesedibjo dan keluarganya.
Formula E Jakarta telah selesai
digelar, Sabtu (4/6/2022). Ajang yang
pertama kali dilaksanakan di Jakarta
tersebut berlangsung lancar dan
dihadiri banyak sekali penonton dari
berbagai kalangan. Dalam unggahan
di akun Instagram miliknya
@hary.tanoesoedibjo, Hary
memposting sejumlah foto termasuk
di sirkuit bersama dengan Presiden
Joko Widodo, Ketua MPR Bambang
Soesatyo, Menteri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno,
Gubernur DKI Jakarta Anies

Baswedan, Chairman of Formula E
Jakarta-Indonesia Ahmad Sahroni,
dan Formula E Chief Championship
Officer and Co-Founder Alberto
Longo.
318. 04 Presiden Jokowi Tiba di Sirkuit Neutral Jatimexplore.net
June Formula E Ancol
2022

Presiden Joko Widodo tiba di Sirkuit
Formula E Ancol sekitar pukul 14.15
WIB, Sabtu, 4 Juni 2022. Presiden
Jokowi kemudian kembali ke Royal
Box untuk menanti balapan Formula
E dimulai. Presiden disambut oleh
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo,
Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Sandiaga Uno, Gubernur DKI
Anies Baswedan, Chairman of
Formula E Jakarta-Indonesia Ahmad
Sahroni, dan Formula E Chief
Championship Officer & Co-Founder,
Alberto Longo. Sebelum gelaran
lomba dimulai, Presiden sempat
memasuki trek balapan untuk
menyaksikan kesiapan para
pembalap sebelum menuju garis
start.

319. 04 Politisi Ramai-ramai Nonton Positive Rmol Jatim
June Formula E, Pengamat: Sedang
2022 Melihat Peluang Anies di 2024

"(Mereka para politisi) sedang
melihat peluang, bahwa Anies layak
dipertimbangkan untuk keterusungan
2024," pungkasnya. Ajang balap
Jakarta E-Prix 2022 di Jakarta
International E-Prix Circuit (JIEC),
Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu
(4/6), berlangsung meriah dan
sukses. Bahkan sejumlah tokoh hadir
langsung untuk mendukung
terselenggaranya perhelatan level
internasional ini. Mulai dari Presiden
Joko Widodo, Ketua DPR RI Puan
Maharani, Ketua MPR RI sekaligus
Ketua IMI Bambang Soesatyo, hingga
para petinggi negara dan politisi turut
serta memeriahkan ajang balap yang
sempat tertunda akibat pandemi
tersebut.
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320. 04 Presiden Jokowi Didampingi
June Menpora Amali Saksikan
2022 Balapan Formula E

Neutral Goriau

Presiden Joko Widodo didampingi
Menteri Pemuda dan Olahraga
Republik Indonesia (Menpora RI)
menyaksikan balapan Formula E di
Ancol, Jakarta, Sabtu (4/6/2022).
Presiden tampak berdiskusi dalam
kesempatan tersebut. Selain
Menpora Amali, jajaran menteri
lainnya juga ikut tampak hadir.
Presiden Joko Widodo kemudian
menyerahkan piala ke Mitch.

321. 04 Menpora Amali Dampingi
Neutral Gosumbar
June Presiden Jokowi Yang
2022 Menyapa Pembalap Formula E

Presiden Joko Widodo menyaksikan
balapan Formula E di Ancol, Jakarta,
Sabtu (4/6/2022). Kepala Negara
Republik Indonesia yang didampingi
Menteri Pemuda dan Olahraga
(Menpora), Zainudin Amali sempat
turun ke lintasan sirkuit dan menyapa
para pebalap sebelum ajang itu
dimulai. Presiden tampak berdiskusi
dalam kesempatan tersebut. Selain
Menpora Amali, jajaran menteri
lainnya juga ikut tampak hadir.

322. 04 Ramai Politisi Nonton Formula Positive Harian Aceh
June E, Pengamat: Sedang Saksikan
2022 Keberhasilan Anies di Akhir
Periodenya

Salah satunya berhasil menggelar
ajang internasional seperti Formula E,
di samping prestasi-prestasi yang
lainnya. Menanggapi banyaknya
politisi yang hadir dalam acara yang
digagas Gubenur DKI Jakarta Anies
Baswedan itu, Direktur Eksekutif
Indoensia Political Opinion (IPO) Dedi
Kurnia Syah menilai, para politisi yang
hadir seperti sedang menyaksikan
keberhasilan Anies di akhir
periodenya sebagai Gubernur.
"Tentu, Anies semakin tinggi
posisinya sebagai Gubenur ibukota
(DKI Jakarta) yang ramai prestasi,"
kata Dedi kepada Kantor Berita
Politik RMOL di Jakarta, Sabtu (4/6).
Menurut pengamat politik jebolan
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini,
Anies saat ini tengah berada di
puncak kejayaannya, sebelum
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mengakhiri detik-detik pemerintahan
DKI Jakarta dengan sangat baik.
323. 04 Formula E Jakarta 2022
Positive Tangsel Pos
June Sukses, Penonton Membludak,
2022 Sirkuit Bersih Sepanjang Acara

Tempat sampah ini merupakan
sumbangan salah satu sponsor
Formula E Jakarta, Krisbow. Jakarta
Formula E dihadiri oleh Presiden
Jokowi, Kapolri Jenderal Listyo Sigit
Prabowo, Ketua DPR Puan Maharani,
Ketua MPR Bambang Soesatyo, dan
sejumlah menteri. Balap mobil listrik
Formuka E yang dihelat di Jakarta
International E-Prix Circuit, Ancol
pada hari ini, berlangsung sukses.
Event perdana di Asia Tenggara yang
diliput lebih dari 150 jurnalis
mancanegara itu, tak hanya sukses
menyedot pengunjung karena
seluruh tiketnya habis terjual, tetapi
juga bersih di sepanjang
penyelenggaraan.

324. 04 Apresiasi Penyelenggaraan
June Formula E, Jokowi: Ini Iven
2022 Masa Depan

Neutral Goriau

Presiden Joko Widodo alias Jokowi
mengapresiasi penyelenggaraan
balapan Formula E 2022 di Jakarta
International E-Prix Circuit (JEIC)
Ancol, Jakarta Utara, yang berjalan
dengan lancar dan baik. Dikutip dari
Kompas.com, menurut Jokowi iven
Formula E merupakan agenda masa
depan. Saya kira ini iven masa depan,
karena kita tahu nanti akan ada
pergeseran dari mobil yang sekarang
ke banyak nanti pemakai mobil
listrik," ujar Jokowi usai menyaksikan
balapan Formula E di Jakarta
International E-Prix Circuit (JIEC),
Jakarta Utara, Sabtu (4/6/2022) sore.
Nikel, smelter, industri lithium
baterai kemudian mobil listriknya,"
sambung Jokowi.

325. 04 Ketua Umum IMI Bamsoet
June Apresiasi Jakarta e-Prix 2022
2022 Sukses Digelar

Positive Global Investigasi News Bamsoet juga mengapresiasi
kesuksesan penyelenggaraan Jakarta
e-Prix 2022 dibawah kepemimpinan
Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan dan Chairman Organizing
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Committee Jakarta e-Prix 2022
Ahmad Sahroni serta Steering
Committee Tinton Soeprapto, yang
telah membuat Indonesia semakin
dikenal di kancah event motorsport
dunia. Hal ini sangat sejalan dengan
visi dan misi IMI," ujar Bamsoet usai
menyaksikan Jakarta e-Prix 2022, di
JIE Circuit, Ancol, Jakarta, Sabtu
(4/6/22). Mereka telah mencetak
sejarah sebagai pembalap pertama
yang berhasil naik podium setelah
menaklukan JIE Circuit," jelas
Bamsoet. Serta GT World Challenge
Asia pada 21-23 Oktober 2022 dan
World Superbike Indonesia Series
pada 11-13 November 2022, yang
keduanya akan dilaksanakan di
Pertamina Mandalika International
Street Circuit, di Lombok, Nusa
Tenggara Barat," pungkas Bamsoet.
326. 04 Hadir di Sirkuit Formula E,
June Hary Tanoesoedibjo: Yang
2022 Nonton Banyak

Neutral Idx Channel
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Executive Chairman MNC Group Hary
Tanoesoedibjo menghadiri Formula E
yang berlangsung di Jakarta
International E-Prix Circuit (JIEC),
Ancol, Jakarta Utara, Sabtu
(04/06/2022), bersama dengan
Liliana Tanoesedibjo dan
keluarganya. Formula E seri Jakarta
telah selesai digelar. Ajang yang
pertama kali dilaksanakan di Jakarta
tersebut berlangsung lancar dan
dihadiri banyak sekali penonton dari
berbagai kalangan. Dalam unggahan
di akun Instagram miliknya
@hary.tanoesoedibjo, Hary
memposting sejumlah foto termasuk
di sirkuit bersama dengan Presiden
Joko Widodo, Ketua MPR Bambang
Soesatyo, Menteri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno,
Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan, Chairman of Formula E
Jakarta-Indonesia Ahmad Sahroni,

dan Formula E Chief Championship
Officer & Co-Founder Alberto Longo.
327. 04 Sandi di Formula E: Takut
June Kualat ke Anies hingga Bikin
2022 Kaget Sahroni

Negative Detik

Menparekraf Sandiaga Uno ikut
menonton langsung perhelatan mobil
balap Formula E yang digelar di
Ancol, Jakarta Utara. Saat tiba,
Sandiaga langsung buru-buru
mencari keberadaan Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan. Sandiaga
tiba di akarta International E-Prix
Circuit sekitar pukul 13.08 WIB, Sabtu
(4/6/2022). Dengan kaus birunya itu,
sejumlah penonton langsung
mengajak Sandiaga selfie.

328. 04 Joko Widodo Disambut Hangat Positive Kabarxxi
June Oleh Gubernur Jakarta Di
2022 Formula-E, Anies: Selamat
datang Pak Presiden - Kabarxxi

"Selamat datang Pak Presiden
@jokowi di #JakartaEPrix," demikian
unggahan Anies, seperti dilihat, Sabtu
(4/6/2022). Anies mengunggah
penyambutan Jokowi lewat IG Story
akun Instagram pribadinya,
@aniesbaswedan. Kemudian
menyalami Sandiaga, Anies, baru
Sahroni. Adapun yang menyambut
Jokowi antara lain Ketua MPR
Bambang Soesatyo, Ketua Pelaksana
Jakarta E-Prix Ahmad Sahroni, hingga
Chief Competition Officer Formula E
(E-Prix) Co-Founder Formula E
Alberto Longo.

329. 04 Dampangi Jokowi, Menpora
June Saksikan Formula E
2022

Menteri Pemuda dan Olahraga
Republik Indonesia (Menpora RI)
Zainudin Amali mendampingi
Presiden Joko Widodo menyaksikan
balapan Formula E di Ancol, Jakarta,
Sabtu (4/6/2022). Ada juga Ketua
DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI
Bambang Soesatyo, Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan, Ketua
Pelaksana Formula E Ahmad Sahroni,
Co-Founder Formula E Alberto Longo,
dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit
Prabowo. Dalam ajang Formula E di
Ancol, Mitch Evans tampil sebagai
pemenang. Selain Menpora Amali,

Neutral Kompas
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jajaran menteri lainnya juga ikut
tampak hadir.
330. 04 Menpora Amali Dampingi
June Presiden Jokowi Saksikan
2022 Balapan Formula E

Neutral Gonews.co

Menteri Pemuda dan Olahraga
Republik Indonesia (Menpora RI),
Zainudin Amali mendampingi
Presiden Joko Widodo menyaksikan
balapan Formula E di Ancol, Jakarta,
Sabtu (4/6/2022). Presiden tampak
berdiskusi dalam kesempatan
tersebut. Presiden Joko Widodo
kemudian menyerahkan piala ke
Mitch. Kepala Negara sempat turun
ke lintasan sirkuit dan menyapa para
pebalap sebelum ajang itu dimulai.

331. 04 Bamsoet Apresiasi Jakarta eJune Prix 2022 Sukses Digelar |
2022 Suara Rakyat News

Positive Suara Rakyat Daerah

Bamsoet juga mengapresiasi
kesuksesan penyelenggaraan Jakarta
e-Prix 2022 dibawah kepemimpinan
Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan dan Chairman Organizing
Committee Jakarta e-Prix 2022
Ahmad Sahroni serta Steering
Committee Tinton Soeprapto, yang
telah membuat Indonesia semakin
dikenal di kancah event motorsport
dunia. Hal ini sangat sejalan dengan
visi dan misi IMI," ujar Bamsoet usai
menyaksikan Jakarta e-Prix 2022, di
JIE Circuit, Ancol, Jakarta, Sabtu
(4/6/22). Mereka telah mencetak
sejarah sebagai pembalap pertama
yang berhasil naik podium setelah
menaklukan JIE Circuit," jelas
Bamsoet. Serta GT World Challenge
Asia pada 21-23 Oktober 2022 dan
World Superbike Indonesia Series
pada 11-13 November 2022, yang
keduanya akan dilaksanakan di
Pertamina Mandalika International
Street Circuit, di Lombok, Nusa
Tenggara Barat," pungkas Bamsoet.

332. 04 Nonton Formula E, Seru!
June
2022

Positive Sindo News

Executive Chairman Hary
Tanoesoedibjo menghadiri Formula E
yang berlangsung di Jakarta
International E-Prix Circuit (JIEC),
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Ancol, Jakarta Utara, Sabtu
(04/06/2022), bersama dengan
Liliana Tanoesedibjo dan
keluarganya. Dalam unggahan di
akun Instagram miliknya
@hary.tanoesoedibjo, Hary
memposting sejumlah foto termasuk
di sirkuit bersama dengan Presiden
Joko Widodo, Ketua MPR Bambang
Soesatyo, Menteri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno,
Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan, Chairman of Formula E
Jakarta-Indonesia Ahmad Sahroni,
dan Formula E Chief Championship
Officer &. "Ikut nonton Formula E.
Ternyata yang nonton banyak sekali,"
tulis Hary. "Rame-rame nonton
Formula E di Ancol," ujar Hary. Pada
Formula E seri Jakarta, pembalap
Selandia Baru, Mitch Evans, tampil
sebagai yang tercepat mengungguli
Jean-Eric Vergne (DS Techeetah) dan
jagoan Rokit Venturi Racing, Edoardo
Mortara.
333. 04 Ketua MPR: Sukses Formula E Positive Onews.me
June Jakarta prestasi
2022 membanggakan
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7Ketua MPR Bambang Soesatyo
mengatakan bahwa kesuksesan
penyelenggaraan balap e-Prix 2022
(Formula E) di Jakarta, Sabtu,
merupakan prestasi yang
membanggakan bagi Indonesia.
"Sebuah prestasi yang
membanggakan mengingat untuk
kawasan Asia Tenggara, Indonesia
menjadi yang pertama
menyelenggarakan Formula E musim
2022," kata pria yang akrab disapa
Bamsoet, yang juga Ketua Ikatan
Motor Indonesia (IMI), Sabtu.. Apa
lagi, kata Bamsoet usai menyaksikan
Jakarta e-Prix 2022 di JIE Circuit,
Ancol, Jakarta, Formula E bukan
sekadar ajang balap, tapi juga
membawa pesan dan misi penting
bagi penduduk dunia untuk

mempercepat migrasi kendaraan
berbahan bakar minyak ke bermotor
listrik yang lebih ramah lingkungan.
"Apresiasi juga harus diberikan
kepada para pembalap Formula E
yang telah bekerja keras
menaklukkan JIE Circuit.
334. 04 Presiden Jokowi Tiba di Sirkuit Neutral Koranmakassar.com
June Formula E Ancol
2022

Presiden Joko Widodo tiba di Sirkuit
Formula E Ancol sekitar pukul 14.15
WIB, Sabtu, 4 Juni 2022. Presiden
Jokowi kemudian kembali ke Royal
Box untuk menanti balapan Formula
E dimulai. Presiden disambut oleh
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo,
Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Sandiaga Uno, Gubernur DKI
Anies Baswedan, Chairman of
Formula E Jakarta-Indonesia Ahmad
Sahroni, dan Formula E Chief
Championship Officer & Co-Founder,
Alberto Longo. Sebelum gelaran
lomba dimulai, Presiden sempat
memasuki trek balapan untuk
menyaksikan kesiapan para
pembalap sebelum menuju garis
start.

335. 04 Kapan BSU 2022 Rp 1 Juta
Neutral Tribun News Kaltim
June Cair? Inilah Cara Cek Penerima
2022 Pakai KTP dan Aktivasi
Rekening Himbara

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 Kemenaker.
Kemudian besaran BSU 2022 yang
akan disalurkan sebesar Rp 1 juta per
penerima. Jika membutuhkan
informasi lebih lanjut silakan hubungi
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Contact Center 175 atau email ke
care@bpjsketenagakerjaan.go.id.Acha Meski demikian, Kemnaker
belum memberi informasi yang lebih
detail tentang tanggal pencairan BSU
2022.
336. 04 Menpora Dampingi Presiden
June Jokowi Saksikan Balapan
2022 Formula E

Neutral Indo Times

Menteri Pemuda dan Olahraga
(Menpora) Zainudin Amali
mendampingi Presiden Joko Widodo
(Jokowi) menyaksikan balapan
Formula E di Ancol, Jakarta, Sabtu
(4/6). Presiden tampak berdiskusi
dalam kesempatan tersebut. Selain
Menpora, jajaran menteri lainnya
juga ikut tampak hadir. Presiden Joko
Widodo kemudian menyerahkan
piala ke Mitch.

337. 04 Presiden Jokowi Nonton
June Balapan Formula E
2022

Neutral Info Sulsel

Presiden Jokowi kemudian kembali
ke Royal Box untuk menanti balapan
Formula E dimulai. Presiden Joko
Widodo hadir menyaksikan balapan
formula E di sirkuit Ancol, Sabtu, 4
Juni 2022. Tiba pukul pukul 14.15
WIB, Presiden disambut oleh Ketua
MPR RI Bambang Soesatyo, Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sandiaga Uno, Gubernur DKI Anies
Baswedan, Chairman of Formula E
Jakarta-Indonesia Ahmad Sahroni,
dan Formula E Chief Championship
Officer & Co-Founder, Alberto Longo.
Sebelum gelaran lomba dimulai,
Presiden sempat memasuki trek
balapan untuk menyaksikan kesiapan
para pembalap sebelum menuju garis
start.

338. 04 Ramai Politisi Nonton Formula Positive Oposisi Cerdas
June E, Pengamat: Sedang Saksikan
2022 Keberhasilan Anies di Akhir
Periodenya
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Salah satunya berhasil menggelar
ajang internasional seperti Formula E,
di samping prestasi-prestasi yang
lainnya. Menanggapi banyaknya
politisi yang hadir dalam acara yang
digagas Gubenur DKI Jakarta Anies
Baswedan itu, Direktur Eksekutif
Indoensia Political Opinion (IPO) Dedi

Kurnia Syah menilai, para politisi yang
hadir seperti sedang menyaksikan
keberhasilan Anies di akhir
periodenya sebagai Gubernur.
"Tentu, Anies semakin tinggi
posisinya sebagai Gubenur ibukota
(DKI Jakarta) yang ramai prestasi,"
kata Dedi kepada Kantor Berita
Politik RMOL di Jakarta, Sabtu (4/6).
Menurut pengamat politik jebolan
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini,
Anies saat ini tengah berada di
puncak kejayaannya, sebelum
mengakhiri detik-detik pemerintahan
DKI Jakarta dengan sangat baik.
339. 04 Ketua MPR: Sukses Formula E Positive 24hour.id
June Jakarta prestasi
2022 membanggakan -
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7Ketua MPR Bambang Soesatyo
mengatakan bahwa kesuksesan
penyelenggaraan balap e-Prix 2022
(Formula E) di Jakarta, Sabtu,
merupakan prestasi yang
membanggakan bagi Indonesia.
"Sebuah prestasi yang
membanggakan mengingat untuk
kawasan Asia Tenggara, Indonesia
menjadi yang pertama
menyelenggarakan Formula E musim
2022," kata pria yang akrab disapa
Bamsoet, yang juga Ketua Ikatan
Motor Indonesia (IMI), Sabtu. Apa
lagi, kata Bamsoet usai menyaksikan
Jakarta e-Prix 2022 di JIE Circuit,
Ancol, Jakarta, Formula E bukan
sekadar ajang balap, tapi juga
membawa pesan dan misi penting
bagi penduduk dunia untuk
mempercepat migrasi kendaraan
berbahan bakar minyak ke bermotor
listrik yang lebih ramah lingkungan.
"Apresiasi juga harus diberikan
kepada para pembalap Formula E
yang telah bekerja keras
menaklukkan JIE Circuit.

340. 04 Ketua MPR: Sukses Formula E Positive Antara
June Jakarta prestasi
2022 membanggakan

Ketua MPR Bambang Soesatyo
mengatakan bahwa kesuksesan
penyelenggaraan balap e-Prix 2022
(Formula E) di Jakarta, Sabtu,
merupakan prestasi yang
membanggakan bagi Indonesia. Apa
lagi, kata Bamsoet usai menyaksikan
Jakarta e-Prix 2022 di JIE Circuit,
Ancol, Jakarta, Formula E bukan
sekadar ajang balap, tapi juga
membawa pesan dan misi penting
bagi penduduk dunia untuk
mempercepat migrasi kendaraan
berbahan bakar minyak ke bermotor
listrik yang lebih ramah lingkungan.
Hingga Sabtu pukul 13.00 WIB saja,
dilaporkan sebanyak 24.000
penonton Formula E sudah
diberangkatkan dari lokasi penukaran
tiket sekaligus kantong parkir
kendaraan di JIExpo Kemayoran
menuju lokasi balap di Jakarta
International e-Prix JIE Circuit.
Copyright ANTARA 2022 Tags formula
e jakarta e-prix 2022 bambang
soesatyo.

341. 04 Sukses Formula E Jakarta
June prestasi membanggakan
2022

- Ketua MPR Bambang Soesatyo
mengatakan bahwa kesuksesan
penyelenggaraan balap e-Prix 2022
(Formula E) di Jakarta, Sabtu,
merupakan prestasi yang
membanggakan bagi Indonesia.
"Sebuah prestasi yang
membanggakan mengingat untuk
kawasan Asia Tenggara, Indonesia
menjadi yang pertama
menyelenggarakan Formula E musim
2022," kata pria yang akrab disapa
Bamsoet, yang juga Ketua Ikatan
Motor Indonesia (IMI), Sabtu.. Apa
lagi, kata Bamsoet usai menyaksikan
Jakarta e-Prix 2022 di JIE Circuit,
Ancol, Jakarta, Formula E bukan
sekadar ajang balap, tapi juga
membawa pesan dan misi penting

Positive Juragananime.id
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bagi penduduk dunia untuk
mempercepat migrasi kendaraan
berbahan bakar minyak ke bermotor
listrik yang lebih ramah lingkungan.
"Apresiasi juga harus diberikan
kepada para pembalap Formula E
yang telah bekerja keras
menaklukkan JIE Circuit.
342. 04 Presiden Menyaksikan Balap
June Mobil Formula E
2022

Neutral Infopublik.id

343. 04 Ketua MPR: Sukses Formula E Positive Antara Megapolitan
June Jakarta prestasi yang
2022 membanggakan
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Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)
menyaksikan gelaran balapan mobil
bergengsi Formula E di Sirkuit
Formula E Ancol pada Sabtu
(4/6/2022). Dikutip dari laman
setkab.go.id menyebutkan, Presiden
disambut oleh Ketua MPR RI
Bambang Soesatyo, Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sandiaga Uno, Gubernur DKI Anies
Baswedan, Chairman of Formula E
Jakarta-Indonesia Ahmad Sahroni,
dan Formula E Chief Championship
Officer & Co-Founder, Alberto Longo.
Presiden Jokowi kemudian kembali
ke Royal Box untuk menanti balapan
Formula E dimulai. Sebelum gelaran
lomba dimulai, Presiden sempat
memasuki trek balapan untuk
menyaksikan kesiapan para
pembalap sebelum menuju garis
start.
Ketua MPR Bambang Soesatyo
mengatakan bahwa kesuksesan
penyelenggaraan balap e-Prix 2022
(Formula E) di Jakarta, Sabtu,
merupakan prestasi yang
membanggakan bagi Indonesia.
"Sebuah prestasi yang
membanggakan mengingat untuk
kawasan Asia Tenggara, Indonesia
menjadi yang pertama
menyelenggarakan Formula E musim
2022," kata pria yang akrab disapa
Bamsoet, yang juga Ketua Ikatan
Motor Indonesia (IMI), Sabtu. Apa

lagi, kata Bamsoet usai menyaksikan
Jakarta e-Prix 2022 di JIE Circuit,
Ancol, Jakarta, Formula E bukan
sekadar ajang balap, tapi juga
membawa pesan dan misi penting
bagi penduduk dunia untuk
mempercepat migrasi kendaraan
berbahan bakar minyak ke bermotor
listrik yang lebih ramah lingkungan.
"Apresiasi juga harus diberikan
kepada para pembalap Formula E
yang telah bekerja keras
menaklukkan JIE Circuit.
344. 04 Ketua Umum IMI Bamsoet
June Apresiasi Jakarta e-Prix 2022
2022 Sukses Digelar

Positive Teropong Senayan

Bamsoet juga mengapresiasi
kesuksesan penyelenggaraan Jakarta
e-Prix 2022 dibawah kepemimpinan
Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan dan Chairman Organizing
Committee Jakarta e-Prix 2022
Ahmad Sahroni serta Steering
Committee Tinton Soeprapto, yang
telah membuat Indonesia semakin
dikenal di kancah event motorsport
dunia. Hal ini sangat sejalan dengan
visi dan misi IMI," ujar Bamsoet usai
menyaksikan Jakarta e-Prix 2022, di
JIE Circuit, Ancol, Jakarta, Sabtu
(4/6/22). Mereka telah mencetak
sejarah sebagai pembalap pertama
yang berhasil naik podium setelah
menaklukan JIE Circuit," jelas
Bamsoet. Serta GT World Challenge
Asia pada 21-23 Oktober 2022 dan
World Superbike Indonesia Series
pada 11-13 November 2022, yang
keduanya akan dilaksanakan di
Pertamina Mandalika International
Street Circuit, di Lombok, Nusa
Tenggara Barat," pungkas Bamsoet.

345. 04 Bamsoet Sebut Sukses
June Formula E Jadi Prestasi
2022 Membanggakan

Positive Berita Satu

Ketua MPR, Bambang Soesatyo
mengatakan bahwa kesuksesan
penyelenggaraan balapan Formula E
di Jakarta, Sabtu (4/6/2022),
merupakan prestasi yang
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membanggakan bagi Indonesia.
"Sebuah prestasi yang
membanggakan mengingat untuk
kawasan Asia Tenggara, Indonesia
menjadi yang pertama
menyelenggarakan Formula E musim
2022," kata pria yang akrab disapa
Bamsoet itu yang juga Ketua Ikatan
Motor Indonesia (IMI). Apa lagi, kata
Bamsoet usai menyaksikan Jakarta ePrix 2022 di JIE Circuit, Ancol, Jakarta,
Formula E bukan sekadar ajang balap,
tapi juga membawa pesan dan misi
penting bagi penduduk dunia untuk
mempercepat migrasi kendaraan
berbahan bakar minyak ke bermotor
listrik yang lebih ramah lingkungan.
Bamsoet juga mengapresiasi langkah
panitia pelaksana Formula E Jakarta
2022 yang turut memberikan
kesempatan kepada lebih dari 260
UMKM menjajakan produknya di
arena JIE Circuit (Jakarta
International e-Prix Circuit).
346. 04 Presiden Jokowi dan Menpora Neutral Onews.me
June jadi saksi balapan Formula E
2022 Jakarta
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Selain Zainudin, menteri yang
mendampingi Presiden Jokowi adalah
Menteri Kesehatan Budi Gunadi
Sadikin, Menteri Investasi Bahlil
Lahadalia, Menteri ATR/BPN Sofyan
Djalil, Menaker Ida Fauziah dan
Menparekraf Sandiaga Uno. Namun
Zainudin dan para menteri tidak
mendampingi Presiden Jokowi saat
menyerahkan tropi kepada juara
Formula E seri kesembilan Mitch
Evans dari tim Jaguar TCS Racing. Menteri Pemuda dan Olahraga
Zainudin Amali mendampingi
Presiden Joko Widodo menyaksikan
balapan Formula E di Jakarta E-Prix
International Circuit (JIEC), Ancol,
Sabtu, dan menjadi saksi kelancaran
pelaksanaan kejuaraan ini. Jakarta
(ANTARA)

347. 04 Sukses Formula E Jakarta
June prestasi membanggakan
2022

Positive Andalan News

Ketua MPR Bambang Soesatyo
mengatakan bahwa kesuksesan
penyelenggaraan balap e-Prix 2022
(Formula E) di Jakarta, Sabtu,
merupakan prestasi yang
membanggakan bagi Indonesia.
"Sebuah prestasi yang
membanggakan mengingat untuk
kawasan Asia Tenggara, Indonesia
menjadi yang pertama
menyelenggarakan Formula E musim
2022," kata pria yang akrab disapa
Bamsoet, yang juga Ketua Ikatan
Motor Indonesia (IMI), Sabtu. Apa
lagi, kata Bamsoet usai menyaksikan
Jakarta e-Prix 2022 di JIE Circuit,
Ancol, Jakarta, Formula E bukan
sekadar ajang balap, tapi juga
membawa pesan dan misi penting
bagi penduduk dunia untuk
mempercepat migrasi kendaraan
berbahan bakar minyak ke bermotor
listrik yang lebih ramah lingkungan.
"Apresiasi juga harus diberikan
kepada para pembalap Formula E
yang telah bekerja keras
menaklukkan JIE Circuit.

348. 04 Formula E Jakarta Sukses,
June Ketua MPR: Prestasi
2022 Membanggakan - MEDIA
KALTIM

Positive Mediakaltim.com

Ketua MPR Bambang Soesatyo
mengatakan penyelenggaraan balap
Formula E di Jakarta pada Sabtu
(4/6/2022) sukses digelar. Usai ikut
menyaksikan Jakarta e-Prix 2022 di
JIE Circuit, Ancol, Jakarta, Bamsoet
yang juga Ketua Ikatan Motor
Indonesia (IMI) itu mengatakan
Formula E bukan sekadar ajang balap,
tapi juga membawa pesan dan misi
penting bagi penduduk dunia untuk
mempercepat migrasi kendaraan
berbahan bakar minyak ke bermotor
listrik yang lebih ramah lingkungan.
Selain itu politikus Golkar ini juga
mengapresiasi langkah panitia
pelaksana Jakarta e-Prix 2022 yang
turut memberikan kesempatan
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kepada lebih dari 260 UMKM
menjajakan produknya di arena JIE
Circuit (Jakarta International e-Prix
Circuit). Hingga Sabtu pukul 13.00
WIB saja, dilaporkan sebanyak 24.000
penonton Formula E sudah
diberangkatkan dari lokasi penukaran
tiket sekaligus kantong parkir
kendaraan di JIExpo Kemayoran
menuju lokadi balap di Jakarta
International e-Prix JIE Circuit.
349. 04 Bamsoet Apresiasi Jakarta eJune Prix 2022 Sukses Digelar
2022

Positive Jawamedianews.com

Bamsoet juga mengapresiasi
kesuksesan penyelenggaraan Jakarta
e-Prix 2022 dibawah kepemimpinan
Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan dan Chairman Organizing
Committee Jakarta e-Prix 2022
Ahmad Sahroni serta Steering
Committee Tinton Soeprapto, yang
telah membuat Indonesia semakin
dikenal di kancah event motorsport
dunia. Hal ini sangat sejalan dengan
visi dan misi IMI," ujar Bamsoet usai
menyaksikan Jakarta e-Prix 2022, di
JIE Circuit, Ancol, Jakarta, Sabtu
(4/6/22). Mereka telah mencetak
sejarah sebagai pembalap pertama
yang berhasil naik podium setelah
menaklukan JIE Circuit," jelas
Bamsoet. Serta GT World Challenge
Asia pada 21-23 Oktober 2022 dan
World Superbike Indonesia Series
pada 11-13 November 2022, yang
keduanya akan dilaksanakan di
Pertamina Mandalika International
Street Circuit, di Lombok, Nusa
Tenggara Barat," pungkas Bamsoet.

350. 04 Ketua MPR sebut sukses
June Formula E Jakarta prestasi
2022 membanggakan

Positive Antara Sumsel

Ketua MPR Bambang Soesatyo
mengatakan bahwa kesuksesan
penyelenggaraan balap e-Prix 2022
(Formula E) di Jakarta, Sabtu,
merupakan prestasi yang
membanggakan bagi Indonesia.
"Sebuah prestasi yang
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membanggakan mengingat untuk
kawasan Asia Tenggara, Indonesia
menjadi yang pertama
menyelenggarakan Formula E musim
2022," kata pria yang akrab disapa
Bamsoet, yang juga Ketua Ikatan
Motor Indonesia (IMI), Sabtu. Apa
lagi, kata Bamsoet usai menyaksikan
Jakarta e-Prix 2022 di JIE Circuit,
Ancol, Jakarta, Formula E bukan
sekadar ajang balap, tapi juga
membawa pesan dan misi penting
bagi penduduk dunia untuk
mempercepat migrasi kendaraan
berbahan bakar minyak ke bermotor
listrik yang lebih ramah lingkungan.
"Apresiasi juga harus diberikan
kepada para pembalap Formula E
yang telah bekerja keras
menaklukkan JIE Circuit.
351. 04 BP Jamsostek Dorong
June Kurikulum Jaminan Sosial
2022 Ketenagakerjaan

Positive Republika.id
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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. Sementara itu
Direktur Umum dan SDM BP
Jamsostek 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. 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.
352. 04 Ketua MPR: Sukses Formula E Positive Tvonenews
June Jakarta Jadi Prestasi
2022 Membanggakan

Jakarta,- Ketua MPR Bambang
Soesatyo mengatakan bahwa
kesuksesan penyelenggaraan balap ePrix 2022 ( Formula E ) di Jakarta,
Sabtu, merupakan prestasi yang
membanggakan bagi Indonesia.
"Sebuah prestasi yang
membanggakan mengingat untuk
kawasan Asia Tenggara, Indonesia
menjadi yang pertama
menyelenggarakan Formula E musim
2022," kata pria yang akrab disapa
Bamsoet itu yang juga Ketua Ikatan
Motor Indonesia (IMI). Apa lagi, kata
Bamsoet usai menyaksikan Jakarta ePrix 2022 di JIE Circuit, Ancol, Jakarta,
Formula E bukan sekadar ajang balap,
tapi juga membawa pesan dan misi
penting bagi penduduk dunia untuk
mempercepat migrasi kendaraan
berbahan bakar minyak ke bermotor
listrik yang lebih ramah lingkungan.
"Apresiasi juga harus diberikan
kepada para pembalap Formula E
yang telah bekerja keras menaklukan
JIE Circuit.

353. 04 Indonesia dan Arab Saudi
Positive Banten Raya
June Sepakat Percepat Penyelesaian
2022 Technical Arrangement SPSK

Untuk mengimplementasikan Sistem
Penempatan Satu Kanal (SPSK)
Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke
Arab Saudi. Pemerintah Indonesia
melalui Kementerian
Ketenagakerjaan mengusulkan
penambahan wilayah penempatan
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PMI kepada Pemerintah Arab Saudi
yang meliputi Mekah, Jeddah,
Riyadh, dan Madinah. Kemnaker juga
telah mengirimkan draf Technical
Arrangement (TA) SPSK dan telah
direspon oleh Pemerintah Arab Saudi
dengan melakukan penambahan
wilayah penempatan PMI. Hal itu
dikatakan Menaker Ida Fauziyah
ketika melakukan pertemuan dengan
Menteri Tenaga Kerja dan
Pembangunan Arab Saudi Ahmed AlRajhi secara virtual, Jumat, 3 Juni.
354. 04 Presiden Jokowi Bersama
Neutral Kontrastimes.com
June Ketua MPR RI Nonton Bareng
2022 Balapan di Sirkuit Formula E
Ancol
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Kedatangan Presiden Joko Widodo
tiba di Sirkuit Formula E Ancol sekitar
pukul 14.15 WIB, Sabtu, 4 Juni 2022,
disambut langsung Ketua MPR RI
Bambang Soesatyo, Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sandiaga Uno, Gubernur DKI Anies
Baswedan, Chairman of Formula E
Jakarta-Indonesia Ahmad Sahroni,
dan Formula E Chief Championship
Officer & Co-Founder, Alberto Longo.
Presiden Jokowi kemudian kembali
ke Royal Box untuk menanti balapan
Formula E dimulai. Sebelum gelaran
lomba dimulai, Presiden sempat
memasuki trek balapan untuk
menyaksikan kesiapan para
pembalap sebelum menuju garis
start. Tampak hadir Ketua MPR RI
Bambang Soesatyo, Ketua DPR RI
Puan Maharani, Menteri Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno,
Menteri Pemuda dan Olah Raga
Zainudin Amali, Menteri Kesehatan
Budi Gunadi Sadikin, Menteri
Investasi/Kepala BKPM Bahlil
Lahadalia, Menteri ATR/Kepala BPN
Sofyan Djalil, Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah,
Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dan
Gubernur DKI Anies Baswedan.

355. 04 Ketua MPR: Sukses Formula E Positive Cara Pandang
June Jakarta Jadi Prestasi
2022 Membanggakan

CARAPANDANG- Ketua MPR
Bambang Soesatyo mengatakan
bahwa kesuksesan penyelenggaraan
balap e-Prix 2022 (Formula E) di
Jakarta, Sabtu, merupakan prestasi
yang membanggakan bagi Indonesia.
"Sebuah prestasi yang
membanggakan mengingat untuk
kawasan Asia Tenggara, Indonesia
menjadi yang pertama
menyelenggarakan Formula E musim
2022," kata pria yang akrab disapa
Bamsoet itu yang juga Ketua Ikatan
Motor Indonesia (IMI). Apa lagi, kata
Bamsoet usai menyaksikan Jakarta ePrix 2022 di JIE Circuit, Ancol, Jakarta,
Formula E bukan sekadar ajang balap,
tapi juga membawa pesan dan misi
penting bagi penduduk dunia untuk
mempercepat migrasi kendaraan
berbahan bakar minyak ke bermotor
listrik yang lebih ramah lingkungan.
"Apresiasi juga harus diberikan
kepada para pembalap Formula E
yang telah bekerja keras menaklukan
JIE Circuit.

356. 04 Hustler menyerang sampai
June tidak ada sampanye
2022

Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan mempersembahkan ajang
Formula E ini kepada Ibu Pertiwi.
Pejabat yang hadir antara lain
Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif, Sandiaga Uno, Menteri
Pemuda dan Olahraga, Zainudin
Amali, Menteri Kesehatan, Budi
Gunadi Sadikin, Kapolri, Jenderal
Listyo Sigit Prabowo, Menteri Sumber
Daya HAM Ida Fauziah dan Menteri
ATR/BPN Sofyan Djalil kepada
Presiden DPR Puan Maharani. "Ya
alhamdulillah semua berjalan lancar
dan lancar," kata Jokowi kepada
wartawan di sirkuit Formula E,
kawasan Ancol, Jakarta Utara, Sabtu
(4/6/2022). Jokowi berharap kegiatan

Neutral Infosedia.com
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tersebut menjadi awal pengenalan
masyarakat terhadap mobil listrik.
357. 04 Presiden Jokowi dan Jajaran Neutral Terkini.id
June Kabinet Hingga Ketum Parpol
2022 Hadir di Race Formula E
Jakarta

Selain Presiden RI Joko Widodo
(Jokowi), sejumlah jajaran kabinet
dan pimpinan lembaga legislatif
maupun ketua umum partai politik
hadir, dalam perhelatan balap mobil
listrik Formula E di sirkuit Ancol,
Jakarta Utara, Sabtu, 4 Juni 2022. Ia
tiba bersama Menteri Tenaga Kerja
(Menaker) Ida Fauziyah pukul 13.47
WIB ikut hadir menonton langsung
balapan mobil listrik Formula E
Jakarta. Kapolri Jenderal Listyo Sigit
juga tiba untuk menyaksikan Formula
E. Dia didampingi Kapolda Metro Jaya
Irjen Fadil Imran. Dilansir dari
Okezone, dari jajaran Kementerian,
hadir Menparekraf Sandiaga Uno,
Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri
Olahraga Zainuddin Amali, Menteri
BPN Sofyan Djalil, dan sejumlah
jajaran Menteri lainnya yang masuk
ke ruang VVIP tidak melewati akses
dimana para jurnalis berkumpul
mengambil foto dan video.

358. 04 Sukses Gelaran Jakarta e-Prix Positive Global Investigasi News
June 2022, Ketua Umum IMI
2022 Bamsoet Dorong Percepatan
Migrasi Kendaraan Berbahan
Bakar BBM ke Kendaraan
Listrik

Keberhasilan tersebut menunjukan
bahwa Indonesia siap menggelar
berbagai kejuaraan balap
Internasional," ujar Bamsoet usai
menyaksikan Jakarta e-Prix 2022, di
JIE Circuit, Ancol, Jakarta, Sabtu
(4/6/22). JAKARTA- Ketua MPR RI
sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor
Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo
mengapresiasi pelaksanaan Jakarta ePrix 2022 (Formula E), di Jakarta
International e-Prix Circuit, berjalan
aman dan lancar. Tidak ada satupun
masalah timbul selama perhelatan
Jakarta e-Prix 2022 yang dihadiri
Bapak Otomotif Indonesia Presiden
Joko Widodo berlangsung.
"Alhamdulillah, Jakarta e-Prix 2022
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berlangsung mulus tanpa ada kendala
apapun.
359. 05 Presiden Jokowi dan Menpora Neutral Antara
June jadi saksi balapan Formula E
2022 Jakarta

Selain Zainudin, menteri yang
mendampingi Presiden Jokowi adalah
Menteri Kesehatan Budi Gunadi
Sadikin, Menteri Investasi Bahlil
Lahadalia, Menteri ATR/BPN Sofyan
Djalil, Menaker Ida Fauziah dan
Menparekraf Sandiaga Uno. Namun
Zainudin dan para menteri tidak
mendampingi Presiden Jokowi saat
menyerahkan tropi kepada juara
Formula E seri kesembilan Mitch
Evans dari tim Jaguar TCS Racing.
Menteri Pemuda dan Olahraga
Zainudin Amali mendampingi
Presiden Joko Widodo menyaksikan
balapan Formula E di Jakarta E-Prix
International Circuit (JIEC), Ancol,
Sabtu, dan menjadi saksi kelancaran
pelaksanaan kejuaraan ini. Hadir juga
Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua
MPR RI Bambang Soesatyo, Gubernur
DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua
Pelaksana Formula E Ahmad Sahroni,
Co-Founder Formula E Alberto Longo,
serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit
Prabowo.

360. 05 Formula E Jakarta Sukses,
June Ketua MPR: Jadi Prestasi
2022 Membanggakan

Ketua MPR Bambang Soesatyo
mengatakan penyelenggaraan balap
Formula E di Jakarta pada Sabtu
(4/6/2022) sukses digelar. Usai ikut
menyaksikan Jakarta e-Prix 2022 di
JIE Circuit, Ancol, Jakarta, Bamsoet
yang juga Ketua Ikatan Motor
Indonesia (IMI) itu mengatakan
Formula E bukan sekadar ajang balap,
tapi juga membawa pesan dan misi
penting bagi penduduk dunia untuk
mempercepat migrasi kendaraan
berbahan bakar minyak ke bermotor
listrik yang lebih ramah lingkungan.
Selain itu politikus Golkar ini juga
mengapresiasi langkah panitia

Positive Suara.com
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pelaksana Jakarta e-Prix 2022 yang
turut memberikan kesempatan
kepada lebih dari 260 UMKM
menjajakan produknya di arena JIE
Circuit (Jakarta International e-Prix
Circuit). Hingga Sabtu pukul 13.00
WIB saja, dilaporkan sebanyak 24.000
penonton Formula E sudah
diberangkatkan dari lokasi penukaran
tiket sekaligus kantong parkir
kendaraan di JIExpo Kemayoran
menuju lokadi balap di Jakarta
International e-Prix JIE Circuit.
361. 05 Jasa Raharja Buka Lowongan Neutral Nusa Daily
June Kerja Buat Banyak Lulusan, Ini
2022 Syarat dan Cara Daftarnya

PT Jasa Raharja (Persero) membuka
lowongan kerja bagi lulusan
SMA/SMK, D3, dan S1. Lowongan
kerja yang dibuka adalah program
magang LBJR (Langkah Bakti Jasa
Raharja). Jasa Raharja adalah Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) yang
bergerak di bidang asuransi sosial.
Saat ini, Jasa Raharja membuka
kesempatan program magang untuk
posisi Petugas Administrasi Bidang
Human Capital untuk 1 formasi,
untuk masing-masing kantor cabang.

362. 05 Menpora Amali Juga Ikut
June Nonton Formula E Jakarta
2022 Bareng Jokowi

Sebelum balapan dimulai, Jokowi
ditemani beberapa menteri termasuk
Menpora Zainudin Amali menyapa
para pebalap yang berada di lintasan
sirkuit. Untuk menopang
penyelenggaraan tersebut, ada 31
sponsor yang mendukung dan
tentunya restu dari Jokowi sebagai
kepala negara. Jokowi pun ikut
menonton serta membuka balapan EPrix perdana di Indonesia. Selain
Menpora Amali, jajaran menteri
lainnya juga ikut tampak hadir.

Neutral Detik

363. 05 Info Lengkap BLT Subsidi Upah Neutral Waspada
June Rp1 Juta, Kapan Cair?
2022
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Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan
Dita Indah Sari mengatakan, BLT Rp1
juta atau Bantuan Subsidi Upah (BSU)
2022 saat ini masih dalam
penyusunan regulasi. Pencairan BLT

Subsidi Gaji sebesar Rp1 juta masih
dalam proses. BLT subsidi gaji
sebesar Rp1 juta cair untuk diberikan
kepada 8,8 juta pekerja. Berikut info
lengkap BLT subsidi gaji yang
dirangkum di Jakarta, Minggu
(5/6/2022).
364. 05 Menpora Amali Ikut Dampingi Neutral Mnews.id
June Presiden Jokowi Saksikan
2022 Balapan Formula E | Berita
Magelang Hari Ini

Jakarta MNews.id- Menteri Pemuda
dan Olahraga Republik Indonesia
(Menpora RI) Zainudin Amali
mendampingi Presiden Joko Widodo
menyaksikan balapan Formula E di
Ancol, Jakarta, Sabtu (4/6). Presiden
tampak berdiskusi dalam kesempatan
tersebut. Presiden Joko Widodo
kemudian menyerahkan piala ke
Mitch. Kepala Negara sempat turun
ke lintasan sirkuit dan menyapa para
pebalap sebelum ajang itu dimulai.

365. 05 Presiden Jokowi Nilai Formula Positive Mnews.id
June E sebagai Ajang dan Tontonan
2022 yang Makin Digemari di Masa
Depan | Berita Magelang Hari
Ini

Jakarta MNews.id- : Presiden Joko
Widodo (Jokowi) bersyukur balapan
Formula E di Ancol, Jakarta berjalan
dengan baik. Saya kira ini event masa
depan karena kita tahu nanti akan
ada pergeseran dari mobil yang
sekarang ke banyak nanti pemakai
mobil listrik, sehingga ini menjadi
sebuah tontonan yang ke depan
menurut saya akan makin digemari,"
kata Presiden dalam keterangannya
selepas acara, Sabtu (4/6). Presiden
memiliki pandangan bahwa Formula
E bagus untuk Indonesia, terutama
karena ke depannya Indonesia akan
membangun ekosistem kendaraan
listrik. Semua akan menuju ke ramah
lingkungan," ujar Presiden.

366. 05 Bamsoet: Sukses Formula E di Positive Inilah
June Jakarta jadi Prestasi
2022 Membanggakan

Ketua MPR yang juga Ketua Ikatan
Motor Indonesia (IMI), Bambang
Soesatyo mengatakan bahwa
kesuksesan penyelenggaraan ajang
balap Jakarta E-Prix 2022 (Formula E)
di Jakarta, Sabtu (4/6/2022),
merupakan prestasi yang
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membanggakan bagi Indonesia.
"Sebuah prestasi yang
membanggakan mengingat untuk
kawasan Asia Tenggara, Indonesia
menjadi yang pertama
menyelenggarakan Formula E musim
2022," ujar pria yang akrab disapa
Bamsoet itu usai menyaksikan Jakarta
E-Prix 2022 di Jakarta International EPrix Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta. Apa
lagi, menurut Bamsoet, Formula E
bukan sekadar ajang balap, tapi juga
membawa pesan dan misi penting
bagi penduduk dunia untuk
mempercepat migrasi kendaraan
berbahan bakar minyak ke bermotor
listrik yang lebih ramah lingkungan.
Bamsoet juga mengapresiasi langkah
panitia pelaksana Jakarta E-Prix 2022
yang turut memberikan kesempatan
kepada lebih dari 260 UMKM
menjajakan produknya di arena JIEC.
367. 05 Menpora Amali Dampingi
June Presiden Jokowi Saksikan
2022 Balapan Formula E

Neutral Tinta Hijau

Sebelum ajang perhelatan ini dimulai
Presiden Jokowi sempat turun ke
lintasan sirkuit kemudian menyapa
para pembalap dan berdiskusi, Lagu
kebangsaan Indonesia Raya pun
berkumandang di arena sirkuit.
Menteri Pemuda dan Olahraga
Republik Indonesia (Menpora RI)
Zainudin Amali mendampingi
Presiden Joko Widodo saat
menyaksikan balapan Formula E di
Ancol, Jakarta, pada Sabtu 4 Juni
2022. Presiden Joko Widodo pun
kemudian menyerahkan piala ke
Mitch. en Joko Widodo menyaksikan
balapan Formula E di Ancol, Jakarta /.
SUBANG, TINTAHIJAU.

368. 05 4 Fakta BLT Subsidi Gaji Cair,
June Pastikan Rekening Sudah
2022 Aktivasi dan Dapat Notifikasi

Neutral Okezone

Pencairan BLT Subsidi Gaji sebesar
Rp1 juta masih dalam proses.
Pencairan BLT Subsidi Gaji sebesar
Rp1 juta masih dalam proses. Sebagai
contoh: Upah minimum Kabupaten
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Karawang sebesar Rp4.798.312
dibulatkan menjadi Rp4.800.000.
Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan
Level 4 yang ditetapkan pemerintah.
2. Aktivasi Rekening Himbara Bagi
yang Belum Punya.
369. 05 Usai Nonton Formula E
Positive Voi
June Jakarta, Bambang Soesatyo:
2022 Kendaraan Listrik Bisa Kurangi
Beban Negara untuk Subsidi
BBM

Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum
Ikatan Motor Indonesia (IMI)
Bambang Soesatyo mengapresiasi
pelaksanaan Jakarta E-Prix 2022
(Formula E), di Jakarta International
e-Prix Circuit, berjalan aman dan
lancar. Tidak ada satupun masalah
timbul selama perhelatan Jakarta ePrix 2022 yang dihadiri Bapak
Otomotif Indonesia Presiden Joko
Widodo berlangsung. "Alhamdulillah,
Jakarta e-Prix 2022 berlangsung
mulus tanpa ada kendala apapun.
Keberhasilan tersebut menunjukan
bahwa Indonesia siap menggelar
berbagai kejuaraan balap
Internasional," ujar Bamsoet usai
menyaksikan Jakarta e-Prix 2022, di
JIE Circuit, Ancol, Jakarta, Sabtu
(4/6/22).

370. 05 Jakarta e-Prix 2022: Ketua
Neutral Mina News
June MPR Dorong Percepatan
2022 Migrasi Kendaraan Berbahan
Bakar BBM ke Listrik

Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum
Ikatan Motor Indonesia (IMI)
Bambang Soesatyo mengapresiasi
pelaksanaan Jakarta e-Prix 2022
(Formula E), di Jakarta International
e-Prix Circuit, berjalan aman dan
lancar. Dalam road map
pengembangan kendaraan bermotor
listrik berbasis baterai yang disusun
Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral, potensi sepeda motor
listrik pada tahun 2030 diproyeksikan
mencapai 13 juta unit, sedangkan
mobil listrik mencapai 2,2 juta unit,"
kata Bamsoet usai menyaksikan
Jakarta e-Prix 2022, di JIE Circuit,
Ancol, Jakarta, Sabtu (4/6).
Menurutnya, tidak ada satupun
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masalah timbul selama perhelatan
Jakarta e-Prix 2022 yang dihadiri
Bapak Otomotif Indonesia Presiden
Joko Widodo berlangsung.
"Alhamdulillah, Jakarta e-Prix 2022
berlangsung mulus tanpa ada kendala
apapun.
371. 05 Jakarta E-Prix Mendorong
June Ekosistem Kendaraan Listrik
2022

Positive Kompas.id

Sirkuit Internasional Jakarta E-Prix
(JIEC) juga diharap produktif dan bisa
sering menjadi lokasi even serupa.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Sandiaga Uno, Ketua MPR
Bambang Soesatyo yang juga Ketua
Umum Ikatan Motor Indonesia, Chief
Championship Officer Formula E
Alberto Longo, dan Ketua
Penyelenggara Jakarta E-Prix 2022
Ahmad Sahroni, serta Gubernur DKI
Anies Baswedan menyambut.
Balapan Formula E diharap menjadi
pendorong ekosistem kendaraan
listrik di Indonesia. Harapan ini
disampaikan Presiden Joko Widodo
seusai menonton balap Formula E,
Sabtu (4/6/2022) sore.

372. 05 Pembalap Selandia Baru Juara Positive Serambi Indonesia
June Formula E Jakarta
2022

Pergerakan agresif pembalap
berpaspor Selandia Baru, ini berhasil
menumbangkan dominasi duo DS
Techeetah, Jean Eric Vergne dan
Antonio Felix da Costa. Mitch Evans
mampu menunjukkan taji dalam seri
perdana Formula E Jakarta 2022 di
Jakarta International e-Prix Circuit,
Ancol, Sabtu (4/6/2022). Di Formula E
2022, penampilan Mitch Evans
terbilang moncer. Mitch Evans sendiri
sudah berhasil meraih tiga kali juara
termasuk di Formula E Jakarta 2022.

373. 05 Indonesia Siap Terapkan Hak Positive Infopublik.id
June Dasar dan K3 di Tempat Kerja
2022

Direktur Jenderal Pembinaan
Pengawasan dan Ketenagakerjaan
dan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (Binwasnaker dan K3)
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker), Haiyani Rumondang,
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menegaskan Pemerintah Indonesia
dalam sidang International Labour
Conference (ILC) ke-110, khususnya
pada General Affairs Committee,
sudah memberikan kontribusi yang
besar dalam menerapkan prinsip dan
hak-hak dasar di tempat kerja, serta
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3). "Pemerintah Indonesia siap
untuk menerapkan prinsip dan hakhak di tempat kerja, serta K3 sebagai
tambahan baru," kata Dirjen Haiyani
Rumondang, ketika memberikan
Closing Statement pada Forum
General Affairs Committee pada ILC
ke-110 secara virtual. Tapi dalam hal
itu, lanjut Haiyani, Pemerintah
Indonesia secara khusus telah
memberikan posisinya sejak awal
bahwa terminologi yang digunakan
adalah working environment
(lingkungan kerja). "Saya kira, secara
teknis itu merujuk pada terminologi
yang diberikan kepada Indonesia
bersama dengan negara lain,"
ujarnya.
374. 05 Formula E Jakarta Sukses,
June Ketua MPR: Jadi Prestasi
2022 Membanggakan

Positive Harian Aceh
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Usai ikut menyaksikan Jakarta e-Prix
2022 di JIE Circuit, Ancol, Jakarta,
Bamsoet yang juga Ketua Ikatan
Motor Indonesia (IMI) itu
mengatakan Formula E bukan
sekadar ajang balap, tapi juga
membawa pesan dan misi penting
bagi penduduk dunia untuk
mempercepat migrasi kendaraan
berbahan bakar minyak ke bermotor
listrik yang lebih ramah lingkungan.
Selain itu politikus Golkar ini juga
mengapresiasi langkah panitia
pelaksana Jakarta e-Prix 2022 yang
turut memberikan kesempatan
kepada lebih dari 260 UMKM
menjajakan produknya di arena JIE
Circuit (Jakarta International e-Prix
Circuit). Hingga Sabtu pukul 13.00

WIB saja, dilaporkan sebanyak 24.000
penonton Formula E sudah
diberangkatkan dari lokasi penukaran
tiket sekaligus kantong parkir
kendaraan di JIExpo Kemayoran
menuju lokadi balap di Jakarta
International e-Prix JIE Circuit.
Bamsoet juga turut mendampingi
Presiden Joko Widodo melakukan
Grid Walk dan membuka Jakarta ePrix 2022 dan menyerahkan trofi
juara kepada Mitc Evans dari Jaguar
Racing.
375. 05 Ketua MPR: Sukses Formula E Positive Antara Kaltim
June Jakarta prestasi
2022 membanggakan

Ketua MPR Bambang Soesatyo
mengatakan bahwa kesuksesan
penyelenggaraan balap e-Prix 2022
(Formula E) di Jakarta, Sabtu,
merupakan prestasi yang
membanggakan bagi Indonesia.
"Sebuah prestasi yang
membanggakan mengingat untuk
kawasan Asia Tenggara, Indonesia
menjadi yang pertama
menyelenggarakan Formula E musim
2022," kata pria yang akrab disapa
Bamsoet, yang juga Ketua Ikatan
Motor Indonesia (IMI), Sabtu. Apa
lagi, kata Bamsoet usai menyaksikan
Jakarta e-Prix 2022 di JIE Circuit,
Ancol, Jakarta, Formula E bukan
sekadar ajang balap, tapi juga
membawa pesan dan misi penting
bagi penduduk dunia untuk
mempercepat migrasi kendaraan
berbahan bakar minyak ke bermotor
listrik yang lebih ramah lingkungan.
"Apresiasi juga harus diberikan
kepada para pembalap Formula E
yang telah bekerja keras
menaklukkan JIE Circuit.

376. 05 Bamsoet: Kesuksesan Formula Positive Konfrotasi.co
June E Prestasi Membanggakan
2022

Ketua MPR Bambang Soesatyo
mengatakan bahwa kesuksesan
penyelenggaraan balap e-Prix 2022
(Formula E) di Jakarta, Sabtu,
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merupakan prestasi yang
membanggakan bagi Indonesia.
"Sebuah prestasi yang
membanggakan mengingat untuk
kawasan Asia Tenggara, Indonesia
menjadi yang pertama
menyelenggarakan Formula E musim
2022," kata pria yang akrab disapa
Bamsoet, yang juga Ketua Ikatan
Motor Indonesia (IMI), Sabtu. Apa
lagi, kata Bamsoet usai menyaksikan
Jakarta e-Prix 2022 di JIE Circuit,
Ancol, Jakarta, Formula E bukan
sekadar ajang balap, tapi juga
membawa pesan dan misi penting
bagi penduduk dunia untuk
mempercepat migrasi kendaraan
berbahan bakar minyak ke bermotor
listrik yang lebih ramah lingkungan.
Bamsoet juga mengapresiasi langkah
panitia pelaksana Jakarta e-Prix 2022
yang turut memberikan kesempatan
kepada lebih dari 260 UMKM
menjajakan produknya di arena JIE
Circuit (Jakarta International e-Prix
Circuit).
377. 05 Lowongan Kerja Analis
Positive Genpi.co
June Kesehatan di Rumah Sakit
2022 Husada, Cek! - GenPI.co JATIM

Melansir dari akun Instagram milik
Kemnaker, Rumah Sakit Husada
membuka lowongan untuk posisi
Analis Kesehatan. GenPI.co Jawa
Timur- Lowongan kerja Rumah Sakit
Husada. Rumah sakit yang memiliki
jaringan se-Indonesia ini memberi
kesempatan berkarir. RS Husada
dahulu bernama Jang Seng Ie yang
didirikan pada tanggal 28 Desember
1924.

378. 05 5 Fakta Formula E Jakarta:
Neutral Detik
June Serangan Calo hingga Tak Ada
2022 Sampanye

Berikut fakta-fakta selama gelaran
Formula E. Calo Berkeliaran. Calo
tiket Formula E berkeliaran di
kawasan Ancol, Jakarta Utara. Ada
sejumlah orang yang diamankan
karena terbukti menjadi calo
pembelian tiket Formula E. Polisi
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belum memerinci jumlah pelaku yang
sudah diamankan pihaknya. Tak Ada
Sampanye.
379. 05 Presiden Jokowi didampingi
June Menpora saksi balapan
2022 Formula E

Neutral Antara Mataram

380. 05 Dampingi Presiden Jokowi,
Neutral Dinamikasultra.com
June Menpora Jadi Saksi
2022 Pelaksanaan Balapan Formula
E di Jakarta
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Selain Zainudin, menteri yang
mendampingi Presiden Jokowi adalah
Menteri Kesehatan Budi Gunadi
Sadikin, Menteri Investasi Bahlil
Lahadalia, Menteri ATR/BPN Sofyan
Djalil, Menaker Ida Fauziah dan
Menparekraf Sandiaga Uno. Namun
Zainudin dan para menteri tidak
mendampingi Presiden Jokowi saat
menyerahkan tropi kepada juara
Formula E seri kesembilan Mitch
Evans dari tim Jaguar TCS Racing.
Menteri Pemuda dan Olahraga
Zainudin Amali mendampingi
Presiden Joko Widodo menyaksikan
balapan Formula E di Jakarta E-Prix
International Circuit (JIEC), Ancol,
Sabtu, dan menjadi saksi kelancaran
pelaksanaan kejuaraan ini. Hadir juga
Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua
MPR RI Bambang Soesatyo, Gubernur
DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua
Pelaksana Formula E Ahmad Sahroni,
Co-Founder Formula E Alberto Longo,
serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit
Prabowo.
Selain Zainudin, menteri yang
mendampingi Presiden Jokowi adalah
Menteri Kesehatan Budi Gunadi
Sadikin, Menteri Investasi Bahlil
Lahadalia, Menteri ATR/BPN Sofyan
Djalil, Menaker Ida Fauziah dan
Menparekraf Sandiaga Uno. Namun
Zainudin dan para menteri tidak
mendampingi Presiden Jokowi saat
menyerahkan tropi kepada juara
Formula E seri kesembilan Mitch
Evans dari tim Jaguar TCS Racing.
DINAMIKASULTRA.COM, JAKARTAMenteri Pemuda dan Olahraga
Zainudin Amali mendampingi

Presiden Joko Widodo menyaksikan
balapan Formula E di Jakarta E-Prix
International Circuit (JIEC), Ancol,
Sabtu, dan menjadi saksi kelancaran
pelaksanaan kejuaraan ini. Hadir juga
Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua
MPR RI Bambang Soesatyo, Gubernur
DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua
Pelaksana Formula E Ahmad Sahroni,
Co-Founder Formula E Alberto Longo,
serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit
Prabowo.
381. 05 Segera Login
Positive Pikiran Rakyat Depok
June bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id,
2022 Pekerja Bisa Dapat BLT Subsidi
Gaji Rp1 Juta dengan Cara Ini

Segera login ke
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk
cek nama penerima BLT subsidi gaji
2022 yang dikabarkan akan segera
cair. Dengan login ke
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id,
kalangan pekerja berkesempatan
untuk mendapatkan BLT subsidi gaji
atau juga biasa disebut BSU 2022
sebesar Rp1 juta. Berdasarkan
penyaluran tahun lalu, pekerja bisa
login ke
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id
dengan cara dan langkah yang akan
diterangkan di dalam artikel ini.
Sebab, meski belum cair, tidak ada
salahnya jika pekerja memahami
terlebih dulu cara cek penerima BLT
subsidi gaji Rp1 juta atau BSU 2022
lewat bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) menyatakan bahwa
pihaknya masih mempersiapkan
sejumlah tahapan sebelum
menyalurkan BSU 2022.

382. 05 Bamsoet Apresiasi Gelaran
June Jakarta e-Prix 2022 Berjalan
2022 Sukses

Bamsoet sekaligus mendampingi
Bapak Otomotif Indonesia Presiden
Joko Widodo menyerahkan trofi juara
Jakarta e-Prix 2022 kepada Mitc
Evans dari Jaguar Racing. Bamsoet
juga mengapresiasi kesuksesan
penyelenggaraan Jakarta e-Prix 2022

Positive Metro Banten
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dibawah kepemimpinan Gubernur
DKI Jakarta Anies Baswedan dan
Chairman Organizing Committee
Jakarta e-Prix 2022 Ahmad Sahroni
serta Steering Committee Tinton
Soeprapto, yang telah membuat
Indonesia semakin dikenal di kancah
event motorsport dunia. "Sebuah
prestasi yang membanggakan,
mengingat untuk kawasan Asia
Tenggara, Indonesia menjadi yang
pertama menyelenggarakan Formula
E musim 2022." ujar Bamsoet usai
menyaksikan Jakarta e-Prix 2022, di
JIE Circuit, Ancol, Jakarta, Sabtu
(4/6/22). Ucap Bamsoet.
383. 05 BSU 2022 Segera Cair, Daftar Positive Pikiran Rakyat Depok
June dan Cek Penerima BLT Subsidi
2022 Gaji Rp1 Juta dari Kemnaker

BSU 2022 segera cair, silahkan daftar
dan cek penerima BLT Subsidi Gaji
Rp1 Juta dari Kemensos dengan
informasi yang tersedia di artikel ini.
Bagi pekerja yang merasa telah
memenuhi syarat, bisa cek BSU 2022
melalui link resmi dari Kemnaker agar
BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta cair.
Sebagaimana dikutip oleh
Pikiranrakyat-Depok.com dari
website
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id,
berikut cara daftar dan cek penerima
BLT subsidi gaji Rp1 juta dari
Kemnaker. Cara daftar dan cek
penerima BLT subsidi gaji Rp1 juta
dari Kemnaker:.

384. 05 Dampingi Presiden Jokowi,
June Menpora jadi saksi balapan
2022 Formula E Jakarta

Selain Zainudin, menteri yang
mendampingi Presiden Jokowi adalah
Menteri Kesehatan Budi Gunadi
Sadikin, Menteri Investasi Bahlil
Lahadalia, Menteri ATR/BPN Sofyan
Djalil, Menaker Ida Fauziah dan
Menparekraf Sandiaga Uno. Namun
Zainudin dan para menteri tidak
mendampingi Presiden Jokowi saat
menyerahkan tropi kepada juara
Formula E seri kesembilan Mitch

Neutral Antara Kaltim
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Evans dari tim Jaguar TCS Racing.
Menteri Pemuda dan Olahraga
Zainudin Amali mendampingi
Presiden Joko Widodo menyaksikan
balapan Formula E di Jakarta E-Prix
International Circuit (JIEC), Ancol,
Sabtu, dan menjadi saksi kelancaran
pelaksanaan kejuaraan ini. Hadir juga
Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua
MPR RI Bambang Soesatyo, Gubernur
DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua
Pelaksana Formula E Ahmad Sahroni,
Co-Founder Formula E Alberto Longo,
serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit
Prabowo.
385. 05 Presiden Jokowi Tiba di Sirkuit Neutral Mediakepri.co.id
June Formula E Ancol
2022

Presiden Joko Widodo tiba di Sirkuit
Formula E Ancol sekitar pukul 14.15
WIB, Sabtu, 4 Juni 2022. Presiden
Jokowi kemudian kembali ke Royal
Box untuk menanti balapan Formula
E dimulai. Presiden disambut oleh
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo,
Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Sandiaga Uno, Gubernur DKI
Anies Baswedan, Chairman of
Formula E Jakarta-Indonesia Ahmad
Sahroni, dan Formula E Chief
Championship Officer & Co-Founder,
Alberto Longo. Sebelum gelaran
lomba dimulai, Presiden sempat
memasuki trek balapan untuk
menyaksikan kesiapan para
pembalap sebelum menuju garis
start.

386. 05 Giring Dkk Tiarap
June
2022

Melihat suksesnya balapan mobil
listrik ini, netizen pun meledek Politisi
PSI, Giring Ganesha Cs yang
sebelumnya meledek Formula E.
Diledekin netizen, Giring Cs pun pilih
tiarap. Selain memuji Anies Cs,
mereka juga mencari Giring Cs.
Pasalnya, mantan vokalis Nidji itu
merupakan salah satu politisi yang
paling getol menyerang Anies dan

Neutral Rmco.id
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Formula E. Bahkan, Giring sampai
membuat video blusukan ke lokasi
Formula E di Ancol, pada Januari lalu.
Di videonya itu, Giring menyindir
Anies dengan memperlihatkan video
banyaknya kambing di calon tempat
Formula E di Ancol.
387. 05 Formula E Jakarta Sukses,
June Ketua MPR: Jadi Prestasi
2022 Membanggakan

Positive Oposisi Cerdas

Ketua MPR Bambang Soesatyo
mengatakan penyelenggaraan balap
Formula E di Jakarta pada Sabtu
(4/6/2022) sukses digelar. Usai ikut
menyaksikan Jakarta e-Prix 2022 di
JIE Circuit, Ancol, Jakarta, Bamsoet
yang juga Ketua Ikatan Motor
Indonesia (IMI) itu mengatakan
Formula E bukan sekadar ajang balap,
tapi juga membawa pesan dan misi
penting bagi penduduk dunia untuk
mempercepat migrasi kendaraan
berbahan bakar minyak ke bermotor
listrik yang lebih ramah lingkungan.
Selain itu politikus Golkar ini juga
mengapresiasi langkah panitia
pelaksana Jakarta e-Prix 2022 yang
turut memberikan kesempatan
kepada lebih dari 260 UMKM
menjajakan produknya di arena JIE
Circuit (Jakarta International e-Prix
Circuit). Hingga Sabtu pukul 13.00
WIB saja, dilaporkan sebanyak 24.000
penonton Formula E sudah
diberangkatkan dari lokasi penukaran
tiket sekaligus kantong parkir
kendaraan di JIExpo Kemayoran
menuju lokadi balap di Jakarta
International e-Prix JIE Circuit.

388. 05 Kerja Kemensos Memuaskan
June
2022

Positive Rmco.id

Hasilnya, Kementerian Sosial
(Kemensos) menjadi kementerian
dengan kinerja yang paling membuat
masyarakat puas dengan persentase
69 persen. Indonesia Political Opinion
(IPO) baru saja melakukan survei
tentang persepsi publik atas
kebijakan, situasional dan regenerasi
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kepemimpinan 2024. Salah satu yang
disurvei, adalah tingkat kepuasan
masyarakat terhadap Kementerian.
Diikuti Kementerian BUMN dengan
67 persen di posisi kedua.
389. 05 Jokowi Hingga Puan Nonton Positive Republik Merdeka
June Formula E, Pengamat: Sedang
Jakarta
2022 Saksikan Keberhasilan Anies di
Akhir Periodenya

Salah satunya berhasil menggelar
ajang internasional seperti Formula E,
di samping prestasi-prestasi yang
lainnya. Menanggapi banyaknya para
politikus yang hadir dalam acara yang
digagas Gubenur DKI Jakarta Anies
Baswedan itu, Direktur Eksekutif
Indoensia Political Opinion (IPO) Dedi
Kurnia Syah menilai bahwa mereka
yang hadir seperti sedang
menyaksikan keberhasilan Anies di
akhir periodenya sebagai Gubernur
DKI Jakarta. "Tentu, Anies semakin
tinggi posisinya sebagai Gubenur Ibu
Kota (DKI Jakarta) yang ramai
prestasi," kata Dedi Kurnia Syah
kepada Kantor Berita Politik RMOL di
Jakarta, Sabtu (4/6). "(Mereka para
politisi) sedang melihat peluang,
bahwa Anies layak dipertimbangkan
untuk keterusungan 2024," pungkas
Dedi.

390. 05 Tiba di Sirkuit Formula E Ancol, Neutral Berita Batam
June Jokowi Cek Kesiapan para
2022 Pembalap

Presiden Joko Widodo tiba di Sirkuit
Formula E Ancol sekitar pukul 14.15
WIB, Sabtu, 4 Juni 2022. Presiden
Jokowi kemudian kembali ke Royal
Box untuk menanti balapan Formula
E dimulai. Presiden disambut oleh
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo,
Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Sandiaga Uno, Gubernur DKI
Anies Baswedan, Chairman of
Formula E Jakarta-Indonesia Ahmad
Sahroni, dan Formula E Chief
Championship Officer & Co-Founder,
Alberto Longo. Sebelum gelaran
lomba dimulai, Presiden sempat
memasuki trek balapan untuk
menyaksikan kesiapan para
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pembalap sebelum menuju garis
start.
391. 05 Sukses Gelaran Jakara e-Prix Positive Mpr Ri
June 2022, Bamsoe Dorong
2022 Percepaan Migrasi Kendaraan
Berbahan Bakar BBM ke
Kendaraan Lisrik

Keberhasilan tersebut menunjukan
bahwa Indonesia siap menggelar
berbagai kejuaraan balap
Internasional," ujar Bamsoet usai
menyaksikan Jakarta e-Prix 2022, di
JIE Circuit, Ancol, Jakarta, Sabtu
(4/6/22). "Alhamdulillah, Jakarta ePrix 2022 berlangsung mulus tanpa
ada kendala apapun. Sejalan dengan
program pemerintah yang terus
menggalakan program migrasi mobil
berbahan bakar fosil (BBM) ke
kendaraan listrik. Dalam road map
pengembangan kendaraan bermotor
listrik berbasis baterai yang disusun
Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral, potensi sepeda motor
listrik pada tahun 2030 diproyeksikan
mencapai 13 juta unit, sedangkan
mobil listrik mencapai 2,2 juta unit,"
kata Bamsoet.

392. 05 UPDATE : Indonesia dan Arab Positive Ninopedia
June Saudi Sepakat Percepat
2022 Penyelesaian Technical
Arrangement SPSK Pekerja
Migran

Pemerintah Indonesia melalui
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) mengusulkan
penambahan wilayah penempatan
Pekerja Migran Indonesia (PMI)
kepada Pemerintah Arab Saudi yang
meliputi Mekah, Jeddah, Riyadh, dan
Madinah. Hal ini untuk
mengimplementasikan Sistem
Penempatan Satu Kanal (SPSK)
Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke
Arab Saudi. Kemnaker juga telah
mengirimkan draf Technical
Arrangement (TA) SPSK dan telah
direspon oleh Pemerintah Arab Saudi
dengan melakukan penambahan
wilayah penempatan PMI. Usul ini
turut disampaikan Menaker Ida
Fauziyah ketika melakukan
pertemuan dengan Menteri Tenaga
Kerja dan Pembangunan Arab Saudi
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Ahmed Al-Rajhi secara virtual, Jumat
(3/6/2022).
393. 05 VIRAL : Indonesia dan Arab
June Saudi Sepakat Percepat
2022 Penyelesaian Technical
Arrangement SPSK Pekerja
Migran

Positive Tugunews.com

Pemerintah Indonesia melalui
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) mengusulkan
penambahan wilayah penempatan
Pekerja Migran Indonesia (PMI)
kepada Pemerintah Arab Saudi yang
meliputi Mekah, Jeddah, Riyadh, dan
Madinah. Hal ini untuk
mengimplementasikan Sistem
Penempatan Satu Kanal (SPSK)
Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke
Arab Saudi. Kemnaker juga telah
mengirimkan draf Technical
Arrangement (TA) SPSK dan telah
direspon oleh Pemerintah Arab Saudi
dengan melakukan penambahan
wilayah penempatan PMI. Usul ini
turut disampaikan Menaker Ida
Fauziyah ketika melakukan
pertemuan dengan Menteri Tenaga
Kerja dan Pembangunan Arab Saudi
Ahmed Al-Rajhi secara virtual, Jumat
(3/6/2022).

394. 05 [TERBARU] Indonesia dan Arab Positive Ometraco.com
June Saudi Sepakat Percepat
2022 Penyelesaian Technical
Arrangement SPSK Pekerja
Migran - Ometraco.com

Laporan Wartawan Tribunnews,
Larasati Dyah Utami Ometraco.com,
JAKARTA- Pemerintah Indonesia
melalui Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
mengusulkan penambahan wilayah
penempatan Pekerja Migran
Indonesia (PMI) kepada Pemerintah
Arab Saudi yang meliputi Mekah,
Jeddah, Riyadh, dan Madinah. Hal ini
untuk mengimplementasikan Sistem
Penempatan Satu Kanal (SPSK)
Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke
Arab Saudi..

395. 05 Sukses Formula E Dorong
Positive Times Sidoarjo
June Percepatan Migrasi Kendaraan
2022 BBM ke Kendaraan Listrik |
TIMES Indonesia

Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum
Ikatan Motor Indonesia ( IMI )
Bambang Soesatyo mengapresiasi
pelaksanaan Jakarta e-Prix 2022
Tidak ada satupun masalah timbul
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selama perhelatan Jakarta e-Prix
2022 yang dihadiri Bapak Otomotif
Indonesia Presiden Joko Widodo
berlangsung. Menyusul kesuksesan
Indonesia menggelar MotoGP di
Mandalika, bulan Maret 2022 lalu.
Keberhasilan tersebut menunjukan
bahwa Indonesia siap menggelar
berbagai kejuaraan balap
Internasional," ujar Bamsoet usai
menyaksikan Jakarta e-Prix 2022, di
JIE Circuit, Ancol, Jakarta, Sabtu
(4/6/2022).
396. 05 Indonesia dan Arab Saudi
Positive Tribun News
June Sepakat Percepat Penyelesaian
2022 Technical Arrangement SPSK
Pekerja Migran

Pemerintah Indonesia melalui
Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) mengusulkan
penambahan wilayah penempatan
Pekerja Migran Indonesia (PMI)
kepada Pemerintah Arab Saudi yang
meliputi Mekah, Jeddah, Riyadh, dan
Madinah. Hal ini untuk
mengimplementasikan Sistem
Penempatan Satu Kanal (SPSK)
Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke
Arab Saudi. Kemnaker juga telah
mengirimkan draf Technical
Arrangement (TA) SPSK dan telah
direspon oleh Pemerintah Arab Saudi
dengan melakukan penambahan
wilayah penempatan PMI. Usul ini
turut disampaikan Menaker Ida
Fauziyah ketika melakukan
pertemuan dengan Menteri Tenaga
Kerja dan Pembangunan Arab Saudi
Ahmed Al-Rajhi secara virtual, Jumat
(3/6/2022).

397. 05 BLT Subsidi Gaji Mau Cair,
Neutral Pikiran Rakyat Depok
June Akses
2022 sso.bpjsketenagakerjaan.go.id
untuk Cek Nama Aktif BPJS
Ketenagakerjaan

Mengingat BLT subsidi gaji mau cair,
pekerja diimbau untuk cek nama aktif
BPJS Ketenagakerjaan. Dengan
semakin dekatnya masa pencairan
BLT subsidi gaji ini, pekerja bisa cek
nama aktif BPJS Ketenagakerjaan
lewat sso.bpjsketenagakerjaan.go.id.
Simak cara cek nama aktif BPJS
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Ketenagakerjaan melalui
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id agar
bisa mendapatkan BLT subsidi gaji
sebesar Rp1 juta. 2. Terdaftar sebagai
peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
Beberapa waktu lalu, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker)
menyebut ada dua syarat yang harus
dipenuhi oleh pekerja.
398. 05 Deretan Pejabat Hadiri
June Formula E: Dari Anies, Puan
2022 Maharani, hingga Jokowi

Neutral Kumparan

Presiden Jokowi hadir secara
langsung menonton balapan. Turut
hadir jajaran kabinet Jokowi seperti
Menteri Kesehatan Budi Gunadi
Sadikin; Menteri Pemuda dan
Olahraga Zainudin Amali; Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah; hingga
Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Sofyan Djalil. Selain itu, nampak pula
sosok Ketua DPR Puan Maharani dan
Ketua MPR yang juga Ketua SC
Formula E Bambang Soesatyo. Saat
tiba di lokasi balapan, Jokowi
menyempatkan berkeliling venue
Formula E. Dia terlihat ditemani oleh
Anies Baswedan hingga Sahroni.

399. 05 Ajang Unjuk Gigi Anies di
June Tengah Euforia Formula E
2022

Positive Kompas

Formula E atau Jakarta E-Prix telah
selesai digelar pada Sabtu (4/6/2022)
di Jakarta International E-Prix Circuit
(JIEC), Ancol, Jakarta Utara. Dalam
unggahannya itu, Anies menuliskan
kalimat persembahan sekaligus
pembuktian keberhasilan
penyelenggaraan Formula E. "Hari ini
kami persembahkan untuk Ibu
Pertiwi. Tarik ulur lokasi sirkuit,
hadangan interpelasi, hingga
pandemi Covid-19 memang sempat
mewarnai perjalanan Formula E
Jakarta. Selain itu, Anies juga
berharap Formula E menjadi ajang
pembuktian yang membuka mata
dunia, bahwa Jakarta adalah kota

221

yang sejajar dengan kota
megapolitan lainnya di dunia.
400. 05 Sukses Formula E Dorong
Positive Times Indonesia
June Percepatan Migrasi Kendaraan
2022 BBM ke Kendaraan Listrik

Regulasi tersebut adalah Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun
2019 tentang Percepatan Program
kendaraan Bermotor Listrik Berbasis
Baterai pada 12 Agustus 2019. Ketua
MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan
Motor Indonesia (IMI) Bambang
Soesatyo mengapresiasi pelaksanaan
Jakarta e-Prix 2022 (Formula E
Jakarta), di Jakarta International ePrix Circuit. Keberhasilan tersebut
menunjukan bahwa Indonesia siap
menggelar berbagai kejuaraan balap
Internasional," ujar Bamsoet usai
menyaksikan Jakarta e-Prix 2022, di
JIE Circuit, Ancol, Jakarta, Sabtu
(4/6/2022). Turut hadir antara lain
Dewan Penasehat IMI yang juga
Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Kapolri
Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo,
Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Sandiaga Uno, Menteri
Kesehatan Budi Gunadi Sadikin,
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia,
Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil,
Menpora Zainudin Amali, dan
Menaker Ida Fauziah.

401. 05 Loker Juni 2022 Surabaya: PT Neutral Pikiran Rakyat Bekasi
June Pesonna Optima Jasa Buka
2022 Lowongan Lulusan Minimal
SMA Sederajat, Cek Syaratnya

Lowongan kerja yang dibuka PT
Pesonna Optima Jasa ini bisa dilamar
oleh masyarakat Surabaya, Jawa
Timur dan sekitarnya. Posisi Petugas
Agen Pegadaian (PAP) yang dibuka PT
Pesonna Optima Jasa untuk
penempatan Simokerto, Surabaya,
Jawa Timur. Masyarakat Surabaya,
Jawa Timur yang sedang mencari
kerja pada bulan Juni 2022 bisa simak
artikel ini. Pasalnya dalam artikel ini
akan dibagikan sebuah kabar gembira
bagi masyarakat Surabaya, Jawa
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Timur yang mencari kerja pada Juni
2022.
402. 05 VIRAL : Marak PHK Karyawan Positive Tugunews.com
June Startup, Legislator Minta Ada
2022 Perlindungan Pekerja

Maraknya PHK di industri startup
harus menjadi perhatian serius
terutama perlindungan terhadap
para pekerjanya. - Beberapa
perusahaan rintisan (startup) di
Indonesia mengumumkan
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
ratusan karyawan dengan berbagai
alasan. Anggota Komisi IX DPR RI
Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati
mengatakan fenomena PHK
karyawan perusahaan rintisan harus
jadi alarm bahwa ekosistem
perusahaan rintisan di Indonesia
belum kuat. Diketahui ada beberapa
startup yang gulung tikar, beralih lini
usaha, menutup sebagian layanan
yang berakibat terjadinya PHK hingga
ratusan pekerja.

403. 05 UPDATE : Marak PHK
June Karyawan Startup, Legislator
2022 Minta Ada Perlindungan
Pekerja

Positive Ninopedia

Maraknya PHK di industri startup
harus menjadi perhatian serius
terutama perlindungan terhadap
para pekerjanya. - Beberapa
perusahaan rintisan (startup) di
Indonesia mengumumkan
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
ratusan karyawan dengan berbagai
alasan. Anggota Komisi IX DPR RI
Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati
mengatakan fenomena PHK
karyawan perusahaan rintisan harus
jadi alarm bahwa ekosistem
perusahaan rintisan di Indonesia
belum kuat. Diketahui ada beberapa
startup yang gulung tikar, beralih lini
usaha, menutup sebagian layanan
yang berakibat terjadinya PHK hingga
ratusan pekerja.

404. 05 Momen Puan, Anies, dan
June Jokowi Duduk Bareng di
2022 Formula E

Neutral Cnn Indonesia

Puan, Anies, dan Jokowi diketahui
sudah hadir sejak balapan belum
dimulai. Jokowi mulanya duduk
bersama Anies dan Ketua Pelaksana
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Jakarta E-Prix Ahmad Sahroni. Jokowi
terlihat banyak berbincang dengan
Sahroni dan Chief Competition
Officer Formula E (E-Prix) Alberto
Longo sebelum balapan dimulai. Budi
Gunadi pun sempat mengabadikan
momen-momen menarik ketika Puan,
Anies, dan Jokowi duduk
bersebelahan.
405. 05 VIRAL : Jakarta e-Prix Ajang
June 'Ngumpul' Para Elite Politik,
2022 Ada Muhaimin, Zulhas, AHY
hingga Puan Maharani

Neutral Tugunews.com

406. 05 Jakarta e-Prix Ajang 'Ngumpul' Neutral Tribun News
June Para Elite Politik, Ada
2022 Muhaimin, Zulhas, AHY hingga
Puan Maharani
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Jokowi terlihat duduk di sebelah kiri
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) RI Puan Maharani. Sejauh mata
memandang hadir berbagai tokoh
parpol mulai dari Ketua Umum PKB
Muhaimin Iskandar, Ketua Umum
Partai Demokrat Agus Harimurti
Yudhoyono (AHY) hingga Ketua
Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas).
Tokoh-tokoh besar yang juga hadir
yakni Ketua DPR RI Puan Maharani,
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo,
Gubernur DKI Anies Baswedan serta
Ketua Pelaksana Jakarta E-Prix
Ahmad Sahroni. - Presiden Joko
Widodo menempati royal box saat
menyaksikan langsung Formula E di
kawasan Ancol, Jakarta, Sabtu
(4/6/2022).
Jokowi terlihat duduk di sebelah kiri
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) RI Puan Maharani. Sejauh mata
memandang hadir berbagai tokoh
parpol mulai dari Ketua Umum PKB
Muhaimin Iskandar, Ketua Umum
Partai Demokrat Agus Harimurti
Yudhoyono (AHY) hingga Ketua
Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas).
Tokoh-tokoh besar yang juga hadir
yakni Ketua DPR RI Puan Maharani,
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo,
Gubernur DKI Anies Baswedan serta
Ketua Pelaksana Jakarta E-Prix
Ahmad Sahroni. Presiden Joko
Widodo menempati royal box saat

menyaksikan langsung Formula E di
kawasan Ancol, Jakarta, Sabtu
(4/6/2022).
407. 05 Kehadiran Jokowi dan
Positive Monitor Indonesia
June Menpora di Ajang Formula E
2022 Bentuk Dukungan Pemerintah

Menteri yang ikut mendampingi
Presiden Jokowi adalah Menteri
Kesehatan Budi Gunadi Sadikin,
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia,
Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil,
Menaker Ida Fauziah dan
Menparekraf Sandiaga Uno. Namun
Zainudin dan para menteri tidak
mendampingi Presiden Jokowi saat
menyerahkan tropi kepada juara
Formula E seri kesembilan Mitch
Evans dari tim Jaguar TCS Racing.
Kehadiran Presiden Joko Widodo dan
Menteri Pemuda dan Olahraga
Zainudin Amali di ajang Formula E
merupakan bentuk dukungan
pemerintah terhadap lomba mobil
listrik tersebut. Secara tidak
langsung, event E-Prix 2022 Yng
berlangsung International Circuit
(JIEC), Ancol, Sabtu (5/6) telah
memperkenalkan Indonesia ke
kancah olahraga dunia.

408. 05 Marak PHK, DPR Minta
June Perlindungan Pekerja
2022 Karyawan Startup

Maraknya PHK di industri startup
harus menjadi perhatian serius
terutama perlindungan terhadap
para pekerjanya. Anggota Komisi IX
DPR, Kurniasih Mufidayati
mengatakan fenomena PHK
karyawan perusahaan rintisan harus
jadi alarm bahwa ekosistem
perusahaan rintisan di Indonesia
belum kuat. Bhima Yudhistira: Musim
Dingin Startup Akan Lama, Para CEO
Harus Bersiap. Beberapa perusahaan
rintisan (startup) di Indonesia
mengumumkan PHK ratusan
karyawan dengan berbagai alasan.

Negative Langit 7
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409. 05 Indonesia Siap Terapkan Hak Positive Harian Umum Sinar
June Dasar dan K3 di Tempat Kerja
Indonesia Baru
2022

Jakarta (SIB). Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan dan
Ketenagakerjaan dan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker
dan K3) Kementerian
Ketenagakerjaan, Haiyani
Rumondang, menegaskan,
Pemerintah Indonesia dalam sidang
International Labour Conference (ILC)
ke-110, khususnya pada General
Affairs Committee, sudah
memberikan kontribusi yang besar
dalam menerapkan prinsip dan hakhak dasar di tempat kerja, serta
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3). "Pemerintah Indonesia siap
untuk menerapkan prinsip dan hakhak di tempat kerja, serta K3 sebagai
tambahan baru," kata Dirjen Haiyani
Rumondang, ketika memberikan
Closing Statement pada Forum
General Affairs Committee pada ILC
ke-110 secara virtual, Jumat (3/6)
malam. Tapi dalam hal ini, lanjut
Haiyani, Pemerintah Indonesia secara
khusus telah memberikan posisinya
sejak awal bahwa terminologi yang
digunakan adalah working
environment (lingkungan kerja).
Dirjen Haiyani mengungkapkan,
dinamika pembahasan diskusi sejak
awal cukup luar biasa, terutama
antara kelompok pengusaha dengan
kelompok pemerintah.

410. 05 Sukses Formula E Dorong
Positive Palembang Times
June Percepatan Migrasi Kendaraan
2022 BBM ke Kendaraan Listrik

Regulasi tersebut adalah Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun
2019 tentang Percepatan Program
kendaraan Bermotor Listrik Berbasis
Baterai pada 12 Agustus 2019. Ketua
MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan
Motor Indonesia (IMI) Bambang
Soesatyo mengapresiasi pelaksanaan
Jakarta e-Prix 2022 (Formula E
Jakarta), di Jakarta International ePrix Circuit. Keberhasilan tersebut
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menunjukan bahwa Indonesia siap
menggelar berbagai kejuaraan balap
Internasional," ujar Bamsoet usai
menyaksikan Jakarta e-Prix 2022, di
JIE Circuit, Ancol, Jakarta, Sabtu
(4/6/2022). Turut hadir antara lain
Dewan Penasehat IMI yang juga
Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Kapolri
Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo,
Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Sandiaga Uno, Menteri
Kesehatan Budi Gunadi Sadikin,
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia,
Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil,
Menpora Zainudin Amali, dan
Menaker Ida Fauziah.
411. 05 Saat Formula E Jakarta Tempat Neutral Tribun News Jambi
June Berkumpulnya Presiden,
2022 Politisi, Ketua Partai Hingga
Menteri

Gelaran Formula E tersebut dihadiri
langsung petinggi negeri ini seperti
Presiden Joko Widodo. Presiden Joko
Widodo menempati royal box saat
menyaksikan langsung Formula E di
kawasan Ancol, Jakarta, Sabtu
(4/6/2022). Formula E yang
dilangsungkan di kawasan Ancol,
Jakarta, Sabtu (4/6/2022) sukses
digelar. Formula E yang pertama kali
dilaksanakan di Indonesia, diadakan
di Sirkuit Internasional e-Prix Jakarta
atau Jakarta International e-Prix
Circuit.

412. 05 PT Zebra Asaba Indutries Buka Neutral Semarangku.com
June Lowongan Kerja Lulusan SMA
2022 Sederajat, Ini Syarat dan Cara
Daftarnya - Semarangku

Cek info loker PT Zebra Asaba
Indutries dimana membuka
lowongan kerja lulusan SMA
sederajat. PT Zebra Asaba Indutries
membuka loker atau lowongan kerja
untuk formasi yang tersedia. Berikut
persyaratan dan cara daftar loker
atau lowongan kerja lulusan SMA
sederajat yang dibuka PT Zebra Asaba
Indutries. Melalui Instagram
resminya, Kemnaker
menginformasikan loker atau
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lowongan kerja formasi yang tersedia
di PT Zebra Asaba Indutries.
413. 05 Marak PHK di Perusahaan
June Rintisan, DPR Minta Pekerja
2022 Dilindungi

Positive Sindo News

414. 05 Apakah BLT/BSU Karyawan
June Cair Bulan Ini? Cek Rekening
2022 BLT Pekerja Swasta Cair Rp1
Juta -

Neutral Tribun News Pontianak Apakah BSU Karyawan Rp1 juta
tersebut akan cair pekan kedua Juni
2022 ini, cek selalu rekening Anda
karena pencairan dilakukan pada
rekening masing-masing yang telah
terdaftar sebelumnya. Juataan
karyawan atau tenaga kerja swasta di
Tanah Air menantikan kapan
pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan
sebesar Rp1 juta dari pemerintah. Pekerja/Buruh yang menerima
gaji/upah;. - Pekerja/buruh yang
belum menerima Kartu Prakerja,
Program Keluarga Harapan, atau
Program Bantuan Produktif Usaha
Mikro;.

415. 05 Pembangunan Infrastruktur di Positive Abadikini.com
June IKN Harus Diimbangi dengan
2022 Pemberdayaan Masyarakat
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Maraknya PHK di perusahaan rintisan
ini harus menjadi perhatian serius,
terutama soal aspek perlindungan
terhadap pekerja. Anggota Komisi IX
DPR RI Fraksi PKS Kurniasih
Mufidayati mengatakan fenomena
PHK karyawan perusahaan rintisan
harus jadi alarm bahwa ekosistem
perusahaan rintisan di Indonesia
belum kuat. Anggota Komisi IX DPR RI
Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati
mengatakan fenomena PHK
karyawan perusahaan rintisan harus
jadi alarm bahwa ekosistem
perusahaan rintisan di Indonesia
belum kuat. Sejumlah perusahaan
rintisan atau startup di Indonesia
mengumumkan PHK ratusan
karyawan mereka dengan beragam
alasan.

Pembangunan kawasan Ibu Kota
Negara (IKN) baru di Penajam Paser
Utara Kalimantan Timur
membutuhkan desain perencanaan
berjenjang, dari jangka pendek,
menengah, hingga jangka panjang.

Diskusi tersebut merupakan bagian
dari kegiatan Sosialiasi Bidang Sosial
dan Pemberdayaan Masyarakat, yang
diinisiasi oleh Tim Transisi Otorita Ibu
Kota Nusantara. Namun, jika
masyarakat tidak mempersiapkan diri
dengan baik, maka peluang tersebut
bakal diambil pihak lain di luar IKN,
dan masyarakat sekitar hanya
menjadi penonton. Sebagai
informasi, diskusi yang dimoderatori
Rektor Universitas Mulawarman
Masjaya tersebut, melibatkan Ketua
Koordinator Bidang Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat Tim
Transisi Otorita Ibu Kota Nusantara
Diani Sadiawati sebagai narasumber.
416. 05 SUCOFINDO Raih The Best
June Paper 1 dalam Konferensi
2022 Internasional GTISEE 2022

Positive Koran Bumn
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PT SUCOFINDO berhasil meraih The
Best Paper pemenang 1 dalam
Konferensi Internasional Green
Tourism International Seminar and
Enterpreneurship Expo 2022 (GTISEE
2022): Fostering Resilience yang
diselenggarakan di Politeknik Negeri
Bali (31/5). Keberhasilan ini diraih
setelah melewati tahapan seleksi
terhadap 42 paper dari 7 negara,
yaitu Australia, Inggris, Prancis,
Rumania, Singapura, India, dan
Indonesia. "Green Tourism
International Seminar and
Enterpreneurship Expo 2022 ini
sebagai solusi dan mitigasi untuk
pengembangan pariwisata,
khususnya green tourism melalui
program pariwisata berkelanjutan
dan implementasi sertifikasi
pariwisata berkelanjutan," kata
Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif (Menparekraf) RI Sandiaga
Uno yang turut menghadiri acara
secara online. Sandiaga
menambahkan pengembangan green
tourism ini dapat terwujud dengan
adanya kolaborasi antar pelaku

usaha, akademisi, serta pihak terkait
lainnya.
417. 05 Segera Cair, Berikut Syarat
June Penerima BLT Gaji Rp 1 Juta
2022

Neutral Tempo.co

Dilansir dari situs resmi Kemenaker
penyaluran bantuan subsidi upah
diberikan kepada pekerja atau buruh
sebesar Rp 500 ribu per bulan selama
dua bulan, yang akan diberikan
sekaligus sebesar Rp 1 juta. Sebagai
contoh: Upah minimum Kabupaten
Karawang sebesar Rp 4.798.312
dibulatkan menjadi Rp 4.800.000. 4.
Kementerian Tenaga Kerja
(Kemenaker) segera melakukan
pencairan Bantuan Langsung Tunai
atau BLT subsidi upah 2022. Bantuan
tersebut akan diberikan kepada 8,8
pekerja terdaftar di seluruh Indonesia
yang memiliki penghasilan di bawah
Rp 3,5 juta.

418. 05 Segera Cair, Berikut Syarat
June Penerima BLT Gaji Rp 1 Juta
2022

Neutral Tempo.co

Dilansir dari situs resmi Kemenaker
penyaluran bantuan subsidi upah
diberikan kepada pekerja atau buruh
sebesar Rp 500 ribu per bulan selama
dua bulan, yang akan diberikan
sekaligus sebesar Rp 1 juta. Sebagai
contoh: Upah minimum Kabupaten
Karawang sebesar Rp 4.798.312
dibulatkan menjadi Rp 4.800.000. 4.
Kementerian Tenaga Kerja
(Kemenaker) segera melakukan
pencairan Bantuan Langsung Tunai
atau BLT subsidi upah 2022. Bantuan
tersebut akan diberikan kepada 8,8
pekerja terdaftar di seluruh Indonesia
yang memiliki penghasilan di bawah
Rp 3,5 juta.

419. 05 Bamsoet Nilai Kendaraan
June Listrik Kurangi Beban Negara
2022 atas BBM

Positive Cnn Indonesia

"Penggunaan energi listrik sebagai
pengganti BBM, akan mengurangi
konsumsi BBM dan beban subsidi
yang harus ditanggung negara," kata
Bamsoet usai menyaksikan gelaran
Formula E, Sabtu (4/6), dalam
pernyataan yang diterima
CNNIndonesia. Bamsoet menilai
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potensi pengembangan kendaraan
listrik di Indonesia sangat
menjanjikan. "Dalam road map
pengembangan kendaraan bermotor
listrik berbasis baterai yang disusun
Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral, potensi sepeda motor
listrik pada 2030 diproyeksikan
mencapai 13 juta unit, sedangkan
mobil listrik mencapai 2,2 juta unit,"
kata Bamsoet. Bamsoet
menjabarkan, Indonesia diakui
sebagai "raja nikel dunia" sejak 2018
dan diyakini menguasai hampir 30
persen atau setara dengan 21 miliar
ton cadangan dan sumber daya nikel
dunia.
420. 05 Formula E Jadi Ajang
Neutral Tribun News Bogor
June Pertemuan Para Elite Politik:
2022 Jokowi, Anies Baswedan, AHY
hingga Puan Maharani

AHY bertemu Anies Baswedan di
ajang Formula E.
TRIBUNNEWSBOGOR.COM, JAKARTAPresiden Joko Widodo menempati
royal box saat menyaksikan langsung
Formula E di kawasan Ancol, Jakarta,
Sabtu (4/6/2022). Jokowi terlihat
duduk di sebelah kiri Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan
Maharani. Sementara kursi sebelah
kanan Jokowi diduduki Ketua
Pelaksana Jakarta E-Prix Ahmad
Sahroni dan Chief Competition
Officer Formula E (E-Prix) Alberto
Longo. Adapun Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan terlihat duduk di
sebelah kiri Puan Maharani.

421. 05 Informasi Cara Cek Rekening
June BLT Pekerja Swasta Cair Rp 1
2022 Juta

Jutaan karyawan atau tenaga kerja
swasta di Tanah Air menantikan
kapan pencairan BLT BPJS
Ketenagakerjaan sebesar Rp 1 juta
dari pemerintah. Apakah BSU
Karyawan Rp 1 juta tersebut akan cair
pekan kedua Juni 2022 ini, cek selalu
rekening Anda karena pencairan
dilakukan pada rekening masingmasing yang telah terdaftar

Neutral Tribun News Manado
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sebelumnya. Cara Cek BSU di Laman
Kemnaker:. Info terbaru pemerintah
melalui Kemnaker masih melakukan
verfikasi dan menunggu payung
hukum untuk penciaran BLT tersebut.
422. 05 BSU 2022 Gagal Cair ke 7
Positive Ayo Semarang
June Rekening yang Bermasalah Ini,
2022 Menaker Jawab Kapan Subsidi
Upah Cair

Inilah informasi mengenai 7 rekening
bermasalah yang bisa sebabkan BSU
2022 gagal cair. Selain itu, Menaker
Ida Fauziyah juga menjawab kapan
subsidi upah ini cair. Simak
penjelasannya terkait 7 rekening
bermasalah di artikel ini. Hingga saat
ini, belum ada tanggal yang pasti
terkait kapan subsidi upah cair atau
pencairan BSU 2022.

423. 05 BSU BPJS Ketenagakerjaan
Positive Ayo Bandung
June 2022 Cair Juni? CEK Info dan
2022 Ciri Bantuan Sudah Disalurkan
di Sini!

Apakah BSU BPJS Ketenagakerjaan
2022 cair Juni? BSU BPJS
Ketenagakerjaan 2022 kali ini masih
dipertanyakan kapan cair kepada
calon penerimanya. : Peringati Hari
Lingkungan Hidup Sedunia dengan
Zero Waste, Ini Caranya. Lantas,
apakah BSU BPJS Ketenagakerjaan
akan cair pada bulan Juni 2022?.
Berikut info dan ciri bantuan sudah
disalurkan.

424. 05 Momen Puan, Anies, dan
June Jokowi Duduk Bareng di
2022 Formula E

Neutral Koranriau.co

Puan, Anies, dan Jokowi diketahui
sudah hadir sejak balapan belum
dimulai. Jokowi mulanya duduk
bersama Anies dan Ketua Pelaksana
Jakarta E-Prix Ahmad Sahroni. Jokowi
terlihat banyak berbincang dengan
Sahroni dan Chief Competition
Officer Formula E (E-Prix) Alberto
Longo sebelum balapan dimulai. Budi
Gunadi pun sempat mengabadikan
momen-momen menarik ketika Puan,
Anies, dan Jokowi duduk
bersebelahan.

425. 05 Ketua Umum IMI Bamsoet
June Apresiasi Jakarta e-Prix 2022
2022 Sukses Digelar

Positive Pelitatoday.com

Bamsoet juga mengapresiasi
kesuksesan penyelenggaraan Jakarta
e-Prix 2022 dibawah kepemimpinan
Gubernur DKI Jakarta Anies
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Baswedan dan Chairman Organizing
Committee Jakarta e-Prix 2022
Ahmad Sahroni serta Steering
Committee Tinton Soeprapto, yang
telah membuat Indonesia semakin
dikenal di kancah event motorsport
dunia. Hal ini sangat sejalan dengan
visi dan misi IMI," ujar Bamsoet usai
menyaksikan Jakarta e-Prix 2022, di
JIE Circuit, Ancol, Jakarta, Sabtu
(4/6/22). Mereka telah mencetak
sejarah sebagai pembalap pertama
yang berhasil naik podium setelah
menaklukan JIE Circuit," jelas
Bamsoet. Serta GT World Challenge
Asia pada 21-23 Oktober 2022 dan
World Superbike Indonesia Series
pada 11-13 November 2022, yang
keduanya akan dilaksanakan di
Pertamina Mandalika International
Street Circuit, di Lombok, Nusa
Tenggara Barat," pungkas Bamsoet.
426. 05 Formula E Sukses Digelar,
Positive Fajar Indonesia
June Prestasi Membanggakan bagi
2022 Indonesia
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- Ketua MPR Bambang Soesatyo
mengatakan bahwa kesuksesan
penyelenggaraan balap e-Prix 2022
(Formula E) di Jakarta, Sabtu,
merupakan prestasi yang
membanggakan bagi Indonesia.
"Sebuah prestasi yang
membanggakan mengingat untuk
kawasan Asia Tenggara, Indonesia
menjadi yang pertama
menyelenggarakan Formula E musim
2022," kata pria yang akrab disapa
Bamsoet itu yang juga Ketua Ikatan
Motor Indonesia (IMI), Minggu, 5 Juni
2022. Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan duduk di kursi kemudi
mobil Formula E di Sirkuit Ancol,
Jakarta Utara, Rabu (1/6/2022). Apa
lagi, kata Bamsoet usai menyaksikan
Jakarta e-Prix 2022 di JIE Circuit,
Ancol, Jakarta, Formula E bukan
sekadar ajang balap, tapi juga
membawa pesan dan misi penting

bagi penduduk dunia untuk
mempercepat migrasi kendaraan
berbahan bakar minyak ke bermotor
listrik yang lebih ramah lingkungan.
427. 05 Tiket Formula E Diborong
Negative Poskota
June Sahroni hingga Pimpinan
2022 DPRD, Pengamat Justru Curiga
Dibagikan untuk Partai poskota.co.id

Diketahui, sejumlah pejabat yang
juga hadir langsung di lokasi untuk
menonton Formula E diantaranya
Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Sandiaga Uno, Ketua MPR RI
Bambang Soesatyo, Panglima Kodam
Mayjen Untung Budiharto, Kapolda
Metro Jaya Irjen Fadil Imran, Ketua
Umum PAN Zulkifli Hasan, Politikus
PAN Hatta Rajasa, serta Ketua Umum
Partai demokrat Agus Harimurti
Yudhoyono. Gelaran Formula E atau
Jakarta E-Prix 2022 telah selesai
digelar. Menanggapi hal diatas,
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi
Rakyat (SDR) Hari Purwanto,
mempertanyakan dan menyindir
Ahmad Sahroni selaku Ketua
Pelaksana yang memborong tiket
Formula E dengan jumlah yang
fantastis yakni Rp 1,2 miliar.
Pasalnya, sebelumnya Legislator
Kebon Sirih ini mengatakan bahwa
tiket Formula E imi ia borong atas
perintah Ketua Umum Partai yang
juga selaku ayah kandungnya.

428. 05 Sukses Gelaran Jakarta e-Prix Positive Suara Rakyat Daerah
June 2022, Bamsoet Dorong
2022 Percepatan Migrasi Kendaraan
Berbahan Bakar BBM ke
Kendaraan Listrik | Suara
Rakyat News

Keberhasilan tersebut menunjukan
bahwa Indonesia siap menggelar
berbagai kejuaraan balap
Internasional," ujar Bamsoet usai
menyaksikan Jakarta e-Prix 2022, di
JIE Circuit, Ancol, Jakarta, Sabtu
(4/6/22). JAKARTA- Ketua MPR RI
sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor
Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo
mengapresiasi pelaksanaan Jakarta ePrix 2022 (Formula E), di Jakarta
International e-Prix Circuit, berjalan
aman dan lancar. Tidak ada satupun
masalah timbul selama perhelatan

234

Jakarta e-Prix 2022 yang dihadiri
Bapak Otomotif Indonesia Presiden
Joko Widodo berlangsung.
"Alhamdulillah, Jakarta e-Prix 2022
berlangsung mulus tanpa ada kendala
apapun.
429. 05 Pelambatan Pertumbuhan
June Kerja Dinilai Wajar, Fed
2022 Mungkin Jaga Besaran
Kenaikan Bunga

Positive Kontan

Federal Reserve (Fed) berada di jalur
kenaikan suku bunga sebesar
setengah poin pada Juni, Juli, dan
mungkin setelah itu. Laporan
Kementerian Tenaga Kerja Amerika
Serikat pada Jumat menunjukkan
perusahaan di negeri itu
menambahkan rata-rata 400. 000
pekerjaan setiap bulan sejak Maret.
Namun penurunan ini seharusnya
disambut gembira oleh Fed, yang
mencoba untuk memperketat
kebijakan moneter dalam laju
terbilang cepat. Presiden Fed
Cleveland Loretta Mester menyebut
kenaikan jumlah pekerjaan baru di
Mei "kuat."

430. 05 Marak PHK di Perusahaan
June Rintisan, DPR Minta Pekerja
2022 Dilindungi

Positive Geosiar.com

Maraknya PHK di perusahaan rintisan
ini harus menjadi perhatian serius,
terutama soal aspek perlindungan
terhadap pekerja. Anggota Komisi IX
DPR RI Fraksi PKS Kurniasih
Mufidayati mengatakan fenomena
PHK karyawan perusahaan rintisan
harus jadi alarm bahwa ekosistem
perusahaan rintisan di Indonesia
belum kuat. Sejumlah perusahaan
rintisan atau startup di Indonesia
mengumumkan PHK ratusan
karyawan mereka dengan beragam
alasan. Diketahui ada beberapa
startup yang gulung tikar, beralih lini
usaha, menutup sebagian layanan
yang berakibat terjadinya PHK hingga
ratusan pekerja.
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431. 05 Panduan Pencairan BLT Gaji Rp Neutral Mediaini.com
June 1 Juta - MEDIAINI
2022

Syarat Untuk Pencairan BLT Gaji Rp 1
Juta. Pencairan BLT Gaji Rp 1 Juta,
Begini Caranya. Sebanyak 8,8 juta
pekerja bisa melakukan pencairan
BLT gaji Rp 1 juta dalam waktu dekat.
Pasalnya, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah
mempersiapkan instrumen kebijakan
pelaksanaan BLT gaji Rp 1 juta
tersebut.

432. 05 Wapres serahkan manfaat
Positive Alinea
June program dan beasiswa BPJSK
2022

Penyerahan santunan kali ini
didampingi oleh Menteri Sosial Tri
Rismaharini dan Direktur Utama
BPjamsostek, Anggoro Eko Cahyo
saat kunjungan kerja Wapres di Alunalun Kota Surabaya, Kamis sore (2/6).
Wapres serahkan manfaat program
dan beasiswa BPJS Ketenagakerjaan
ke pekerja. Wakil Presiden Ma'ruf
Amin kembali menyerahkan manfaat
program BPJS Ketenagakerjaan
(BPJamsostek) senilai Rp2,2 miliar
kepada 10 pekerja di Surabaya.
Sebelumnya, hal serupa juga
dilakukan Ma'ruf Amin di Kendari
Sulawesi Tenggara.

433. 05 Progres RUU Perlindungan
Negative 24hour.id
June Pekerja Rumah Tangga Dinilai
2022 Lambat -

Progres perjuangan pengesahan RUU
PPRT itu disampaikan Ari Ujianto dari
Jaringan Nasional Advokasi Pekerja
Rumah Tangga (Jala PRT). Selain itu,
RUU ini juga menjamin perlindungan
dan hak-hak PRT, misalnya untuk jam
kerja yang pasti, jaminan beristirahat
tempat istirahat yang layak, hak
berorganisasi dan menerima
perlakuan layak. Lambatnya
pengesahan RUU PPRT dimungkinkan
karena kecilnya desakan dari
masyarakat. DPR nampaknya belum
tergerak, padahal RUU tersebut
memuat dua dasar aturan yang
penting, yaitu Konvensi Kerja Layak
serta Konvensi ILO 189 dan 190.
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434. 05 Pendaftaran Politeknik Milik Positive Detik
June Kemnaker Dibuka, Bisa Kuliah
2022 Gratis!

Politeknik milik Kementerian
Ketenagakerjaan atau Polteknaker
membuka pendaftaran penerimaan
mahasiswa baru (PMB) tahun ajaran
2022/2023. Pendaftaran dilakukan
secara daring untuk lulusan SMA/
MA/ SMK sederajat yang dibuka
mulai tanggal 23 Mei hingga 1 Juli
2022. Pendaftaran polteknaker
bersifat gratis dan para mahasiswa
yang lolos mendapatkan beasiswa
penuh. 1. Pendaftaran atau registrasi
online: 23 Mei- 1 Juli 2022.

435. 05 Progres RUU Perlindungan
Negative Voa
June Pekerja Rumah Tangga Dinilai
2022 Lambat

Progres perjuangan pengesahan RUU
PPRT itu disampaikan Ari Ujianto dari
Jaringan Nasional Advokasi Pekerja
Rumah Tangga (Jala PRT). Lambatnya
pengesahan RUU PPRT dimungkinkan
karena kecilnya desakan dari
masyarakat. DPR nampaknya belum
tergerak, padahal RUU tersebut
memuat dua dasar aturan yang
penting, yaitu Konvensi Kerja Layak
serta Konvensi ILO 189 dan 190.
Sebenarnya tinggal diparipurnakan,
dan menjadi RUU inisiatif DPR," kata
Ari, dalam diskusi yang
diselenggarakan Konde Institute,
Sabtu (5/6) sore.

436. 05 Cek BSU 2022 di
Neutral Pikiran Rakyat Depok
June bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id,
2022 Pekerja Kriteria Ini Dapat BLT
Rp1 Juta dari Kemnaker

Simak cara cek BSU 2022 di
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id,
pekerja yang penuhi kriteria dapat
BLT subsidi gaji Rp1 juta dari
Kemnaker. Bantuan Subsidi Upah
atau BSU 2022 bakal disalurkan oleh
Kementrian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) kepada pekerja yang
memenuhi kriteria sebagai penerima
BLT subsidi gaji Rp1 juta. Kriteria
pekerja yang bisa jadi penerima BSU
2022 dan berkesempatan dapat BLT
subsidi gaji Rp1 juta yaitu pekerja
dengan gaji dibawah Rp3,5 juta dan
memiliki nama aktif di BPJS
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Ketenagakerjaan. BSU 2022 kabarnya
akan menyasar 8,8 juta pekerja
dengan anggaran yang disediakan
yakni Rp8,8 triliun.
437. 05 Apakah BSU 2022 Cair Bulan
June Juni? Simak Penjelasan dari
2022 Kemnaker dan Cek Daftarmu
Disini

Neutral Suara Merdeka

SUARAMERDEKA.COM- Pertanyaan
Kapan BSU 2022 cair? dan apakah
BSU 2022 cair bulan Juni? banyak
dicari warganet. Sejak Pemerintah
mengumumkan April lalu, BSU 2022
hingga bulan Juni ini belum juga
terealisasi. Sampai saat ini informasi
kapan BSU 2022 cari belum menemui
titik terang. Lantas kapan sebenarnya
BSU 2022 cair dan bagaimana cara
cek penerima BLT subsidi gaji.>.

438. 05 Ketahui 5 Manfaat Ikuti
Negative Portal Jember
June Pelatihan yang Ada di Tempat
2022 Kerja, Nomor 2 Jarang Disadari

2. Peningkatan moral yang dimiliki. 5.
Pemahaman akan pekerjaan maupun
budaya kerja yang ada di perusahaan.
Untuk dapat memenuhi kebutuhan
hidup tersebut, maka manusia
membutuhkan uang yang dapat
diperoleh dari hasil bekerja. Terdapat
berbagai macam pekerjaan yang
dapat dipilih sesuai dengan
preferensi dimana salah satunya
adalah bekerja di suatu perusahaan.

439. 05 Berapa Gaji Satpam
June Pertamina, Bank, PT Telkom
2022 hingga PT PLN? Kamu
Berminat

PT Telkom hingga PT PLN? Gaji
Satpam PT Telkom. Gaji satpam PT
Telkom yakni sebesar Rp2 juta setiap
bulannya. Gaji Satpam PT PLN.

Positive Bangka Post

440. 05 Dorong Kurikulum Jaminan
Positive Harianbangsa.net
June Sosial di Pendidikan Menengah
2022 dan Tinggi, Dua BPJS Bersinergi
Gelar Webinar
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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. "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.
441. 05 Formula E Jakarta Libatkan
June Ribuan Orang, Anies
2022 Baswedan: Mimpi Adalah
Kunci

Neutral Tempo.co
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Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan mengunggah beberapa
momen perjalanan Formula E Jakarta,
mulai dari proses pembangunan
Jakarta International E-Prix Circuit
(JIEC), Ancol, Jakarta Utara. Salam
hormat dari kami semua," kata Anies
Baswedan. Presiden Joko Widodo
(kedua kiri) didampingi Gubernur DKI
Jakarta Anies Baswedan (kiri), Chief
Formula E Alberto Longo (kanan) dan
Ketua IMI Bambang Soesatyo (kanan)
berjalan di "grid line" sebelum
dimulainya balapan Formula E Jakarta
di Jakarta International E-Prix Circuit

(JEIC) Ancol, Jakarta, Sabtu 4 Juni
2022. Momen tersebut bersama
dengan para panitia dan pegawai
yang terlibat dalam proses
pembangunan itu.
442. 05 Ketua MPR Apresiasi Jakarta e- Positive Tempo.co
June Prix 2022 Sukses Digelar
2022
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Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum
Ikatan Motor Indonesia (IMI)
Bambang Soesatyo turut
mendampingi Presiden Joko Widodo
melakukan Grid Walk dan membuka
Jakarta e-Prix 2022 (Formula E),
sekaligus mendampingi Bapak
Otomotif Indonesia Presiden Joko
Widodo menyerahkan trofi juara
Jakarta e-Prix 2022 kepada Mitc
Evans dari Jaguar Racing. Ketua DPR
RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III
DPR RI bidang Hukum, HAM, dan
Keamanan ini juga mengapresiasi
langkah panitia pelaksana Jakarta ePrix 2022 yang turut memberikan
kesempatan kepada lebih dari 260
UMKM menjajakan produknya di
arena JIE Circuit. Wakil Ketua Umum
Partai Golkar dan Kepala Badan
Hubungan Penegakan Hukum,
Pertahanan dan Keamanan KADIN
Indonesia ini memaparkan, selain
Jakarta e-Prix 2022 (Formula E), IMI
juga akan menyelenggarakan
berbagai kejuaraan otomotif berskala
internasional. Bamsoet juga
mengapresiasi kesuksesan
penyelenggaraan Jakarta e-Prix 2022
dibawah kepemimpinan Gubernur
DKI Jakarta Anies Baswedan dan
Chairman Organizing Committee
Jakarta e-Prix 2022 Ahmad Sahroni
serta Steering Committee Tinton
Soeprapto, yang telah membuat
Indonesia semakin dikenal di kancah
event motorsport dunia.

443. 05 Bamsoet Apresiasi Kesuksesan Positive Tribun News
June Penyelenggaraan Jakarta e2022 Prix 2022

Bamsoet juga mengapresiasi
kesuksesan penyelenggaraan Jakarta
e-Prix 2022 dibawah kepemimpinan
Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan dan Chairman Organizing
Committee Jakarta e-Prix 2022
Ahmad Sahroni serta Steering
Committee Tinton Soeprapto, yang
telah membuat Indonesia makin
dikenal di kancah event motorsport
dunia. Hal ini sangat sejalan dengan
visi dan misi IMI," ujar Bamsoet usai
menyaksikan Jakarta e-Prix 2022, di
JIE Circuit, Ancol, Jakarta, Sabtu
(4/6/22). Mereka telah mencetak
sejarah sebagai pembalap pertama
yang berhasil naik podium setelah
menaklukan JIE Circuit," jelas
Bamsoet. Serta GT World Challenge
Asia pada 21-23 Oktober 2022 dan
World Superbike Indonesia Series
pada 11-13 November 2022, yang
keduanya akan dilaksanakan di
Pertamina Mandalika International
Street Circuit, di Lombok, Nusa
Tenggara Barat," pungkas Bamsoet.

444. 05 Formula E Sukses, Bamsoet: Neutral Tempo.co
June Percepat Migrasi ke Kendaraan
2022 Listrik

Keberhasilan tersebut menunjukan
bahwa Indonesia siap menggelar
berbagai kejuaraan balap
Internasional," ujar Bamsoet usai
menyaksikan Jakarta e-Prix 2022, di
JIE Circuit, Ancol, Jakarta, Sabtu, 4
Juni 2022. Dalam road map
pengembangan kendaraan bermotor
listrik berbasis baterai yang disusun
Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral, potensi sepeda motor
listrik pada tahun 2030 diproyeksikan
mencapai 13 juta unit, sedangkan
mobil listrik mencapai 2,2 juta unit,"
kata Bamsoet. Di APBN 2021, subsidi
untuk BBM jenis tertentu mencapai
Rp 16,6 triliun, ujar Bamsoet. " ucap
Bamsoet.
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445. 05 Jakarta e-Prix 2022 Sukses
June Digelar, Bamsoet Dorong
2022 Percepatan Migrasi ke
Kendaraan Listrik

Positive Tribun News

Keberhasilan tersebut menunjukan
bahwa Indonesia siap menggelar
berbagai kejuaraan balap
Internasional," ujar Bamsoet usai
menyaksikan Jakarta e-Prix 2022, di
JIE Circuit, Ancol, Jakarta, Sabtu
(4/6/2022). Ketua MPR RI sekaligus
Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia
(IMI) Bambang Soesatyo
mengapresiasi pelaksanaan Jakarta ePrix 2022 (Formula E), di Jakarta
International e-Prix Circuit, berjalan
aman dan lancar. Tidak ada satupun
masalah timbul selama perhelatan
Jakarta e-Prix 2022 yang dihadiri
Bapak Otomotif Indonesia Presiden
Joko Widodo berlangsung.
"Alhamdulillah, Jakarta e-Prix 2022
berlangsung mulus tanpa ada kendala
apapun.

446. 05 Sukses Formula E Jakarta
June prestasi membanggakan
2022

Positive Berandarakyat.com

Ketua MPR Bambang Soesatyo
mengatakan bahwa kesuksesan
penyelenggaraan balap e-Prix 2022
(Formula E) di Jakarta, Sabtu,
merupakan prestasi yang
membanggakan bagi Indonesia.
"Sebuah prestasi yang
membanggakan mengingat untuk
kawasan Asia Tenggara, Indonesia
menjadi yang pertama
menyelenggarakan Formula E musim
2022," kata pria yang akrab disapa
Bamsoet, yang juga Ketua Ikatan
Motor Indonesia (IMI), Sabtu. Apa
lagi, kata Bamsoet usai menyaksikan
Jakarta e-Prix 2022 di JIE Circuit,
Ancol, Jakarta, Formula E bukan
sekadar ajang balap, tapi juga
membawa pesan dan misi penting
bagi penduduk dunia untuk
mempercepat migrasi kendaraan
berbahan bakar minyak ke bermotor
listrik yang lebih ramah lingkungan.
"Apresiasi juga harus diberikan
kepada para pembalap Formula E
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yang telah bekerja keras
menaklukkan JIE Circuit.
447. 05 Sukses Formula E Jakarta
June prestasi membanggakan
2022

Positive Antara Mataram

448. 05 Lowongan Kerja PT Pesona
Positive Pikiran Rakyat
June Optima Jasa Cabang Surabaya
Kabarbesuki
2022 Bagian PAP, Simak Kualifikasi
dan Cara Pendaftaran
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Ketua MPR Bambang Soesatyo
mengatakan bahwa kesuksesan
penyelenggaraan balap e-Prix 2022
(Formula E) di Jakarta, Sabtu,
merupakan prestasi yang
membanggakan bagi Indonesia.
"Sebuah prestasi yang
membanggakan mengingat untuk
kawasan Asia Tenggara, Indonesia
menjadi yang pertama
menyelenggarakan Formula E musim
2022," kata pria yang akrab disapa
Bamsoet, yang juga Ketua Ikatan
Motor Indonesia (IMI), Sabtu. Apa
lagi, kata Bamsoet usai menyaksikan
Jakarta e-Prix 2022 di JIE Circuit,
Ancol, Jakarta, Formula E bukan
sekadar ajang balap, tapi juga
membawa pesan dan misi penting
bagi penduduk dunia untuk
mempercepat migrasi kendaraan
berbahan bakar minyak ke bermotor
listrik yang lebih ramah lingkungan.
"Apresiasi juga harus diberikan
kepada para pembalap Formula E
yang telah bekerja keras
menaklukkan JIE Circuit.
PT Pesona Optima Jasa membuka
lowongan kerja mulai bulan Juni
2022, untuk cabang Surabaya, guna
menempati posisi PAP (Petugas Agen
Pegadaian). PT Pesona Optima Jasa
memiliki 12 perwakilan di ibukota
provinsi dan beberapa kota besar
lainnya, seperti Surabaya. Simak
informasi terkait lowongan kerja PT
Pesona Optima Jasa melalui artikel
berikut. PT Pesona Optima Jasa
merupakan anak perusahaan dari PT
Pegadaian (Persero) dan Yayasan
Kesejahteraan Pegadaian Permata
(YKPP) yang bergerak di bidang jasa

umum dengan bisnis utama penyedia
jasa tenaga kerja dan penyewaan
kendaraan.
449. 05 5 Hal yang Perlu Diketahui soal Positive Kompas
June Uang Kompensasi bagi Pekerja
2022 PKWT

Hal ini juga berlaku pada pekerja
yang berstatus Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu (PKWT). Uang
kompensasi dinilai penting bagi
pekerja/buruh yang telah habis masa
kerjanya, digunakan sebagai
pesangon atau bekal menyambung
hidupnya. Dalam Pasal 15 ayat (1)
disebutkan bahwa pengusaha wajib
memberikan uang kompensasi
kepada pekerja/buruh yang
hubungan kerjanya berdasarkan
PKWT. Sementara itu, pemberian
uang kompensasi tidak berlaku bagi
tenaga kerja asing yang dipekerjakan
oleh pemberi kerja dalam hubungan
kerja berdasarkan PKWT.

450. 05 5 Hal Yang Perlu Diketahui Soal Positive Menangolympus.com
June Uang Kompensasi Bagi Pekerja
2022 PKWT

Dalam Pasal 15 ayat (1) disebutkan
bahwa pengusaha wajib Memberikan
uang kompensasi kepada
pekerja/buruh yang hubungan
kerjanya berdasarkan PKWT. Pada
Pasal 15 ayat (2), pemberian uang
kompensasi dilaksanakan pada saat
berakhirnya PKWT. Pekerja kontrak
yang telah habis masa kerjanya
ternyata bisa mendapatkan uang
kompensasi. Juga berlaku bagi
pegawai berstatus Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu (PKWT).

451. 05 BSU 2022 Rp 1 Juta Kapan
Positive Tribun Wow
June Cair? Simak Cara Cek hingga
2022 Kriteria Penerima Subsidi Gaji

Cara cek status penerima Bantuan
Subsidi Upah (BSU) atau BLT Subsidi
gaji Rp 1 juta yang akan segera
disalurkan pada tahun 2022 ada di
artikel ini. Adapun, besaran dana BSU
tahun 2022 yang akan didapatkan
sebesar Rp 1 juta per penerima.
Kemudian besaran BSU 2022 yang
akan disalurkan sebesar Rp 1 juta per
penerima. Berikut ini 4 cara cek data
peserta BPJS Ketenagakerjaan yang
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mungkin menerima Bantuan Subsidi
Gaji/Upah Rp 1 juta.
452. 05 Catat! Karyawan Kontrak atau Positive Tribun News Solo
June PKWT Berhak Dapat Uang
2022 Kompensasi, Ini Besaran dan
Ketentuannya

Uang kompensasi diberikan kepada
pekerja/butuh yang telah mempunyai
masa kerja paling sedikit 1 bulan
secara terus menerus dan
pemberiannya dilakukan pada saat
berakhirnya PKWT. Ialah bentuk
penggantian hak yang diberikan
kepada karyawan berstatus PKWT
(perjanjian kerja waktu tertentu)
pada saat masa berakhir atau
selesainya kontrak kerja. Mengenai
jangka waktu perpanjangan PKWT,
uang kompensasi berikutnya
diberikan setelah perpanjangan
jangka waktu PKWT berakhir atau
selesai, sebagaimana dinyatakan
dalam pasal 15 ayat 3. PKWT selama
1 bulan atau lebih tetapi kurang dari
12 bulan, dihitung secara
proporsional dengan perhitungan;.

453. 05 Uang Kompensasi bagi
June Karyawan Kontrak, Ini
2022 Ketentuan dan Cara Hitung
Besarannya

Bagaiamana Cara Hitung Uang
Kompensasi?. Uang kompensasi ini
diberikan kepada pekerja/butuh yang
telah mempunyai masa kerja paling
sedikit 1 bulan secara terus menerus
dan pemberiannya dilakukan pada
saat berakhirnya PKWT. Ini
sebagaimana yang tercantum dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja
Waktu tertentu, Alih Daya, Waktu
kerja dan Waktu Istirahat dan
Pemutusan Hubungan Kerja,
tepatnya pada pasal 15. Uang
Kompensasi Tak Diberikan.

Positive Tribun News

454. 05 Formula E Jakarta Melibatkan Neutral Infosedia.com
June Ribuan Orang, Anies
2022 Baswedan: Impian Adalah
Kuncinya
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Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan mengunggah berbagai
momen perjalanan Formula E Jakarta,
dimulai dari proses pembangunan
Jakarta International Electronic Prix
Circuit (JIEC), Ancol, Jakarta Utara.
Salam hangat dari kita semua," kata

Anies Baswedan. Momen tersebut
dibagikan kepada panitia dan
karyawan yang terlibat dalam proses
pengembangan. "Di balik kesuksesan
JakartaEPrix, ada ribuan tangan yang
terlibat untuk mewujudkannya.
455. 05 BSU 2022 Cair Juni? Ini
Positive Ayoindonesia.com
June Tahapan Pencairan BLT Subsidi
2022 Gaji Rp1 Juta via BPJS
Ketenagakerjaan - Ayo
Indonesia

3. Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan
4. Atas pertanyaan para pekerja yang
tak kunjung usai menanyakan jadwal
pencairan BSU 2022, pihak Kemnaker
mengunggah informasi terkait
tahapan-tahapan yang harus
dirampungkan sebelum pencairan
BLT subsidi gaji Rp1 juta via BPJS
Ketenagakerjaan disalurkan. Lebih
rinci, berikut syarat lengkap calon
penerima BLT subsidi gaji Rp1 juta
tahun 2022 sesuai dengan
Permenaker Nomor 16 Tahun 2021:
1. Warga Negara Indonesia (WNI)
yang dibuktikan dengan kepemilikan
Kartu Tanda Penduduk (KTP).

456. 05 Menko Muhadjir Minta
Positive Rmco.id
June Kampanye, Sosialisasi, Edukasi,
2022 Dan Literasi Digencarkan

Menteri Koordinator Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (Menko
PMK) Muhadjir Effendy meminta agar
kampanye, sosialisasi, edukasi dan
literasi soal jaminan sosial lebih
digencarkan. Menurut Muhadjir,
masih banyak masyarakat yang
belum memahami pentingnya
jaminan sosial sebagai bentuk
perlindungan sosial dari risiko yang
bisa menimpa dirinya dan
keluarganya setiap saat. Muhadjir
menilai, Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP
Jamsostek) bersama kementerian
lembaga terkait. Padahal, kata
Muhadjir, Undang-Undang Dasar
(UUD) telah mengamanatkan negara
untuk mengembangkan sistem
jaminan sosial bagi seluruh rakyat.
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457. 05 Bamsoet mengapresiasi
June keberhasilan implementasi
2022 Jakarta e-Prix 2022

Positive Infosedia.com

458. 05 Karyawan Kontrak Berhak
Positive Tribun News Palu
June Dapat Uang Kompensasi,
2022 Begini Aturan dan Cara Hitung
Besarannya
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Bamsoet juga menyambut baik
keberhasilan penyelenggaraan
Jakarta e-Prix 2022 di bawah
kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta
Anies Baswedan dan Ketua Panitia
Penyelenggara Jakarta e-Prix 2022
Ahmad Sahroni dan Panitia Pengarah
Tinton Soeprapto yang telah
membawa Indonesia lebih dikenal
dunia. Ini sejalan dengan visi dan misi
IMI," kata Bamsoet usai menyaksikan
e-Prix Jakarta 2022, di Sirkuit JIE,
Ancol, Jakarta, Sabtu (22/6/22).
Mereka mencatatkan sejarah sebagai
pembalap pertama yang naik podium
setelah menaklukkan Sirkuit JIE", ujar
Bamsoet. Serta GT World Challenge
Asia pada 21-23 Oktober 2022 dan
Seri Indonesian Superbike World
Championship dari 11-13 November
2022 yang akan berlangsung di Sirkuit
Jalan Internasional Pertamina
Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara
Barat," tutup Bamsoet.
Uang kompensasi ini diberikan
kepada pekerja/buruh yang telah
mempunyai masa kerja paling sedikit
1 bulan secara terus menerus dan
pemberiannya dilakukan pada saat
berakhirnya PKWT. Uang kompensasi
adalah bentuk penggantian hak yang
diberikan kepada karyawan berstatus
PKWT (perjanjian kerja waktu
tertentu) pada saat masa berakhir
atau selesainya kontrak kerja. Ini
sebagaimana yang tercantum dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja
Waktu tertentu, Alih Daya, Waktu
kerja dan Waktu Istirahat dan
Pemutusan Hubungan Kerja,
tepatnya pada pasal 15. Sebagai
catatan, upah yang digunakan
sebagai dasar perhitungan
pembayaran uang kompensasi terdiri

atas upah pokok dan tunjangan
tetap.
459. 05 Tanggapan Netizen Soal
June Formula E Jakarta Resmi
2022 Digelar Tanpa BUMN

Neutral Terkini.id

460. 05 Pembangunan Infrastruktur di Positive Tinta Hijau
June Kawasan IKN Harus Diimbangi
2022 dengan Pemberdayaan
Masyarakat
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Namun perlu diketahui, acara
Formula E Jakarta ini dilakukan tanpa
adanya bantuan dari perusahaan
BUMN di Indonesia. Netizen dengan
akun Facebook bernama Asyari
Usman menuliskan curahan hatinya
atas apa yang telah dilakukan oleh
Menteri BUMN Erick Thohir kepada
Anies Baswedan. Tidak hanya Asyari
Usman, para netizen di media sosial
Twitter juga menuturkan rasa
kebenciannya terhadap penguasa
BUMN di Indonesia tersebut.
Gubernur DKI Jakarta, Anies
Baswedan telah resmi membuka
acara balap internasional Formula E
Jakarta di Sirkuit Internasional e-Prix
Jakarta pada Sabtu 4 Juni 2022
kemarin.
Pembangunan Infrastruktur di
Kawasan IKN Harus Diimbangi
dengan Pemberdayaan Masyarakat /.
SUBANG,TINTAHIJAU.Pembangunan
kawasan Ibu Kota Negara (IKN) baru
di Penajam Paser Utara Kalimantan
Timur tidak hanya soal pembangunan
fisik yang bersifat kawasan atau
pengembangan insfrakstur
kewilayahan, tapi juga harus linier
diimbangi dengan pembangunan
Sumber Daya Manusia (SDM) atau
human resources infrastructure
masyarakat lokal atau kawasan
tersebut. Direktur Kawasan
Perkotaan dan Batas Negara
Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina
Administrasi Kewilayahan (Adwil)
Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri) Thomas Umbu Pati
dalam sebuah diskusi yang diinisiasi
oleh Tim Transisi Otorita Ibu Kota
Nusantara di Penajam Paser Utara,

pada Rabu 1 Juni 2022 mengatakan
bahwa pembangunan IKN akan linier
dengan pemberdayaan masyarakat
lokal. Namun, jika masyarakat tidak
mempersiapkan diri dengan baik,
maka peluang tersebut bakal diambil
pihak lain di luar IKN, dan masyarakat
sekitar hanya menjadi penonton.
Sebagai informasi, diskusi ini
dimoderatori oleh Rektor Universitas
Mulawarman Masjaya dan sebagai
narasumber adalah Ketua
Koordinator Bidang Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat Tim
Transisi Otorita Ibu Kota Nusantara
Diani Sadiawati.
461. 05 Formula E Akan Jadi Ajang dan Positive Goriau
June Tontonan Makin Digemari Kata
2022 Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi)
menghadiri balapan Formula E yang
sukses digelar di Ancol, Jakarta Utara,
Sabtu, 4 Juni 2022. Saya kira ini event
masa depan karena kita tahu nanti
akan ada pergeseran dari mobil yang
sekarang ke banyak nanti pemakai
mobil listrik, sehingga ini menjadi
sebuah tontonan yang ke depan
menurut saya akan makin digemari,"
kata Presiden dalam keterangannya
selepas acara, Sabtu (4/6/2022).
Presiden memiliki pandangan bahwa
Formula E bagus untuk Indonesia,
terutama karena ke depannya
Indonesia akan membangun
ekosistem kendaraan listrik. Semua
akan menuju ke ramah lingkungan,"
ujar Presiden.

462. 05 Ke Depan, Formula E Akan Jadi Positive Gosumbar
June Ajang dan Tontonan Makin
2022 Digemari

Ada juga Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia (DPR RI),
Puan Maharani, Ketua Majelis
Persmusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia (MPR RI), Bambang
Soesatyo, Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan, Ketua Pelaksana Formula
E Ahmad Sahroni, Formula E Chief
Championship Officer & Co-Founder
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Alberto Longo, serta Kapolri Jenderal
Listyo Sigit Prabowo. Presiden
memiliki pandangan bahwa Formula
E bagus untuk Indonesia, terutama
karena ke depannya Indonesia akan
membangun ekosistem kendaraan
listrik. Lebih lanjut, Presiden
menyatakan akan mendukung semua
bentuk dan upaya yang baik bagi
Indonesia, termasuk soal adanya
wacana balapan Formula E di Jakarta
yang digelar dalam dua seri seperti di
sejumlah negara lain. Presiden
berharap, ke depannya akan lebih
banyak lagi penyelenggaraan ajang
kompetisi balap serupa Formula E.
"Ya lebih baik, semua sirkuit lebih
banyak eventnya akan makin
produktif dan baik.
463. 05 INFO TERBARU BSU 2022,
June Simak Jadwal Pencairan dan
2022 Cara Cek Status Penerima
Bantuan

Positive Tribun News Kupang

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

464. 05 Pemerintah pusat bentuk
June anjungan siap kerja seiring
2022 pemindahan IKN

Positive Antara

Pemerintah pusat membentuk
anjungan siap kerja untuk menyerap
tenaga kerja lokal seiring
pemindahan ibu kota negara
Indonesia dari Jakarta ke sebagian
wilayah Kabupaten Penajam Paser
Utara dan sebagian Kabupaten Kutai
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Kartanegara, Provinsi Kalimantan
Timur. Upaya tersebut direspon
positif oleh pemerintah pusat dengan
bakal membentuk anjungan siap
kerja berupa aplikasi yang
memudahkan pencari kerja,
khususnya tenaga kerja lokal melihat
lowongan kerja yang tersedia.
Pemerintah Kabupaten Penajam
Paser Utara melakukan koordinasi
dengan pemerintah pusat agar
tenaga kerja lokal dapat banyak
terserap dalam sektor lapangan kerja
dengan pemindahan dan
pembangunan ibu kota negara
tersebut. Anjungan siap kerja
tersebut juga terhubung dengan
kontraktor yang akan melakukan
pengerjaan proyek pembangunan ibu
kota negara Indonesia baru bernama
Nusantara tersebut.
465. 05 Presiden Jokowi Nilai Formula Positive Gonews.co
June E sebagai Ajang dan Tontonan
2022 yang Makin Digemari di Masa
Depan

Presiden Joko Widodo (Jokowi)
bersyukur balapan Formula E di
Ancol, Jakarta Utara berjalan dengan
baik. Saya kira ini event masa depan
karena kita tahu nanti akan ada
pergeseran dari mobil yang sekarang
ke banyak nanti pemakai mobil listrik,
sehingga ini menjadi sebuah
tontonan yang ke depan menurut
saya akan makin digemari," kata
Presiden dalam keterangannya
selepas acara, Sabtu (4/6/2022).
Presiden memiliki pandangan bahwa
Formula E bagus untuk Indonesia,
terutama karena ke depannya
Indonesia akan membangun
ekosistem kendaraan listrik. Semua
akan menuju ke ramah lingkungan,"
ujar Presiden.

466. 05 Pemerintah pusat bentuk
June anjungan siap kerja
2022 pemindahan IKN

Pemerintah pusat membentuk
anjungan siap kerja untuk menyerap
tenaga kerja lokal seiring
pemindahan ibu kota negara

Positive Antara Mataram
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Indonesia dari Jakarta ke sebagian
wilayah Kabupaten Penajam Paser
Utara dan sebagian Kabupaten Kutai
Kartanegara, Provinsi Kalimantan
Timur. Upaya tersebut direspon
positif oleh pemerintah pusat dengan
bakal membentuk anjungan siap
kerja berupa aplikasi yang
memudahkan pencari kerja,
khususnya tenaga kerja lokal melihat
lowongan kerja yang tersedia.
Pemerintah Kabupaten Penajam
Paser Utara melakukan koordinasi
dengan pemerintah pusat agar
tenaga kerja lokal dapat banyak
terserap dalam sektor lapangan kerja
dengan pemindahan dan
pembangunan ibu kota negara
tersebut. Anjungan siap kerja
tersebut juga terhubung dengan
kontraktor yang akan melakukan
pengerjaan proyek pembangunan ibu
kota negara Indonesia baru bernama
Nusantara tersebut.
467. 05 INGAT! Karyawan Kontrak atau Positive Bangka Post
June PKWT Berhak Dapat Uang
2022 Kompensasi, Segini Besaran
dan Ketentuannya
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Karyawan kontrak atau perjanjian
kerja waktu tertentu ( PKWT ) berhak
mendapat uang kompensasi. Uang
kompensasi diberikan kepada
pekerja/butuh yang telah mempunyai
masa kerja paling sedikit 1 bulan
secara terus menerus dan
pemberiannya dilakukan pada saat
berakhirnya PKWT. Ialah bentuk
penggantian hak yang diberikan
kepada karyawan berstatus PKWT
pada saat masa berakhir atau
selesainya kontrak kerja. Mengenai
jangka waktu perpanjangan PKWT,
uang kompensasi berikutnya
diberikan setelah perpanjangan
jangka waktu PKWT berakhir atau
selesai, sebagaimana dinyatakan
dalam pasal 15 ayat 3.

468. 05 Pengusaha terbuka duduk
Positive Onews.me
June bersama pekerja bahas revisi
2022 UU Cipta Kerja

- Kalangan pengusaha terbuka duduk
bersama dengan serikat pekerja guna
membahas revisi UU Cipta Kerja demi
kepentingan bersama dan
menyarankan agar buruh tidak
melakukan mogok kerja yang
merugikan semua pihak. Menurut
dia, momentum revisi UU Cipta Kerja
ini sebaiknya dimaksimalkan untuk
berdiskusi bersama antara
pengusaha, serikat pekerja, dan pihak
terkait seperti Kementerian
Ketenagakerjaan. Sebelumnya,
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) Said Iqbal
mengancam sebanyak tiga juta
pekerja yang tergabung dalam serikat
buruh akan mogok kerja selama tiga
hari apabila pemerintah melakukan
pembahasan revisi UU Cipta Kerja.
Namun, Sarman menilai sangat tidak
elok apabila buruh melakukan mogok
kerja dan mogok produksi untuk
menyikapi revisi UU Cipta Kerja.

469. 05 Pegawai Kontrak Punya Hak
June Dapat Uang Kompensasi, Ini
2022 Cara Hitung Besaran dan
Ketentuannya

Uang kompensasi merupakan bentuk
penggantian hak yang diberikat pada
karyawan berstatus PKWT atau
perjanjian kerja waktu tertentu pada
saat masa berakhir atau selesai
kontrak kerja. Pekerja kontrak yang
mendapat uang kompensasi
merupakan pekerja yang memiliki
masa kerja paling sedikit 1 bulan
secara terus menerus dan
pemberiannya dilakukan pada saat
berakhir PKWT. Sebagai catatan,
upah yang digunakan sebagai dasar
perhitungan pembayaran uang
kompensasi terdiri atas upah pokok
dan tunjangan tetap. Dalam hal upah
di perusahaan tidak menggunakan
komponen upah pokok dan
tunjangan tetap, maka dasar

Positive Tribun Jabar

253

perhitungan pembayaran uang
kompensasi.
470. 05 Masih Ramai Pertanyaan
June Kapan BSU 2022 Cair? Ini
2022 Update BLT BPJS
Ketenagakerjaan & Kata
Kemenaker

Positive Surya

471. 05 Pengusaha terbuka duduk
Positive Antara
June bersama pekerja bahas revisi
2022 UU Cipta Kerja
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BSU atau yang lebih dikenal sebagai
BLT BPJS Ketenagakerjaan akan
diberikan kepada pekerja/buruh
sebesar Rp 500. 000 per bulan selama
dua bulan yang dibayarkan sekaligus
sebesar Rp 1 juta. Soalnya
pertanyaan kapan BSU tahun 2022
cair, berikut respon dari admin
Instagram BPJS Ketenagakerjaan di
@bpjs.ketenagakerjaan. 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;. 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."
Kalangan pengusaha terbuka duduk
bersama dengan serikat pekerja guna
membahas revisi UU Cipta Kerja demi
kepentingan bersama dan
menyarankan agar buruh tidak
melakukan mogok kerja yang
merugikan semua pihak. Menurut
dia, momentum revisi UU Cipta Kerja
ini sebaiknya dimaksimalkan untuk
berdiskusi bersama antara
pengusaha, serikat pekerja, dan pihak
terkait seperti Kementerian
Ketenagakerjaan. Sebelumnya,
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) Said Iqbal
mengancam sebanyak tiga juta
pekerja yang tergabung dalam serikat
buruh akan mogok kerja selama tiga
hari apabila pemerintah melakukan

pembahasan revisi UU Cipta Kerja.
Namun, Sarman menilai sangat tidak
elok apabila buruh melakukan mogok
kerja dan mogok produksi untuk
menyikapi revisi UU Cipta Kerja.
472. 05 Pengusaha terbuka duduk
Positive 24hour.id
June bersama pekerja bahas revisi
2022 UU Cipta Kerja -

- Kalangan pengusaha terbuka duduk
bersama dengan serikat pekerja guna
membahas revisi UU Cipta Kerja demi
kepentingan bersama dan
menyarankan agar buruh tidak
melakukan mogok kerja yang
merugikan semua pihak. Menurut
dia, momentum revisi UU Cipta Kerja
ini sebaiknya dimaksimalkan untuk
berdiskusi bersama antara
pengusaha, serikat pekerja, dan pihak
terkait seperti Kementerian
Ketenagakerjaan. Sebelumnya,
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) Said Iqbal
mengancam sebanyak tiga juta
pekerja yang tergabung dalam serikat
buruh akan mogok kerja selama tiga
hari apabila pemerintah melakukan
pembahasan revisi UU Cipta Kerja.
Namun, Sarman menilai sangat tidak
elok apabila buruh melakukan mogok
kerja dan mogok produksi untuk
menyikapi revisi UU Cipta Kerja.

473. 05 Zero Accident, Pemprov
Positive Berandang.com
June Bengkulu Raih
2022 Penganugerahan Penghargaan
K3 Tahun 2022

Penganugerahan Penghargaan K3
tahun 2022 oleh Kementerian
Ketenagakerjaan RI. Sejumlah
perusahaan yang beroperasi di
Bengkulu, meraih Penghargaan Zero
Accident dari Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI.
Kemenaker kembali menggelar acara
penganugrahan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) tahun 2022 di
Jakarta, Selasa (24/05/2022).
Sementara itu, Kepala Dinas
Ketenagakerjaan dan transmigrasi
(Disnakertrans) Provinsi Bengkulu,
Edwar Hepy, S.Sos, yang menerima
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penganugerahan langsung di Jakarta
mengatakan, penilaian penerapan K3
di perusahaan akan menjadi agenda
rutin dinas.
474. 05 Pemerintah pusat bentuk
Neutral Antara Kaltim
June anjungan serap tenaga kerja
2022 lokal seiring pemindahan IKN

Pemerintah pusat membentuk
anjungan siap kerja untuk menyerap
tenaga kerja lokal seiring
pemindahan ibu kota negara
Indonesia dari Jakarta ke sebagian
wilayah Kabupaten Penajam Paser
Utara dan sebagian Kabupaten Kutai
Kartanegara, Provinsi Kalimantan
Timur. Pemerintah Kabupaten
Penajam Paser Utara melakukan
koordinasi dengan pemerintah pusat
agar tenaga kerja lokal dapat banyak
terserap dalam sektor lapangan kerja
dengan pemindahan dan
pembangunan ibu kota negara
tersebut. Upaya tersebut direspon
positif oleh pemerintah pusat dengan
bakal membentuk anjungan siap
kerja berupa aplikasi yang
memudahkan pencari kerja,
khususnya tenaga kerja lokal melihat
lowongan kerja yang tersedia.
"Sejumlah tenaga kerja lokal sudah
mulai diserap pada berbagai kegiatan
pembangunan yang telah
dilaksanakan di kawasan ibu kota
negara baru," kata Suhardi.

475. 05 Presiden Jokowi Tiba di Sirkuit Neutral Banua Minang
June Formula E Ancol
2022

Presiden Joko Widodo tiba di Sirkuit
Formula E Ancol sekitar pukul 14.15
WIB, Sabtu, 4 Juni 2022. Presiden
Jokowi kemudian kembali ke Royal
Box untuk menanti balapan Formula
E dimulai. Presiden disambut oleh
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo,
Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Sandiaga Uno, Gubernur DKI
Anies Baswedan, Chairman of
Formula E Jakarta-Indonesia Ahmad
Sahroni, dan Formula E Chief
Championship Officer & Co-Founder,

256

Alberto Longo. Sebelum gelaran
lomba dimulai, Presiden sempat
memasuki trek balapan untuk
menyaksikan kesiapan para
pembalap sebelum menuju garis
start.
476. 05 Formula E di Luar Ekspektasi, Positive Republik Merdeka
June Anies Sukses Buat Indonesia
Jakarta
2022 Terpukau

"Pak Anies lagi-lagi sukses membuat
warga Jakarta dan Indonesia
terpukau," sambung politikus Partai
Amanat Nasional (PAN) itu. Wakil
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Zita
Anjani, mengatakan gelaran Formula
E ini sungguh di luar biasa. "Kagum
dengan agenda yang satu ini, di luar
ekspektasi saya," kata Zita seperti
dikutip redaksi melalui akun
Instagram miliknya, Minggu (5/6).
Acara ini turut dihadiri Presiden RI
Joko Widodo.

477. 05 Dorong Kurikulum Jaminan
Positive Radar Sukabumi
June Sosial di Pendidikan Menengah
2022 dan Tinggi, Dua BPJS Bersinergi
Gelar Webinar

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. "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
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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.
478. 06 Kemenaker Buka Kesempatan Positive Tribunnewssultra.com TRIBUNNEWSSULTRA.COM,
June Magang di Negara Qatar,
KENDARI- Kementerian
2022 Masih Ada Peluang Hingga 30
Ketenagakerjaan (Kemenaker)
Juni 2022 Republik Indonesia (RI) melalui
Tribunnewssultra.com
direktorat jenderal (Dirjen) pelatihan
vokasi dan pemagangan membuka
kesempatan bagi putra-putri
Indonesia untuk mengikuti magang di
Qatar. Untuk jadwal pendaftaran
sudah dimulai sejak 30 Mei 2022
sampai dengan 30 Juni 2022.
Biasanya kalau kita dinilai oleh pihak
perusahaan di Qatar memiliki kinerja
yang bagus langsung di panggil kerja
di tempat magang tersebut,"
jelasnya. Peluang magang Kemenaker
itu dibuka kembali bekerjasama
dengan the Living Adventure.
479. 06 Info Lengkap dan Fakta BLT
June Subsidi Gaji, Pekerja Bisa
2022 Segera Cek Namanya

Neutral Okezone
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BLT subsidi gaji belum ada kepastian
kapan waktu pencairannya. Menurut
Kementerian Ketenagakerjaan,
proses BLT subsidi gaji masih dalam
tahap penyusunan regulasi. Namun
sambil menunggu proses tersebut,
pekerja bisa mengetahui beragam

fakta menarik terkait BLT subsidi gaji,
Senin (6/6/2022):. 1. Besaran
Anggaran BLT Subsidi Gaji.
480. 06 Dapat Notifikasi, BLT Subsidi
June Gaji Dipastikan Cair
2022

Positive 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. BLT subsidi gaji
segera dicairkan. Bantuan tersebut
dicairkan Rp1 juta kepada 8,8 juta
pekerja.

481. 06 Fenomena PHK "Startup" demi Positive Kompas.id
June Tumbuh Lebih Rasional
2022

Mengutip laporan laman agregator
layoff.fyi, sepanjang tahun 2022,
total ada 31.707 pekerja startup di
dunia yang mengalami pemutusan
hubungan kerja (PHK). Pada Mei
2022, ada 16.923 orang yang
mengalami PHK. Menurut laporan
yang sama, sektor digital yang paling
banyak melakukan PHK atau
meminta karyawannya untuk
mengundurkan diri yaitu
transportasi, makanan, perjalanan,
teknologi finansial (tekfin), serta
perdagangan secara elektronik atau
e-dagang dan ritel. Di Indonesia, isu
PHK dan pengunduran diri menguat
sejak dua pekan terakhir.

482. 06 Mulai Juli, BPJS Kesehatan
June Kelas 1,2,3 Dihapus! Berapa
2022 Jumlah Tarif Baru?

Pelayanan kelas 1,2 dan 3 BPJS
Kesehatan yang selama ini
dimanfaatkan oleh masyarakat akan
dihapus mulai Juli mendatang. Itu
berarti, pelayanan BPJS Kesehatan
kelas 1,2 dan 3 yang selama ini
diberlakukan tidak akan ada lagi.
Pada Juli mendatang, Lene
memaparkan, program baru BPJS
Kesehatan akan dimulai di beberapa
rumah sakit (RS), sambil melihat
implementasi dan persiapan dari RS
lainnya. Begitupun tarif yang

Neutral Ayo Bandung
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dibayarkan setiap bulan berdasarkan
tingkat kelasnya, akan berlaku 1 tarif.
483. 06 Presiden Jokowi Nilai Formula Positive Pembaharuan Post
June E sebagai Ajang dan Tontonan
2022 yang Makin Digemari di Masa
Depan

"Presiden Joko Widodo (Jokowi)
bersyukur balapan Formula E di
Ancol, Jakarta berjalan dengan baik.
Jakarta: Presiden Joko Widodo
(Jokowi) bersyukur balapan Formula
E di Ancol, Jakarta berjalan dengan
baik. Saya kira ini event masa depan
karena kita tahu nanti akan ada
pergeseran dari mobil yang sekarang
ke banyak nanti pemakai mobil listrik,
sehingga ini menjadi sebuah
tontonan yang ke depan menurut
saya akan makin digemari," kata
Presiden dalam keterangannya
selepas acara, Sabtu (4/6). Presiden
memiliki pandangan bahwa Formula
E bagus untuk Indonesia, terutama
karena ke depannya Indonesia akan
membangun ekosistem kendaraan
listrik.

484. 06 Tiket Naik Candi Borobudur
June Rp750.000, Ekonom: Perlu
2022 Dipertimbangkan Lagi

Ekonom melihat perlunya
pertimbangan kembali terhadap
keputusan pemerintah untuk
menaikkan harga tiket naik Candi
Borobudur di Magelang, Jawa
Tengah, menjadi Rp750. 000 untuk
wisatawan lokal. "Jadi ada
ketidaksamaan akses yang diberikan
untuk mengunjungi Candi Borobudur,
saya rasa ini perlu dipertimbangkan
meski dengan alasan kelestarian
candi, dengan tarif itu masih terlalu
tinggi untuk standar menengah
bawah Indonesia, apalagi masyarakat
setempat yang memiliki UMR
rendah," lanjut Faisal. Pemerintah
beralasan kenaikan harga tersebut
dilatarbelakangi keperluan
perawatan atau maintenance serta
membatasi jumlah pengunjung yang
naik ke situs candi.

Positive Bisnis Indonesia
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Positive

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. 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. "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.

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, Senin
(30/5/2022). Hadir pula dalam webinar 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
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(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 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," cetus Abdur.Semetnara itu Kepala Kantor
Cabang BPJAMSOSTEK Jakarta Mangga Dua, mengatakan literasi yang cukup serta pemahaman sejak dini
akan pentingnya jaminan sosial secara langsung akan berdampak terhadap peningkatan perlindungan
sosial bagi masyarakat Indonesia."Harapan kami dapat meningkatkan kesadaran seluruh pekerja dan
masyarakat akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan," ucap Yudi. (**)

262

Title
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Positive

Summary Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Ramdhani
mengatakan, penundaan keberangkatan 148 calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa
Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat) ke Malaysia lantaran belum melaksanakan Orientasi
Pra-Pemberangkatan (OPP). Hal ini dikatakan Benny saat menanggapi pertanyaan banyak
pihak terkait kegagalan pemberangkatan 148 calon PMI asal Nusa Tenggara Barat ke
Malaysia.

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Ramdhani mengatakan,
penundaan keberangkatan 148 calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat (Nusa
Tenggara Barat) ke Malaysia lantaran belum melaksanakan Orientasi Pra-Pemberangkatan (OPP). Selain
itu, visa yang mereka gunakan adalah visa rujukan bukan visa kerja.Hal ini dikatakan Benny saat
menanggapi pertanyaan banyak pihak terkait kegagalan pemberangkatan 148 calon PMI asal Nusa
Tenggara Barat ke Malaysia.Kata Benny, OPP akan dilakukan bila dokumen PMI memenuhi syarat seperti
tertuang di peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 18/2017 tentang
Pelindungan PMI."UPT (Unit Pelaksana Teknis) BP2MI Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak dapat
melakukan OPP dikarenakan visa yang digunakan tidak sesuai dengan pasal 13 butir f Undang-Undang
Nomor 18/2017," kata Benny, Jumat (3/6).Dia menegaskan, dalam pasal tersebut, CPMI membutuhkan
visa kerja sebagai salah satu syarat keberangkatan ke negara penempatan. Sementara visa yang mereka
miliki bukan merupakan visa kerja. Politisi partai Hanura itu berpandangan hal tersebut bertentangan
dengan aturan yang ada.Sehingga UPT di Nusa Tenggara Barat belum melakukan OPP untuk 148 CPMI
sehingga mengakibatkan penundaan keberangkatan. "Atas masalah yang sempat ramai di media olah
BP2MI menunda, sama sekali tidak. 1000 persen saya bisa memberikan garansi semua hanya ketelitian
dan kepatuhan terhadap undang-undang," jelasnya.Selain permasalahan visa, dia juga menyatakan 23
orang dari 148 calon PMI yang akan berangkat belum memenuhi syarat. Artinya perlu melakukan
perbaikan dokumen lain untuk mengikuti OPP. Setelah ditelusuri, hanya 125 orang yang memenuhi syarat
menjalani OPP.Dia menjelaskan, setelah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker), 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," beber mantan anggota DPD itu.Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR
Saleh Partaonan Daulay mendesak Benny memberikan klarifikasi terkait kegagalan pemberangkatan 148
PMI asal Nusa Tenggara Barat. Menurut Saleh, kegagalan pemberangkatan ini telah menimbulkan banyak
kerugian."Tidak hanya dialami oleh perusahaan pengerah jasa PMI di Indonesia, tetapi juga dialami oleh
perusahaan BUMN Malaysia yang memfasilitasi penyaluran PMI tersebut," ujarnya.
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Positive

Summary Jasa Raharja-Tangkapan layar dari akun Instagram @pt_jasaraharja JAYATI KEDIRI- Program
Pemagangan Langkah Bakti PT Jasa Raharja dibuka mulai tanggal 02-06 Juni. Program
magang LBJR (Langkah Bakti Jasa Raharja) ini diadakan untuk mendukung program
Pemerintah khususnya Kementrian Ketenagakerjaan RI.

Jasa Raharja-Tangkapan layar dari akun Instagram @pt_jasaraharja JAYATI KEDIRI - Program Pemagangan
Langkah Bakti PT Jasa Raharja dibuka mulai tanggal 02-06 Juni.Program magang LBJR (Langkah Bakti Jasa
Raharja) ini diadakan untuk mendukung program Pemerintah khususnya Kementrian Ketenagakerjaan
RI.
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Neutral

Summary Meski menjadi pulau dengan penduduk terpadat di Indonesia, Pulau Jawa nyatanya memiliki
provinsi dengan UMP yang cukup rendah. Di antara 34 provinsi, terdapat lima provinsi
dengan UMP terendah se-Indonesia. Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 resmi berlaku
sejak 1 Januari 2022. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
menyampaikan rata-rata kenaikan UMP 2022 secara nasional sebesar 1,09 persen.

Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 resmi berlaku sejak 1 Januari 2022. Pemerintah melalui
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyampaikan rata-rata kenaikan UMP 2022 secara
nasional sebesar 1,09 persen.Gubernur diberikan tenggat waktu hingga 21 November 2021 untuk
menetapkan UMP masing-masing daerah. Hal ini merujuk pada ketentuan di Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.Meski menjadi pulau dengan penduduk terpadat di
Indonesia, Pulau Jawa nyatanya memiliki provinsi dengan UMP yang cukup rendah. Di antara 34 provinsi,
terdapat lima provinsi dengan UMP terendah se-Indonesia. Simak rinciannya berikut ini.1. Jawa
TengahUMP Jawa Tengah 2022 dipatok sebesar Rp1.812.935, naik 0,78 persen dari tahun sebelumnya.
Keputusan ini tertuang melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/37 Tentang Penetapan
Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah 2022.Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan
bahwa aturan gaji ini berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Dalam surat
tersebut, dijelaskan bahwa jumlah nominal UMP Jawa Tengah 2022 ditetapkan berdasarkan minimal
inflasi 1,28 persen dan laju pertumbuhan ekonomi 0,97 persen di Jawa Tengah.2. DI YogyakartaPada
tahun sebelumnya, Yogyakarta menyabet status sebagai daerah dengan UMP terendah secara nasional.
Tahun ini, UMP Yogyakarta menempati urutan kedua, disalip UMP Jawa Tengah.Tahun ini, gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menaikkan UMP Yogyakarta sebesar
Rp75.915,53 atau 4,30 persen. Dengan demikian, nominal UMP Yogyakarta setara dengan
Rp1.840.915,53.Adapun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Kota Yogyakarta diputuskan sebesar
Rp2.153.970, naik sebanyak 4,08 persen atau Rp84.440.Penetapan ini didasarkan rekomendasi Dewan
Pengupahan Provinsi Yogyakarta yang beranggotakan unsur pemerintah, dan Badan Pusat Statistik (BPS),
unsur serikat pekerja, dan unsur pengusaha.3. Jawa BaratUMP Jawa Barat (Jawa Barat) secara resmi
berubah menjadi Rp1.841.487,31. Nominal gaji tersebut naik Rp31.135,95 dari tahun
sebelumnya.Penetapan ini mempertimbangkan UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, UU 11/2020
tentang Cipta Kerja, PP 36/2021 mengenai Pengupahan, dan surat Permenakes dan Mendagri.Adapun
upah minimum tahun berjalan menjadi indikator lain yang mempengaruhi kenaikan UMP Jawa Barat
2022 ini di antaranya. Selain UMP, terdapat 16 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan upah dengan
rata-rata 1,06 persen.4. Jawa TimurPemerintah provinsi Jawa Timur (Jawa Timur) secara resmi
mengumumkan kenaikan UMP Jawa Timur 2022 sebesar Rp1.891.567. Pada tahun sebelumnya, UMP
Jawa Timur ditetapkan sebesar Rp1.868.777,08, naik sekitar Rp22. 790 atau 1,2 persen dari tahun
sebelumnya.UMP Jawa Timur 2022 mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP
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Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.Kenaikan UMP Jawa Timur 2022 memanfaatkan formula
penyesuaian upah minimum dengan data-data statistik yang dirilis oleh BPS. Hal tersebut sebagai dasar
perhitungan penyesuaian upah minimum, baik UMP maupun UMK Jawa Timur 2022.5. Nusa Tenggara
TimurPada 19 November 2021, Gubernur Nusa Tenggara Timur (Nusa Tenggara Timur), Viktor Bungtilu
Laiskodat, secara resmi menandatangani Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 02/KEP/HK/2021
tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022. Melalui keputusan
tersebut, besaran UMP Nusa Tenggara Timur naik sebesar Rp25 ribu dari UMP 2021 Rp1.950.000 menjadi
Rp1.975.000.Adapun indikator yang digunakan dalam perhitungan UMP di antaranya pertumbuhan
ekonomi, inflasi, perhitungan batas atas dan batas bawah upah serta upah minimum tahun
berjalan.Itulah lima provinsi dengan UMP terendah secara nasional. Resmi berlaku mulai 1 Januari 2022,
aturan gaji ini diperuntukkan pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
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Negative

Summary "Prinsip ini kami yakini mampu menjadi solusi yang konstruktif dalam memperjuangkan
kepentingan buruh dan juga kepentingan pengusaha dan menjamin kesejahteraan para
pekerja dan keberlangsungan usaha," ucap Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri dalam acara Dialog Nasional
bertajuk "Meningkatkan Kesadaran Berdialog Menuju Hubungan Industrial yang Humanis"
pada, Kamis (2/6). - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menekankan pentingnya
dialog sosial dalam menyelesaikan permasalahan hubungan industrial antara pengusaha dan
buruh. Untuk itu marilah kita terus bangun kepercayaan yang lebih kuat antara para pihak
para mitra-mitra yang akan terlibat langsung dalam pembangunan ekonomi dan juga
pembangunan Ketenagakerjaan di negara ini," ucapnya. Dia mengatakan segala
permasalahan di bidang Ketenagakerjaan memang harus mengedepankan penyelesaian
melalui dialog sosial dan juga kita kembalikan pada nilai-nilai luhur dari Pancasila.

- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menekankan pentingnya dialog sosial dalam menyelesaikan
permasalahan hubungan industrial antara pengusaha dan buruh. Hubungan yang baik antar dua pihak
akan berdampak pada peningkatan produktivitas yang berujung pada pertumbuhan ekonomi dan tingkat
kesejahteraan."Prinsip ini kami yakini mampu menjadi solusi yang konstruktif dalam memperjuangkan
kepentingan buruh dan juga kepentingan pengusaha dan menjamin kesejahteraan para pekerja dan
keberlangsungan usaha," ucap Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kemenaker Indah Anggoro Putri dalam acara Dialog Nasional bertajuk "Meningkatkan Kesadaran
Berdialog Menuju Hubungan Industrial yang Humanis" pada, Kamis (2/6).Dia mengatakan segala
permasalahan di bidang Ketenagakerjaan memang harus mengedepankan penyelesaian melalui dialog
sosial dan juga kita kembalikan pada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pemerintah menekankan pentingnya
pemenuhan kebutuhan antar pengusaha dan buruh secara seimbang dan win-win solution."Oleh karena
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itu kemitraan strategis atau strategi partner dan dialog sosial yang didukung melalui komunikasi dan juga
dialog-dialognya efektif produktif merupakan kunci untuk dapat meredam berbagai gejala hubungan
industrial yang terjadi," ucap Indah.Kemenaker bersedia mendengarkan semua saran kritikan yang
sifatnya membangun/konstruktif agar dunia ketenagakerjaan dapat terus menjadi lebih baik.
Menurutnya setiap permasalahan yang terjadi dengan berdialog untuk mencari solusi terbaik."Saya yakin
dengan sifat kebersamaan dan gotong royong yang kita miliki kita mampu merubah situasi dari buruk
atau tidak kondusif menjadi semakin baik, semakin produktif dan berdaya saing," tutur Indah.Indah
mengungkapkan pada hakikatnya upaya pembangunan ekonomi dilakukan secara sistematis dan
terencana oleh masing-masing pihak. Pembangunan dilakukan dengan memanfaatkan segala sumber
daya secara optimal efisien efektif dan akuntabel. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan kualitas
hidup manusia kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Kolaborasi menjadi instrumen yang
sangat penting dalam kita mewujudkan pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan, pemulihan sosial
budaya, secara jauh lebih baik lagi."Tanpa adanya kepercayaan maka kita tidak dapat melakukan apaapa. Untuk itu marilah kita terus bangun kepercayaan yang lebih kuat antara para pihak para mitra-mitra
yang akan terlibat langsung dalam pembangunan ekonomi dan juga pembangunan Ketenagakerjaan di
negara ini," ucapnya.

268

Title

Dua BPJS Bersinergi Gelar Webinar untuk Dorong Kurikulum
Jaminan Sosial di Pendidikan Menengah dan Tinggi

Author

_noname

Media

Mnc Trijaya

Reporter

Date

03 June 2022

Tone

Link

http://www.mnctrijaya.com/news/detail/51977/dua-bpjs-bersinergi-gelar-webinar-untukdorong-kurikulum-jaminan-sosial

Positive

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". "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.

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 gotong269

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 lembagalembaga 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.Ditempat terpisah, Deputi Direktur BPJAMSOSTEK
Wilayah DKI Jakarta Eko Nugriyanto menyampaikan bahwa BPJAMSOSTEK memiliki tugas yang sangat
mulia sekaligus tanggung jawab besar terhadap peningkatan kesejahteraaan para pekerja di
Indonesia.Menurut Eko, BPJAMSOSTEK senantiasa diharapkan oleh masyarakat agar selalu memberikan
pelayanan yang terbaik dan terus melakukan upaya dalam peningkatan manfaat program serta
memastikan agar seluruh pekerja formal maupun informal, telah/sudah terlindungi program jaminan
sosial ketenagakerjaan (Jamsostek)."Jamsostek ini merupakan program mandatori dari negara, untuk itu
gagasan atau kebijakan agar pendidikan jaminan sosial masuk dalam kurikulum pendidikan nasional,
merupakan kebijakan yang sangat tepat karena mereka adalah calon-calon pekerja dimasa akan datang
yang perlu untuk dibekali literasi tentang pendidikan jaminan sosial sejak dini," pungkas Eko.
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Negative

Summary BSU 2022 kapan cair? Simak syarat dapat BLT Rp1 juta dan cara cek penerima di
bsu.kemnaker.go.id. Pencairan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 masih terus dinantikan
oleh para pekerja di Tanah Air yang berharap dapat BLT Rp1 juta dari program bantuan ini.
Sempat dijanjikan bakal cair pada bulan April sebelum lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, BSU
2022 justru tak kunjung cair sampai sekarang. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh
Kemnaker, alasan BSU 2022 belum bisa cair karena pihaknya masih merampungkan regulasi
teknis terkait pelaksanaan BSU 2022.

BSU 2022 kapan cair? Simak syarat dapat BLT Rp1 juta dan cara cek penerima di
bsu.kemnaker.go.id.Pencairan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 masih terus dinantikan oleh para
pekerja di Tanah Air yang berharap dapat BLT Rp1 juta dari program bantuan ini.Sempat dijanjikan bakal
cair pada bulan April sebelum lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah, BSU 2022 justru tak kunjung cair sampai
sekarang.Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kemnaker, alasan BSU 2022 belum bisa cair
karena pihaknya masih merampungkan regulasi teknis terkait pelaksanaan BSU 2022.Selain itu,
Kemnaker juga masih mengajukan dan merevisi anggaran bersama Kemenku terkait rencana penyaluran
BLT Rp1 juta.Terakhir yang tak kalah penting, Kemnaker juga masih mereview data calon penerima BSU
2022 dengan BPJS Ketenagakerjaan dan berkoordinasi dengan pihak penyalur.Meskipun belum ada
jadwal pencairannya, pemerintah telah menyampaikan dua syarat utama dapat BLT Rp1 juta atau jadi
penerima BSU 2022.
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Positive

Summary Kapan BSU Karyawan 2022 dicairkan pemerintah. Sementara Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah menegaskan, pihaknya sedang menyusun kriteria penerima BSU 2022. Kendati
demikian, Biro Humas Kemaker memastikan, pihaknya masih merumuskan aturan mengenai
syarat dan penerima BSU 2022. Com dengan judul "BSU 2022 Cair April, Ini Syarat dan Cara
Cek Penerima",.

Kapan BSU Karyawan 2022 dicairkan pemerintah.BSU Karyawan atau BLT BPJS Ketenagakerjaan
diberikan pada 8,8 tenaga kerja swasta.Selanjutnya setiap karyawan akan menerima bantuan Rp1
juta.Melansir dari Kompas, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Dita Indah Sari, saat ini Kemenaker
masih membahas regulasi atau payung hukunya."Ya masih berjalan. Masih agak lama ini prosesnya
(pembahasan regulasi subsidi upah)," ungkapnya dikutip dari kompas.com.Ia menimpali tidak menutup
kemungkinan regulasi subsidi gaji yang juga mengatur mengenai kriteria penerimanya akan diselesaikan
pada akhir Mei tahun ini."Mudah-mudahan akhir bulan ini (Mei) bisa kelar," tukas Dita.Login halaman
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk melihat daftar Anda apakah lolos sebgai penerima BLT BPJS
Ketenagakerjaan atau tidak.Klik saja bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id dan ikuti langkah yang ada untuk
melihat daftar nama penerima BSU Karyawan Rp1 juta.Pihak Kemnaker masih melakukan verifikasi data
terkait karyawan yang berhak menerima bantuan.Syarat utama karyawan yang mendapatkan BSU adalah
mereka penghasilan kurang dari Rp 3,5 juta per bulan.Adapun penyaluran BSU Rp 1 juta ini nantinya akan
dilakukan berbasis data peserta BPJS Ketenagakerjaan.Sementara Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
menegaskan, pihaknya sedang menyusun kriteria penerima BSU 2022.Kendati demikian, Biro Humas
Kemaker memastikan, pihaknya masih merumuskan aturan mengenai syarat dan penerima BSU
2022."Aturannya masih dirumusankan. Jadi belum bisa update info," tulis Biro Humas Kemnaker, saat
dihubungi oleh Kompas.com.Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas. com dengan judul "BSU 2022
Cair April, Ini Syarat dan Cara Cek Penerima",
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Neutral

Summary Kali ini PT Jasa Raharja membuka program magang bertujuan memberikan peluang bagi
putra dan putri daerah tahun 2022. Sementara, program magang dari PT Jasa Raharja ini
berlaku untuk semua jenjang pendidikan mulai dari SMA sederajat hingga Sarjana yang
tengah memenuhi syarat. Perlu diperhatikan, waktu pendaftaran program magang di PT
Jasaraharja dibuka mulai 2-6 Juni 2022. Peluang program magang ini bisa diikuti oleh siapa
saja yang berminat dan mengikuti program yang ditawarkan.

Kali ini PT Jasa Raharja membuka program magang bertujuan memberikan peluang bagi putra dan putri
daerah tahun 2022.Peluang program magang ini bisa diikuti oleh siapa saja yang berminat dan mengikuti
program yang ditawarkan.Sementara, program magang dari PT Jasa Raharja ini berlaku untuk semua
jenjang pendidikan mulai dari SMA sederajat hingga Sarjana yang tengah memenuhi syarat.Hal ini juga
bertujuan untuk mendukung terhadap program pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia.Bagi yang berminat, apa saja syarat, cara mendaftar dan kelengkapan administrasi
apa saja yang diperlukan oleh setiap masing-masing peserta simak kelanjutan artikel ini.Dilansir dari
Instagram @pt_jasaraharja yang di unggah pada 2 Juni 2022 oleh NEWSmedia pada 3 Juni 2022 berikut
jelasnya.Perlu diperhatikan, waktu pendaftaran program magang di PT Jasaraharja dibuka mulai 2 -6 Juni
2022.
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Positive

Summary Dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari instagram @kemnaker, PT BFI Finance Indonesia Tbk
cabang Samarinda membuka lowongan kerja pada 3 Juni 2022. Lokasi kerja PT BFI Finance
Indonesia Tbk cabang Samarinda berada di Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur.
Lowongan kerja (loker) sangat erat kaitannya dengan para tenaga kerja (Naker). Karir di
perusahaan ternama sangat diminati dan banyak diincar para tenaga kerja dan pencari loker.

Lowongan kerja (loker) sangat erat kaitannya dengan para tenaga kerja (Naker).Karir di perusahaan
ternama sangat diminati dan banyak diincar para tenaga kerja dan pencari loker.Para pemburu loker
mengincar perusahaan ternama yang menawarkan pekerjaan tetap dan gaji yang cukup besar.Dikutip
PikiranRakyat-Bekasi.com dari instagram @kemnaker, PT BFI Finance Indonesia Tbk cabang Samarinda
membuka lowongan kerja pada 3 Juni 2022.Formasi tenaga kerja yang dibutuhkan saat ini yaitu sebagai
Marketing Corporate Executive.Terdapat beberapa kualifikasi atau persyaratan bagi tenaga kerja yang
akan mendaftarkan diri yaitu:1. Laki-laki atau perempuan berusia maksimal 27 tahun.2. Tenaga kerja
memiliki tingkat pendidikan minimal S13. Memiliki kendaraan bermotor dan SIM A/SIM C.4. Memiliki
kemampuan berkomunikasi atau bernegosiasi yang baik.5. Mampu berfikir analitisa yang baik.6. Bersedia
menjalani ikatan dinas selama 2 tahun.Adapun deskripsi dari pekerjaan sebagai Marketing Corporate
Executive sebagai berikut:1. Mengatur, review, develop, serta evaluasi strategi dan proses dari bisnis
corporate khususnya di bidang alat berat.2. Develop dan maintain relasi dengan customer di sektor
corporate.3. Merencanakan strategi untuk mencapai target.Lokasi kerja PT BFI Finance Indonesia Tbk
cabang Samarinda berada di Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur.Bagi yang berminat dapat
mendaftarkan diri dengan mengirimkan lamaran melalui website karirhub.kemnaker.go id .
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Neutral

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 Mei 2022. Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah mengapresiasi BPJS Ketenagakerjaan yang menghadirkan layanan Syariah di Aceh.
"Layanan Syariah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Aceh ini menjadi titik awal
terselenggaranya layanan syariah BPJS Ketenagakerjaan," ujar Pramudya. Com dengan judul
"Mengenal BPJS Ketenagakerjaan Syariah yang Sudah Ada di Aceh".

Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berbasis Syariah telah diterapkan
oleh Provinsi Aceh."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 Mei 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."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.Hal ini dikarenakan jaminan sosial
ketenagakerjaan dilaksanakan dengan prinsip gotong royong atau ta'awun untuk kemaslahatan seluruh
275

perkerja.Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga sudah memisahkan dana peserta dan dana milik
pengelola.Hal itu tertuang dalam Opini Syariah Nomor: OPS/1/072021 tanggal 13 Juli 2021 untuk
kesesuaian layanan syariah di BPJS Ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh Penasihat Syariah BPJS
Ketenagakerjaan."Kami berharap penyelenggaraan layanan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di
Aceh dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil positif bagi peserta, masyarakat dan kemajuan
perekonomian syariah di Indonesia," pungkas Pramudya.Artikel ini telah tayang di Kompas. com dengan
judul "Mengenal BPJS Ketenagakerjaan Syariah yang Sudah Ada 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).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 AlUjrah"."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 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.
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Positive

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. "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.

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
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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 gotongroyong."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 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 lembagalembaga 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 Jenderal 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 BPJS
Ketenagakerjaan Cabang Muara Enim, Ruszian Dedy mengatakan bahwa Peningkatan kesejahteraan dan
kemajuan sumber daya manusia dapat diwujudkan melalui pembangunan literasi jaminan sosial yang
dimulai dari pelajar.
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Summary EmitenNews.com- BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK), BPJS Kesehatan, dan Dewan
Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menggelar webinar bertema "Pentingnya Kurikulum Jaminan
Sosial di Indonesia untuk Pendidikan Menengah dan Tinggi". Implementasi SJSN itu, 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. Bertolak dari semangat itu, terbit
Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).. Oleh karena
itu, Muhadjir berharap kegiatan kampanye, sosialisasi, edukasi, dan literasi harus lebih
gencar lagi oleh kedua BPJS.

EmitenNews.com - BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK), BPJS Kesehatan, dan Dewan Jaminan Sosial
Nasional (DJSN) menggelar webinar bertema "Pentingnya Kurikulum Jaminan Sosial di Indonesia untuk
Pendidikan Menengah dan Tinggi". Kegiatan tersebut untuk memperingati Hari Pendidikan
Nasional.Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy membuka
acara tersebut secara resmi di Bogor, (30/6). Hadir ratusan peserta dari beragam perguruan tinggi di
Indonesia. Muhadjir Effendy menekankan Undang-Undang Dasar (UUD) mengamanatkan negara
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Bertolak dari semangat itu, terbit UndangUndang 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). UU tersebut untuk menjamin
terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak (KDHL) bagi setiap peserta dan atau anggota keluarga.
Implementasi SJSN itu, 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 prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan selaras dengan salah satu nilai strategis
instrumental dari gerakan nasional revolusi mental," imbuh Muhadjir.Pihaknya juga menyoroti masih
banyak masyarakat belum memahami pentingnya jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dari
risiko bisa menimpa diri, dan keluarga setiap saat. Berdasar data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2019,
literasi asuransi penduduk Indonesia hanya 19,40 persen. Oleh karena itu, Muhadjir berharap kegiatan
kampanye, sosialisasi, edukasi, dan literasi harus lebih gencar lagi oleh kedua BPJS. Bersama kementerian
lembaga terkait 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 tepat dengan memasukkan jaminan sosial menjadi substansi
ajar di dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.Senada dengan Muhadjir, Rektor Universitas
Negeri Jakarta (UNJ) Komarudin memandang dunia pendidikan memiliki peran sangat krusial. Yaitu,
dalam menanamkan pentingnya jaminan sosial sejak dini. Itu sebagai upaya penguatan negara Indonesia
ke arah universal welfare. Pembuatan kurikulum pendidikan jaminan sosial harus membumi. Itu agar
peserta didik dapat memahami secara komprehensif. Dengan begitu, secara tidak langsung dapat
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mendukung peningkatan kualitas SDM menuju Indonesia Emas 2045.Sementara itu, Direktur Umum dan
SDM BPJAMSOSTEK Abdur Rahman Irsyadi, mengatakan sebagai lembaga penyelenggara jaminan sosial,
BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan butuh strategi perluasan akses jaminan sosial. Khususnya, bagi
kelompok pelajar dari usia dini hingga perguruan tinggi sebagai calon peserta jaminan sosial di masa
depan. Salah satunya melalui pembentukan sebuah kurikulum pendidikan dari tingkat dasar, menengah
hingga perguruan tinggi. Penting agar literasi mengenai jaminan sosial dapat diketahui secara
komprehensif."Hadirnya negara melalui kolaborasi dan sinergi antarstakeholder yaitu Kemenko PMK,
DJSN, Kemendikbud, Kemenaker, dan Kemenag sangat penting, dalam merumuskan dan menyinkronkan
kebijakan sistem jaminan sosial melalui kurikulum pendidikan. Sehingga literasi jaminan sosial bisa masuk
bagian atau bab mata pelajaran dari kurikulum resmi pendidikan di Indonesia, khususnya untuk mata
pelajaran PPKN atau Kewarganegaraan," terang Abdur.Webinar itu diharap mampu meningkatkan
literasi para tenaga pendidik juga menghadirkan beberapa narasumber berkompeten di bidangnya.
Seperti Ketua Komisi Kebijakan Umum DJSN Iene Muliati, Pusat Kurikulum dan Pembelajaran
Kemendikbudristek Yogi Anggraena, Rektor Universitas Negeri Jakarta Komarudin, dan Associate
Professor Bidang Politik Ekonomi Internasional Dinna Wisnu. Guru Besar Universitas Jendral Achmad Yani
Riant Nugroho menjadi moderator seluruh diskusi tersebut. Turut hadir juga Direktur Umum dan SDM
BPJS Kesehatan Andi Afdal untuk memberikan closing speech. "Semoga pembangunan literasi jaminan
sosial dari pelajar menjadi awal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan sumber daya manusia
Indonesia di masa mendatang," cetus Abdur.Sementara itu, Kepala Kantor Cabang (Kakcab)
BPJAMSOSTEK Jakarta Salemba M. Izaddin sangat mendukung materi jaminan sosial menjadi kurikulum
pendidikan. Menurut Izaddin, kurikulum itu kebutuhan nyata bagi keberlangsungan, dan pengembangan
program jaminan sosial mendatang. "Karena jika program jaminan sosial menjadi literasi generasi sejak
dini, secara otomatis peserta didik akan menerapkan karena sadar menjadi kebutuhan," ungkap
Izaddin.Misalnya, seorang pelajar SMA atau mahasiswa sadar dengan program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (Jamsostek), tentu akan otomatis bergabung menjadi peserta ketika memasuki dunia
kerja. "Sejatinya, kami di DKI Jakarta sudah mulai masuk sekolah-sekolah untuk sosialisasi program
Jamsostek terutama sebelum pandemi Covid-19, dan ternyata respons para pelajar sungguh luar biasa.
Nah, Alhamdulillah apabila nanti literasi jaminan sosial bisa masuk sekolah, dan menjadi kurikulum
sebagai kebijakan resmi di tingkat nasional," cetus Izaddin.
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Summary Ratusan pencari kerja di DKI Jakarta difasilitasi magang oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi
dan Energi Kegiatan maga ratusan pencari kerja yang difasilitasi Dinas Nakertransgi DKI
Jakarta tersebut, berlangsung berlangsung mulai 2 Juni hingga 2 November 2022. Kegiatan
pemagangan dalam negeri, dengan difasilitasi Dinas Nakertransgi DKI Jakarta, diikuti 200
orang kategori usia kerja. Kepala Dinas Nakertransgi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan,
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jakarta sebesar 8 persen pada Februari 2022.

Ratusan pencari kerja di DKI Jakarta difasilitasi magang oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
( Nakertransgi ). Fasilitasi magang untuk ratusan pencari kerja tersebut, dibiayai Dana Dekonsentrasi
Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2022. Kegiatan maga ratusan pencari kerja yang difasilitasi Dinas
Nakertransgi DKI Jakarta tersebut, berlangsung berlangsung mulai 2 Juni hingga 2 November 2022.
Kegiatan pemagangan dalam negeri, dengan difasilitasi Dinas Nakertransgi DKI Jakarta, diikuti 200 orang
kategori usia kerja.Ratusan peserta usia kerja tersebut nantinya disalurkan ke 10 perusahaan mitra, yaitu
PT Java Paradise Island, PT Gunung Ansa, PT Citra Kirana Abadi, PT Lancar Wiguna Sejahtera, PT
Wiryamanta Sadina. Kemudian, 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, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jakarta sebesar 8 persen pada
Februari 2022.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," terang
Andri Yansah. Menurut Andri, pihaknya dengan Dana Dekonsentrasi memberikan fasilitas kepada peserta
pemagangan berupa tambahan uang saku Rp 1 juta dikali dengan lima bulan. Selain itu, peserta diberikan
perlengkapan peserta, pakaian kerja peserta dan sertifikat. Para peserta juga mendapat jaminan BPJS
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Ketenagakerjaan selama lima bulan."Nantinya apabila peserta telah mengikuti pemagangan dan
dinyatakan lulus, kami akan memberikan sertifikat pemagangan," lanjut Andri Yansyah. Ditambahkan,
sertifikat itu dapat menjadi penambahan portofolio peserta saat melamar ke perusahaan lain.Turun
sebesar 0,51 poin dibandingkan dengan Februari 2021 sebesar 8,51 persen. Data tersebut berdasarkan,
Badan Pusat Statistik (BPS) DKI melalui Berita Resmi Statistik (BRS) yang dirilis 9 Mei 2022 lalu. "Selama
Februari 2021 hingga Februari 2022, jumlah pengangguran berkurang 46.000 orang," ujar Andri Yansyah,
seperti dilansir beritajakarta.id Menurtunya, 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," kata Andri Yansyah. Andri juga menjelaskan, untuk menjawab tantangan
peningkatan kualitas dan kompetensi pencari kerja ini, pemerintah pusat mengalokasikan APBN 2022.
Dana tersebut untuk penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri melalui Dana Dekonsentrasi sebagai
stimulus bagi perusahaan dalam menyelenggarakan pemagangan.
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Summary - PT Jasa Raharja (Persero) membuka lowongan pekerjaan melalui jalur Langkah Bakti Jasa
Raharja atau LBJR. Hal itu diketahui dari laman resminya www.lbjr.jasaraharja.co.id.
Dijelaskan, LBJR merupakan Program Pemagangan yang diselenggarakan oleh PT Jasa
Raharja bagi putra/i daerah setempat dalam rangka mendukung Program Pemerintah
khususnya Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam mendorong
peningkatan kualitas sumber daya manusia yang siap dan terampil untuk memasuki dunia
kerja. Com dari laman resminya www.lbjr.jasaraharja.co.id, Jumat (3/6/2022). "Halo Jasfren,
PT Jasa Raharja akan segera membuka program magang LBJR (Langkah Bakti Jasa Raharja)
loh!

- PT Jasa Raharja (Persero) membuka lowongan pekerjaan melalui jalur Langkah Bakti Jasa Raharja atau
LBJR. Hal itu diketahui dari laman resminya www.lbjr.jasaraharja.co.id.Dijelaskan, LBJR merupakan
Program Pemagangan yang diselenggarakan oleh PT Jasa Raharja bagi putra/i daerah setempat dalam
rangka mendukung Program Pemerintah khususnya Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia yang siap dan terampil untuk memasuki
dunia kerja."Saat ini perusahaan membuka kesempatan program pemagangan untuk Petugas
Administrasi Bidang Human Capital untuk 1 Formasi untuk masing-masing kantor Cabang," tulis Jasa
Raharja dilansir Liputan6. com dari laman resminya www.lbjr.jasaraharja.co.id, Jumat (3/6/2022).Dalam
keterangan pengumuman tersebut, para calon pendaftar bisa melakukan pendaftaran lowongan kerja
mulai Kamis 2 Juni hingga Senin 6 Juni 2022 mendatang.Selain itu, Jasa Raharja juga telah mengumumkan
informasi lowongan pekerjaan melalui akun sosial media Instagram @pt_jasaraharja."Halo Jasfren, PT
Jasa Raharja akan segera membuka program magang LBJR (Langkah Bakti Jasa Raharja) loh! Buat Jasfren
yang udah semangat dan penasaran banget dengan program LBJR, persyaratan, dokumen yang
diperlukan, hingga proses seleksinya bisa menyimak informasi di atas ya.Daftarkan dirimu
melalui:https://lbjr.jasaraharia.co.id/Mulai tanggal 2 Juni-6 Juni 2022Jika terdapat kendala aplikasi LBJR
dapat menghubungi email helpdesk di rekrutmen@jasaraharja.co.id. hanya di jam kerja (07.30 - 16.30
WIB)Yuk, segera persiapkan dirimu untuk mengikuti Langkah Bakti Jasa Raharja dan jangan sampai
terlewat ya Jasfren! Jangan lupa follow akun resmi @pt_jasaraharja untuk informasi lebih lanjut terkait
LBJR.Hati-hati dengan segala bentuk penipuan yang mengatasnamakan PT Jasa Raharja. LBJR tidak
dipungut biaya (Gratis)," tulis Instagram @pt_jasaraharja, Kamis 2 Juni 2022.Berikut informasi
selengkapnya terkait lowongan pekerjaan di Jasa Raharja melalui LBJR dihimpun Liputan6.com:* Fakta
atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek
Fakta Liputan6. com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
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Summary Berikut ini cara cek status penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT Subsidi gaji Rp 1
juta yang akan segera disalurkan pada tahun 2022. Anda lolos verfikasi dan validasi BPJS
Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), untuk verifikasi
selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. Dikutip dari Tribunnews.com, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan segera menyalurkan BSU BPJS Ketenagakerjaan pada
2022.

Berikut ini 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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Neutral

Summary Segera klik sso.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk cek nama aktif dan dapat BLT BPJS
Ketenagakerjaan 2022. Pekerja yang masih kurang paham, simak artikel ini agar bisa
mengetahui cara login ke sso.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk cek nama aktif dan dapat BLT
BPJS Ketenagakerjaan 2022. Cara login ke sso.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk cek nama
aktif dan dapat BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 ini tergolong mudah untuk dilakukan.
Adapun dua syarat yang harus dipenuhi tersebut mesti dilakukan agar bisa mendapatkan BLT
BPJS Ketenagakerjaan atau bisa disebut BSU 2022.

Segera klik sso.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk cek nama aktif dan dapat BLT BPJS Ketenagakerjaan
2022.Pekerja yang masih kurang paham, simak artikel ini agar bisa mengetahui cara login ke
sso.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk cek nama aktif dan dapat BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022.Cara login
ke sso.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk cek nama aktif dan dapat BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 ini
tergolong mudah untuk dilakukan.Berdasarkan penyaluran tahun sebelumnya, pekerja bisa cek nama
aktif BPJS Ketenagakerjaan dengan login ke link sso.bpjsketenagakerjaan.go.id.Hal ini mengingat
pernyataan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang sebelumnya menyampaikan bahwa ada dua
syarat utama yang harus dipenuhi oleh pekerja.Adapun dua syarat yang harus dipenuhi tersebut mesti
dilakukan agar bisa mendapatkan BLT BPJS Ketenagakerjaan atau bisa disebut BSU 2022.1. Memiliki
penghasilan atau gaji tidak lebih dari Rp3,5 juta per bulan2. Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS
Ketenagakerjaan.
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Positive

Summary BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 siap cair Rp8,8 triliun? Pekerja yang memenuhi syarat,
berhak mendapatkan BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 senilai total Rp8,8 triliun dari
pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker),
menggelontorkan BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 kepada 8,8 juta pekerja. Setelah
pencairannya tertunda, benarkah BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 siap cair bulan Juni?

BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 siap cair Rp8,8 triliun? Program bantuan subsidi upah ini merupakan
program khusus bagi para pekerja.Pekerja yang memenuhi syarat, berhak mendapatkan BSU BLT BPJS
Ketenagakerjaan 2022 senilai total Rp8,8 triliun dari pemerintah.Pemerintah melalui Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker), menggelontorkan BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 kepada 8,8 juta
pekerja.Artinya, setiap pekerja yang memenuhi syarat berpotensi mendapatkan dana cuma-cuma
sebesar Rp500 juta untuk dua tahapan. Dengan kata lain, penerima BSU dapat mencairkan dana bantuan
langsung tunai (BLT) subsidi gaji senilai Rp1 juta untuk tahun 2022.Setelah pencairannya tertunda,
benarkah BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 siap cair bulan Juni? Kemnaker belum buka suara terkait
hal itu.Bahkan kolom komentar setiap unggahan di akun Instagram resmi @kemnaker tak pernah sepi
dengan pertanyaan, 'BSU kapan cair?' yang dilontarkan netizen akibat pemerintah dinilai PHP alias
pemberi harapan palsu kepada para pekerja.Sebelumya, BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 akan cair
April lalu, namun hingga masuk bulan Juni belum juga terlihat ada kabar pencairan.
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Neutral

Summary Pertanyaan kapan BSU 2022 cair masih sering muncul, karena yang tadinya dijadwalkan April
sampai saat ini belum juga cair. Dan sampai awal Juni para pekerja masih mempertanyakan
kapan BSU 2022 cair, lewat Instagram Kemnaker. "Jalan 2 bulan belum ada kabar lagi,
bagaimanakah kelanjutan BSU?," Tulis akun Instagram atas nama z.

Pertanyaan kapan BSU 2022 cair masih sering muncul, karena yang tadinya dijadwalkan April sampai saat
ini belum juga cair.Dan sampai awal Juni para pekerja masih mempertanyakan kapan BSU 2022 cair, lewat
Instagram Kemnaker."Jalan 2 bulan belum ada kabar lagi, bagaimanakah kelanjutan BSU?," Tulis akun
Instagram atas nama z
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Negative

Summary Menko PMK: Masih banyak masyarakat belum paham pentingnya jaminan sosial. Muhadjir
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. 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. 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.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy
mengatakan, UUD 1945 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
dia, 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," ujar Muhadjir dalam keterangan pers, Jumat (3/6),
usai webinar dengan tema "Pentingnya Kurikulum Jaminan Sosial di Indonesia untuk Pendidikan
Menengah dan Tinggi".Muhadjir 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%.Menko PMK: Masih banyak masyarakat belum
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paham pentingnya jaminan sosialBPJamsostek pastikan perawatan dan santunan korban Alfamart
ambruk di Kalimantan Selatan6 manfaat yang bisa didapatkan peserta BPJS Kesehatan, apa saja?Oleh
karena itu, Muhadjir berharap kegiatan kampanye, sosialisasi, edukasi dan literasi harus dilakukan lebih
gencar lagi oleh kedua BPJS, bersama kementerian lembaga terkait. Salah satu cara yang tepat adalah
dengan memasukkan jaminan sosial menjadi substansi ajar di dalam Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan (PKN).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
BPJamsotek, Abdur Rahman Irsyadi, mengatakan, 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.Deputi Direktur BPJamsotek Wilayah DKI Jakarta, Eko Nugriyanto menyampaikan bahwa pihaknya
memiliki tugas yang sangat mulia sekaligus tanggung jawab besar terhadap peningkatan kesejahteraaan
para pekerja di Indonesia.Menurut Eko, BPJamsotek senantiasa diharapkan oleh masyarakat agar selalu
memberikan pelayanan yang terbaik dan terus melakukan upaya dalam peningkatan manfaat program
serta memastikan agar seluruh pekerja formal maupun informal, telah/sudah terlindungi program
jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek)."Jamsostek ini merupakan program mandatori dari negara,
untuk itu gagasan atau kebijakan agar pendidikan jaminan sosial masuk dalam kurikulum pendidikan
nasional, merupakan kebijakan yang sangat tepat karena mereka adalah calon-calon pekerja di masa
akan datang yang perlu untuk dibekali literasi tentang pendidikan jaminan sosial sejak dini," pungkas Eko.
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Neutral

Summary Saat ini, PT. Jasa Raharja (Persero) telah memiliki 29 kantor cabang, 62 KPJR dan 62 kantor
perwakilan yang telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Posisi yang dibuka adalah
Petugas Administrasi Human Capital sebanyak 1 Formasi untuk masing-masing kantor
Cabang. PT. Jasa Raharja (Persero) merupakan perusahaan negara yang bergerak bidang
Asuransi Sosial dan memiliki visi untuk menjadi perusahaan yang terkemuka khususnya
dalam bidang Asuransi yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Untuk terus
bisa melayani masyarakat Indonesia, kini dibutuhkan pegawai handal.

PT. Jasa Raharja (Persero) merupakan perusahaan negara yang bergerak bidang Asuransi Sosial dan
memiliki visi untuk menjadi perusahaan yang terkemuka khususnya dalam bidang Asuransi yang sejalan
dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.Saat ini, PT. Jasa Raharja (Persero) telah memiliki 29 kantor
cabang, 62 KPJR dan 62 kantor perwakilan yang telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia.Untuk terus
bisa melayani masyarakat Indonesia, kini dibutuhkan pegawai handal. Karenanya, Jasa Raharja membuka
lowongan kerja.Dilansir dari Instagram @pt_jasaraharja, saat ini PT Jasa Raharja membuka kesempatan
bagi putra-putri daerah setempat dalam rangka mendukung Program Pemerintah khususnya
Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk bergabung dalam Program Pemagangan Langkah Bakti.Posisi
yang dibuka adalah Petugas Administrasi Human Capital sebanyak 1 Formasi untuk masing-masing kantor
Cabang. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 2-6 Juni 2022. Untuk informasi lebih lanjut, simak di bawah
ini.Lowongan Program Magang PT Jasa RaharjaProgram Pemagangan Langkah BaktiPosisiPetugas
Administrasi Human CapitalPersyaratan1. Putra putri daerah dan berdomisili di wilayah Cabang setempat
(dibuktikan dari KTP yang bersangkutan)2. Pria/Wanita usia 17-23 tahun (usia maksimal pada tanggal 6
Juni 2022 adalah tepat 23 tahun, atau dengan kata lain calon peserta yang lahir sebelum tanggal 6 Juni
1999 tidak diperkenankan untuk mendaftar).Catatan : pelamar usia 17 tahun disertai dengan surat izin
menjadi peserta magang dari orang tua.
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Neutral

Summary Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari instagram @kemnaker, ada lowongan pekerjaan di PT
BFI Finance Indonesia Tbk di cabang Samarinda. Lokasi kantor PT BFI Finance Indonesia Tbk
di cabang Samarinda sendiri berada di Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur.
Terhitung dari tanggal 02 Juni 2022, Kementrian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengunggah
lowongan pekerjaan (loker) untuk para Rekan Ketenagakerjaan (Rekanaker). PT BFI Finance
Indonesia Tbk membuka kesempatan untuk para Rekanaker mengisi formasi pada lowongan
kerja pada posisi Marketing Corporate Executive.

Terhitung dari tanggal 02 Juni 2022, Kementrian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengunggah lowongan
pekerjaan (loker) untuk para Rekan Ketenagakerjaan (Rekanaker).Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari
instagram @kemnaker, ada lowongan pekerjaan di PT BFI Finance Indonesia Tbk di cabang Samarinda.PT
BFI Finance Indonesia Tbk membuka kesempatan untuk para Rekanaker mengisi formasi pada lowongan
kerja pada posisi Marketing Corporate Executive.Dengan kualifikasi yang telah ditentukan, yaitu:- Lakilaki/Perempuan dengan usia maksimal 27 tahun- Pendidikan minimal S1- Memiliki kendaraan bermotor
dan memiliki SIM A atau SIM C- Memiliki kemampuan berkomunikasi dan negosiasi yang baik- Mampu
berpikir analitisa yang baik- Serta bersedia menjalani ikatan dinas selama 2 tahun.Adapun deskripsi
pekerjaaan yang akan dilakukan selama bekerja menjadi Marketing Corporate Executive, di antaranya:Mengatur, review, develop, serta mengevaluasi strategi dan proses dari bisnis Corporate terutama di
bidang alat berat.- Develop dan maintain relasi dengan Customer (sector Corporate)- Juga,
merencanakan strategi marketing untuk mencapai targetLokasi kantor PT BFI Finance Indonesia Tbk di
cabang Samarinda sendiri berada di Sungai Pinang, Samarinda, Kalimantan Timur.Bagi para Rekanaker
yang mungkin berminat dan ingin mencoba untuk mengajukan lamaran pekerjaannya, bisa langsung
mengirimkan data diri serta lampiran lain melalui website karirhub.kemnaker.go.id.Untuk informasi lebih
lanjut mengenai lamaran pekerjaan yang ada, Rekanaker juga bisa langsung mengunjungi website yang
dibuat Kementrian Ketenagakerjaan di karirhub.kemnaker.go.id.Rekanaker juga bisa untuk memberi
tahu teman, tetangga, atau saudara Rekanaker bila dirasa memenuhi kualifikasi yang telah
disebutkan.Rekanaker juga bisa dengan membagikan unggahan mengenai lowongan pekerjaan ini di
akun sosial media Rekanaker agar teman, tetangga, atau saudara Rekanaker bisa mengetahui informasi
baik ini.
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Neutral

Summary Berikut link pengumuman hasil kelolosan Kartu Prakerja Gelombang 31, keluar tanggal 3
Juni?. Pembukaan Kartu Prakerja Gelombang 31 kini sudah mulai dibuka sejak hari Sabtu, 28
Mei 2022 lalu dan ditutup pada tanggal 2 Juni. Bantuan sosial (bansos) Kartu Prakerja
Gelombang 31 ini diperuntukan untuk para pencari kerja atau yang ingin menambah skill
melalui pelatihan. : 2 Bulan Berlalu, Kapan BSU 2022 cair? Selain itu, peserta yang dinyatakan
lolos seleksi Prakerja akan mendapatkan sejumlah insentif sebanyak Rp3.550.000. Lalu,
kapan pengumuman seleksi Kartu Prakerja Gelombang 31 keluar?.

Berikut link pengumuman hasil kelolosan Kartu Prakerja Gelombang 31, keluar tanggal 3 Juni?Pembukaan
Kartu Prakerja Gelombang 31 kini sudah mulai dibuka sejak hari Sabtu, 28 Mei 2022 lalu dan ditutup pada
tanggal 2 Juni.Bantuan sosial (bansos) Kartu Prakerja Gelombang 31 ini diperuntukan untuk para pencari
kerja atau yang ingin menambah skill melalui pelatihan.: 2 Bulan Berlalu, Kapan BSU 2022 cair? Ini
Pernyataan Resmi dari Kemnaker!Selain itu, peserta yang dinyatakan lolos seleksi Prakerja akan
mendapatkan sejumlah insentif sebanyak Rp3.550.000.Lalu, kapan pengumuman seleksi Kartu Prakerja
Gelombang 31 keluar?Jika mengacu pada pengumuman sebelumnya yaitu gelombang 30, jarak waktu
penutupan dan pengumuman seleksi hanya berjarak satu hari saja.Maka, jika gelombang 31 ditutup pada
tanggal 2 Juni 2022, maka jadwal pengumuman kelolosan seleksinya akan diumumkan pada tanggal 3
Juni 2022.
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Positive

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. "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.

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
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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 gotongroyong."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 lembagalembaga 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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Positive

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. "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.

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
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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 gotongroyong."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 lembagalembaga 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 Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan
Cabang Muaraenim,Ruszian Dedy mengatakan bahwa Peningkatan kesejahteraan dan kemajuan sumber
daya manusia dapat diwujudkan melalui pembangunan literasi jaminan sosial yang dimulai dari pelajar.
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Summary Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. "Kemitraan strategis
dan dialog sosial yang didukung komunikasi serta dialog secara efektif merupakan kunci
untuk dapat meredam berbagai gejolak hubungan industrial yang terjadi," kata Menaker

Dialog sosial dinilai berperan besar dalam menyelesaikan persoalan dalam ketenagakerjaan. Hal itu
disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Dia menambahkan, bagi pemerintah
adalah terpenuhinya kepentingan pekerja/buruh dan pengusaha dan ditemukan win-win solution bagi
semua pihak."Kemitraan strategis dan dialog sosial yang didukung komunikasi serta dialog secara efektif
merupakan kunci untuk dapat meredam berbagai gejolak hubungan industrial yang terjadi," kata
Menaker dalam sambutannya yang dibacakan Dirjen PHI & Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri dalam
Seminar Nasional Dialog Sosial bertajuk Meningkatkan Kesadaran Berdialog Menuju Hubungan Industrial
yang Humanis di, Jumat (3/6). Salah satu embrio penyebab timbulnya gejolak hubungan industrial adalah
keluh kesah pekerja. Keluh kesah pekerja secara perorangan apabila tidak segera ditanggapi atau disikapi
secara baik, dapat berkembang menjadi keluh kesah kelompok. Hal ini dapat meningkat menjadi
perselisihan hubungan industrial yang ada kalanya diikuti dengan mogok kerja."Salah satu tantangan
terbesar hubungan industrial saat ini adalah bagaimana memposisikan pekerja/buruh dan SP/SB itu
sebagai 'mitra strategis' dengan tetap menjunjung tinggi kewajiban dan hak masing masing. Apabila hal
ini dilaksanakan, pasti akan berdampak positif dan niscayalah dunia perburuhan akan selalu harmonis
dan dinamis," ujar Indah Anggoro Putri. Sebagai keynote speaker, Kemnaker mengajak para pengusaha
maupun organisasi serikat pekerja/serikat buruh berkolaborasi meningkatkan skill pekerja/anggota, agar
selalu dapat terus mengikuti perkembangan dan perubahan yang begitu cepat dan dinamis saat ini. Salah
satunya yakni bekerja sama dan mengikuti berbagai pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK)
Kemnaker yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. "Kolaborasi ini akan memberi keuntungan dan
kemajuan bagi semua pihak, pekerja memperoleh skill dan bisa terus bekerja dan produktif. Sedangkan,
perusahaan dapat memperoleh peningkatan produktivitas dan pemerintah terbantu dengan adanya
peningkatan perekonomian dan kesejahteraan pekerja dan masyarakat," katanya. Selama ini, Kemnaker
bersama-sama SP/SB dan pengusaha telah terus-menerus menjalin komunikasi intensif dalam
menghadapi kondisi hubungan industrial yang semakin dinamis dengan menjalin 'kemitraan strategis'
dan dengan mengedepankan 'dialog sosial'. "Prinsip ini diyakini mampu menjadi solusi dalam
memperjuangkan kepentingan buruh dan menciptakan kelangsungan usaha," ujar Indah Anggoro
Putri.Pemerintah lanjut Indah Anggoro Putri, membuka pintu lebar-lebar dan bersedia mendengarkan
semua saran dan kritik yang sifatnya membangun, agar dunia ketenagakerjaan menjadi lebih baik.
Pihaknya juga mengajak pengusaha, SP/SB berkomitmen untuk dapat menyelesaikan setiap
permasalahan yang terjadi dengan berdialog untuk mencari solusi terbaik.
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Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bertekad menjadi rujukan kementerian lain
dalam tata kelola pemerintahan. "Dengan terus memperbaiki tata kelola pemerintahan,
Kemnaker akan menjadi lebih baik, lebih unggul, bahkan bisa menjadi rujukan kementerian
lain," kata Sekjen Anwar saat memberikan arahan secara virtual pada acara Pasker.ID, Jumat
(3/6). "Kita tidak boleh lelah untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan yang ada di
Pasker.ID khususnya dan Kemnaker umumnya," ucapnya. Ia mengatakan, tata kelola SDM
terkait di lingkungan Kemnaker terkait integritasnya harus terus diperkuat dan kapasitas
SDM harus terus ditingkatkan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bertekad menjadi rujukan kementerian lain dalam tata kelola
pemerintahan. Oleh karenanya, mereka berkomitmen untuk terus memperbaiki hal tersebut. "Dengan
terus memperbaiki tata kelola pemerintahan, Kemnaker akan menjadi lebih baik, lebih unggul, bahkan
bisa menjadi rujukan kementerian lain," kata Sekjen Anwar saat memberikan arahan secara virtual pada
acara Pasker.ID, Jumat (3/6).Sekjen Anwar mengatakan, tata kelola pemerintahan yang perlu terus
dilakukan perbaikan, yakni meliputi tata kelola keuangan, SDM, program, dan aset negara. "Kita tidak
boleh lelah untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan yang ada di Pasker.ID khususnya dan
Kemnaker umumnya," ucapnya.Pertama, tata kelola keuangan. Menurutnya, dalam hal tata kelola
keuangan masih terus dilakukan pembenahan untuk menuju tata kelola yang mencerminkan aspek-aspek
kebaikan, seperti terkait penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar pemerintah. Kedua,
tata kelola SDM. Ia mengatakan, tata kelola SDM terkait di lingkungan Kemnaker terkait integritasnya
harus terus diperkuat dan kapasitas SDM harus terus ditingkatkan. "Kita terus mendorong agar SDM di
Kemnaker bukan hanya memiliki integritas yang tinggi, tapi juga kapasitasnya meningkat," ucapnya.
Ketiga, tata kelola program. Terkait ini, katanya, semua program harus mencerminkan kesesuaian antara
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.Keempat, tata kelola aset. Ia mengatakan, tata kelola aset
harus dilakukan sedari dini agar tidak menjadi persoalan yang di masa yang akan datang.
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Summary ONEDIGINEWS.COM- "Jika Bulan Ramadan, tiba pintu-pintu surga akan dibuka, dan pintupintu neraka akan ditutup kemudian syaitan-syaitan akan dibelenggu." KARAWANGONEDIGINEWS. COM- Masalah stunting adalah salah satu isu penting dalam dunia kesehatan
anak-anak yang masih menjadi perhatian besar, khususnya anak-anak di negara. BekasiOnediginews.

ONEDIGINEWS.COM - "Jika Bulan Ramadan, tiba pintu-pintu surga akan dibuka, dan pintu-pintu neraka
akan ditutup kemudian syaitan-syaitan akan dibelenggu." Seperti itulah Rasulullah SAW
mengabarkan.KARAWANG - ONEDIGINEWS. COM - Masalah stunting adalah salah satu isu penting dalam
dunia kesehatan anak-anak yang masih menjadi perhatian besar, khususnya anak-anak di negara.Bekasi
- Onediginews. com - Di negeri ini, ada satu budaya "lama" yang kita tak sadar, bahkan sudah menjadi
tradisi: Budaya Tunggu. Budaya Tunggu sudah.Bekasi - Onediginews. com - Disaat Pemerintah sedang
gencar dan masif dalam melaksanakan program vaksinasi kepada Sebagian besar rakyat Indonesia untuk
tujuan penurunan jumlah terpapar.Jakarta - Onediginews. com - Selain susu beruang, air kelapa hijau
juga menjadi buruan sejumlah masyarakat karena diklaim mampu membantu penyembuhan Covid-19.
Harganya bahkan melonjak.Karawang - Onediginews. com - Meningkatnya kasus positif baru di
Indonesia, merupakan pengingat bahwa pandemi masih belum selesai. Keterisian rumah sakit yang
semakin menumpuk, ketersediaan.ONEDIGINEWS.COM - Ditulis Oleh : Yosminaldi, Ketua Umum Asosiasi
Praktisi Human Resource Indonesia (ASPHRI), Mantan Praktisi Senior HRD & Dosen Senior Polteknaker
Kemnaker RI. Isu.KARAWANG | ONEDIGINEWS. COM | Kepergian camat Kecamatan Tirtajaya, Agus Mufti
meninggalkan duka mendalam tak terkecuali bagi Camat Jayakerta, Budiman Achmad. Ia mengaku sangat
berduka cita.KARAWANG | ONEDIGINEWS. COM | Kepala Desa se- Kecamatan Tirtajaya berduka atas
meninggalnya camat, Drs. Agus Mufti Syarifudin, Jumat (3/6/ 2022). Diketahui Almarhum wafat
setelah.Kantor Redaksi dan Iklan Jawa Barat : PT. ONEDIGI MEDIATAMA NUSANTARA Buana Taman Sari
Raya blok G2 No 19, RT 065/RW 014 Desa, Kondangjaya, Kec.
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Negative

Summary Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) membantah mempersulit
penempatan ratusan pekerja migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat (Nusa
Tenggara Barat) ke Malaysia. Benny Rhamdani mengaku, pihaknya memperoleh informasi
gagal berangkatnya 174 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 saat dihubungi GoNews.co, Kamis malam (2/6/2022).
Benny Rhamdani mengaku, pihaknya memperoleh informasi gagal berangkatnya 174 calon PMI asal Nusa
Tenggara Barat tujuan Malaysia pada Selasa (31/5/2022).Alhasil, ratusan PMI tersebut berbondongbondong 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 perundangundangan. "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
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
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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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Neutral

Summary Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang ke-31 telah dibuka. Daftar Kartu Prakerja bisa via
smartphone. Dilansir dari Instagram Kartu Prakerja @prakerja.go.id, pendaftaran gelombang
ke-31 sudah dimulai sejak 28 Mei 2022. Pengumuman hasil seleksi Kartu Prakerja akan
disampaikan melalui sms, email, atau dapat mengecek dashboard Kartu Prakerja masingmasing.

Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang ke-31 telah dibuka. Daftar Kartu Prakerja bisa via smartphone.
Hanya melalui beberapa klikkan jari, daftar Kartu Prakerja bisa via smartphone bisa rampung. Joss!
Dilansir dari Instagram Kartu Prakerja @prakerja.go.id, pendaftaran gelombang ke-31 sudah dimulai
sejak 28 Mei 2022. Buat yang ingin menjadi peserta, maka segera daftarkan diri untuk mendapat
pelatihan dan insentif yang dijanjikan pemerintah via Kemnaker.Dengan mendaftar di Kartu Prakerja
2022, ada kesempatan emas mendapatkan total bantuan sebesar Rp3,55 juta.Berikut cara daftar Kartu
Prakerja terlengkap melalui smartphone disitat dari suara.com: 1. Buka situs prakerja.go.id melalui
browser di Smartphone. 2. Kemudian, klik "Daftar Sekarang" di kanan atas halaman situs atau tanda titik
tiga.Harap diingat saat sobat sudah mendaftarkan NIK dan tidak melakukan proses selanjutnya. Data
sobat tetap terekam oleh sistem. Sehingga sobat tidak bisa membuat lagi. Terkait Nomor Telepon dan
alamat Email diharapkan tetap aktif, hingga tiba pengumuman hasil seleksi Kartu Prakerja. Pengumuman
hasil seleksi Kartu Prakerja akan disampaikan melalui sms, email, atau dapat mengecek dashboard Kartu
Prakerja masing-masing. Demikianlah cara daftar Kartu Prakerja via smartphone .3. Masukkan alamat
email dan password, kemudian isi Captcha, dan jangan lupa klik Centang persetujuan "Syarat dan
Ketentuan dan Kebijakan Privasi", lalu klik tombol "Daftar". 4 Setelah itu, buka email yang telah
didaftarkan untuk melakukan verifikasi email dari Kartu Prakerja. 6. Setelah klik verifikasi. Selanjutnya
login Kembali di akun Kartu Prakerja .7. Setelah itu, sobat akan diarahkan pada pengisian Nomor NIK,
Nomor KK dan Tanggal Lahir. Kemudian klik "lanjut". 7. Selanjutnya, lakukan pengisian data diri, Foto KTP,
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dan berswafoto.8. Kemudian, verifikasi nomor HP Anda. 9. Berswafoto yang kedua kali, namun pada
tahap ini tidak semuanya melakukan swafoto 2 kali. Tergantung dari Foto KTP pada tahap sebelumnya.
9. Setelah itu, isi Pernyataan Pendaftar sesuai dengan kondisi Anda, serta ikuti Tes Motivasi dan
Kemampuan Dasar. 10. Selanjutnya, sobat tinggal klik "Gabung" saat gelombang kartu prakerja telah
dibuka.
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Summary Jakarta, Indonesia- Jasa Raharja sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di
bidang asuransi sosial tengah membuka membuka lowongan program magang Langkah Bakti
Jasa Raharja (LBJR). LBJR (Langkah Bakti Jasa Raharja) merupakan program pemagangan
yang diselenggarakan oleh PT Jasa Raharja bagi putra/i daerah setempat dalam rangka
mendukung program pemerintah khususnya Kementerian Ketenagakerjaan Republik
Indonesia dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia yang siap dan
terampil untuk memasuki dunia kerja. Berdasarkan keterangan di laman
www.jasaraharja.co.id, Jasa Raharja memiliki 29 Kantor Cabang, 63 Kantor Perwakilan, dan
37 Kantor Pelayanan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Jakarta, Indonesia - Jasa Raharja sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang
asuransi sosial tengah membuka membuka lowongan program magang Langkah Bakti Jasa Raharja
(LBJR).LBJR (Langkah Bakti Jasa Raharja) merupakan program pemagangan yang diselenggarakan oleh PT
Jasa Raharja bagi putra/i daerah setempat dalam rangka mendukung program pemerintah khususnya
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya
manusia yang siap dan terampil untuk memasuki dunia kerja.Saat ini perusahaan yang berdiri sejak
Januari 1960 ini membuka kesempatan program pemagangan untuk posisi Petugas Administrasi Bidang
Human Capital untuk satu Formasi untuk masing-masing kantor Cabang.Berdasarkan keterangan di
laman www.jasaraharja.co.id, Jasa Raharja memiliki 29 Kantor Cabang, 63 Kantor Perwakilan, dan 37
Kantor Pelayanan yang tersebar di seluruh Indonesia.Pendafataran lowongan program magang LBJR
dibuka mulai tanggal 2-6 Juni 2022 melalui laman https://lbjr.jasaraharja.co.id/. Setelah proses
pendaftaran tahapan seleksi dimulai dengan Seleksi Administrasi, berikutnya Tes Tertulis (Psikotes, Tes
Pengetahuan Umum, Tes Pengetahuan Akademik), lalu Wawancara Internal Perusahaan, dan Tes Bebas
Narkoba.
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Negative

Summary Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) membantah mempersulit
penempatan ratusan pekerja migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat (Nusa
Tenggara Barat) ke Malaysia. Benny Rhamdani mengaku, pihaknya memperoleh informasi
gagal berangkatnya 174 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 saat dihubungi GoNews.co, Kamis (2/6/2022). Benny
Rhamdani mengaku, pihaknya memperoleh informasi gagal berangkatnya 174 calon PMI asal Nusa
Tenggara Barat tujuan Malaysia pada Selasa (31/5/2022).Alhasil, ratusan PMI tersebut berbondongbondong 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 perundangundangan. "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
terdapat CPMI yang akan diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja di perusahaan Sime Darby Malaysia
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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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Summary Penyerapan tenaga kerja di Amerika Serikat (AS) kemungkinan meningkat klip selama Mei.
Laporan data payroll di sektor swasta menunjukkan kenaikan 128. 000 pekerjaan di bulan
Mei, yang merupakan kenaikan terkecil dalam dua tahun. Tingkat pengangguran
diperkirakan telah turun hingga level terendah prapandemi, yaitu 3,5%. Tanda-tanda ini
mencerminkan pasar tenaga kerja AS yang ketat mampu mengimbangi langkah Federal
Reserve mendinginkan permintaan.

Penyerapan tenaga kerja di Amerika Serikat (AS) kemungkinan meningkat klip selama Mei. Tingkat
pengangguran diperkirakan telah turun hingga level terendah prapandemi, yaitu 3,5%. Tanda-tanda ini
mencerminkan pasar tenaga kerja AS yang ketat mampu mengimbangi langkah Federal Reserve
mendinginkan permintaan.Pasar memprediksi laporan yang akan dipublikasi Kementerian Tenaga Kerja
AS hari ini menunjukkan kenaikan upah yang kuat di bulan lalu. Sinyal itu melukiskan gambaran ekonomi
yang terus berkembang, meskipun pada kecepatan yang moderat.The Fed sedang mencoba untuk
meredam permintaan tenaga kerja untuk menjinakkan inflasi, tanpa mendorong tingkat pengangguran
terlalu tinggi. Postur moneter bank sentral AS yang hawkish dan pengetatan kondisi keuangan yang
menyertainya mencemaskan investor akan kehadiran resesi di tahun depan."Laporan ini akan terus
menunjukkan tanda-tanda pasar tenaga kerja yang ketat dan ketika dikombinasikan dengan lingkungan
inflasi yang tinggi yang kita hadapi, itu lebih lanjut memberi Fed kepercayaan bahwa mereka perlu tetap
berada di jalur pengetatan kebijakan moneter substansial mereka," kata Sam. Bullard, ekonom senior di
Wells Fargo di Charlotte, Carolina Utara.Nonfarm payrolls kemungkinan meningkat menjadi 325. 000
pekerjaan bulan lalu setelah naik 428. 000 pada bulan April, menurut survei ekonom Reuters. Itu akan
menjadi kenaikan terkecil dalam setahun, dan akan mengakhiri 12 bulan berturut-turut kenaikan gaji
lebih dari 400.000, rekor terpanjang dalam catatan. Pekerjaan akan menjadi sekitar 865. 000 pekerjaan
di bawah tingkat pra-pandemi.Perkiraan berkisar dari serendah 250. 000 pekerjaan ditambahkan setinggi
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477.000. Namun, perolehan pekerjaan masih akan jauh di atas rata-rata bulanan yang berlaku sebelum
pandemi Covid-19 dimulai pada tahun 2020.Survei dilakukan sebelum Laporan Ketenagakerjaan Nasional
yang diterbitkan pada Kamis waktu Kamis. Laporan data payroll di sektor swasta menunjukkan kenaikan
128. 000 pekerjaan di bulan Mei, yang merupakan kenaikan terkecil dalam dua tahun. Hal itu mendorong
para ekonom di Goldman Sachs untuk menurunkan perkiraan nonfarm payrolls mereka sebesar 50.000
menjadi 225.000.Ekonom belum satu suara tentang penyebab melambatnya laju pertumbuhan
pekerjaan. Apakah karena permintaan tenaga kerja yang mendingin, atau karena jumlah pekerja yang
tidak memadai?Mereka pun mendesak investor untuk fokus pada tingkat pengangguran dan
pertumbuhan upah untuk mengukur ketatnya pasar kerja. Ada 11,4 juta lowongan pekerjaan pada akhir
April, dengan hampir dua posisi untuk setiap orang yang menganggur."Meskipun kami setuju
pertumbuhan pekerjaan sedang moderat, pasar tenaga kerja masih kuat," kata Kevin Cummins, kepala
ekonom AS di NatWest Markets di Stamford, Connecticut.Penurunan tingkat pengangguran yang
diantisipasi dari 3,6% pada April akan mendorongnya kembali ke level terendah sejak Februari 2020,
kemudian terendah sejak Desember 1969.Rebound dalam tingkat partisipasi angkatan kerja, atau
proporsi orang Amerika usia kerja yang memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan, diantisipasi
setelah turun dari level tertinggi dua tahun di bulan April.Inflasi tahunan, meningkat pada tingkat yang
terakhir terlihat 40 tahun lalu, dan kenaikan upah memikat beberapa pensiunan kembali ke angkatan
kerja, membantu meningkatkan pasokan. Namun kesenjangan antara permintaan dan penawaran tetap
lebar. Penghasilan per jam rata-rata diperkirakan naik 0,4% setelah meningkat 0,3% di bulan April."Ini
akan memakan waktu sebelum keseimbangan yang lebih nyata antara permintaan tenaga kerja dan
pasokan pekerja yang tersedia," kata Veronica Clark, seorang ekonom di Citigroup di New
York."Ketidakseimbangan ini menunjukkan tekanan lebih lanjut pada inflasi dan The Fed tidak mungkin
berubah lebih dovish sampai kekuatan utama yang mendasari inflasi yang kuat ini diselesaikan."Bank
sentral AS telah meningkatkan suku bunga kebijakannya sebesar 75 basis poin sejak Maret. Diperkirakan
akan menaikkan suku bunga semalam setengah poin persentase pada setiap pertemuan berikutnya bulan
ini dan Juli.Wakil Ketua Fed Lael Brainard mengatakan pada hari Kamis bahwa dia melihat sedikit kasus
untuk berhenti pada bulan September.Meskipun teriakan resesi semakin keras, sebagian besar ekonom
percaya ekspansi ekonomi akan bertahan hingga tahun depan. Mereka mengakui bahwa inflasi yang
tinggi mengikis daya beli konsumen dan investasi bisnis, tetapi berpendapat bahwa fundamental
ekonomi kuat dan penurunan apa pun kemungkinan akan ringan.Prospek ekonomi juga telah meredup
oleh lingkungan global yang melemah sebagian karena perang Rusia melawan Ukraina dan kebijakan nol
COVID-19 China."Ada awan gelap di cakrawala. Selama enam bulan ke depan, kita akan berada dalam
perlambatan kegiatan ekonomi, tetapi saya tidak selalu tahu bahwa kita akan masuk ke dalam resesi,"
kata kepala ekonom Gregory Daco di EY-Parthenon. di New York."Kita harus mundur dari anggapan
bahwa resesi berikutnya akan sama parahnya dengan yang sebelumnya karena kondisi saat ini sangat
unik. Dua resesi sebelumnya termasuk peristiwa yang hanya terjadi sekali dalam 100 tahun."
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Neutral

Summary Syarat Lowongan Kerja Jasa Raharja. Peserta lulusan D3 dan S1 harus memiliki IPK minimal
2.5. Bagi lulusan SMA rata-rata Nilai UN (Ujian Nasional) 6.00 dan untuk lulusan SMA tanpa
UN (2019-2022) nilai Ujian Sekolah minimal 7,00. Kabar gembira bagi yang sedang mencari
pekerjaan, karena PT. Jasa Raharja (Persero) sedang membuka lowongan pekerjaan untuk
putra/putri daerah setempat. Melansir dari akun Instagram resmi PT Jasa Raharja
@pt_jasaraharja pada Kamis (2/6/2022), menyampaikan bahwa PT Jasa Raharja buka
lowongan kerja bagi putra/i Tanah Air untuk bergabung di dalam program magang LBJR
(Langkah Bakti Jasa Raharja) yang dicanangkankan Kementrian Ketenagakerjaan.

Tidak mempunya keluarga (orang tua dan/atau saudara kandung) yang aktif bekerja di PT Jasa Raharja
Lulusan SMA/sederajat, D3 atau S1 berbagai jurusan Peserta lulusan D3 dan S1 harus memiliki IPK
minimal 2.5 Bagi lulusan SMA rata-rata Nilai UN (Ujian Nasional) 6.00 dan untuk lulusan SMA tanpa UN
(2019-2022) nilai Ujian Sekolah minimal 7,00 Belum menikah & bersedia tak menikah selama jadi peserta
magang Menguasai Operasional Komputer (min. Ms.Word & Ms.Excel) Berpenampilan menarikSelain
syarat-syarat yang disebutkan di atas, ada beberapa kelengkapan Administrasi juga yang perlu
dipersiapkan. Adapaun kelengkapan administrasi tersebut yakni sebagai berikut: KTP/SIM Ijazah,
Transkrip Nilai (bagi peserta lulusan S1/D3), SKHUN (Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional), dan
Dokumen Hasil Ujian Sekolah (bagi lulusan SMA tanpa UN)IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWSKabar
gembira bagi yang sedang mencari pekerjaan, karena PT. Jasa Raharja (Persero) sedang membuka
lowongan pekerjaan untuk putra/putri daerah setempat. Lantas, apa saja syarat lowongan kerja Jasa
Raharja? Untuk selengkapnya, mari perhatikan informasinya berikut ini.Diketahui, PT. Jasa Raharja
adalah perusahaan Persero yang bergerak di bidang Asuransi Sosial. Simak penjelasan syarat lowongan
kerja Jasa Raharja terbaru dalam penjelasan ini.Adapun perusahaan ini 100 persen miliki Pemerintah RI.
Dalam pendirianya, PT Jasa Raharja memiliki dasar hukum yang tertuang dalam PP No 8 Th 1965, Surat
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Kepmenkeu No KEP-750/MK/IV/11/1970 & PP No 39 Th 1980.Melansir dari akun Instagram resmi PT Jasa
Raharja @pt_jasaraharja pada Kamis (2/6/2022), menyampaikan bahwa PT Jasa Raharja buka lowongan
kerja bagi putra/i Tanah Air untuk bergabung di dalam program magang LBJR (Langkah Bakti Jasa Raharja)
yang dicanangkankan Kementrian Ketenagakerjaan.Adapun lowongan pekerjaan yang dibuka PT. Jasa
Raharja untuk posisi Petugas Administrasi Human Capital dengan kapasitan 1 Formasi untuk setiap kantor
Cabang masing-masing. Pendaftaran dibuka dari tanggal 2 hingga 6 Juni 2022.Syarat Lowongan Kerja Jasa
RaharjaNah, simak berikut ini syarat lowongan kerja Jasa Raharja dalam Program Pemagangan Langkah
Bakti untuk menempati Posisi "Petugas Administrasi Human Capital". Berdomisili di Cabang setempat
(dibuktikan dengan menunjukan KTP yang bersangkutan) Berusia 17-23 tahun Pelamar nerusia 17 tahun
harus disertai surat izin jadi peserta magang yang diberikan oleh orang tua.IKUTI BERITA LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
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Positive

Summary Berikut update terkini jadwal terbaru pencarian BSU di dashboard bsu.kemnaker.go.id, ini
syarat Kemenaker salurkan BLT subsidi gaji. Kemenaker juga tengah menyiapkan dan
merampungkan regulasi teknis pelaksanaan BSU tahun 2022, mengajukan dan merevisi
anggaran bersama Kementerian Keuangan. Setelah dua bulan berlalu, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) akhirnya meperbaharui jadwal penyaluran menyalurkan
Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT subsidi upah. Meski demikian, kemenaker belum
menetapkan watu yang pasti dalam pembaharuan jadwal pencairan BSU tersebut.

Berikut update terkini jadwal terbaru pencarian BSU di dashboard bsu.kemnaker.go.id, ini syarat
Kemenaker salurkan BLT subsidi gaji. Setelah dua bulan berlalu, Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) akhirnya meperbaharui jadwal penyaluran menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau
BLT subsidi upah. Meski demikian, kemenaker belum menetapkan watu yang pasti dalam pembaharuan
jadwal pencairan BSU tersebut.Atau dengan kata lain, belum dikatahui kapan pencairan pencaiarannya.
Menaker Ida Fauziyah dalam pemberitahuan terbarunya mengatakan bahwa pencairan BSU segera
dilakukan dalam waktu dekat.Hal ini juga sejalan dengan pemberitahuan yang disampaikan lewat
Instagram Kementerian Ketenagakerjaan, @kemnaker.Lalu me-review data calon penerima dengan BPJS
Ketenagakerjaan dan berkoordinasi dengan pihak bank Himbara sebagai penyalur. Hal ini guna
tercapainya tujuan penyaluran BSU yaitu meningkatkan daya beli masyarakat sehingga mendorong
pertumbuhan ekonomi. Informasi ini diketahui melalui unggahan akun Instagram resmi @Kemnaker.Hal
itu dikarenakan belum tuntasnya regulasi untuk pencairan BSU tersebut.Kabar terbaru menyatakan
bahwa Kemnaker telah tahapan sebelum melakukan penyaluran BSU tahun 2022.- 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,
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Bank Mandiri, dan Bank BTN. Sementara itu, 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:
*** Sumber: Tribunnews."Kalau seluruh tahapan mulai dari aturan dan data sudah siap, kami segera
salurkan," tulis Kemnaker. Untuk diketahui, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 8,8 triliun
untuk 8,8 juta orang pekerja/buruh yang akan menerima BSU. BSU akan diberikan kepada pekerja dengan
gaji di bawah Rp 3,5 juta.BLT Subsidi Gaji ini akan dicairkan secara bertahap dengan besaran Rp 1 juta
per penerima. Bantuan ini bertujuan untuk memperkuat daya beli masyarakat.Kemenaker juga tengah
menyiapkan dan merampungkan regulasi teknis pelaksanaan BSU tahun 2022, mengajukan dan merevisi
anggaran bersama Kementerian Keuangan.
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Neutral

Summary Kabar gembira bagi yang sedang mencari pekerjaan, karena PT. Jasa Raharja (Persero)
sedang membuka lowongan pekerjaan untuk putra/putri daerah setempat. Melansir dari
akun Instagram resmi PT Jasa Raharja @pt_jasaraharja pada Kamis (2/6/2022),
menyampaikan bahwa PT Jasa Raharja buka lowongan kerja bagi putra/i Tanah Air untuk
bergabung di dalam program magang LBJR (Langkah Bakti Jasa Raharja) yang
dicanangkankan Kementrian Ketenagakerjaan. Nah, simak berikut ini syarat lowongan kerja
Jasa Raharja dalam Program Pemagangan Langkah Bakti untuk menempati Posisi "Petugas
Administrasi Human Capital". Diketahui, PT. Jasa Raharja adalah perusahaan Persero yang
bergerak di bidang Asuransi Sosial.

Kabar gembira bagi yang sedang mencari pekerjaan, karena PT. Jasa Raharja (Persero) sedang membuka
lowongan pekerjaan untuk putra/putri daerah setempat. Lantas, apa saja syarat lowongan kerja Jasa
Raharja? Untuk selengkapnya, mari perhatikan informasinya berikut ini. Diketahui, PT. Jasa Raharja
adalah perusahaan Persero yang bergerak di bidang Asuransi Sosial. Simak penjelasan syarat lowongan
kerja Jasa Raharja terbaru dalam penjelasan ini. Adapun perusahaan ini 100 persen miliki Pemerintah RI.
Dalam pendirianya, PT Jasa Raharja memiliki dasar hukum yang tertuang dalam PP No 8 Th 1965, Surat
Kepmenkeu No KEP-750/MK/IV/11/1970 & PP No 39 Th 1980. Melansir dari akun Instagram resmi PT Jasa
Raharja @pt_jasaraharja pada Kamis (2/6/2022), menyampaikan bahwa PT Jasa Raharja buka lowongan
kerja bagi putra/i Tanah Air untuk bergabung di dalam program magang LBJR (Langkah Bakti Jasa Raharja)
yang dicanangkankan Kementrian Ketenagakerjaan. Adapun lowongan pekerjaan yang dibuka PT. Jasa
Raharja untuk posisi Petugas Administrasi Human Capital dengan kapasitan 1 Formasi untuk setiap kantor
Cabang masing-masing. Pendaftaran dibuka dari tanggal 2 hingga 6 Juni 2022. Nah, simak berikut ini
syarat lowongan kerja Jasa Raharja dalam Program Pemagangan Langkah Bakti untuk menempati Posisi
"Petugas Administrasi Human Capital".
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Negative

Summary AYOINDONESIA.COM- Sejak dua bulan lalu, pertanyaan bantuan subsidi upah (BSU) 2022
yang menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan kapan cair sudah sering ditanyakan via media
sosial terutama Twitter dan Instagram. Untuk tahun ini, batas gaji pekerja atau buruh yang
bisa mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU) 2022 via BPJS Ketenagakerjaan adalah Rp3,5
juta per bulan. Kemnaker menargetkan 8,8 juta pekerja sebagai penerima dana BSU BLT BPJS
Ketenagakerjaan 2022.

AYOINDONESIA.COM - Sejak dua bulan lalu, pertanyaan bantuan subsidi upah (BSU) 2022 yang
menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan kapan cair sudah sering ditanyakan via media sosial terutama
Twitter dan Instagram. Hal itu tentu tidak mengherankan karena pada April pemerintah sudah
menjanjikan bahwa bantuan subsidi upah (BSU) untuk para pekerja dan buruh untuk tahun 2022 akan
cair melalui Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) Sama seperti pada penyaluran tahun
sebelumnya, para pekerja atau buruh yang tercatat sebagai penerima bantuan subsidi upah (BSU) pada
2022 adalah peserta aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.Untuk tahun ini,
batas gaji pekerja atau buruh yang bisa mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU) 2022 via BPJS
Ketenagakerjaan adalah Rp3,5 juta per bulan. Bantuan yang diterima adalah Rp500 per bulan untuk 4
bulan. Penyaluran dilakukan dua kali sehingga pekerja akan menerima Rp1 juta setiap pencairan.
Kemnaker menargetkan 8,8 juta pekerja sebagai penerima dana BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022.
Artinya, ada dana besar senilai Rp8,8 triliun yang dipersiapkan pemerintah untuk program bantuan
ini.Kemnaker sempat memberikan informasi tahapan pencairan yang harus dilalui sebelum dana BSU
disalurkan kepada para pekerja. Berikut pernyataan Kemnaker seperti dikutip AyoIndonesia melalui
highlights Instastory Instagramnya. Sejak April, Kemnaker mengaku tengah menyiapkan antara lain
merampungkan regulasi teknis pelaksanaan BSU 2022, mengajukan dan merevisi anggaran bersama
Kementerian Keuangan.
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Positive

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. "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.

Kilasriau.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
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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 gotongroyong."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 lembagalembaga 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 terpisah Kepala Kantor Cabang
BPJAMSOSTEK Rengat, Rulli Jaya Santika menambahkan, pihaknya menyambut baik diselenggarakannya
webinar ini. "Harapan kami dapat meningkatkan kesadaran seluruh pekerja akan pentingnya jaminan
sosial ketenagakerjaan dan kesehatan, pengetahuan akan jaminan sosial penting untuk mendukung
kesejahteraan seluruh warga negara dari usia dini hingga dewasa. Peningkatan kesejahteraan dan
kemajuan sumber daya manusia juga tentunya dapat diwujudkan melalui pembangunan literasi jaminan
sosial yang dimulai dari pelajar".
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Negative

Summary BSU 2022 kapan cair? Apa saja syarat untuk dapat BSU 2022? Terdapat beberapa syarat yang
harus dipenuhi pekerja untuk mendapatkan BSU 2022 sesuai dengan peraturan pemerintah.
Sementara itu, soal pertanyaan BSU 2022 kapan cair, hingga saat ini memang belum ada
keterangan lebih lanjut dari pihak Kemnaker.

BSU 2022 kapan cair? Apa saja syarat untuk dapat BSU 2022? Simak penjelasan lengkapnya dalam artikel
ini.Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi pekerja untuk mendapatkan BSU 2022 sesuai dengan
peraturan pemerintah.Sementara itu, soal pertanyaan BSU 2022 kapan cair, hingga saat ini memang
belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak Kemnaker.Untuk bisa mencairkan BSU 2022, pekerja juga
harus memenuhi syarat utama di antaranya adalah menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan yang bisa
dicek melalui sso.bpjsketenagakerjaan.go.id.Sebgaiimana dikutip oleh Pikiranrakyat-Depok.com dari
website Kemnaker dan sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, berikut ini syarat, cara daftar, dan cek penerima
BSU 2022 yang akan segera dicairkan di 2022.Adapun berikut 6 syarat yang harus dipenuhi pekerja untuk
mendapatkan BSU 2022. Di antaranya:1. Terdaftar sebagai warga negara Indonesia, dan memiliki KTP.

318

Title

Pendidikan, jaminan sosial, dan penerus bangsa - FINROLL.com

Author

Antara

Media

Finroll.com

Reporter

Date

03 June 2022

Tone

Link

http://www.finroll.com/financeroll/asuransi/pendidikan-jaminan-sosial-dan-penerusbangsa

Positive

Summary Dengan menjadi peserta jaminan sosial, khususnya BPJAMSOSTEK, kata dia, mereka menjadi
lebih nyaman dalam bekerja, memenuhi kebutuhan keluarga dan memupuk cita-cita anak
melalui bangku sekolah dan mewujudkan tujuan bangsa yang adil, makmur, serta mampu
setara dengan bangsa lain. literasi jaminan sosial bisa masuk ke bagian atau bab mata
pelajaran dari kurikulum resmi pendidikan di Indonesia, khususnya untuk mata pelajaran
PPKN atau Kewarganegaraan Jakarta (ANTARA)- Pendidikan salah satu aspek penting dalam
pembentukan karakter generasi penerus bangsa. Semua risiko kerja itu berdampak langsung
pada keluarga, anak-anak sebagai penerus keluarga dan penerus bangsa, agar tetap bisa
hidup, bersekolah, dan mendapat pendidikan terbaik hingga perguruan tinggi. Dalam
sambutannya, Muhadjir Effendy menyatakan Undang-Undang Dasar (UUD) telah
mengamanatkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.

literasi jaminan sosial bisa masuk ke bagian atau bab mata pelajaran dari kurikulum resmi pendidikan di
Indonesia, khususnya untuk mata pelajaran PPKN atau Kewarganegaraan Jakarta (ANTARA) - Pendidikan
salah satu aspek penting dalam pembentukan karakter generasi penerus bangsa. Generasi penerus
menjadi tumpuan bagi siapa pun yang saat ini eksis, baik sebagai orang tua, guru, maupun pemimpin
lokal, regional, hingga top tingkat nasional. Kemajuan suatu bangsa tergantung pada upaya
mempersiapkan generasi muda atau generasi penerus.Di sisi lain, jaminan sosial merupakan upaya
pemerintah memberi perlindungan kepada pekerja (orang tua) dari risiko kerja, seperti jatuh sakit,
kecelakaan, kematian, masa tua dan pensiun, bahkan kini terlindungi dari risiko pemutusan hubungan
kerja (PHK). Semua risiko kerja itu berdampak langsung pada keluarga, anak-anak sebagai penerus
keluarga dan penerus bangsa, agar tetap bisa hidup, bersekolah, dan mendapat pendidikan terbaik
hingga perguruan tinggi. Hal inilah yang menggerakkan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) bersama
dengan BPJS Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk menggelar webinar di Bogor,
Kamis (2/6), 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 menyatakan Undang-Undang Dasar (UUD)
telah mengamanatkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.
Berangkat semangat tersebut terbitlah UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(SJSN) yang 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 jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS
Ketenagakerjaan melalui mekanisme jaminan sosial dan tabungan dengan prinsip gotong royong.
Implementasi prinsip gotong royong itu, kata Muhadjir, sejalan dengan prinsip keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia dan selaras pula dengan salah satu nilai strategis instrumental dari gerakan
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nasional revolusi mental. Pihaknya juga menyoroti masih banyak masyarakat yang belum memahami
pentingnya jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dari risiko yang bisa menimpa diri dan
keluarga 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 dan lembaga terkait dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan, termasuk
lembaga-lembaga pendidikan melalui penanaman nilai gotong royong serta pentingnya jaminan sosial
dalam peningkatan derajat kualitas hidup masyarakat. Salah satu cara yang 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. Menurut dia, kurikulum pendidikan
jaminan sosial juga harus dibuat membumi agar nantinya peserta didik dapat memahami secara
komprehensif, sehingga secara tidak langsung dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya
manusia 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 kurikulum pendidikan dari tingkat dasar, menengah, hingga perguruan
tinggi, agar literasi mengenai pentingnya jaminan sosial dapat diketahui secara komprehensif dan
menyeluruh. Kehadiran negara melalui kolaborasi dan sinergi semua pemangku kepentingan, seperti
Kemenko PMK, DJSN, Kemendikbud, Kemenaker, dan Kemenag sangat penting, ujar Abdur Rahman,
dalam merumuskan dan menyinkronkan kebijakan sistem jaminan sosial melalui kurikulum pendidikan.
"Sehingga literasi jaminan sosial bisa masuk ke bagian atau bab mata pelajaran dari kurikulum resmi
pendidikan di Indonesia, khususnya untuk mata pelajaran PPKN atau Kewarganegaraan," ucapnya.
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.
Diskusi tersebut dengan moderator Guru Besar Universitas Jendral Achmad Yani Riant Nugroho. Turut
hadir dalam webinar itu sekaligus sebagai pemberi pidato penutup, Direktur Umum dan SDM BPJS
Kesehatan Andi Afdal. Dia berharap, pembangunan literasi jaminan sosial yang dimulai dari pelajar itu
dapat menjadi awal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan sumber daya manusia di Indonesia
di masa mendatang. Di tempat terpisah, Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Jakarta Kelapa Gading
Erfan Kurniawan menyatakan dengan terwujudnya sinergi antara pemangku kepentingan diyakini akan
menjadikan pengetahuan sistem jaminan sosial berkembang dan sejak usia dini bagi seluruh calon
pekerja atau peserta jaminan sosial di masa yang akan datang. Dengan menjadi peserta jaminan sosial,
khususnya BPJAMSOSTEK, kata dia, mereka menjadi lebih nyaman dalam bekerja, memenuhi kebutuhan
keluarga dan memupuk cita-cita anak melalui bangku sekolah dan mewujudkan tujuan bangsa yang adil,
makmur, serta mampu setara dengan bangsa lain. Generasi emas itu akan mewujudkan Indonesia Emas
pada saatnya.
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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". 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. 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.Muhadjir Effendy dalam
sambutannya 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 gotongroyong."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%.Oleh karena itu Muhadjir berharap kegiatan
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kampanye, sosialisasi, edukasi dan literasi harus dilakukan lebih gencar lagi oleh kedua BPJS, bersama
kementerian lembaga terkait dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan, termasuk lembagalembaga 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.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.Webinar ini 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.Deputi Direktur BPJS
Ketenagakerjaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Papua (Banuspa), Kuncoro Budi Winarno di tempat
terpisah berharap, webinar ini mampu meningkatkan literasi para tenaga pendidik."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," pungkasnya.
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Summary Kartu Prakerja Gelombang 32 kapan dibuka? Perlu diketahui, bahwa informasi menyangkut
Kartu Prakerja Gelombang 32 kapan dibuka memang belum dapat dipastikan hingga saat ini.
Tapi, informasi seputar Kartu Prakerja Gelombang 32 kapan dibuka, bisa diperkirakan
berdasarkan bulan-bulan sebelumnya. Kartu Prakerja Gelombang 32 kapan dibuka?

Kartu Prakerja Gelombang 32 kapan dibuka? Ketahui update dan syarat pendaftaran Kartu Prakerja
Kemnaker. Perlu diketahui, bahwa informasi menyangkut Kartu Prakerja Gelombang 32 kapan dibuka
memang belum dapat dipastikan hingga saat ini. Tapi, informasi seputar Kartu Prakerja Gelombang 32
kapan dibuka, bisa diperkirakan berdasarkan bulan-bulan sebelumnya.Pemerintah telah memastikan
bahwa program Kartu Prakerja ini akan terus berlanjut di tahun 2022. Diketahui Menteri Ekonomi Sri
Mulyani yang menyatakan bahwa, program Kartu Prakerja telah dianggarkan sebanyak Rp11 triliun untuk
tahun 2022.Sehingga bagi Anda yang belum bisa mendaftar atau gagal di gelombang 31 bisa mendaftar
pada Gelombang 32 ini. Pembukaan Kartu Prakerja 2022 sudah memasuki Gelombang 31 sejauh ini. Kartu
Prakerja Gelombang 32 kapan dibuka? Kartu Prakerja Gelombang 32 diprediksi dibuka pada minggu
kedua di bulan Juni 2022 ini. Prediksi ini mengacu pada pembukaan Kartu Prakerja gelombang
sebelumnya di tahun 2022.Sehingga tentu saja jadwal pembukaan Kartu Prakerja Gelombang 32 masih
dapat berubah-ubah. Sebelum pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 32 dibuka, ada baiknya simak
syarat dan panduannya terlebih dahulu. Berikut syarat dan cara mendaftar seperti gelombang kartu
prakerja sebelumnya:
1. WNI berusia 18 tahun ke atas;
2. Tidak menempuh pendidikan formal;
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3. Sedang mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan
peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerimah
upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil;
4. Bukan penerima bantuan sosial lainnya selama pandemi Covid 19;
5. Bukan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Kepala Desa dan
perangkat Desa dan Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN atau BUMD;
6. Maksimal dua NIK dalam satu KK yang menjadi penerima Kartu Prakerja .Demikian informasi seputar
Kartu Prakerja Gelombang 32 kapan dibuka dan syarat pendaftarannya.
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Summary 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). Pemerintah Indonesia
memiliki komitmen untuk terus menciptakan lapangan kerja, memastikan pekerjaan yang
layak untuk masyarakat, dan mempersiapkan komunitas pengusaha dan pekerja menuju
tren ketenagakerjaan di masa depan. "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.

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk terus menciptakan lapangan kerja, memastikan
pekerjaan yang layak untuk masyarakat, dan mempersiapkan komunitas pengusaha dan pekerja menuju
tren ketenagakerjaan di masa depan.Menurut Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
(PHI & Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, dalam upaya mencapai tujuan atau komitmen tersebut,
International Labour Conference (ILC) harus menetapkan momentum untuk memperkuat kemitraan, dan
lebih lanjut mempromosikan ekonomi sosial dan solidaritas sebagai bagian pemulihan dan mencapai
Sustainable Development Goals (SDGs)."Saat ini, kami memiliki tanggung jawab karena harus mengatasi
krisis akibat pandemi yang membuat pekerjaan layak yang ada semakin defisit, meningkatnya
kemiskinan, dan meluasnya kesenjangan. Meski demikian, kita juga harus mempersiapkan diri terhadap
otomatisasi dan digitalisasi," ujar Indah Anggoro Putri dalam Forum General Discussion Committee:
Decent Work and the Social and Solidarity Economy pada ILC ke-110 secara virtual.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 orangorang lain yang berada dalam situasi kurang beruntung," katanya dalam siaran pers di Jakarta, Jumat
(3/6/2022).Selain itu, prinsip-prinsip SSE harus mencakup nilai-nilai keadilan, kesetaraan, solidaritas, dan
kemitraan. Nilai-nilai ini bergema secara koheren dengan nilai-nilai ekonomi sosial dan solidaritas, yang
telah ditetapkan ILO dalam banyak laporannya. "Kami percaya bahwa definisi yang diusulkan saat ini
tentang SSE, perlu memasukkan elemen-elemen ini," ujarnya
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Summary Pemerintah Indonesia mendukung dimasukkannya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
dalam kerangka kerja prinsip-prinsip dan hak-hak dasar International Labour Organisation
(ILO) di tempat kerja. Ia menambahkan, Indonesia mendukung kalimat yang diambil dari
bahasa yang disepakati pada Pasal 1 Konvensi ILO No. 187 terkait tanggung jawab bersama.
Begitu juga terkait terminologi, Indonesia mendukung penggunaan kata Environtment
karena dinilai sudah sesuai dengan Konvensi ILO No. 197.

Pemerintah Indonesia mendukung dimasukkannya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam
kerangka kerja prinsip-prinsip dan hak-hak dasar International Labour Organisation (ILO) di tempat
kerja.Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan dan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (Binwasnaker & K3) Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang mengatakan, dukungan
atas dimasukkannya K3 ini karena Indonesia mengakui K3 merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi
Manusia.Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Universal Declaration on Human Rights bahwa
semua orang mempunyai hak untuk hidup, bekerja, mendapatkan keadilan, dan kondisi kerja yang
baik."Jadi pernyataan 'setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan,
kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya' ini tetap relevan dan signifikan, khususnya terkait dengan
perlindungan tenaga kerja pada pekerjaan masa depan, termasuk pada situasi pandemi," kata Dirjen
Haiyani dalam Forum General Affairs Committee pada International Labour Conference (ILC) ke-110
secara virtua.Dirjen Haiyani mengemukakan, selama lebih dari 50 tahun, Indonesia dalam konteks
nasional melalui Undang-Undang K3 telah menyatakan pentingnya pelindungan K3 dengan tujuan
memberikan pelindungan dan menjamin keselamatan setiap pekerja dan orang lain di tempat
kerja."Perlindungan K3 juga bertujuan menjamin setiap sumber produksi dapat dipergunakan dengan
aman dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktifitas nasional," ucapnya
dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (3/6/2022).Ia menambahkan, Indonesia mendukung kalimat yang
diambil dari bahasa yang disepakati pada Pasal 1 Konvensi ILO No. 187 terkait tanggung jawab bersama.
Begitu juga terkait terminologi, Indonesia mendukung penggunaan kata Environtment karena dinilai
sudah sesuai dengan Konvensi ILO No. 197.Pemerintah Indonesia juga disebutnya mendukung pemilihan
Konvensi ILO No. 187 terkait pemilihan instrumen dasar, mengingat Konvensi tersebut memuat kerangka
pelaksanaan K3 termasuk kebijakan nasional, sistem nasional, dan program nasional.Menurutnya,
Konvensi ILO No. 187 ini sudah tepat untuk mengungkapkan dan mengembangkan prinsip konstitusional
perlindungan K3, dan sejalan dengan penerapan logika konstitusional dalam deklarasi 1998. Hal tersebut
sebagaimana disebutkan dalam laporan bahwa hak-hak dan prinsip-prinsip dasar merupakan hal yang
penting, yang dirumuskan secara umum."Sehubungan dengan itu, kami mendukung pernyataan dan
usulan amandemen Jepang tentang isu ini," ucapnya.Adapun berkenaan dengan saving clause (klausal
pemisahan), pihaknya lebih memilih teks sebelumnya yang telah didiskusikan pada persiapan ILC.
Pasalnya, hal tersebut tidak hanya menyangkut perjanjian dagang, tetapi juga terkait investasi dan kerja
sama ekonomi, termasuk pegaturan lainnya
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Neutral

Summary Sidang Pleno akan dihadiri langsung oleh anggota-anggota ILO secara terbatas di Jenewa,
Swiss, dan sisanya mengikuti melalui sambungan video. Untuk itu dapat kami sampaikan
bahwa pada ILC ke-110 ini, rencananya Ibu Menteri akan hadir secara fisik. Anwar Sanusi
mengatakan, ILC merupakan pertemuan rutin dan forum tertinggi Organisasi
Ketenagakerjaan Internasional atau International Labour Organizational (ILO), yang
menetapkan kebijakan internasional mengenai ketenagakerjaan dan diselenggarakan setiap
tahun sekali di Jenewa, Swiss.

Delegasi Indonesia akan mengikuti Konferensi Ketenagakerjaan Internasional atau International Labour
Conference (ILC) ke-110. Sidang Pleno akan dilaksanakan pada 6 s.d 11 Juni 2022 secara hybrid. Sidang
Pleno akan dihadiri langsung oleh anggota-anggota ILO secara terbatas di Jenewa, Swiss, dan sisanya
mengikuti melalui sambungan video."Seperti yang kita ketahui bersama, sejak Pandemi COVID-19,
penyelenggaraan ILC dilakukan secara virtual, namun untuk tahun ini dan seiring kondisi pandemi yang
membaik, maka ILC diselenggarakan secara hybrid dengan pembatasan jumlah kehadiran fisik delegasi.
Untuk itu dapat kami sampaikan bahwa pada ILC ke-110 ini, rencananya Ibu Menteri akan hadir secara
fisik. Beliau diagendakan akan menyampaikan pernyataan nasional Indonesia pada sesi pleno," kata
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, melalui Siaran Pers Biro Humas
Kemnaker, Jumat (3/6/2022).Anwar Sanusi mengatakan, ILC merupakan pertemuan rutin dan forum
tertinggi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional atau International Labour Organizational (ILO), yang
menetapkan kebijakan internasional mengenai ketenagakerjaan dan diselenggarakan setiap tahun sekali
di Jenewa, Swiss. Pertemuaan ILC dihadiri oleh perwakilan tripartit (perwakilan pemerintah, pengusaha,
dan pekerja/buruh) dari seluruh negara anggota ILO, yang saat ini berjumlah sebanyak 187 negara
anggota.Anwar Sanusi menjelaskan, agenda pertemuan ILC terbagi menjadi agenda tetap yang terdiri
dari Laporan Ketua Governing Body (GB) ILO dan Dirjen ILO; Pembahasan usulan program dan anggaran
ILO; serta Informasi dan laporan mengenai Konvensi dan Rekomendasi. Untuk tahun ini, pertemuan ILC
memasuki sesi ke-110, dimana rangkaian pertemuan terdiri dari sesi pleno, serangkaian pertemuan
komite, group, GB ke-344 bis Session dan GB ke-345."Setiap delegasi memiliki hak bersuara dan hak
mengungkapkan pendapat yang sama untuk membahas isu-isu terkini yang dihadapi dunia
ketenagakerjaan," katanya.Anwar Sanusi menambahkan, pada rangkaian ILC ke-110 di Jenewa juga
diagendakan Menaker Ida Fauziyah akan menghadiri menghadiri Pertemuan Tahunan Non-Aligned
Movement Labour Ministers (NAM) atau yang kita kenal dengan Gerakan Non-Blok (GNB)."Kami
berharap, dalam mengikuti sidang ILC kali ini Delegasi Tripartit Indonesia, nantinya dapat tetap serius dan
berpartisipasi aktif dalam setiap agenda ILC. Kemudian dalam menanggapi isu-isu ketenagakerjaan yang
dibahas pada ILC ke-110 ini, kita harus tetap mempromosikan upaya-upaya mitigasi yang telah
dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, khususnya kebijakan dan program dari Kementerian
Ketenagakerjaan dan kebijakan-kebijakan nasional lainnya dalam ketenagakerjaan," ujarnya
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Neutral

Summary Penerima Kartu Prakerja Gelombang 31 sudah diumumkan hari ini, Jumat (3/6/2022).
Selamat untuk penerima Kartu Prakerja Gelombang 31!. Informasi tersebut disampaikan
oleh tim Kartu Prakerja melalui akun Instagram resmi mereka @prakerja.go.id. " SELAMAT
PENERIMA GELOMBANG 31! Selanjutnya, peserta melakukan login ke akun Prakerja lalu
catat 16 angka Nomor Kartu Prakerja.

Penerima Kartu Prakerja Gelombang 31 sudah diumumkan hari ini, Jumat (3/6/2022). Informasi tersebut
disampaikan oleh tim Kartu Prakerja melalui akun Instagram resmi mereka @prakerja.go.id. " SELAMAT
PENERIMA GELOMBANG 31! Manfaatkan sebaik-baiknya ya Sob kesempatan ini untuk beli pilihan
pelatihan yang sesuai dengan minat atau bidang kerjamu, jangan sampai tidak beli pelatihan. Segera
hubungkan e-wallet kamu dan beli pelatihan yang ada dengan cermat " dikutip Jumat (3/6/2022).Lantas
apa yang perlu dilakukan selanjutnya? Mulai gelombang 27, proses pentautan e-wallet menjadi syarat
awal sebelum peserta melakukan pemanfaatan saldo pelatihan. Pentautan tersebut dilakukan agar
langkah-langkah kelengkapan dipastikan aman sejak awal sehingga meminimalisasi kesulitan dalam
proses pencairan insentif nantinya. Selanjutnya, peserta melakukan login ke akun Prakerja lalu catat 16
angka Nomor Kartu Prakerja. Pastikan saldo pelatihan sebesar Rp1 juta sudah tersedia. Jaga kerahasiaan
Nomor Kartu Prakerja agar peserta bisa terus membeli pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.
Langkah berikutnya, gunakan fitur 'Cari Pelatihan' untuk mencari pelatihan yang tersedia di Kemenaker,
Bukalapak, Tokopedia, Pijar, Pintaria, dan Karier.mu. Cek deskripsi mencakup informasi mengenai harga
pelatihan, rating, durasi, pelatihan, tingkat materi dan juga cara mengajar sebagai pertimbangan sebelum
membeli. Pilih pelatihan secara seksama sebab kesempatan untuk mengikuti program ini hanya satu kali
saja. Setelah itu, beli pelatihan dan bayar pelatihan dengan Nomor Kartu Prakerja. Perlu diingat bahwa
batas pembelian pelatihan sejak menerima pengumuman yang ada di dashboard adalah 30 hari. Jangan
sampai terlewat karena setelah lewat dari itu peserta tidak bisa membeli pelatihan lagi. Jika peserta
menemui kendala, segera menghubungi tim contact center mitra platform digital yang dipilih peserta.
Selamat untuk penerima Kartu Prakerja Gelombang 31!
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Positive

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. "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.

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 pada Senin (30 Mei 2022)
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
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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 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.Di tempat terpisah, Novia
Mardhatillah selaku Kepala Bidang Pelayanan mewakili Kepala Kantor BPJAMSOSTEK cabang Meulaboh
menyampaikan pihaknya sangat mengapresiasi langkah ini sebagai upaya penanaman sejak dini akan
pentingnya perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat."Literasi yang cukup serta pemahaman
sejak dini akan pentingnya Jaminan Sosial kita harapkan secara langsung akan berdampak terhadap
peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat Indonesia sehingga dapat terwujud kesejahteraan dan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat selain itu kita berharap juga bisa berkontribusi untuk menurunkan
angka kemiskinan di negeri ini," terang Novia.(MR/red)Komentar
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Summary Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Prov Jawa Timur dikunjungi oleh tim
World Bank WB Task Team Leader for LISTRAF. Mereka diterima Kepala Disnakertrans Jawa
Timur, Himawan Estu Bagijo, dan jajaran eselon di Disnakertrans Jawa Timur. Kedatangan
World Bank WB Task Team Leader for LISTRAF dalam rangka implementasi program Labor
Market and Skills System Transformation for Labor Market Flexibility (LISTRAF) dan
pengembangan layanan publik melalui peningkatan kapasitas tenaga konselor. Tim world
bank dan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) juga melakukan banchmarking atau
pembandingan ke unit layanan publik AYO Kerja Disnakertrans Jawa Timur.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Prov Jawa Timur dikunjungi oleh tim World Bank
WB Task Team Leader for LISTRAF. Mereka diterima Kepala Disnakertrans Jawa Timur, Himawan Estu
Bagijo, dan jajaran eselon di Disnakertrans Jawa Timur.Kedatangan World Bank WB Task Team Leader for
LISTRAF dalam rangka implementasi program Labor Market and Skills System Transformation for Labor
Market Flexibility (LISTRAF) dan pengembangan layanan publik melalui peningkatan kapasitas tenaga
konselor.Tim world bank dan Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) juga melakukan banchmarking atau
pembandingan ke unit layanan publik AYO Kerja Disnakertrans Jawa Timur.Josefina Posadas Senior
Economist World Bank WB Task Team Leader for LISTRAF, menyampaikan, kerjasama dengan Kemnaker
dalam program 'LISTRAF' akan mengimprove dan mendukung platfom siap kerja dalam menyediakan
informasi bagi konselor (pengantar kerja) dalam melayani klien.Selain itu, juga meningkatkan job
matching yang lebih efesien dan dengan bantuan artifisial intelegent mampu menjangkau user lebih
banyak lebih user frendly dengan tool yang efisien dan diharapkan mampu mengubah cara melayani
klien. Demikian disampaikan ibu J.Kadisnakertrans Jawa Timur-Himawan Estu Bagijo menyambut baik
kedatangan tim world bank. Disampaikannya, problem-problem yang ada didaerah termasuk kualitas dan
komitmen daerah yang masih minim terhadap sektor ketenagajerjaan.Platfom tersebut nantinya harus
dapat diakses sebelum masuk dunia kerja saat masih di sekolah.Dalam pertemuan itu juga disampaikan
layanan AYO Kerja, unit layanan disabilitas, jumlah petugas pengantar kerja dan inovasi layanan pasar
kerja ke luar negeri serta kunjungan ke bursa kerja khusus di BLK surabaya.
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Positive

Summary Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengusulkan penambahan
wilayah penempatan PMI kepada Pemerintah Arab Saudi yang meliputi Mekah, Jeddah,
Riyadh, dan Madinah. Tujuannya, untuk mengimplementasikan Sistem Penempatan Satu
Kanal (SPSK) Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi,. Kemnaker juga telah
mengirimkan draf Technical Arrangement (TA) SPSK dan telah direspon oleh Pemerintah
Arab Saudi dengan melakukan penambahan wilayah penempatan PMI. Hal itu dikatakan
Menaker Ida Fauziyah ketika melakukan pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja dan
Pembangunan Arab Saudi Ahmed Al-Rajhi secara virtual, Jumat (3/6).

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengusulkan penambahan wilayah
penempatan PMI kepada Pemerintah Arab Saudi yang meliputi Mekah, Jeddah, Riyadh, dan Madinah.
Tujuannya, untuk mengimplementasikan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) Pekerja Migran Indonesia
(PMI) ke Arab Saudi,Kemnaker juga telah mengirimkan draf Technical Arrangement (TA) SPSK dan telah
direspon oleh Pemerintah Arab Saudi dengan melakukan penambahan wilayah penempatan PMI. Hal itu
dikatakan Menaker Ida Fauziyah ketika melakukan pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja dan
Pembangunan Arab Saudi Ahmed Al-Rajhi secara virtual, Jumat (3/6).Menaker mengemukakan,
Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi telah sepakat untuk mempercepat proses integrasi sistem antara
MUSANED (aplikasi pasar kerja Arab Saudi) dan SISNAKER dengan melakukan amandemen terhadap
Technical Arrangement (TA) yang habis masa berlakunya. "Kita sepakat untuk melakukan pertemuan
teknis dalam waktu dekat guna mempercepat proses integrasi," ucapnya. Pemerintah Indonesia, lanjut
Menaker, mengharapkan dari kerja sama bilateral dengan Arab Saudi dapat menghasilkan kesepakatan
dalam sistem penempatan satu kanal bagi PMI di sektor domestik serta penghentian konversi visa setelah
penerapan program SPSK. "Kami berharap agar konversi visa dapat dihentikan setelah adanya
penempatan pertama PMI melalui program SPSK", ujarnya.Ia meyakini, kerja sama kedua negara dalam
pelindungan dan penempatan tenaga kerja Indonesia di sektor domestik dapat berjalan lebih baik,
dengan menjunjung tinggi pelindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan PMI. "Kerja sama antara
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi khususnya di bidang ketenagakerjaan dapat
menghasilkan solusi yang lebih konkrit bagi semua pihak," pungkasnya.
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Positive

Summary Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi mengatakan,
sebagai perguruan tinggi vokasi di bawah Kemnaker, Polteknaker dapat menjadi politeknik
unggul untuk menghasilkan SDM yang mampu menangani bidang ketenagakerjaan dalam
persaingan global. Di mana sebelumnya, Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker)
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka pendaftaran penerimaan bagi
mahasiswa baru (PMB) untuk tahun ajaran 2022/2023. Pendaftaran dibuka secara online
sejak 23 Mei hingga 1 Juli 2022, melalui website pmb.polteknaker.ac.id. Menurutnya, dalam
menghadapi persaingan global, berbagai misi dilakukan Polteknaker dengan
menyelenggarakan pendidikan vokasi dan penelitian terapan di bidang ketenagakerjaan.
"Para lulusan Polteknaker diharapkan dapat menjadi SDM yang cerdas, terampil, dan
mandiri untuk siap bekerja pada instansi pemerintah, swasta, bahkan berwirausaha," kata
Sekjen Anwar Sanusi melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Jum'at (3/6).

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi mengatakan, sebagai
perguruan tinggi vokasi di bawah Kemnaker, Polteknaker dapat menjadi politeknik unggul untuk
menghasilkan SDM yang mampu menangani bidang ketenagakerjaan dalam persaingan global. Di mana
sebelumnya, Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
membuka pendaftaran penerimaan bagi mahasiswa baru (PMB) untuk tahun ajaran 2022/2023.
Pendaftaran dibuka secara online sejak 23 Mei hingga 1 Juli 2022, melalui website
pmb.polteknaker.ac.id.Menurutnya, dalam menghadapi persaingan global, berbagai misi dilakukan
Polteknaker dengan menyelenggarakan pendidikan vokasi dan penelitian terapan di bidang
ketenagakerjaan. "Para lulusan Polteknaker diharapkan dapat menjadi SDM yang cerdas, terampil, dan
mandiri untuk siap bekerja pada instansi pemerintah, swasta, bahkan berwirausaha," kata Sekjen Anwar
Sanusi melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Jum'at (3/6).Anwar Sanusi menyebut, Polteknaker
333

memiliki tiga program studi peminatan yaitu D-IV Relasi Industri dengan gelar Sarjana Terapan Relasi
Industri (S.Tr.M); D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan gelar Sarjana Terapan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (S.Tr.K3); serta D-III Manajemen Sumber Daya Manusia dengan gelar Sarjana Terapan
Manajemen Sumber Daya Manusia (A.Md, MSDM). "Ketiga program studi tersebut hadir sebagai solusi
kebutuhan akan SDM yang kompeten dan profesional di bidang ketenagakerjaan," ujarnya.
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Positive

Summary Hal inilah yang menggerakkan BPJS Ketenagakerjaan ( BPJAMSOSTEK ) bersama dengan BPJS
Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk menggelar webinar dengan
tema 'Pentingnya Kurikulum Jaminan Sosial di Indonesia untuk Pendidikan Menengah dan
Tinggi'. Webinar dengan tema 'Pentingnya Kurikulum Jaminan Sosial di Indonesia untuk
Pendidikan Menengah dan Tinggi' diikuti secara daring oleh BPJAMSOSTEK Kantor Cabang di
seluruh Indonesia. 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.

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 dengan 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 ketenagakerjaan oleh BPJS
Ketenagakerjaan melalui mekanisme asuransi sosial dan tabungan dengan prinsip gotong335

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%. 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 lembagalembaga 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 yang digelar kali ini juga diharapkan mampu meningkatkan literasi para tenaga pendidik.
Kegiatan ini 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.Webinar dengan tema
'Pentingnya Kurikulum Jaminan Sosial di Indonesia untuk Pendidikan Menengah dan Tinggi' diikuti secara
daring oleh BPJAMSOSTEK Kantor Cabang di seluruh Indonesia. Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK
Blitar, Agus Dwi Fitriyanto berharap suksesnya webinar ini dapat memberikan edukasi kepada lembaga
pendidikan terkait dengan perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat."Webinar dengan tema seperti
ini bagus sekali. Selain mengedukasi lembaga pendidikan, webinar ini juga menjadi pendorong motivasi
bagi kami untuk memasifkan tingkat kepesertaan bagi pelajar dan mahasiswa yang magang di dunia
kerja," pungkas Agus.
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Positive

Summary Hal inilah yang menggerakkan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) bersama dengan BPJS
Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk menggelar webinar dengan
tema 'Pentingnya Kurikulum Jaminan Sosial di Indonesia untuk Pendidikan Menengah dan
Tinggi'. Webinar dengan tema 'Pentingnya Kurikulum Jaminan Sosial di Indonesia untuk
Pendidikan Menengah dan Tinggi' diikuti secara daring oleh BPJAMSOSTEK Kantor Cabang di
seluruh Indonesia. 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.

JATIMTIMES-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 dengan
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 ketenagakerjaan oleh BPJS
Ketenagakerjaan melalui mekanisme asuransi sosial dan tabungan dengan prinsip gotong337

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%.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 lembagalembaga 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 yang digelar kali ini juga diharapkan mampu meningkatkan literasi para tenaga pendidik.
Kegiatan ini 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.Webinar dengan tema
'Pentingnya Kurikulum Jaminan Sosial di Indonesia untuk Pendidikan Menengah dan Tinggi' diikuti secara
daring oleh BPJAMSOSTEK Kantor Cabang di seluruh Indonesia. Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK
Blitar, Agus Dwi Fitriyanto berharap suksesnya webinar ini dapat memberikan edukasi kepada lembaga
pendidikan terkait dengan perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat."Webinar dengan tema seperti
ini bagus sekali. Selain mengedukasi lembaga pendidikan, webinar ini juga menjadi pendorong motivasi
bagi kami untuk memasifkan tingkat kepesertaan bagi pelajar dan mahasiswa yang magang di dunia
kerja," pungkas Agus.
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Positive

Summary "Kemitraan strategis dan dialog sosial yang didukung komunikasi serta dialog secara efektif
merupakan kunci untuk dapat meredam berbagai gejolak hubungan industrial yang terjadi,"
kata Menaker dalam sambutannya yang dibacakan Dirjen PHI & Jamsos Kemnaker, Indah
Anggoro Putri dalam Seminar Nasional Dialog Sosial bertajuk Meningkatkan Kesadaran
Berdialog Menuju Hubungan Industrial yang Humanis di Jakarta, Jumat (3/6/2022). Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan segala permasalahan ketenagakerjaan harus
mengedepankan penyelesaian melalui dialog sosial. Terpenting, bagi pemerintah adalah
terpenuhinya kepentingan pekerja/buruh dan pengusaha dan ditemukan win-win solution
bagi semua pihak. Salah satu embrio penyebab timbulnya gejolak hubungan industrial
adalah keluh kesah pekerja.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan segala permasalahan ketenagakerjaan harus
mengedepankan penyelesaian melalui dialog sosial. Terpenting, bagi pemerintah adalah terpenuhinya
kepentingan pekerja/buruh dan pengusaha dan ditemukan win-win solution bagi semua
pihak."Kemitraan strategis dan dialog sosial yang didukung komunikasi serta dialog secara efektif
merupakan kunci untuk dapat meredam berbagai gejolak hubungan industrial yang terjadi," kata
Menaker dalam sambutannya yang dibacakan Dirjen PHI & Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri dalam
Seminar Nasional Dialog Sosial bertajuk Meningkatkan Kesadaran Berdialog Menuju Hubungan Industrial
yang Humanis di Jakarta, Jumat (3/6/2022).Salah satu embrio penyebab timbulnya gejolak hubungan
industrial adalah keluh kesah pekerja. Keluh kesah pekerja secara perorangan apabila tidak segera
ditanggapi atau disikapi secara baik, dapat berkembang menjadi keluh kesah kelompok. Hal ini dapat
meningkat menjadi perselisihan hubungan industrial yang ada kalanya diikuti dengan mogok kerja."Salah
satu tantangan terbesar hubungan industrial saat ini adalah bagaimana memposisikan pekerja/buruh dan
SP/SB itu sebagai 'mitra strategis' dengan tetap menjunjung tinggi kewajiban dan hak masing masing.
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Apabila hal ini dilaksanakan, pasti akan berdampak positif dan niscayalah dunia perburuhan akan selalu
harmonis dan dinamis," ujar Indah Anggoro Putri.Sebagai keynote speaker, Kemnaker mengajak para
pengusaha maupun organisasi serikat pekerja/serikat buruh berkolaborasi meningkatkan skill
pekerja/anggota, agar selalu dapat terus mengikuti perkembangan dan perubahan yang begitu cepat dan
dinamis saat ini. Salah satunya yakni bekerja sama dan mengikuti berbagai pelatihan vokasi di Balai
Latihan Kerja (BLK) Kemnaker yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia."Kolaborasi ini akan
memberi keuntungan dan kemajuan bagi semua pihak, pekerja memperoleh skill dan bisa terus bekerja
dan produktif. Sedangkan, perusahaan dapat memperoleh peningkatan produktivitas dan pemerintah
terbantu dengan adanya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan pekerja dan masyarakat,"
katanya.Selama ini, Kemnaker bersama-sama SP/SB dan pengusaha telah terus-menerus menjalin
komunikasi intensif dalam menghadapi kondisi hubungan industrial yang semakin dinamis dengan
menjalin 'kemitraan strategis' dan dengan mengedepankan 'dialog sosial'. "Prinsip ini diyakini mampu
menjadi solusi dalam memperjuangkan kepentingan buruh dan menciptakan kelangsungan usaha," ujar
Indah Anggoro Putri.Pemerintah lanjut Indah Anggoro Putri, membuka pintu lebar-lebar dan bersedia
mendengarkan semua saran dan kritik yang sifatnya membangun, agar dunia ketenagakerjaan menjadi
lebih baik. Pihaknya juga mengajak pengusaha, SP/SB berkomitmen untuk dapat menyelesaikan setiap
permasalahan yang terjadi dengan berdialog untuk mencari solusi terbaik.
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Positive

Summary Dengan menjadi peserta jaminan sosial, khususnya BPJAMSOSTEK, kata dia, mereka menjadi
lebih nyaman dalam bekerja, memenuhi kebutuhan keluarga dan memupuk cita-cita anak
melalui bangku sekolah dan mewujudkan tujuan bangsa yang adil, makmur, serta mampu
setara dengan bangsa lain.

literasi jaminan sosial bisa masuk ke bagian atau bab mata pelajaran dari kurikulum resmi pendidikan di
Indonesia, khususnya untuk mata pelajaran PPKN atau Kewarganegaraan Jakarta (ANTARA) - Pendidikan
salah satu aspek penting dalam pembentukan karakter generasi penerus bangsa. Generasi penerus
menjadi tumpuan bagi siapa pun yang saat ini eksis, baik sebagai orang tua, guru, maupun pemimpin
lokal, regional, hingga top tingkat nasional.Kemajuan suatu bangsa tergantung pada upaya
mempersiapkan generasi muda atau generasi penerus.Di sisi lain, jaminan sosial merupakan upaya
pemerintah memberi perlindungan kepada pekerja (orang tua) dari risiko kerja, seperti jatuh sakit,
kecelakaan, kematian, masa tua dan pensiun, bahkan kini terlindungi dari risiko pemutusan hubungan
kerja (PHK).Semua risiko kerja itu berdampak langsung pada keluarga, anak-anak sebagai penerus
keluarga dan penerus bangsa, agar tetap bisa hidup, bersekolah, dan mendapat pendidikan terbaik
hingga perguruan tinggi.Hal inilah yang menggerakkan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) bersama
dengan BPJS Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) untuk menggelar webinar di Bogor,
Kamis (2/6), 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 menyatakan Undang-Undang Dasar (UUD)
telah mengamanatkan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh
rakyat.MenjaminBerangkat semangat tersebut terbitlah UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang bertujuan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak
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(KDHL) bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya.Implementasi SJSN tersebut dilaksanakan
melalui dua program, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan dan jaminan sosial
ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui mekanisme jaminan sosial dan tabungan dengan
prinsip gotong royong.Implementasi prinsip gotong royong itu, kata Muhadjir, sejalan dengan prinsip
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan selaras pula dengan salah satu nilai strategis
instrumental dari gerakan nasional revolusi mental.Pihaknya juga menyoroti masih banyak masyarakat
yang belum memahami pentingnya jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dari risiko yang
bisa menimpa diri dan keluarga 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 dan lembaga terkait dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan,
termasuk lembaga-lembaga pendidikan melalui penanaman nilai gotong royong serta pentingnya
jaminan sosial dalam peningkatan derajat kualitas hidup masyarakat.Salah satu cara yang 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.Menurut dia, kurikulum pendidikan jaminan sosial juga harus dibuat membumi agar nantinya
peserta didik dapat memahami secara komprehensif, sehingga secara tidak langsung dapat mendukung
peningkatan kualitas sumber daya manusia 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 kurikulum pendidikan dari tingkat dasar,
menengah, hingga perguruan tinggi, agar literasi mengenai pentingnya jaminan sosial dapat diketahui
secara komprehensif dan menyeluruh.Kehadiran negara melalui kolaborasi dan sinergi semua pemangku
kepentingan, seperti Kemenko PMK, DJSN, Kemendikbud, Kemenaker, dan Kemenag sangat penting, ujar
Abdur Rahman, dalam merumuskan dan menyinkronkan kebijakan sistem jaminan sosial melalui
kurikulum pendidikan."Sehingga literasi jaminan sosial bisa masuk ke bagian atau bab mata pelajaran
dari kurikulum resmi pendidikan di Indonesia, khususnya untuk mata pelajaran PPKN atau
Kewarganegaraan," ucapnya.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.Diskusi tersebut dengan moderator Guru Besar Universitas Jendral
Achmad Yani Riant Nugroho. Turut hadir dalam webinar itu sekaligus sebagai pemberi pidato penutup,
Direktur Umum dan SDM BPJS Kesehatan Andi Afdal.Dia berharap, pembangunan literasi jaminan sosial
yang dimulai dari pelajar itu dapat menjadi awal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan
sumber daya manusia di Indonesia di masa mendatang.Di tempat terpisah, Kepala Kantor Cabang
BPJAMSOSTEK Jakarta Kelapa Gading Erfan Kurniawan menyatakan dengan terwujudnya sinergi antara
pemangku kepentingan diyakini akan menjadikan pengetahuan sistem jaminan sosial berkembang dan
sejak usia dini bagi seluruh calon pekerja atau peserta jaminan sosial di masa yang akan datang.Dengan
menjadi peserta jaminan sosial, khususnya BPJAMSOSTEK, kata dia, mereka menjadi lebih nyaman dalam
bekerja, memenuhi kebutuhan keluarga dan memupuk cita-cita anak melalui bangku sekolah dan
mewujudkan tujuan bangsa yang adil, makmur, serta mampu setara dengan bangsa lain.Generasi emas
itu akan mewujudkan Indonesia Emas pada saatnya.
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Positive

Summary Diharapkan, Kemnaker dapat menjadi rujukan bagi kementerian lainnya. "Dengan terus
memperbaiki tata kelola pemerintahan, Kemnaker akan menjadi lebih baik, lebih unggul,
bahkan bisa menjadi rujukan kementerian lain," ujar Sekjen Kemnaker, Anwar dalam acara
Pasker.ID yang dilaksanakan secara virtual, Jumat (3/6/2022). "Kita tidak boleh lelah untuk
terus memperbaiki tata kelola pemerintahan yang ada di Pasker.ID khususnya dan Kemnaker
umumnya," terang Anwar, Juma Pertama, tata kelola keuangan. Anwar menyebut, tata
kelola SDM di lingkungan Kemnaker harus terus diperkuat integritasnya, serta kapasitas SDM
harus terus ditingkatkan.

Kementerian Ketenagakerjaan terus berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang
ada di lingkungannya. Diharapkan, Kemnaker dapat menjadi rujukan bagi kementerian lainnya. "Dengan
terus memperbaiki tata kelola pemerintahan, Kemnaker akan menjadi lebih baik, lebih unggul, bahkan
bisa menjadi rujukan kementerian lain," ujar Sekjen Kemnaker, Anwar dalam acara Pasker.ID yang
dilaksanakan secara virtual, Jumat (3/6/2022). Anwar menjelaskam, tata kelola pemerintahan yang perlu
terus dilakukan perbaikan antara lain; tata kelola keuangan, SDM, program, dan aset negara. "Kita tidak
boleh lelah untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan yang ada di Pasker.ID khususnya dan
Kemnaker umumnya," terang Anwar, Juma Pertama, tata kelola keuangan. Menurutnya, tata kelola
keuangan masih perlu dilakukan pembenahan, untuk menuju ke arah tata kelola yang lebih baik, yang
dapat mencerminkan aspek-aspek kebaikan, seperti penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan
standar pemerintah.Kedua, tata kelola SDM. Anwar menyebut, tata kelola SDM di lingkungan Kemnaker
harus terus diperkuat integritasnya, serta kapasitas SDM harus terus ditingkatkan. "Kita terus mendorong
agar SDM di Kemnaker bukan hanya memiliki integritas yang tinggi, tapi juga kapasitasnya meningkat,"
tambah Anwar, Jumat (3/6/2022). Ketiga, tata kelola program. Terkait dengan hal ini, menurut Anwar
semua program yang ada di Kemnaker harus mencerminkan kesesuaian antara perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan. Keempat, tata kelola aset. Ia mengatakan, tata kelola aset harus
dilakukan sedari dini agar tidak menjadi persoalan yang di masa yang akan datang.Berikan komentar
untuk artikel ini Beri KomentarHide
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Negative

Summary "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 dalam keterangan pers, Jumat (3/6/2022), usai
webinar dengan tema "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
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. 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. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, implementasi SJSN ini 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.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 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.Menteri Koordinator
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, implementasi SJSN ini
dilaksanakan melalui dua program, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan dan
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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 dalam keterangan pers, Jumat
(3/6/2022), usai webinar dengan tema "Pentingnya Kurikulum Jaminan Sosial di Indonesia untuk
Pendidikan Menengah dan Tinggi".Menurut Muhadjir, masih banyak masyarakat yang belum memahami
pentingnya jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dari risiko yang bisa menimpa dirinya dan
keluarganya setiap saat. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2019 menyebutkan, literasi
asuransi penduduk Indonesia hanya sebesar 19,40%Sebab itu, Muhadjir berharap kegiatan kampanye,
sosialisasi, edukasi dan literasi harus dilakukan lebih gencar lagi oleh kedua BPJS, bersama kementerian
lembaga terkait. Salah satu caranya ialah memasukkan jaminan sosial menjadi substansi ajar di dalam
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKN).Sementara itu, Direktur Umum dan SDM BPJamsotek,
Abdur Rahman Irsyadi, menerangkan, 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.Penulis: Tio
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Positive

Summary "Kemitraan strategis dan dialog sosial yang didukung komunikasi serta dialog secara efektif
merupakan kunci untuk dapat meredam berbagai gejolak hubungan industrial yang terjadi,"
kata Menaker dalam sambutannya yang dibacakan Dirjen PHI & Jamsos Kemnaker, Indah
Anggoro Putri dalam Seminar Nasional Dialog Sosial bertajuk Meningkatkan Kesadaran
Berdialog Menuju Hubungan Industrial yang Humanis di Jakarta, Jumat (3/6/2022). Sebagai
keynote speaker, Kemnaker mengajak para pengusaha maupun organisasi serikat
pekerja/serikat buruh berkolaborasi meningkatkan skill pekerja/anggota, agar selalu dapat
terus mengikuti perkembangan dan perubahan yang begitu cepat dan dinamis saat ini. Salah
satunya yakni bekerja sama dan mengikuti berbagai pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja
(BLK) Kemnaker yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Selama ini, Kemnaker
bersama-sama SP/SB dan pengusaha telah terus-menerus menjalin komunikasi intensif
dalam menghadapi kondisi hubungan industrial yang semakin dinamis dengan menjalin
'kemitraan strategis' dan dengan mengedepankan 'dialog sosial'.

Salah satu embrio penyebab timbulnya gejolak hubungan industrial selama ini adalah keluh kesah
pekerja, dimana keluh kesah pekerja secara perorangan apabila tidak segera ditanggapi atau disikapi
secara baik, dapat berkembang menjadi keluh kesah kelompok. Hal ini dapat meningkat menjadi
perselisihan hubungan industrial yang ada kalanya diikuti dengan mogok kerja.Menteri Ketenagakerjaan,
Ida Fauziyah mengatakan segala permasalahan ketenagakerjaan harus mengedepankan penyelesaian
melalui dialog sosial. Terpenting, bagi pemerintah adalah terpenuhinya kepentingan pekerja/buruh dan
pengusaha dan ditemukan win-win solution bagi semua pihak."Kemitraan strategis dan dialog sosial yang
didukung komunikasi serta dialog secara efektif merupakan kunci untuk dapat meredam berbagai gejolak
hubungan industrial yang terjadi," kata Menaker dalam sambutannya yang dibacakan Dirjen PHI &
Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri dalam Seminar Nasional Dialog Sosial bertajuk Meningkatkan
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Kesadaran Berdialog Menuju Hubungan Industrial yang Humanis di Jakarta, Jumat
(3/6/2022).Menurutnya, salah satu tantangan terbesar hubungan industrial saat ini adalah bagaimana
memposisikan pekerja/buruh dan SP/SB itu sebagai 'mitra strategis' dengan tetap menjunjung tinggi
kewajiban dan hak masing masing. "Apabila hal ini dilaksanakan, pasti akan berdampak positif dan
niscayalah dunia perburuhan akan selalu harmonis dan dinamis," ujar Indah.Sebagai keynote speaker,
Kemnaker mengajak para pengusaha maupun organisasi serikat pekerja/serikat buruh berkolaborasi
meningkatkan skill pekerja/anggota, agar selalu dapat terus mengikuti perkembangan dan perubahan
yang begitu cepat dan dinamis saat ini. Salah satunya yakni bekerja sama dan mengikuti berbagai
pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK) Kemnaker yang tersebar di berbagai wilayah di
Indonesia."Kolaborasi ini akan memberi keuntungan dan kemajuan bagi semua pihak, pekerja
memperoleh skill dan bisa terus bekerja dan produktif. Sedangkan, perusahaan dapat memperoleh
peningkatan produktivitas dan pemerintah terbantu dengan adanya peningkatan perekonomian dan
kesejahteraan pekerja dan masyarakat," katanya.Selama ini, Kemnaker bersama-sama SP/SB dan
pengusaha telah terus-menerus menjalin komunikasi intensif dalam menghadapi kondisi hubungan
industrial yang semakin dinamis dengan menjalin 'kemitraan strategis' dan dengan mengedepankan
'dialog sosial'. "Prinsip ini diyakini mampu menjadi solusi dalam memperjuangkan kepentingan buruh dan
menciptakan kelangsungan usaha," ucap Indah.Ia menuturkan, Pemerintah membuka pintu lebar-lebar
dan bersedia mendengarkan semua saran dan kritik yang sifatnya membangun, agar dunia
ketenagakerjaan menjadi lebih baik. Pihaknya juga mengajak pengusaha, SP/SB berkomitmen untuk
dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dengan berdialog untuk mencari solusi terbaik.
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Positive

Summary Program Kartu Prakerja gelombang 31 resmi ditutup Kamis 2 Mei 2022. Peserta yang belum
lolos pada tahap ini, bisa mencoba pada seleksi Kartu Prakerja gelombang selanjutnya.
Berikut fakta Kartu Prakerja gelombang 31 yang telah dirangkum Okezone, Jumat
(3/6/2022):. 1. Cek Hasil Pendaftaran Prakerja Gelombang 31.

Program Kartu Prakerja gelombang 31 resmi ditutup Kamis 2 Mei 2022. Peserta yang belum lolos pada
tahap ini, bisa mencoba pada seleksi Kartu Prakerja gelombang selanjutnya.Berikut fakta Kartu Prakerja
gelombang 31 yang telah dirangkum Okezone, Jumat (3/6/2022):1. Cek Hasil Pendaftaran Prakerja
Gelombang 31- Buka laman prakerja.go.di, dengan login terlebih dulu menggunakan akun masingmasing.- Apabila anda lolos, maka akan tertera keterangan "Kamu Belum Berhasil".- Lalu, anda bisa Cek
dashboard prakerja dengan catat 16 angka Nomor Kartu Prakerja sambil pastikan saldo pelatihanmu
tersedia.- Gunakan fitur 'Cari Pelatihan' untuk mencari pelatihan yang sesuai.- Lihat dan bandingkan
harga pelatihan, rating, durasi pelatihan, tingkat materi, dan juga cara mengajar sebagai pertimbangan
sebelum membeli.- Beli pelatihan di platform digital mitra dan bayar dengan Nomor Kartu PrakerjaGunakan saldomu untuk membeli pelatihan sebanyak mungkin- Pelatihan kedua hanya bisa diambil jika
pelatihan pertama sudah selesai diikuti.- Terakhir, perhatikan batas 30 hari sejak batas pembelian
pelatihan sejak menerima pengumuman yang ada di dashboard.2. Insentif yang Didapat Peserta
PrakerjaDiketahui, peserta yang lolos Kartu Prakerja Gelombang 31 akan dapat insentif. Insentif terdiri
dari bantuan pelatihan sebesar Rp1 juta.Serta insentif biaya mencari kerja sebesar Rp600. 000 per bulan
selama empat bulan dengan total Rp2,4 juta. Selain itu, juga ada insentif pengisian survei evaluasi sebesar
Rp50. 000 per survei untuk tiga kali survei sehingga total Rp150.000.3. Peserta Lolos Jangan Lupa
PelatihanBagi peserta yang dinyatakan lolos pada program kartu prakerja ini akan mendapat bantuan
pelatihan, yakni bantuan dalam bentuk saldo nontunai pada Platform Digital untuk digunakan Penerima
Kartu Prakerja untuk mengikuti pelatihan.4. Jangan Sampai Status Peserta DicabutPeserta Kartu Prakerja
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yang lolos gelombang 31 diharapkan segera ikuti pelatihan. Jika telat, status kepesertaan pun dapat
dicabut.Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan bahwa batas waktu pembelian pelatihan
Kartu Prakerja adalah 30 hari sejak menerima SMS pengumuman.Kartu Prakerja tidak diberikan dalam
bentuk kartu fisik. Gunakan 16 angka Nomor Kartu Prakerja untuk membeli pelatihan.Jaga kerahasiaan
Nomor Kartu Prakerja agar dapat terus membeli pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.Pastikan
Rekanaker memilih pelatihan dengan seksama karena kesempatan kamu untuk mengikuti program Kartu
Prakerja hanya satu kali, lho. Jadi, pilih pelatihan dengan bijak.Adapun jika mengalami kesulitan saat
membeli pelatihan, peserta Kartu Prakerja dapat menghubungi contact center mitra Platform Digital.5.
Syarat dan Ketentuan LolosSebelum mendaftarkan diri, pastikan syarat dan ketentuan calon peserta
sudah sesuai, seperti yang dituliskan dibawah ini :- 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.- 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
Pengawas pada BUMN atau BUMD.- Maksimal 2 Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam 1 Kartu
Keluarga (KK) yang menjadi Penerima Kartu Prakerja.6. Cara Daftar 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.- Siapkan kertas dan alat
tulis untuk mengikuti tes motivasi dan kemampuan dasar secara online.- Klik 'Gabung' pada gelombang
yang sedang dibuka.- Nantikan pengumuman peserta yang lolos seleksi gelombang melalui SMS
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Neutral

Summary Dengan begitu, Kemnaker dapat menjadi rujukan bagi kementerian lainnya. "Dengan terus
memperbaiki tata kelola pemerintahan, Kemnaker akan menjadi lebih baik, lebih unggul,
bahkan bisa menjadi rujukan kementerian lain," kata Sekjen Anwar saat memberikan arahan
secara virtual pada acara Pasker.ID, Jumat, 3 Juni 2022. "Kita tidak boleh lelah untuk terus
memperbaiki tata kelola pemerintahan yang ada di Pasker.ID khususnya dan Kemnaker
umumnya," ucapnya. Kedua, tata kelola SDM di lingkungan Kemnaker terkait integritasnya
harus terus diperkuat dan kapasitas SDM harus terus ditingkatkan.

Kementerian Ketenagakerjaan terus berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang
ada di lingkungannya. Dengan begitu, Kemnaker dapat menjadi rujukan bagi kementerian
lainnya."Dengan terus memperbaiki tata kelola pemerintahan, Kemnaker akan menjadi lebih baik, lebih
unggul, bahkan bisa menjadi rujukan kementerian lain," kata Sekjen Anwar saat memberikan arahan
secara virtual pada acara Pasker.ID, Jumat, 3 Juni 2022.Sekjen Anwar mengatakan, tata kelola
pemerintahan yang perlu terus dilakukan perbaikan, yakni meliputi tata kelola keuangan, SDM, program,
dan aset negara. "Kita tidak boleh lelah untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan yang ada di
Pasker.ID khususnya dan Kemnaker umumnya," ucapnya.Pertama, tata kelola keuangan, masih terus
dilakukan pembenahan untuk menuju tata kelola yang mencerminkan aspek-aspek kebaikan, seperti
terkait penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar pemerintah.Kedua, tata kelola SDM di
lingkungan Kemnaker terkait integritasnya harus terus diperkuat dan kapasitas SDM harus terus
ditingkatkan. "Kita terus mendorong agar SDM di Kemnaker bukan hanya memiliki integritas yang tinggi,
tapi juga kapasitasnya meningkat," kata Sekjen Anwar.Ketiga, tata kelola program. Terkait ini, katanya,
semua program harus mencerminkan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
Keempat, tata kelola aset harus dilakukan sedari dini agar tidak menjadi persoalan yang di masa yang
akan datang
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Positive

Summary Kementerian Ketenagakerjaan terus berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola
pemerintahan yang ada di lingkungannya. Dengan begitu, Kemnaker dapat menjadi rujukan
bagi kementerian lainnya. "Dengan terus memperbaiki tata kelola pemerintahan, Kemnaker
akan menjadi lebih baik, lebih unggul, bahkan bisa menjadi rujukan kementerian lain," kata
Sekjen Anwar saat memberikan arahan secara virtual pada acara Pasker.ID, Jumat
(3/6/2022).

Kementerian Ketenagakerjaan terus berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang
ada di lingkungannya. Dengan begitu, Kemnaker dapat menjadi rujukan bagi kementerian
lainnya."Dengan terus memperbaiki tata kelola pemerintahan, Kemnaker akan menjadi lebih baik, lebih
unggul, bahkan bisa menjadi rujukan kementerian lain," kata Sekjen Anwar saat memberikan arahan
secara virtual pada acara Pasker.ID, Jumat (3/6/2022).Sekjen Anwar mengatakan, tata kelola
pemerintahan yang perlu terus dilakukan perbaikan, yakni meliputi tata kelola keuangan, SDM, program,
dan aset negara."Kita tidak boleh lelah untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan yang ada di
Pasker.ID khususnya dan Kemnaker umumnya," ucapnya.Pertama, tata kelola keuangan. Menurutnya,
dalam hal tata kelola keuangan masih terus dilakukan pembenahan untuk menuju tata kelola yang
mencerminkan aspek-aspek kebaikan, seperti terkait penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan
standar pemerintah.Kedua, tata kelola SDM. Ia mengatakan, tata kelola SDM terkait di lingkungan
Kemnaker terkait integritasnya harus terus diperkuat dan kapasitas SDM harus terus ditingkatkan."Kita
terus mendorong agar SDM di Kemnaker bukan hanya memiliki integritas yang tinggi, tapi juga
kapasitasnya meningkat," ucapnya.Ketiga, tata kelola program. Terkait ini, katanya, semua program
harus mencerminkan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.Keempat, tata
kelola aset. Ia mengatakan, tata kelola aset harus dilakukan sedari dini agar tidak menjadi persoalan yang
di masa yang akan datang.
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Positive

Summary "Kemitraan strategis dan dialog sosial yang didukung komunikasi serta dialog secara efektif
merupakan kunci untuk dapat meredam berbagai gejolak hubungan industrial yang terjadi,"
kata Menaker dalam sambutannya yang dibacakan Dirjen PHI & Jamsos Kemnaker, Indah
Anggoro Putri dalam Seminar Nasional Dialog Sosial bertajuk "Meningkatkan Kesadaran
Berdialog Menuju Hubungan Industrial yang Humanis" di Jakarta, Jumat, 3 Juni 2022.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan segala permasalahan ketenagakerjaan
harus mengedepankan penyelesaian melalui dialog sosial. Terpenting, bagi pemerintah
adalah terpenuhinya kepentingan pekerja/buruh dan pengusaha, serta ditemukan win-win
solution bagi semua pihak. Salah satu embrio penyebab timbulnya gejolak hubungan
industrial adalah keluh kesah pekerja.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan segala permasalahan ketenagakerjaan harus
mengedepankan penyelesaian melalui dialog sosial. Terpenting, bagi pemerintah adalah terpenuhinya
kepentingan pekerja/buruh dan pengusaha, serta ditemukan win-win solution bagi semua
pihak."Kemitraan strategis dan dialog sosial yang didukung komunikasi serta dialog secara efektif
merupakan kunci untuk dapat meredam berbagai gejolak hubungan industrial yang terjadi," kata
Menaker dalam sambutannya yang dibacakan Dirjen PHI & Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri dalam
Seminar Nasional Dialog Sosial bertajuk "Meningkatkan Kesadaran Berdialog Menuju Hubungan
Industrial yang Humanis" di Jakarta, Jumat, 3 Juni 2022.Salah satu embrio penyebab timbulnya gejolak
hubungan industrial adalah keluh kesah pekerja. Keluh kesah pekerja secara perorangan apabila tidak
segera ditanggapi atau disikapi secara baik, dapat berkembang menjadi keluh kesah kelompok. Hal ini
dapat meningkat menjadi perselisihan hubungan industrial yang ada kalanya diikuti dengan mogok
kerja."Salah satu tantangan terbesar hubungan industrial saat ini adalah bagaimana memposisikan
pekerja/buruh dan SP/SB itu sebagai 'mitra strategis' dengan tetap menjunjung tinggi kewajiban dan hak
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masing masing. Apabila hal ini dilaksanakan, pasti akan berdampak positif dan niscayalah dunia
perburuhan akan selalu harmonis dan dinamis," ujar Indah Anggoro Putri.Kemnaker mengajak para
pengusaha maupun organisasi serikat pekerja/serikat buruh berkolaborasi meningkatkan skill
pekerja/anggota, agar selalu dapat terus mengikuti perkembangan dan perubahan yang begitu cepat dan
dinamis saat ini. Salah satunya yakni bekerja sama dan mengikuti berbagai pelatihan vokasi di Balai
Latihan Kerja (BLK) Kemnaker yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia."Kolaborasi ini akan
memberi keuntungan dan kemajuan bagi semua pihak, pekerja memperoleh skill dan bisa terus bekerja
dan produktif. Sedangkan, perusahaan dapat memperoleh peningkatan produktivitas dan pemerintah
terbantu dengan adanya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan pekerja dan masyarakat,"
katanya.Selama ini, Kemnaker bersama-sama SP/SB dan pengusaha telah terus-menerus menjalin
komunikasi intensif dalam menghadapi kondisi hubungan industrial yang semakin dinamis dengan
menjalin 'kemitraan strategis' dan dengan mengedepankan 'dialog sosial'. "Prinsip ini diyakini mampu
menjadi solusi dalam memperjuangkan kepentingan buruh dan menciptakan kelangsungan usaha," ujar
Indah Anggoro Putri.Pemerintah, Indah Anggoro Putri melanjutkan, membuka pintu lebar-lebar dan
bersedia mendengarkan semua saran dan kritik yang sifatnya membangun, agar dunia ketenagakerjaan
menjadi lebih baik. Pihaknya juga mengajak pengusaha, SP/SB berkomitmen untuk dapat menyelesaikan
setiap permasalahan yang terjadi dengan berdialog untuk mencari solusi terbaik
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Neutral

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berkomitmen untuk memperbaiki tata
kelola pemerintahan yang ada di lingkungannya. "Kita terus mendorong agar SDM di
Kemnaker bukan hanya memiliki integritas yang tinggi, tapi juga kapasitasnya meningkat,"
ucapnya. Dengan begitu, Kemnaker dapat menjadi rujukan bagi kementerian lainnya.
"Dengan terus memperbaiki tata kelola pemerintahan, Kemnaker akan menjadi lebih baik,
lebih unggul, bahkan bisa menjadi rujukan kementerian lain," kata Sekjen Kemnaker, Anwar
Sanusi, saat memberikan arahan secara virtual pada acara Pasker.ID, Jumat (3/6/2022).

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola
pemerintahan yang ada di lingkungannya. Dengan begitu, Kemnaker dapat menjadi rujukan bagi
kementerian lainnya."Dengan terus memperbaiki tata kelola pemerintahan, Kemnaker akan menjadi
lebih baik, lebih unggul, bahkan bisa menjadi rujukan kementerian lain," kata Sekjen Kemnaker, Anwar
Sanusi, saat memberikan arahan secara virtual pada acara Pasker.ID, Jumat (3/6/2022).Sekjen Anwar
mengatakan, tata kelola pemerintahan yang perlu terus dilakukan perbaikan, yakni meliputi tata kelola
keuangan, SDM, program, dan aset negara."Kita tidak boleh lelah untuk terus memperbaiki tata kelola
pemerintahan yang ada di Pasker.ID khususnya dan Kemnaker umumnya," ucapnya.Pertama, tata kelola
keuangan. Menurutnya, dalam hal tata kelola keuangan masih terus dilakukan pembenahan untuk
menuju tata kelola yang mencerminkan aspek-aspek kebaikan, seperti terkait penyajian laporan
keuangan yang sesuai dengan standar pemerintah.Kedua, tata kelola SDM. Ia mengatakan, tata kelola
SDM terkait di lingkungan Kemnaker terkait integritasnya harus terus diperkuat dan kapasitas SDM harus
terus ditingkatkan."Kita terus mendorong agar SDM di Kemnaker bukan hanya memiliki integritas yang
tinggi, tapi juga kapasitasnya meningkat," ucapnya.Ketiga, tata kelola program. Terkait ini, katanya,
semua program harus mencerminkan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan
pengawasan.Keempat, tata kelola aset. Ia mengatakan, tata kelola aset harus dilakukan sedari dini agar
tidak menjadi persoalan yang di masa yang akan datang.
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Positive

Summary 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". "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. 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.

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. Adi Hendarto selaku Kepala BPJamsostek Lampung Tengah.
Ia menyampaikan bahwa dengan adanya pembekalan terkait pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan
semenjak dini bisa menumbuhkan rasa kepedulian para siswa kelak saat memasuki duni pekerjaan. "Saya
berharap dengan adanya webinar ini bisa membantu untuk meningkatkan kesadaran terhadap
pentingnya jaminan sosial bagi masa depan para pekerja Indonesia" ujarnya.Dalam sambutannya
Muhadjir Effendy menekankan bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) telah mengamanatkan negara untuk
355

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 lembagalembaga 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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Positive

Summary Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
membuka pendaftaran penerimaan bagi mahasiswa baru (PMB) untuk tahun ajaran
2022/2023.

Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka
pendaftaran penerimaan bagi mahasiswa baru (PMB) untuk tahun ajaran 2022/2023.
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengatakan segala permasalahan
ketenagakerjaan harus mengedepankan penyelesaian melalui dialog sosial. "Kemitraan
strategis dan dialog sosial yang didukung komunikasi serta dialog secara efektif merupakan
kunci untuk dapat meredam berbagai gejolak hubungan industrial yang terjadi," kata
Menaker dalam sambutannya yang dibacakan Dirjen PHI & Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro
Putri, dalam Seminar Nasional Dialog Sosial bertajuk Meningkatkan Kesadaran Berdialog
Menuju Hubungan Industrial yang Humanis di Jakarta, Jumat (3/6/2022). Gi pemerintah
adalah terpenuhinya kepentingan pekerja/buruh dan pengusaha dan ditemukan win-win
solution bagi semua pihak. Salah satu embrio penyebab timbulnya gejolak hubungan
industrial adalah keluh kesah pekerja.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengatakan segala permasalahan ketenagakerjaan
harus mengedepankan penyelesaian melalui dialog sosial.gi pemerintah adalah terpenuhinya
kepentingan pekerja/buruh dan pengusaha dan ditemukan win-win solution bagi semua
pihak."Kemitraan strategis dan dialog sosial yang didukung komunikasi serta dialog secara efektif
merupakan kunci untuk dapat meredam berbagai gejolak hubungan industrial yang terjadi," kata
Menaker dalam sambutannya yang dibacakan Dirjen PHI & Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, dalam
Seminar Nasional Dialog Sosial bertajuk Meningkatkan Kesadaran Berdialog Menuju Hubungan Industrial
yang Humanis di Jakarta, Jumat (3/6/2022).Salah satu embrio penyebab timbulnya gejolak hubungan
industrial adalah keluh kesah pekerja. Keluh kesah pekerja, secara perorangan apabila tidak segera
ditanggapi atau disikapi secara baik, dapat berkembang menjadi keluh kesah kelompok.Hal itu, dapat
meningkat menjadi perselisihan hubungan industrial yang ada kalanya diikuti dengan mogok kerja."Salah
satu tantangan terbesar hubungan industrial saat ini adalah bagaimana memposisikan pekerja/buruh dan
SP/SB itu sebagai 'mitra strategis' dengan tetap menjunjung tinggi kewajiban dan hak masing masing.
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Apabila hal itu dilaksanakan, pasti akan berdampak positif dan niscayalah dunia perburuhan akan selalu
harmonis dan dinamis," ujar Indah Anggoro Putri.Sebagai keynote speaker, Kemnaker mengajak para
pengusaha maupun organisasi serikat pekerja/serikat buruh berkolaborasi meningkatkan skill
pekerja/anggota, agar selalu dapat terus mengikuti perkembangan dan perubahan yang begitu cepat dan
dinamis saat ini. Salah satunya yakni bekerja sama dan mengikuti berbagai pelatihan vokasi di Balai
Latihan Kerja (BLK) Kemnaker yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia."Kolaborasi itu, akan
memberi keuntungan dan kemajuan bagi semua pihak, pekerja memperoleh skill dan bisa terus bekerja
dan produktif. Sedangkan, perusahaan dapat memperoleh peningkatan produktivitas dan pemerintah
terbantu dengan adanya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan pekerja dan masyarakat,"
katanya.Selama ini, Kemnaker bersama-sama SP/SB dan pengusaha telah terus-menerus menjalin
komunikasi intensif dalam menghadapi kondisi hubungan industrial yang semakin dinamis dengan
menjalin 'kemitraan strategis' dan dengan mengedepankan 'dialog sosial'."Prinsip itu, diyakini mampu
menjadi solusi dalam memperjuangkan kepentingan buruh dan menciptakan kelangsungan usaha," ujar
Indah Anggoro Putri.Pemerintah lanjut Indah Anggoro Putri, membuka pintu lebar-lebar dan bersedia
mendengarkan semua saran dan kritik yang sifatnya membangun, agar dunia ketenagakerjaan menjadi
lebih baik. Pihaknya juga mengajak pengusaha, SP/SB berkomitmen untuk dapat menyelesaikan setiap
permasalahan yang terjadi dengan berdialog untuk mencari solusi terbaik.
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Summary Menurutnya, salah satu tantangan terbesar hubungan industrial saat ini adalah bagaimana
memposisikan pekerja/buruh dan SP/SB itu sebagai 'mitra strategis' dengan tetap
menjunjung tinggi kewajiban dan hak masing-masing. Keluh kesah pekerja secara
perorangan apabila tidak segera ditanggapi atau disikapi secara baik, dapat berkembang
menjadi keluh kesah kelompok dan menjadi perselisihan hubungan industrial.

Salah satu embrio penyebab timbulnya gejolak hubungan industrial adalah keluh kesah pekerja.Keluh
kesah pekerja secara perorangan apabila tidak segera ditanggapi atau disikapi secara baik, dapat
berkembang menjadi keluh kesah kelompok dan menjadi perselisihan hubungan industrial.Hal ini
disampaikan Dirjen PHI & Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri dalam Seminar Nasional Dialog Sosial
bertajuk Meningkatkan Kesadaran Berdialog Menuju Hubungan Industrial yang Humanis secara virtual,
Jumat (3/6/2022)."Kemitraan strategis dan dialog sosial yang didukung komunikasi serta dialog secara
efektif merupakan kunci untuk dapat meredam berbagai gejolak hubungan industrial yang terjadi," ujar
Putri.Menurutnya, salah satu tantangan terbesar hubungan industrial saat ini adalah bagaimana
memposisikan pekerja/buruh dan SP/SB itu sebagai 'mitra strategis' dengan tetap menjunjung tinggi
kewajiban dan hak masing-masing.Indah mengajak para pengusaha maupun organisasi serikat
pekerja/serikat buruh berkolaborasi meningkatkan skill pekerja/anggota.Tujuannya agar selalu dapat
terus mengikuti perkembangan dan perubahan yang begitu cepat dan dinamis saat ini.Salah satunya
yakni bekerja sama dan mengikuti berbagai pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK) Kemnaker yang
tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.Indah Anggoro Putri, mengatakan pemerintah membuka pintu
lebar-lebar dan bersedia mendengarkan semua saran dan kritik yang sifatnya membangun, agar dunia
ketenagakerjaan menjadi lebih baik.Pihaknya juga mengajak pengusaha, SP/SB berkomitmen untuk
dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dengan berdialog untuk mencari solusi terbaik.
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Summary Keluh kesah pekerja secara perorangan apabila tidak segera ditanggapi atau disikapi secara
baik, dapat berkembang menjadi keluh kesah kelompok dan menjadi perselisihan hubungan
industrial. Menurutnya, salah satu tantangan terbesar hubungan industrial saat ini adalah
bagaimana memposisikan pekerja/buruh dan SP/SB itu sebagai 'mitra strategis' dengan
tetap menjunjung tinggi kewajiban dan hak masing-masing. Pihaknya juga mengajak
pengusaha, SP/SB berkomitmen untuk dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang
terjadi dengan berdialog untuk mencari solusi terbaik.

Salah satu embrio penyebab timbulnya gejolak hubungan industrial adalah keluh kesah pekerja.Keluh
kesah pekerja secara perorangan apabila tidak segera ditanggapi atau disikapi secara baik, dapat
berkembang menjadi keluh kesah kelompok dan menjadi perselisihan hubungan industrial.Hal ini
disampaikan Dirjen PHI & Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri dalam Seminar Nasional Dialog Sosial
bertajuk Meningkatkan Kesadaran Berdialog Menuju Hubungan Industrial yang Humanis secara virtual,
Jumat (3/6/2022)."Kemitraan strategis dan dialog sosial yang didukung komunikasi serta dialog secara
efektif merupakan kunci untuk dapat meredam berbagai gejolak hubungan industrial yang terjadi," ujar
Putri.Menurutnya, salah satu tantangan terbesar hubungan industrial saat ini adalah bagaimana
memposisikan pekerja/buruh dan SP/SB itu sebagai 'mitra strategis' dengan tetap menjunjung tinggi
kewajiban dan hak masing-masing.Indah mengajak para pengusaha maupun organisasi serikat
pekerja/serikat buruh berkolaborasi meningkatkan skill pekerja/anggota.Tujuannya agar selalu dapat
terus mengikuti perkembangan dan perubahan yang begitu cepat dan dinamis saat ini.Salah satunya
yakni bekerja sama dan mengikuti berbagai pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK) Kemnaker yang
tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.Indah Anggoro Putri, mengatakan pemerintah membuka pintu
lebar-lebar dan bersedia mendengarkan semua saran dan kritik yang sifatnya membangun, agar dunia
ketenagakerjaan menjadi lebih baik.Pihaknya juga mengajak pengusaha, SP/SB berkomitmen untuk
dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dengan berdialog untuk mencari solusi terbaik.
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Summary Suara.com- Bertekad jadi rujukan kementerian lain, Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) siap memperbaiki tata kelola pemerintahan yang ada di lingkungannya.
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan tata kelola pemerintahan yang
perlu terus dilakukan perbaikan, yakni meliputi tata kelola keuangan, SDM, program, dan
aset negara. Dengan terus memperbaiki tata kelola pemerintahan, Kemnaker akan menjadi
lebih baik, lebih unggul, bahkan bisa menjadi rujukan kementerian lain. Kita tidak boleh lelah
untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan yang ada di Pasker.ID khususnya dan
Kemnaker umumnya, ucap Anwar saat memberikan arahan secara virtual pada acara
Pasker.ID, Jumat (3/6/2022).

Suara.com - Bertekad jadi rujukan kementerian lain, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) siap
memperbaiki tata kelola pemerintahan yang ada di lingkungannya. Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar
Sanusi mengatakan tata kelola pemerintahan yang perlu terus dilakukan perbaikan, yakni meliputi tata
kelola keuangan, SDM, program, dan aset negara. Dengan terus memperbaiki tata kelola pemerintahan,
Kemnaker akan menjadi lebih baik, lebih unggul, bahkan bisa menjadi rujukan kementerian lain. Kita tidak
boleh lelah untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan yang ada di Pasker.ID khususnya dan
Kemnaker umumnya," ucap Anwar saat memberikan arahan secara virtual pada acara Pasker.ID, Jumat
(3/6/2022). Mengenai tata kelola keuangan, Anwar menuturkan bahwa dalam hal tata kelola keuangan
masih terus dilakukan pembenahan untuk menuju tata kelola yang mencerminkan aspek-aspek kebaikan,
seperti terkait penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar pemerintah.
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Summary Bagi yang tertarik dengan satu loker yang dibuka PT PP Persero Tbk bisa mengirimkan berkas
lamaran serta CV melalui situs berikut:. Recruitment.ptpp.co.id. Segera siapkan diri dan
segera kirim surat lamaran untuk loker PT PP Persero Tbk. Ingin kerja di PT PP Persero Tbk?
Ini saat yang tepat mewujudkannya.

Ingin kerja di PT PP Persero Tbk? Ini saat yang tepat mewujudkannya.Pasalnya PT PP Persero Tbk sedang
membuka lowongan pekerjaan (loker).Loker yang dibuka oleh PT PP Persero Tbk bisa dilamar oleh lulusan
S1 Psikologi atau Manajemen.Penasaran jabatan apa saja yang dibutuhkan oleh PT PP Persero Tbk?Yuk
simak saja artikel ini yang akan memberikan informasi jabatan dan kualifikasi dari loker yang dibuka PT
PP Persero Tbk.Dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com dari Instagram @kemnaker pada Jumat, 3 Mei 2022,
berikut kualifikasi loker yang dibuka PT PP Persero Tbk.Kualifikasi Loker Culture Transformation PT PP
Persero Tbk- Laki-laku atau perempuan, usia maksimal 28 tahun- Pendidikan minimal S1 Psikologi atau
Manajemen- Memiliki pengalaman minimal 2 tahun- Fasih berbahasa Inggris, baik lisan maupun tulisanMemiliki keterampilan yang berhubungan dengan copywriting, konten, desan visual- Sanggup bekerja
secara mandiri maupun sebagai bagian dari timDeskripsi Pekerjaan Culture Transformation PT PP Persero
Tbk- Merancang strategis untuk internalisasi budaya- Mengembangkan program kampanye budaya yang
efektif- Merencanakan dan melaksanakan kalender tahunan yang mencakup acara keterlibatan
karyawan, komunikasi, dan kampaye- Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk
memberikan pengalaman karyawan terbaikBagi yang tertarik dengan satu loker yang dibuka PT PP
Persero
Tbk
bisa
mengirimkan
berkas
lamaran
serta
CV
melalui
situs
berikut:recruitment.ptpp.co.idSegera siapkan diri dan segera kirim surat lamaran untuk loker PT PP
Persero Tbk.Jangan lupa lampirkan curriculum vitae (CV) dan resume terbaik Anda untuk loker di PT PP
Persero Tbk.Update terus informasi seputar loker pada Juni 2022 di portal berita PikiranrakyatBekasi.com.
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Summary Pembangunan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara Kalimantan
Timur membutuhkan desain perencanaan berjenjang, dari jangka pendek, menengah,
hingga jangka panjang. "Linier dengan pembangun infrastruktur, pemerintah juga mulai
merancang konsep pemberdayaan masyarakat lokal," ujar Direktur Kawasan Perkotaan dan
Batas Negara Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Thomas Umbu Pati, saat diskusi tentang
pemberdayaan masyarakat di Penajam Paser Utara, Rabu (1/6/2022). Diskusi tersebut
merupakan bagian dari kegiatan Sosialiasi Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat,
yang diinisiasi oleh Tim Transisi Otorita Ibu Kota Nusantara. Namun, jika masyarakat tidak
mempersiapkan diri dengan baik, maka peluang tersebut bakal diambil pihak lain di luar IKN,
dan masyarakat sekitar hanya menjadi penonton.

Pembangunan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur
membutuhkan desain perencanaan berjenjang, dari jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang.
Ini sebagaimana yang tertuang dalam rencana induk maupun perincian rencana induk pembangunan Ibu
Kota Nusantara. Pembangunan Ibu Kota Nusantara tidak hanya bersifat fisik kawasan atau
pengembangan infrastruktur kewilayahan, tapi juga pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) atau
human resources infrastructure. Dengan demikian, langkah ini nantinya mampu melahirkan generasi
emas Indonesia di wilayah Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra. "Linier dengan pembangun
infrastruktur, pemerintah juga mulai merancang konsep pemberdayaan masyarakat lokal," ujar Direktur
Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Thomas Umbu Pati, saat diskusi tentang pemberdayaan
masyarakat di Penajam Paser Utara, Rabu (1/6/2022). Diskusi tersebut merupakan bagian dari kegiatan
Sosialiasi Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, yang diinisiasi oleh Tim Transisi Otorita Ibu Kota
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Nusantara. Adapun fokus pembahasannya, yakni terkait isu pertanahan dan konsep pemberdayaan
masyarakat. Menurut Thomas, konsep pemberdayaan akan diawali dengan identifikasi berbagai potensi
yang dimiliki masyarakat, baik di bidang ekonomi maupun budaya. Identifikasi itu terfokus pada
masyarakat yang bermukim di kawasan inti pusat pemerintahan. Dia menuturkan, keberadaan IKN di
Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan sebuah peluang sekaligus tantangan. Sebagai peluang,
kehadiran IKN akan memberikan banyak manfaat dan keuntungan bagi masyarakat lokal, utamanya di
bidang ekonomi. Namun, jika masyarakat tidak mempersiapkan diri dengan baik, maka peluang tersebut
bakal diambil pihak lain di luar IKN, dan masyarakat sekitar hanya menjadi penonton. Karena itu, lanjut
Thomas, perlunya melakukan sejumlah upaya pengembangan. Ini dapat dilakukan salah satunya dengan
memanfaatkan potensi lokal melalui konsep "One District One Product" atau Satu Kecamatan Satu
Produk, maupun "One Village One Product" atau Satu Desa Satu Produk. Upaya tersebut diyakini dapat
membuat perekonomian masyarakat lebih berdaya. Selain itu, Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai
bagian dari koridor pembangunan Samarinda-Balikpapan-IKN harus secepatnya mempersiapkan diri
dalam menangkap berbagai peluang. Dengan begitu, manfaat keberadaan IKN turut dirasakan oleh
masyarakat, terutama dalam memberikan kesejahteraan. Terlebih, pembangunan kawasan IKN harus
menerapkan prinsip pemerataan dan keadilan sebagaimana yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.
"Terkait peluang tenaga kerja, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu membangun
kolaborasi dalam mempersiapkan tenaga kerja berdasarkan skill dan kompetensi yang dibutuhkan oleh
Otorita IKN. Untuk itu, perlu dikaji secara mendalam kebutuhan tenaga kerja seperti apa yang dibutuhkan
selama pembangunan Ibu Kota Nusantara, sehingga betul-betul tenaga kerja di sini tidak diterlantarkan.
Jangan sampai menjadi penonton di rumah sendiri," pesan Thomas. Di lain sisi, tambah Thomas, langkah
identifikasi pemberdayaan masyarakat akan diawali dengan riset dan kajian terkait potensi lokal yang
bisa dikembangkan untuk mendukung Ibu Kota Nusantara. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan tiga
perguruan tinggi, yakni Universitas Mulawarman, Universitas Balikpapan, dan Universitas Kutai
Kartanegara. Sebagai informasi, diskusi yang dimoderatori Rektor Universitas Mulawarman Masjaya
tersebut, melibatkan Ketua Koordinator Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tim Transisi
Otorita Ibu Kota Nusantara Diani Sadiawati sebagai narasumber. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan
kementerian/lembaga, di antaranya Kepala Biro Hukum Kementerian ATR/BPN Joko Subagyo; Direktur
Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Kementerian Ketenagakerjaan Muhammad Ali;
Direktur Jenderal (Dirjen) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN
Embun Sari; serta Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti.
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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". "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," ungkap Abdur.

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 gotongroyong."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 lembagalembaga 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
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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," ungkap
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 pidato penutup."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," jelas Abdur.Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Kantor
BPJAMSOSTEK Jakarta Pluit Husaini menyambut baik kurikulum jaminan sosial di pendidikan tingkat
menengah dan tinggi.Baginya, jaminan sosial harus diketahui oleh para pelajar dari usia dini hingga
perguruan tinggi, sehingga diharapkan pada masa mendatang edukasi tentang jaminan sosial dapat
tersampaikan, apalagi memasukkan jaminan sosial menjadi substansi ajar di dalam Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan."Semoga sinergi dan kolaborasi antar instansi ini dapat menghasilkan suatu
momen perubahan agar jaminan sosial di Indonesia lebih dikenal secara komprehensif dan menyeluruh
oleh masyarakat," harapnya.
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Neutral

Summary Sedangkan, bagi mereka yang tidak memiliki rekening di bank Himbara, penerima manfaat
masih dapat mencairkan BSU atau BLT gaji Rp 1 juta tersebut melalui pembukaan rekening
baru. Rekening baru ini nantinya akan dibuatkan di salah satu Bank Himbara (Mandiri, BRI,
BNI, BTN) atau BSI (khusus wilayah Aceh). Sekarang ini pemerintah masih dalam proses
pencairan dana untuk BLT gaji Rp 1 juta. Adapun hingga saat ini proses pencairan bantuan
tersebut masih dalam tahap persiapan regulasi hingga kriteria penerima bantuan.

Sekarang ini pemerintah masih dalam proses pencairan dana untuk BLT gaji Rp 1 juta. Adapun hingga
saat ini proses pencairan bantuan tersebut masih dalam tahap persiapan regulasi hingga kriteria
penerima bantuan.Rencananya BLT gaji Rp 1 juta ini akan dibagikan kepada 8,8 pekerja yang memiliki
penghasilan di bawah Rp 3,5 juta per bulan. Dengan demikian pemerintah telah menyiapkan alokasi
anggaran sebesar Rp 8,8 triliun.Nantinya bantuan ini akan segera diberikan hanya kepada mereka para
pekerja yang telah terdaftar sebagai penerima bantuan di Kemnaker.Bila terdaftar sebagai penerima,
nantinya subsidi gaji ini akan disalurkan pemerintah melalui bank BUMN atau Himbara (Himpunan Bank
Negara) seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN atau Bank Syariah Indonesia (khusus wilayah
Aceh).Sedangkan, bagi mereka yang tidak memiliki rekening di bank Himbara, penerima manfaat masih
dapat mencairkan BSU atau BLT gaji Rp 1 juta tersebut melalui pembukaan rekening baru. Adapun
pembukaan rekening baru ini akan dilakukan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan ataupun
Kemnaker.Rekening baru ini nantinya akan dibuatkan di salah satu Bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN)
atau BSI (khusus wilayah Aceh). Selanjutnya yang perlu dilakukan oleh penerima bantuan adalah segera
melakukan aktivasi rekening baru agar dapat mencairkan dana BLT gaji Rp 1 juta.Nah bagi yang ingin
mengetahui apakah dirinya termasuk sebagai penerima BLT gaji Rp 1 juta atau bukan, maka yang
bersangkutan bisa mengecek secara langsung melalui situs bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Berikut cara
cek nama penerima BLT gaji Rp 1 juta1. Kunjungi laman bpjsketenagakerjaan.go.id2. Pilih menu "Cek
Status Calon Penerima BSU" kemudian Anda akan masuk ke halaman cek penerima BSU.3. Masukkan
data sesuai kolom yang tersedia meliputi-NIK-Nama lengkap-Tanggal lahir4. Setelah mengisi data diri, klik
gapcha "i'm not a robot' kemudian klik lanjutkan5. Maka akan terlihat di akun tersebut jika Anda
penerima bantuan subsidi gaji.Jadi buat masyarakat yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan BLT
Gaji Rp 1 juta ini sabar dulu ya!
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Positive

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. "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.

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, (31/5) 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 gotongroyong."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 lembagalembaga pendidikan melalui penanaman nilai gotong royong dan pentingnya jaminan sosial dalam
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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 Kepala Kantor Cabang BPJS
Ketenagakerjaan Pontianak Ryan Gustaviana mengatakan bahwa, literasi tentang Program Jamsostek
bagi pelajar pendidikan menengah dan tinggi sangat penting bagi mereka, saat memasuki dunia kerja
yang sesungguhnya.
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Summary "Kemitraan strategis dan dialog sosial yang didukung komunikasi serta dialog secara efektif
merupakan kunci untuk dapat meredam berbagai gejolak hubungan industrial," kata Dirjen
PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri membacakan sambutan Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah seperti dikutip dari keterangan tertulis yang
diterima di Jakarta, Jumat. Kemnaker juga bersama-sama serikat pekerja/buruh dan
pengusaha terus menerus menjalin komunikasi intensif dalam menghadapi kondisi
hubungan industrial yang semakin dinamis dengan menjalin kemitraan strategis dan
mengedepankan dialog sosial.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan
dilakukan dengan mengedepankan dialog sosial untuk memenuhi kepentingan pekerja dan pengusaha
serta solusi yang memenangkan semua pihak."Kemitraan strategis dan dialog sosial yang didukung
komunikasi serta dialog secara efektif merupakan kunci untuk dapat meredam berbagai gejolak
hubungan industrial," kata Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri membacakan
sambutan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah seperti dikutip dari keterangan tertulis yang
diterima di Jakarta, Jumat.Dalam seminar nasional bertajuk "Meningkatkan Kesadaran Berdialog Menuju
Hubungan Industrial yang Humanis" di Jakarta pada hari ini, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker
menjelaskan salah satu embrio penyebab timbulnya gejolak hubungan industrial adalah keluh kesah
pekerja. Keluh kesah pekerja secara perorangan, apabila tidak segera ditanggapi atau disikapi secara baik
dapat berkembang menjadi keluh kesah kelompok.Hal itu, lanjutnya, dapat meningkat menjadi
perselisihan hubungan industrial yang ada kalanya diikuti dengan mogok kerja.Menurutnya, salah satu
tantangan terbesar hubungan industrial saat ini adalah bagaimana memposisikan pekerja/buruh dan
serikat pekerja/buruh sebagai mitra strategis dengan tetap menjunjung tinggi kewajiban dan hak masingmasing. "Apabila hal ini dilaksanakan, pasti akan berdampak positif dan niscaya dunia perburuhan akan
selalu harmonis dan dinamis," ujarnya.Untuk itu, Kemnaker mengajak para pengusaha maupun
organisasi serikat pekerja/serikat buruh berkolaborasi meningkatkan kemampuan pekerja agar dapat
mengikuti perkembangan dan perubahan yang begitu cepat dan dinamis, salah satunya dengan bekerja
sama dan mengikuti berbagai pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK) Kemnaker yang tersebar di
berbagai wilayah di Indonesia.Kemnaker juga bersama-sama serikat pekerja/buruh dan pengusaha terus
menerus menjalin komunikasi intensif dalam menghadapi kondisi hubungan industrial yang semakin
dinamis dengan menjalin kemitraan strategis dan mengedepankan dialog sosial.Pemerintah, tuturnya,
membuka pintu dan bersedia mendengarkan semua saran dan kritik yang sifatnya membangun agar
dunia ketenagakerjaan menjadi lebih baik. Kemnaker juga mengajak pengusaha dan serikat
pekerja/buruh berkomitmen untuk dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dengan
berdialog untuk mencari solusi terbaik."Prinsip ini diyakini mampu menjadi solusi dalam
memperjuangkan kepentingan buruh dan menciptakan kelangsungan usaha," kata Indah.
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Neutral

Summary Berikut cara cek hasil seleksi Kartu Prakerja Gelombang 31 di Dashboard Prakerja. Hasil
seleksi Kartu Prakerja gelombang 31 telah diumumkan pada Jumat (3/6/2022) kemarin. Lalu
bagaimana cara cek hasil seleksi Kartu Prakerja Gelombang 31?. Cara Cek Hasil Seleksi Kartu
Prakerja Gelombang 31.

Berikut cara cek hasil seleksi Kartu Prakerja Gelombang 31 di Dashboard Prakerja.Hasil seleksi Kartu
Prakerja gelombang 31 telah diumumkan pada Jumat (3/6/2022) kemarin.Hal tersebut telah diumumkan
oleh akun Instagram @prakerja.go.idApabila lolos, peserta wajib mengikuti pelatihan secara
online.Namun, sebelum mengikuti pelatihan, peserta harus menautkan e-Wallet ke akun Kartu Prakerja
terlebih dahulu.Lalu bagaimana cara cek hasil seleksi Kartu Prakerja Gelombang 31?Cara Cek Hasil Seleksi
Kartu Prakerja Gelombang 311. SMS- Pada tanggal pengumuman seleksi Gelombang, jika lolos, Anda akan
mendapatkan notifikasi melalui SMS.- Notifikasi tersebut akan berisi Anda lolos pada gelombang 31.1.
Login di www.prakerja.go.id2. Pada dashboard, pilih menu rekening3. Lalu klik sambungkan4. Pilih bank/
E-Wallet yang diinginkan5. Lalu klik sambungkan6. Pastikan nomor HP yang teregistrasi di akun Kartu
Prakerja merupakan nomor telepon e-wallet yang telah KYC atau e-wallet yang sudah di-upgrade atau
premium.7. Apabila nomor HP sudah benar, klik Aktifkan atau Konfirmasi8. Lalu Nomor HP Anda akan
mendapatkan notifikasi kode OTP9. Masukkan kode OTP tersebut10. Lalu masukkan security code akun
e-wallet yang kamu pilih untuk disambungkan11. Anda telah berhasil menyambungkan E-Wallet di akun
Kartu Prakerja- Namun, pastikan nomor HP yang Anda daftarkan aktif.- Apabila tidak lolos, Anda tidak
akan mendapatkan SMS pemberitahuan2. 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 Prakerja.Lalu bagaimana cara menautkan e-Wallet ke akun
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Kartu Prakerja?Cara Menautkan E-Wallet ke Akun Kartu PrakerjaCara 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 sosialDll.Pelatihan Kartu Prakerja dapat dibeli di beberapa paltform digital, di antaranya, Kemnaker, bukalapak,
tokopedia, pijar mahir, Pintaria, dan Karier.mu.(Tribunnews.com/Farrah Putri)
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Summary Cek bantuan sosial (bansos) yang akan cair pada bulan Juni 2022. Sejumlah bansos untuk
rumah tangga miskin (RTM), pekerja, dan pengangguran masih akan cair pada bulan Juni
2022 ini. Itulah daftar bansos yang akan cair pada bulan Juni 2022. Segera cek dengan nomor
induk kependudukan (NIK) Anda di website Kementerian Sosial untuk cek penerima BLT Juni
2022.

Cek bantuan sosial (bansos) yang akan cair pada bulan Juni 2022. Sejumlah bansos untuk rumah tangga
miskin (RTM), pekerja, dan pengangguran masih akan cair pada bulan Juni 2022 ini.Pemerintah telah
menyampaikan realisasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawatu menyampaikan bahwa realisasi anggaran PC PEN hingga 13 Mei
2022 telah mencapai Rp 80,79 triliun atau 17,73 persen dari alokasi Rp 455,62 triliun."Untuk pemulihan
ekonomi dengan ekonominya sudah mulai kuat, tentu ini kita harapkan akan peranan APBN menjadi jauh
lebih menurun karena kegiatan ekonomi masyarakat dan dunia usaha sudah mulai pulih," kata Sri
Mulyani, di kutip dari Kemenkeu, Selasa (24/5/2022).Untuk realisasi perlindungan masyarakat telah di
gunakan sebesar Rp 51,09 triliun yang di alokasikan untuk beberapa program bantuan sosial (Bansos).
Bantuan tersebut, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, Kartu Prakerja, Program
Keluarga Harapan (PKH) dan lain sebagainya.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
di lakukan 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, di kutip dari Kompas.com, Senin (30/5/2022).Perlu di ketahui 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 gorengDi kutip dari Instagram
@Kemensos, untuk meringankan beban dan mendukung daya beli masyarakat terhadap kenaikan harga
pangan, pemerintah memberikan BLT Minyak Goreng. Bansos BLT minyak goreng ini akan di berikan
selama tiga bulan (April, Mei dan Juni) sebesar Rp 100. 000 per bulan, dan akan di salurkan sekaligus
senilai Rp 300.000.Sasaran penerima bantuan BLT minyak goreng 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 di agendakan berlanjut menyusul bantuan BSU."Tadi juga ada usulan
Banpres untuk usaha mikro (BLT UMKM) yang nanti juga akan di agendakan," kata Airlangga, di lansir dari
Tribunnews, Selasa (5/4/2022). BLT UMKM nantinya akan di berikan 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 di harapkan dapat menjaga keberlangsungan usaha
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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, di kutip 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 di
berikan 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.Masyarakat juga dapat mengecek penerimaan bansos PKH melalui website
cekbansos.kemensos.go.id. Besaran yang diberikan bervariasi tergantung dengan kriterian 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 di peruntukkan 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
di berikan 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 di akses melalui laman resmi Instagram @prakerja.go.id.
Di lansir dari laman Prakerja, Penerima program Kartu Prakerja akan memperoleh insentif biaya mencari
kerja sebesar Rp 600. 000 setiap bulan selama 4 bulan.Itulah daftar bansos yang akan cair pada bulan
Juni 2022. Segera cek dengan nomor induk kependudukan (NIK) Anda di website Kementerian Sosial
untuk cek penerima BLT Juni 2022.
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Negative

Summary Suara.com- Bertekad jadi rujukan kementerian lain, Kementerian Ketenagakerjaan (
Kemnaker ) siap memperbaiki tata kelola pemerintahan yang ada di lingkungannya..
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan tata kelola pemerintahan yang
perlu terus dilakukan perbaikan, yakni meliputi tata kelola keuangan, SDM, program, dan
aset negara. Dengan terus memperbaiki tata kelola pemerintahan, Kemnaker akan menjadi
lebih baik, lebih unggul, bahkan bisa menjadi rujukan kementerian lain.

Suara.com - Bertekad jadi rujukan kementerian lain, Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) siap
memperbaiki tata kelola pemerintahan yang ada di lingkungannya. Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar
Sanusi mengatakan tata kelola pemerintahan yang perlu terus dilakukan perbaikan, yakni meliputi tata
kelola keuangan, SDM, program, dan aset negara.Dengan terus memperbaiki tata kelola pemerintahan,
Kemnaker akan menjadi lebih baik, lebih unggul, bahkan bisa menjadi rujukan kementerian lain. Kita tidak
boleh lelah untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan yang ada di Pasker.ID khususnya dan
Kemnaker umumnya," ucap Anwar saat memberikan arahan secara virtual pada acara Pasker.ID, Jumat
(3/6/2022).Mengenai tata kelola keuangan, Anwar menuturkan bahwa dalam hal tata kelola keuangan
masih terus dilakukan pembenahan untuk menuju tata kelola yang mencerminkan aspek-aspek kebaikan,
seperti terkait penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar pemerintah.Kedua, tata kelola
SDM. Anwar menegaskan, tata kelola SDM terkait di lingkungan Kemnaker terkait integritasnya harus
terus diperkuat dan kapasitas SDM harus terus ditingkatkan."Kita terus mendorong agar SDM di
Kemnaker bukan hanya memiliki integritas yang tinggi, tapi juga kapasitasnya meningkat,"
ujarnya.Ketiga, tata kelola program. Terkait ini, katanya, semua program harus mencerminkan
kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.Keempat, tata kelola aset. Anwar
menjelaskan, tata kelola aset harus dilakukan sedari dini agar tidak menjadi persoalan yang di masa yang
akan datang.
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Negative

Summary Bertekad jadi rujukan kementerian lain, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) siap
memperbaiki tata kelola pemerintahan yang ada di lingkungannya. Sekretaris Jenderal
Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan tata kelola pemerintahan yang perlu terus dilakukan
perbaikan, yakni meliputi tata kelola keuangan, SDM, program, dan aset negara. Dengan
terus memperbaiki tata kelola pemerintahan, Kemnaker akan menjadi lebih baik, lebih
unggul, bahkan bisa menjadi rujukan kementerian lain.

Bertekad jadi rujukan kementerian lain, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) siap memperbaiki
tata kelola pemerintahan yang ada di lingkungannya.Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi
mengatakan tata kelola pemerintahan yang perlu terus dilakukan perbaikan, yakni meliputi tata kelola
keuangan, SDM, program, dan aset negara.Dengan terus memperbaiki tata kelola pemerintahan,
Kemnaker akan menjadi lebih baik, lebih unggul, bahkan bisa menjadi rujukan kementerian lain. Kita tidak
boleh lelah untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan yang ada di Pasker.ID khususnya dan
Kemnaker umumnya," ucap Anwar saat memberikan arahan secara virtual pada acara Pasker.ID, Jumat
(3/6/2022).Mengenai tata kelola keuangan, Anwar menuturkan bahwa dalam hal tata kelola keuangan
masih terus dilakukan pembenahan untuk menuju tata kelola yang mencerminkan aspek-aspek kebaikan,
seperti terkait penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar pemerintah.Kedua, tata kelola
SDM. Anwar menegaskan, tata kelola SDM terkait di lingkungan Kemnaker terkait integritasnya harus
terus diperkuat dan kapasitas SDM harus terus ditingkatkan."Kita terus mendorong agar SDM di
Kemnaker bukan hanya memiliki integritas yang tinggi, tapi juga kapasitasnya meningkat,"
ujarnya.Ketiga, tata kelola program. Terkait ini, katanya, semua program harus mencerminkan
kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.Keempat, tata kelola aset. Anwar
menjelaskan, tata kelola aset harus dilakukan sedari dini agar tidak menjadi persoalan yang di masa yang
akan datang.
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Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berkomitmen memperbaiki tata kelola
pemerintahan yang ada di lingkungannya. Menurut Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi, dengan
terus memperbaiki tata kelola pemerintahan, Kemnaker akan menjadi lebih baik, lebih
unggul, bahkan bisa menjadi rujukan kementerian lain. "Kita tidak boleh lelah untuk terus
memperbaiki tata kelola pemerintahan yang ada di Pasker.ID, khususnya dan Kemnaker
umumnya," kata Sekjen Anwar Sanusi pada acara Pasker.ID, Jumat (3/6). Perbaikan kedua
terkait tata kelola SDM di lingkungan Kemnaker.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berkomitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan
yang ada di lingkungannya.Menurut Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi, dengan terus memperbaiki tata
kelola pemerintahan, Kemnaker akan menjadi lebih baik, lebih unggul, bahkan bisa menjadi rujukan
kementerian lain."Kita tidak boleh lelah untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan yang ada di
Pasker.ID, khususnya dan Kemnaker umumnya," kata Sekjen Anwar Sanusi pada acara Pasker.ID, Jumat
(3/6).Sekjen Anwar menyebutkan ada empat tata kelola pemerintahan yang perlu terus dilakukan
perbaikan.Pertama, perbaikan tata kelola keuangan agar mencerminkan aspek-aspek kebaikan, seperti
terkait penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar pemerintah.Perbaikan kedua terkait tata
kelola SDM di lingkungan Kemnaker."Kami terus mendorong agar SDM di Kemnaker bukan hanya
memiliki integritas yang tinggi, tetapi juga kapasitasnya meningkat," ujar Sekjen Anwar.Perbaikan
selanjutnya, kata Sekjen Anwar, terkait tata kelola program.Sekjen Anwar menekankan agar semua
program harus mencerminkan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.Perbaikan
keempat menyangkut tata kelola aset yang harus dilakukan sedari dini agar tidak menjadi persoalan yang
di masa yang akan datang.
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Summary Foto: dok Kemnaker Ometraco.com, JAKARTA- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
terus berkomitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan yang ada di lingkungannya. 19:10
WIB Sekjen Anwar meyakini dengan terus memperbaiki tata kelola pemerintahan agar
Kemnaker menjadi lebih baik dan unggul dan bisa jadi rujukan kementerian lain. Menurut
Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi, dengan terus memperbaiki tata kelola pemerintahan,
Kemnaker akan menjadi lebih baik, lebih unggul, bahkan bisa menjadi rujukan kementerian
lain.

19:10 WIB Sekjen Anwar meyakini dengan terus memperbaiki tata kelola pemerintahan agar Kemnaker
menjadi lebih baik dan unggul dan bisa jadi rujukan kementerian lain. Foto: dok Kemnaker
Ometraco.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berkomitmen memperbaiki
tata kelola pemerintahan yang ada di lingkungannya. Menurut Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi, dengan
terus memperbaiki tata kelola pemerintahan, Kemnaker akan menjadi lebih baik, lebih unggul, bahkan
bisa menjadi rujukan kementerian lain. "Kita tidak boleh lelah untuk terus memperbaiki tata kelola
pemerintahan yang ada di Pasker.ID, khususnya dan Kemnaker umumnya," kata Sekjen Anwar Sanusi
pada acara Pasker.ID, Jumat (3/6). Sekjen Anwar menyebutkan ada empat tata kelola pemerintahan yang
perlu terus dilakukan perbaikan. Pertama, perbaikan tata kelola keuangan agar mencerminkan aspekaspek kebaikan, seperti terkait penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar pemerintah.
Perbaikan kedua terkait tata kelola SDM di lingkungan Kemnaker. "Kami terus mendorong agar SDM di
Kemnaker bukan hanya memiliki integritas yang tinggi, tetapi juga kapasitasnya meningkat," ujar Sekjen
Anwar. Perbaikan selanjutnya, kata Sekjen Anwar, terkait tata kelola program. Sekjen Anwar meyakini
dengan terus memperbaiki tata kelola pemerintahan agar Kemnaker menjadi lebih baik dan unggul dan
bisa jadi rujukan kementerian lain Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.
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Summary Dirjen PHI & Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Indah Anggoro Putri
mengatakan, segala permasalahan ketenagakerjaan harus mengedepankan penyelesaian
melalui dialog sosial. Kemenaker lanjut Putri, mengajak para pengusaha maupun organisasi
serikat pekerja/serikat buruh berkolaborasi meningkatkan kemampuan pekerjanya agar
selalu dapat terus mengikuti perkembangan dan perubahan yang begitu cepat dan dinamis
saat ini. Misalnya dengan bekerja sama dan mengikuti berbagai pelatihan vokasi di Balai
Latihan Kerja (BLK) Kemenaker yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Selama ini,
Kemenaker bersama-sama serikat pekerja atau buruh dan pengusaha terus-menerus
menjalin komunikasi intensif dalam menghadapi kondisi hubungan industrial yang semakin
dinamis dengan menjalin kemitraan strategis serta mengedepankan dialog sosial.

Dirjen PHI & Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Indah Anggoro Putri mengatakan,
segala permasalahan ketenagakerjaan harus mengedepankan penyelesaian melalui dialog sosial.
Terpenting bagi pemerintah adalah terpenuhinya kepentingan pekerja/buruh dan pengusaha agar
menemukan win-win solution bagi semua pihak.Putri bilang, salah satu embrio penyebab timbulnya
gejolak hubungan industrial adalah keluh kesah pekerja. Keluh kesah pekerja secara perorangan apabila
tidak segera ditanggapi atau disikapi secara baik, dapat berkembang menjadi keluh kesah kelompok.Hal
ini dapat meningkat menjadi perselisihan hubungan industrial yang ada kalanya diikuti dengan mogok
kerja."Salah satu tantangan terbesar hubungan industrial saat ini adalah bagaimana memposisikan
pekerja/buruh itu sebagai mitra strategis dengan tetap menjunjung tinggi kewajiban dan hak masing
masing. Apabila hal ini dilaksanakan, pasti akan berdampak positif dan niscayalah dunia perburuhan akan
selalu harmonis dan dinamis," ujarnya dalam Seminar Nasional Dialog Sosial, dikutip dari siaran persnya,
Jumat (3/6/2022).Putri pun bilang, pemerintah membuka pintu lebar-lebar dan bersedia mendengarkan
semua saran dan kritik yang sifatnya membangun agar dunia ketenagakerjaan menjadi lebih baik.
Pihaknya juga mengajak pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh berkomitmen untuk dapat
menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dengan berdialog untuk mencari solusi
terbaik.Kemenaker lanjut Putri, mengajak para pengusaha maupun organisasi serikat pekerja/serikat
buruh berkolaborasi meningkatkan kemampuan pekerjanya agar selalu dapat terus mengikuti
perkembangan dan perubahan yang begitu cepat dan dinamis saat ini.Misalnya dengan bekerja sama dan
mengikuti berbagai pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK) Kemenaker yang tersebar di berbagai
wilayah Indonesia."Kolaborasi ini akan memberi keuntungan dan kemajuan bagi semua pihak, pekerja
memperoleh skill dan bisa terus bekerja dan produktif. Sedangkan, perusahaan dapat memperoleh
peningkatan produktivitas dan pemerintah terbantu dengan adanya peningkatan perekonomian dan
kesejahteraan pekerja dan masyarakat," katanya.Selama ini, Kemenaker bersama-sama serikat pekerja
atau buruh dan pengusaha terus-menerus menjalin komunikasi intensif dalam menghadapi kondisi
hubungan industrial yang semakin dinamis dengan menjalin kemitraan strategis serta mengedepankan
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dialog sosial."Prinsip ini diyakini mampu menjadi solusi dalam memperjuangkan kepentingan buruh dan
menciptakan kelangsungan usaha," ujarnya.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap
hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link
https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di
ponsel.
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Positive

Summary Com-Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengatakan segala permasalahan
ketenagakerjaan harus mengedepankan penyelesaian melalui dialog sosial. "Kemitraan
strategis dan dialog sosial yang didukung komunikasi serta dialog secara efektif merupakan
kunci untuk dapat meredam berbagai gejolak hubungan industrial yang terjadi," kata
Menaker dalam sambutannya yang dibacakan Dirjen PHI & Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro
Putri, dalam Seminar Nasional Dialog Sosial bertajuk Meningkatkan Kesadaran Berdialog
Menuju Hubungan Industrial yang Humanis di Jakarta, Jumat (3/6/2022). Jakarta,
SatukanIndonesia. Terpenting, bagi pemerintah adalah terpenuhinya kepentingan
pekerja/buruh dan pengusaha dan ditemukan win-win solution bagi semua pihak.

Jakarta, SatukanIndonesia. Com -Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengatakan segala
permasalahan ketenagakerjaan harus mengedepankan penyelesaian melalui dialog sosial. Terpenting,
bagi pemerintah adalah terpenuhinya kepentingan pekerja/buruh dan pengusaha dan ditemukan winwin solution bagi semua pihak. "Kemitraan strategis dan dialog sosial yang didukung komunikasi serta
dialog secara efektif merupakan kunci untuk dapat meredam berbagai gejolak hubungan industrial yang
terjadi," kata Menaker dalam sambutannya yang dibacakan Dirjen PHI & Jamsos Kemnaker, Indah
Anggoro Putri, dalam Seminar Nasional Dialog Sosial bertajuk Meningkatkan Kesadaran Berdialog
Menuju Hubungan Industrial yang Humanis di Jakarta, Jumat (3/6/2022). Salah satu embrio penyebab
timbulnya gejolak hubungan industrial adalah keluh kesah pekerja. Keluh kesah pekerja, secara
perorangan apabila tidak segera ditanggapi atau disikapi secara baik, dapat berkembang menjadi keluh
kesah kelompok. Hal itu, dapat meningkat menjadi perselisihan hubungan industrial yang ada kalanya
diikuti dengan mogok kerja. "Salah satu tantangan terbesar hubungan industrial saat ini adalah
bagaimana memposisikan pekerja/buruh dan SP/SB itu sebagai 'mitra strategis' dengan tetap
menjunjung tinggi kewajiban dan hak masing masing. Apabila hal itu dilaksanakan, pasti akan berdampak
positif dan niscayalah dunia perburuhan akan selalu harmonis dan dinamis," ujar Indah Anggoro
Putri.Sebagai keynote speaker, Kemnaker mengajak para pengusaha maupun organisasi serikat
pekerja/serikat buruh berkolaborasi meningkatkan skill pekerja/anggota, agar selalu dapat terus
mengikuti perkembangan dan perubahan yang begitu cepat dan dinamis saat ini. Salah satunya yakni
bekerja sama dan mengikuti berbagai pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK) Kemnaker yang
tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. "Kolaborasi itu, akan memberi keuntungan dan kemajuan bagi
semua pihak, pekerja memperoleh skill dan bisa terus bekerja dan produktif. Sedangkan, perusahaan
dapat memperoleh peningkatan produktivitas dan pemerintah terbantu dengan adanya peningkatan
perekonomian dan kesejahteraan pekerja dan masyarakat," katanya. Selama ini, Kemnaker bersamasama SP/SB dan pengusaha telah terus-menerus menjalin komunikasi intensif dalam menghadapi kondisi
hubungan industrial yang semakin dinamis dengan menjalin 'kemitraan strategis' dan dengan
mengedepankan 'dialog sosial'. "Prinsip itu, diyakini mampu menjadi solusi dalam memperjuangkan
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kepentingan buruh dan menciptakan kelangsungan usaha," ujar Indah Anggoro Putri.Pemerintah lanjut
Indah Anggoro Putri, membuka pintu lebar-lebar dan bersedia mendengarkan semua saran dan kritik
yang sifatnya membangun, agar dunia ketenagakerjaan menjadi lebih baik. Pihaknya juga mengajak
pengusaha, SP/SB berkomitmen untuk dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dengan
berdialog untuk mencari solusi terbaik.
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Positive

Summary Hal inilah yang menggerakkan BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) bersama dengan BPJS
Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menggelar webinar dengan
mengusung 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. "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.

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 dengan mengusung tema
"Pentingnya Kurikulum Jaminan Sosial di Indonesia untuk Pendidikan Menengah dan Tinggi". Kegiatan
untuk 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
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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," ujarnya, dalam siaran tertulis. Muhadjir 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," tegasnya. Kepala Cabang BPJAMSOSTEK
Surabaya Tanjung Perak, Theresia Wahyu Dianti, Jumat (3/6/2022) mengaku sangat mengapresiasi
digelarnya Webinar oleh BPJAMSOSTEK bersama BPJS Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional
(DJSN) tersebut. Menurutnya, jaminan sosial memang sangat penting dan harus diketahui oleh para
pelajar dari usia dini hingga perguruan tinggi, sehingga diharapkan di masa mendatang edukasi tentang
jaminan sosial dapat tersampaikan."Melalui sinergi dan kolaborasi antar instansi ini dapat menghasilkan
suatu momen perubahan agar jaminan sosial di Indonesia lebih dikenal secara komprehensif dan
menyeluruh oleh masyarakat," ucapnya.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menekankan agar segala permasalahan
ketenagakerjaan harus mengedepankan penyelesaian melalui dialog sosial. "Kemitraan
strategis dan dialog sosial yang didukung komunikasi serta dialog secara efektif merupakan
kunci untuk dapat meredam berbagai gejolak hubungan industrial yang terjadi," kata
Menaker Ida Fauziyah. Menaker Ida Fauziyah mengungkapkan kunci merendam gejolak
hubungan industrial, salah satunya keluh kesah pekerja yang harus segera ditanggapi. Hal itu
disampaikan Menaker dalam sambutan tertulis yang dibacakan Dirjen PHI & Jamsos
Kemnaker Indah Anggoro Putri dalam Seminar Nasional Dialog Sosial bertajuk Meningkatkan
Kesadaran Berdialog Menuju Hubungan Industrial yang Humanis di Jakarta, Jumat (3/6).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menekankan agar segala permasalahan
ketenagakerjaan harus mengedepankan penyelesaian melalui dialog sosial."Kemitraan strategis dan
dialog sosial yang didukung komunikasi serta dialog secara efektif merupakan kunci untuk dapat
meredam berbagai gejolak hubungan industrial yang terjadi," kata Menaker Ida Fauziyah.Hal itu
disampaikan Menaker dalam sambutan tertulis yang dibacakan Dirjen PHI & Jamsos Kemnaker Indah
Anggoro Putri dalam Seminar Nasional Dialog Sosial bertajuk Meningkatkan Kesadaran Berdialog Menuju
Hubungan Industrial yang Humanis di Jakarta, Jumat (3/6).Dia mengungkapkan salah satu embrio
penyebab timbulnya gejolak hubungan industrial adalah keluh kesah pekerja.Menurutnya, keluh kesah
pekerja secara perorangan jika tidak segera ditanggapi atau disikapi secara baik dapat berkembang
menjadi keluh kesah kelompok.Hal ini dapat meningkat menjadi perselisihan hubungan industrial yang
ada kalanya diikuti dengan mogok kerja."Salah satu tantangan terbesar hubungan industrial saat ini
adalah bagaimana memposisikan pekerja atau buruh maupun serikat pekerja atau serikat buruh sebagai
'mitra strategis' dengan tetap menjunjung tinggi kewajiban dan hak masing masing," kata Indah Anggoro
Putri.Dirjen Putri meyakini jika hal ini dilaksanakan akan berdampak positif dan dunia perburuhan akan
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selalu harmonis dan dinamis.Kemnaker juga mengajak para pengusaha maupun organisasi serikat
pekerja atau serikat buruh berkolaborasi meningkatkan skill pekerja atau anggota agar selalu dapat terus
mengikuti perkembangan dan perubahan yang begitu cepat dan dinamis saat ini.Salah satunya, yakni
bekerja sama dan mengikuti berbagai pelatihan vokasi di balai latihan kerja (BLK) Kemnaker yang tersebar
di berbagai wilayah di Indonesia."Kolaborasi ini akan memberi keuntungan dan kemajuan bagi semua
pihak, pekerja memperoleh skill dan bisa terus bekerja dan produktif," ujarnya.Sementara itu,
perusahaan dapat memperoleh peningkatan produktivitas dan pemerintah terbantu dengan adanya
peningkatan perekonomian dan kesejahteraan pekerja dan masyarakat.Selama ini, Kemnaker bersamasama serikat pekerja atau serikat buruh dan pengusaha telah terus-menerus menjalin komunikasi intensif
dalam menghadapi kondisi hubungan industrial yang semakin dinamis dengan menjalin 'kemitraan
strategis' dan dengan mengedepankan 'dialog sosial'."Prinsip ini diyakini mampu menjadi solusi dalam
memperjuangkan kepentingan buruh dan menciptakan kelangsungan usaha," tegas Dirjen
Putri.Pemerintah, lanjut dia, membuka pintu lebar-lebar dan bersedia mendengarkan semua saran dan
kritik yang sifatnya membangun, agar dunia ketenagakerjaan menjadi lebih baik.Pihaknya juga mengajak
pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh berkomitmen untuk dapat menyelesaikan setiap
permasalahan yang terjadi dengan berdialog untuk mencari solusi terbaik.Menaker Ida Fauziyah
mengungkapkan kunci merendam gejolak hubungan industrial, salah satunya keluh kesah pekerja yang
harus segera ditanggapiRedaktur & Reporter : Sutresno WahyudiPlease enable JavaScript to view the
comments powered by Disqus.
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Summary Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. "Kemitraan strategis
dan dialog sosial yang didukung komunikasi serta dialog secara efektif merupakan kunci
untuk dapat meredam berbagai gejolak hubungan industrial yang terjadi," kata Menaker
dalam sambutannya yang dibacakan Dirjen PHI & Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri
dalam Seminar Nasional Dialog Sosial bertajuk Meningkatkan Kesadaran Berdialog Menuju
Hubungan Industrial yang Humanis di Jakarta, Jumat (3/6). Dialog sosial dinilai berperan
besar dalam menyelesaikan persoalan dalam ketenagakerjaan. Dia menambahkan, bagi
pemerintah adalah terpenuhinya kepentingan pekerja/buruh dan pengusaha dan ditemukan
win-win solution bagi semua pihak.

Dialog sosial dinilai berperan besar dalam menyelesaikan persoalan dalam ketenagakerjaan. Hal itu
disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.Dia menambahkan, bagi pemerintah
adalah terpenuhinya kepentingan pekerja/buruh dan pengusaha dan ditemukan win-win solution bagi
semua pihak."Kemitraan strategis dan dialog sosial yang didukung komunikasi serta dialog secara efektif
merupakan kunci untuk dapat meredam berbagai gejolak hubungan industrial yang terjadi," kata
Menaker dalam sambutannya yang dibacakan Dirjen PHI & Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri dalam
Seminar Nasional Dialog Sosial bertajuk Meningkatkan Kesadaran Berdialog Menuju Hubungan Industrial
yang Humanis di Jakarta, Jumat (3/6).Salah satu embrio penyebab timbulnya gejolak hubungan industrial
adalah keluh kesah pekerja. Keluh kesah pekerja secara perorangan apabila tidak segera ditanggapi atau
disikapi secara baik, dapat berkembang menjadi keluh kesah kelompok. Hal ini dapat meningkat menjadi
perselisihan hubungan industrial yang ada kalanya diikuti dengan mogok kerja."Salah satu tantangan
terbesar hubungan industrial saat ini adalah bagaimana memposisikan pekerja/buruh dan SP/SB itu
sebagai 'mitra strategis' dengan tetap menjunjung tinggi kewajiban dan hak masing masing. Apabila hal
ini dilaksanakan, pasti akan berdampak positif dan niscayalah dunia perburuhan akan selalu harmonis
dan dinamis," ujar Indah Anggoro Putri.Sebagai keynote speaker, Kemnaker mengajak para pengusaha
maupun organisasi serikat pekerja/serikat buruh berkolaborasi meningkatkan skill pekerja/anggota, agar
selalu dapat terus mengikuti perkembangan dan perubahan yang begitu cepat dan dinamis saat ini. Salah
satunya yakni bekerja sama dan mengikuti berbagai pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK)
Kemnaker yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia."Kolaborasi ini akan memberi keuntungan dan
kemajuan bagi semua pihak, pekerja memperoleh skill dan bisa terus bekerja dan produktif. Sedangkan,
perusahaan dapat memperoleh peningkatan produktivitas dan pemerintah terbantu dengan adanya
peningkatan perekonomian dan kesejahteraan pekerja dan masyarakat," katanya.Selama ini, Kemnaker
bersama-sama SP/SB dan pengusaha telah terus-menerus menjalin komunikasi intensif dalam
menghadapi kondisi hubungan industrial yang semakin dinamis dengan menjalin 'kemitraan strategis'
dan dengan mengedepankan 'dialog sosial'. "Prinsip ini diyakini mampu menjadi solusi dalam
memperjuangkan kepentingan buruh dan menciptakan kelangsungan usaha," ujar Indah Anggoro
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Putri.Pemerintah lanjut Indah Anggoro Putri, membuka pintu lebar-lebar dan bersedia mendengarkan
semua saran dan kritik yang sifatnya membangun, agar dunia ketenagakerjaan menjadi lebih baik.
Pihaknya juga mengajak pengusaha, SP/SB berkomitmen untuk dapat menyelesaikan setiap
permasalahan yang terjadi dengan berdialog untuk mencari solusi terbaik.
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Summary - Untuk mengimplementasikan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) Pekerja Migran
Indonesia (PMI) ke Arab Saudi, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan
mengusulkan penambahan wilayah penempatan PMI kepada Pemerintah Arab Saudi yang
meliputi Mekah, Jeddah, Riyadh, dan Madinah. Kemnaker juga telah mengirimkan draf
Technical Arrangement (TA) SPSK dan telah direspon oleh Pemerintah Arab Saudi dengan
melakukan penambahan wilayah penempatan PMI. Hal itu dikatakan Menaker Ida Fauziyah
ketika melakukan pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja dan Pembangunan Arab Saudi
Ahmed Al-Rajhi secara virtual, Jumat (3/6/2022). Menaker mengemukakan, Pemerintah
Indonesia dan Arab Saudi telah sepakat untuk mempercepat proses integrasi sistem antara
MUSANED (aplikasi pasar kerja Arab Saudi) dan SISNAKER dengan melakukan amandemen
terhadap Technical Arrangement (TA) yang habis masa berlakunya.

Untuk mengimplementasikan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke
Arab Saudi, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengusulkan penambahan
wilayah penempatan PMI kepada Pemerintah Arab Saudi yang meliputi Mekah, Jeddah, Riyadh, dan
Madinah. Kemnaker juga telah mengirimkan draf Technical Arrangement (TA) SPSK dan telah direspon
oleh Pemerintah Arab Saudi dengan melakukan penambahan wilayah penempatan PMI.Hal itu dikatakan
Menaker Ida Fauziyah ketika melakukan pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja dan Pembangunan
Arab Saudi Ahmed Al-Rajhi secara virtual, Jumat (3/6/2022).Menaker mengemukakan, Pemerintah
Indonesia dan Arab Saudi telah sepakat untuk mempercepat proses integrasi sistem antara MUSANED
(aplikasi pasar kerja Arab Saudi) dan SISNAKER dengan melakukan amandemen terhadap Technical
Arrangement (TA) yang habis masa berlakunya."Kita sepakat untuk melakukan pertemuan teknis dalam
waktu dekat guna mempercepat proses integrasi," ucapnya.Pemerintah Indonesia, lanjut Menaker,
mengharapkan dari kerja sama bilateral dengan Arab Saudi dapat menghasilkan kesepakatan dalam
sistem penempatan satu kanal bagi PMI di sektor domestik serta penghentian konversi visa setelah
penerapan program SPSK."Kami berharap agar konversi visa dapat dihentikan setelah adanya
penempatan pertama PMI melalui program SPSK", ujarnya.Ia meyakini, kerja sama kedua negara dalam
pelindungan dan penempatan tenaga kerja Indonesia di sektor domestik dapat berjalan lebih baik,
dengan menjunjung tinggi pelindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan PMI."Kerja sama antara
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi khususnya di bidang ketenagakerjaan dapat
menghasilkan solusi yang lebih konkrit bagi semua pihak," pungkasnya.
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Summary SEGALA persoalan ketenagakerjaan harus mengedepankan penyelesaian melalui dialog
sosial. Dalam hal ini, terpenuhinya kepentingan pekerja/buruh dan pengusaha, serta
ditemukan win-win solution bagi semua pihak. "Kemitraan strategis dan dialog sosial yang
didukung komunikasi dan dialog efektif merupakan kunci untuk meredam berbagai gejolak
hubungan industrial," ungkap Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri, Jumat
(3/6). Salah satu embrio penyebab gejolak hubungan industrial adalah keluh kesah pekerja.

SEGALA persoalan ketenagakerjaan harus mengedepankan penyelesaian melalui dialog sosial. Dalam hal
ini, terpenuhinya kepentingan pekerja/buruh dan pengusaha, serta ditemukan win-win solution bagi
semua pihak."Kemitraan strategis dan dialog sosial yang didukung komunikasi dan dialog efektif
merupakan kunci untuk meredam berbagai gejolak hubungan industrial," ungkap Dirjen PHI dan Jamsos
Kemnaker Indah Anggoro Putri, Jumat (3/6).Salah satu embrio penyebab gejolak hubungan industrial
adalah keluh kesah pekerja. Menurutnya, keluhan pekerja secara perorangan, jika tidak segera ditanggapi
dengan baik, dapat berkembang menjadi keluh kesah kelompok.Hal tersebut dapat meningkat menjadi
perselisihan hubungan industrial, yang ada kalanya diikuti dengan mogok kerja. "Salah satu tantangan
terbesar hubungan industrial saat ini adalah bagaimana memposisikan pekerja/buruh dan SP/SB itu
sebagai mitra strategis," jelasnya."Tentunya dengan tetap menjunjung tinggi kewajiban dan hak masingmasing. Apabila hal ini dilaksanakan, pasti akan berdampak positif dan niscayalah dunia perburuhan akan
selalu harmonis," imbuh Indah.Kemnaker pun mengajak para pengusaha maupun organisasi serikat
pekerja/serikat buruh berkolaborasi meningkatkan skill pekerja/anggota. Sehingga, terus mengikuti
perkembangan dan perubahan yang begitu cepat.Salah satunya, bekerja sama dan mengikuti berbagai
pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK) Kemnaker, yang tersebar di berbagai wilayah di
Indonesia."Kolaborasi ini akan memberi keuntungan dan kemajuan bagi semua pihak. Pekerja
memperoleh skill dan bisa terus produktif. Sedangkan, perusahaan dapat memperoleh peningkatan
391

produktivitas. Pemerintah terbantu dengan adanya peningkatan perekonomian," paparnya.Selama ini,
Kemnaker bersama-sama SP/SB dan pengusaha terus menjalin komunikasi intensif dalam menghadapi
hubungan industrial yang semakin dinamis. Itu dengan menjalin kemitraan strategis dan mengedepankan
dialog sosial.
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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". Terpisah, Kepala BPJamsostek Kebayoran Baru, Boby Foriawan
mendukung wacana untuk membuat 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 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.. 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.

WARTAKOTALIVE.COM, BOGOR- 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.
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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.Menurutnya,
pendidikan mengenai jaminan sosial sangat perlu diperkenalkan secara luas sejak dini demi
menyongsong Indonesia Emas 2045. "Ini sebuah ide besar yang patut kita dukung bersama demi masa
depan masyarakat Indonesia yang lebih baik," ungkapnya. Seperti diketahui, pada tahun 2045, Indonesia
akan mendapatkan bonus demografi yaitu jumlah penduduk Indonesia 70 % -nya dalam usia produktif
(15-64 tahun).Sedangkan sisanya 30 % merupakan penduduk yang tidak produktif (usia dibawah 14 tahun
dan diatas 65 tahun) pada periode tahun 2020-2045. Jika bonus demografi ini tidak dimanfaatkan dengan
baik akan membawa dampak buruk terutama masalah sosial seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah,
pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang tinggi. "Maka dari itu, edukasi mengenai jaminan sosial ini
sangat penting demi menciptakan generasi yang sadar mengenai pentingnya program jaminan sosial dari
pemerintah," tandasnyaSalah 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. 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.
Terpisah, Kepala BPJamsostek Kebayoran Baru, Boby Foriawan mendukung wacana untuk membuat
kurikulum Jaminan Sosial di Indonesia untuk Pendidikan Menengah dan Tinggi.
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Negative

Summary Kuala Lumpur (ANTARA)- Pemerintah Malaysia akan membatalkan kuota yang diberikan
kepada pengusaha yang memotong gaji pekerja asing untuk menutupi biaya membawa
mereka ke Malaysia, kata Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan. Seperti
dilansir Bernama, Jumat, Saravanan mengatakan setiap majikan yang membawa pekerja
asing harus menanggung semua biaya, termasuk akomodasi dan tarif penerbangan, sehingga
tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh pekerja asing. Pengusaha tidak boleh menanggung
biaya hanya untuk diganti dengan pemotongan gaji pekerja nantinya. Jika sampai ada
pengaduan dari pekerja melalui aplikasi digital "Working For Workers" (WFW),
kementeriannya akan membatalkan kuota majikan mereka, katanya.

Kuala Lumpur (ANTARA) - Pemerintah Malaysia akan membatalkan kuota yang diberikan kepada
pengusaha yang memotong gaji pekerja asing untuk menutupi biaya membawa mereka ke Malaysia, kata
Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan.Seperti dilansir Bernama, Jumat, Saravanan
mengatakan setiap majikan yang membawa pekerja asing harus menanggung semua biaya, termasuk
akomodasi dan tarif penerbangan, sehingga tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh pekerja asing.Namun,
menurut dia, kementerian tidak bisa ikut campur dalam masalah apa pun yang berkaitan dengan agen di
negara asal pekerja.Pengusaha tidak boleh menanggung biaya hanya untuk diganti dengan pemotongan
gaji pekerja nantinya. Jika sampai ada pengaduan dari pekerja melalui aplikasi digital "Working For
Workers" (WFW), kementeriannya akan membatalkan kuota majikan mereka, katanya.Saravanan
mengatakan itu pada konferensi pers setelah meluncurkan Organisasi Jaminan Sosial (SOCSO) Kampanye
Kontribusi untuk sukarelawan Angkatan Bersenjata Malaysia (MAF), Polisi Kerajaan Malaysia (PDRM),
Badan Penegakan Maritim Malaysia (MMEA), Angkatan Pertahanan Sipil Malaysia (APM), Departemen
Relawan Malaysia (RELA), Departemen Pengembangan Islam Malaysia (JAKIM) dan Departemen
Kesejahteraan Sosial (JKM) di Kuala Lumpur.Pada kesempatan yang sama Saravanan membantah
395

mendapat protes dari agen tenaga kerja di Bangladesh saat memimpin delegasi ke pertemuan Kelompok
Kerja Bersama (JWG) Bangladesh-Malaysia di Dhaka baru-baru ini.Ia mengaku mendapat sambutan yang
baik dan berhasil mengadakan diskusi yang bermanfaat tentang masuknya tenaga kerja Bangladesh ke
Malaysia.Sementara itu, terkait keterlambatan masuknya kembali tenaga kerja Indonesia ke Malaysia
yang seharusnya mulai pada 31 Mei, Saravanan mengatakan rencananya itu harus ditunda karena
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah masih memiliki kegiatan lain.Pemerintah Indonesia dan
Malaysia menyepakati Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman tentang
Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sektor Domestik di Malaysia. Yang di
dalamnya juga mengatur penggunaan one channel system bagi seluruh proses penempatan, pemantauan
dan kepulangan PMI sehingga dapat terpantau dengan baik.Penandatangan nota kesepahaman itu
dilakukan oleh Menaker Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan di
hadapan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob di Istana Merdeka,
Jakarta, Jumat (1/4).Sebelumnya, Saravanan sempat mengatakan sekitar 10.000 pekerja rumah tangga
akan dibawa dari Indonesia sebagai bagian dari proyek perintis setelah MoU ditandatangani antara
Indonesia dan Malaysia. Selain itu, dirinya juga menyebutkan Indonesia setuju untuk mengizinkan
masuknya 10.000 tenaga kerja untuk sektor perkebunan.
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Summary - Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
membuka pendaftaran penerimaan bagi mahasiswa baru (PMB) untuk tahun ajaran
2022/2023. Pendaftaran dibuka secara online sejak 23 Mei hingga 1 Juli 2022, melalui
website pmb.polteknaker.ac.id. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar
Sanusi mengatakan, sebagai perguruan tinggi vokasi di bawah Kemnaker, Polteknaker dapat
menjadi politeknik unggul untuk menghasilkan SDM yang mampu menangani bidang
ketenagakerjaan dalam persaingan global. Menurutnya, dalam menghadapi persaingan
global, berbagai misi dilakukan Polteknaker dengan menyelenggarakan pendidikan vokasi
dan penelitian terapan di bidang ketenagakerjaan. "Para lulusan Polteknaker diharapkan
dapat menjadi SDM yang cerdas, terampil, dan mandiri untuk siap bekerja pada instansi
pemerintah, swasta, bahkan berwirausaha," kata Sekjen Anwar Sanusi melalui siaran pers
Biro Humas Kemnaker, Jum'at (3/6/2022).

Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka
pendaftaran penerimaan bagi mahasiswa baru (PMB) untuk tahun ajaran 2022/2023. Pendaftaran dibuka
secara online sejak 23 Mei hingga 1 Juli 2022, melalui website pmb.polteknaker.ac.id.Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengatakan, sebagai perguruan tinggi vokasi di bawah
Kemnaker, Polteknaker dapat menjadi politeknik unggul untuk menghasilkan SDM yang mampu
menangani bidang ketenagakerjaan dalam persaingan globalMenurutnya, dalam menghadapi persaingan
global, berbagai misi dilakukan Polteknaker dengan menyelenggarakan pendidikan vokasi dan penelitian
terapan di bidang ketenagakerjaan."Para lulusan Polteknaker diharapkan dapat menjadi SDM yang
cerdas, terampil, dan mandiri untuk siap bekerja pada instansi pemerintah, swasta, bahkan
berwirausaha," kata Sekjen Anwar Sanusi melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Jum'at
(3/6/2022).Anwar Sanusi menyebut, Polteknaker memiliki tiga program studi peminatan yaitu D-IV Relasi
Industri dengan gelar Sarjana Terapan Relasi Industri (S.Tr.M); D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja
dengan gelar Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (S.Tr.K3); serta D-III Manajemen Sumber
Daya Manusia dengan gelar Sarjana Terapan Manajemen Sumber Daya Manusia (A.Md, MSDM)."Ketiga
program studi tersebut hadir sebagai solusi kebutuhan akan SDM yang kompeten dan profesional di
bidang ketenagakerjaan," ujarnya.
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Summary Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengatakan
Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) dapat menjadi politeknik yang menghasilkan
sumber daya manusia (SDM) unggul bidang ketenagakerjaan dan pendaftaran untuk
mahasiswa baru telah dibuka sampai 1 Juli 2022. Dalam keterangan tertulis Kemnaker yang
diterima di Jakarta, pada Jumat, Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan sebagai
perguruan tinggi vokasi di bawah Kemnaker, Polteknaker dapat menjadi politeknik unggul
menghasilkan SDM yang mampu menangani bidang ketenagakerjaan dalam persaingan
global. Dalam menghadapi persaingan global, tuturnya, berbagai misi dilakukan Polteknaker
dengan menyelenggarakan pendidikan vokasi dan penelitian terapan di bidang
ketenagakerjaan. "Para lulusan Polteknaker diharapkan dapat menjadi SDM yang cerdas,
terampil, dan mandiri untuk siap bekerja pada instansi pemerintah, swasta, bahkan
berwirausaha," kata Anwar.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengatakan Politeknik
Ketenagakerjaan (Polteknaker) dapat menjadi politeknik yang menghasilkan sumber daya manusia (SDM)
unggul bidang ketenagakerjaan dan pendaftaran untuk mahasiswa baru telah dibuka sampai 1 Juli 2022.
Dalam keterangan tertulis Kemnaker yang diterima di Jakarta, pada Jumat, Sekjen Kemnaker Anwar
Sanusi mengatakan sebagai perguruan tinggi vokasi di bawah Kemnaker, Polteknaker dapat menjadi
politeknik unggul menghasilkan SDM yang mampu menangani bidang ketenagakerjaan dalam persaingan
global. Dalam menghadapi persaingan global, tuturnya, berbagai misi dilakukan Polteknaker dengan
menyelenggarakan pendidikan vokasi dan penelitian terapan di bidang ketenagakerjaan. "Para lulusan
Polteknaker diharapkan dapat menjadi SDM yang cerdas, terampil, dan mandiri untuk siap bekerja pada
instansi pemerintah, swasta, bahkan berwirausaha," kata Anwar. Polteknaker memiliki tiga program studi
peminatan yaitu D-IV Relasi Industri dengan gelar Sarjana Terapan Relasi Industri (S.Tr.M), D-IV
Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan gelar Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(S.Tr.K3) serta D-III Manajemen Sumber Daya Manusia dengan gelar Sarjana Terapan Manajemen Sumber
Daya Manusia (A.Md, MSDM). "Ketiga program studi tersebut hadir sebagai solusi kebutuhan akan SDM
yang kompeten dan profesional di bidang ketenagakerjaan," ujar Sekjen Kemnaker Anwar. Polteknaker
Kemnaker sendiri telah membuka pendaftaran penerimaan bagi mahasiswa baru untuk tahun ajaran
2022/2023. Pendaftaran dibuka secara daring sejak 23 Mei hingga 1 Juli 2022 yang dapat diakses lewat
situs pmb.polteknaker.ac.id.
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Summary Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
membuka pendaftaran penerimaan bagi mahasiswa baru (PMB) untuk tahun ajaran
2022/2023. Pendaftaran dibuka secara online sejak 23 Mei hingga 1 Juli 2022, melalui
website pmb.polteknaker.ac.id. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar
Sanusi menyebut, Polteknaker memiliki tiga program studi peminatan yaitu D-IV Relasi
Industri dengan gelar Sarjana Terapan Relasi Industri (S.Tr.M); D-IV Keselamatan dan
Kesehatan Kerja dengan gelar Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (S.Tr.K3);
serta D-III Manajemen Sumber Daya Manusia dengan gelar Sarjana Terapan Manajemen
Sumber Daya Manusia (A.Md, MSDM). Anwar mengatakan, sebagai perguruan tinggi vokasi
di bawah Kemnaker, Polteknaker dapat menjadi politeknik unggul untuk menghasilkan SDM
yang mampu menangani bidang ketenagakerjaan dalam persaingan global. Menurutnya,
dalam menghadapi persaingan global, berbagai misi dilakukan Polteknaker dengan
menyelenggarakan pendidikan vokasi dan penelitian terapan di bidang ketenagakerjaan.

Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka
pendaftaran penerimaan bagi mahasiswa baru (PMB) untuk tahun ajaran 2022/2023. Pendaftaran dibuka
secara online sejak 23 Mei hingga 1 Juli 2022, melalui website pmb.polteknaker.ac.id.Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menyebut, Polteknaker memiliki tiga program studi
peminatan yaitu D-IV Relasi Industri dengan gelar Sarjana Terapan Relasi Industri (S.Tr.M); D-IV
Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan gelar Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(S.Tr.K3); serta D-III Manajemen Sumber Daya Manusia dengan gelar Sarjana Terapan Manajemen
Sumber Daya Manusia (A.Md, MSDM)."Ketiga program studi tersebut hadir sebagai solusi kebutuhan
akan SDM yang kompeten dan profesional di bidang ketenagakerjaan," ujarnya dalam siaran pers yang
diterima Suara.com, Jumat (3/6/2022).Anwar mengatakan, sebagai perguruan tinggi vokasi di bawah
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Kemnaker, Polteknaker dapat menjadi politeknik unggul untuk menghasilkan SDM yang mampu
menangani bidang ketenagakerjaan dalam persaingan global.Menurutnya, dalam menghadapi
persaingan global, berbagai misi dilakukan Polteknaker dengan menyelenggarakan pendidikan vokasi dan
penelitian terapan di bidang ketenagakerjaan."Para lulusan Polteknaker diharapkan dapat menjadi SDM
yang cerdas, terampil, dan mandiri untuk siap bekerja pada instansi pemerintah, swasta, bahkan
berwirausaha," ungkap Sekjen Anwar.
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Summary Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengatakan
Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) dapat menjadi politeknik yang menghasilkan
sumber daya manusia (SDM) unggul bidang ketenagakerjaan dan pendaftaran untuk
mahasiswa baru telah dibuka sampai 1 Juli 2022. Dalam keterangan tertulis Kemnaker yang
diterima di Jakarta, pada Jumat, Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan sebagai
perguruan tinggi vokasi di bawah Kemnaker, Polteknaker dapat menjadi politeknik unggul
menghasilkan SDM yang mampu menangani bidang ketenagakerjaan dalam persaingan
global. Dalam menghadapi persaingan global, tuturnya, berbagai misi dilakukan Polteknaker
dengan menyelenggarakan pendidikan vokasi dan penelitian terapan di bidang
ketenagakerjaan. "Para lulusan Polteknaker diharapkan dapat menjadi SDM yang cerdas,
terampil, dan mandiri untuk siap bekerja pada instansi pemerintah, swasta, bahkan
berwirausaha," kata Anwar.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengatakan Politeknik
Ketenagakerjaan (Polteknaker) dapat menjadi politeknik yang menghasilkan sumber daya manusia (SDM)
unggul bidang ketenagakerjaan dan pendaftaran untuk mahasiswa baru telah dibuka sampai 1 Juli 2022.
Dalam keterangan tertulis Kemnaker yang diterima di Jakarta, pada Jumat, Sekjen Kemnaker Anwar
Sanusi mengatakan sebagai perguruan tinggi vokasi di bawah Kemnaker, Polteknaker dapat menjadi
politeknik unggul menghasilkan SDM yang mampu menangani bidang ketenagakerjaan dalam persaingan
global. Dalam menghadapi persaingan global, tuturnya, berbagai misi dilakukan Polteknaker dengan
menyelenggarakan pendidikan vokasi dan penelitian terapan di bidang ketenagakerjaan. "Para lulusan
Polteknaker diharapkan dapat menjadi SDM yang cerdas, terampil, dan mandiri untuk siap bekerja pada
instansi pemerintah, swasta, bahkan berwirausaha," kata Anwar. Polteknaker memiliki tiga program studi
peminatan yaitu D-IV Relasi Industri dengan gelar Sarjana Terapan Relasi Industri (S.Tr.M), D-IV
Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan gelar Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(S.Tr.K3) serta D-III Manajemen Sumber Daya Manusia dengan gelar Sarjana Terapan Manajemen Sumber
Daya Manusia (A.Md, MSDM). "Ketiga program studi tersebut hadir sebagai solusi kebutuhan akan SDM
yang kompeten dan profesional di bidang ketenagakerjaan," ujar Sekjen Kemnaker Anwar. Polteknaker
Kemnaker sendiri telah membuka pendaftaran penerimaan bagi mahasiswa baru untuk tahun ajaran
2022/2023. Pendaftaran dibuka secara daring sejak 23 Mei hingga 1 Juli 2022 yang dapat diakses lewat
situs pmb.polteknaker.ac.id.
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Summary Dengan begitu, Kemnaker dapat menjadi rujukan bagi kementerian lainnya. "Dengan terus
memperbaiki tata kelola pemerintahan, Kemnaker akan menjadi lebih baik, lebih unggul,
bahkan bisa menjadi rujukan kementerian lain," kata Sekjen Anwar saat memberikan arahan
secara virtual pada acara Pasker.ID, Jumat (3/6/2022). "Kita tidak boleh lelah untuk terus
memperbaiki tata kelola pemerintahan yang ada di Pasker.ID khususnya dan Kemnaker
umumnya," ucapnya. Ia mengatakan, tata kelola SDM terkait di lingkungan Kemnaker terkait
integritasnya harus terus diperkuat dan kapasitas SDM harus terus ditingkatkan.

Kementerian Ketenagakerjaan terus berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang
ada di lingkungannya. Dengan begitu, Kemnaker dapat menjadi rujukan bagi kementerian
lainnya."Dengan terus memperbaiki tata kelola pemerintahan, Kemnaker akan menjadi lebih baik, lebih
unggul, bahkan bisa menjadi rujukan kementerian lain," kata Sekjen Anwar saat memberikan arahan
secara virtual pada acara Pasker.ID, Jumat (3/6/2022).Sekjen Anwar mengatakan, tata kelola
pemerintahan yang perlu terus dilakukan perbaikan, yakni meliputi tata kelola keuangan, SDM, program,
dan aset negara."Kita tidak boleh lelah untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan yang ada di
Pasker.ID khususnya dan Kemnaker umumnya," ucapnya.Pertama, tata kelola keuangan. Menurutnya,
dalam hal tata kelola keuangan masih terus dilakukan pembenahan untuk menuju tata kelola yang
mencerminkan aspek-aspek kebaikan, seperti terkait penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan
standar pemerintah.Kedua, tata kelola SDM. Ia mengatakan, tata kelola SDM terkait di lingkungan
Kemnaker terkait integritasnya harus terus diperkuat dan kapasitas SDM harus terus ditingkatkan."Kita
terus mendorong agar SDM di Kemnaker bukan hanya memiliki integritas yang tinggi, tapi juga
kapasitasnya meningkat," ucapnya.Ketiga, tata kelola program. Terkait ini, katanya, semua program
harus mencerminkan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.Keempat, tata
kelola aset. Ia mengatakan, tata kelola aset harus dilakukan sedari dini agar tidak menjadi persoalan yang
di masa yang akan datang.
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Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjelaskan terkait aturan uang kompensasi
untuk pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Berikut besaran uang
kompensasi yang akan diberikan perusahaan untuk pekerja PKWT:. 1. Pekerja PKWT selama
12 bulan secara terus-menerus diberikan sebesar satu bulan upah. Diketahui, pekerja
dengan status PKWT berhak menerima uang kompensasi dari perusahaan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjelaskan terkait aturan uang kompensasi untuk pekerja
dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).Diketahui, pekerja dengan status PKWT berhak
menerima uang kompensasi dari perusahaan.Dikutip dari akun resmi Instagram @Kemnaker pada,
Jumat(3/6/2022) disebutkan bahwa perusahaan harus memberikan uang kompensasi kepada pekerja
setelah PKWT tersebut berakhir atau diperpanjang.Berikut besaran uang kompensasi yang akan diberikan
perusahaan untuk pekerja PKWT:1. Pekerja PKWT selama 12 bulan secara terus-menerus diberikan
sebesar satu bulan upah.2. PKWT selama 1 bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan, dihitung secara
proporsional dengan perhitungan seperti ini:Masa kerja : 12 x 1 bulan upah3. PKWT selama lebih dari 12
(dua belas) bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitunganMasa kerja : 12 x 1 bulan
upahAdapun pemberian uang kompensasi juga bisa setelah PKWT berakhir dan pekerja pun telah
menyelesaikan semua pekerjaannya.Sebagai informasi, uang kompensasi pekerja PKWT ini tertuang
dalam aturan Permenaker Pasal 61A bahwa jika perjanjian waktu tertentu (PKWT) berakhir sebagaimana
dimaksud dalam pasal 61 ayat 1 huruf b dan c, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada
pekerja/buruh.Uang kompensasi tersebut diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja
minimal satu bulan secara terus menerus.
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Positive

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengemukakan, Pemerintah Indonesia
dan Arab Saudi telah sepakat untuk mempercepat proses integrasi sistem antara MUSANED
(aplikasi pasar kerja Arab Saudi) dan SISNAKER dengan melakukan amandemen terhadap
Technical Arrangement (TA) yang habis masa berlakunya. "Kita sepakat untuk melakukan
pertemuan teknis dalam waktu dekat guna mempercepat proses integrasi," ucapnya ketika
melakukan pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja dan Pembangunan Arab Saudi Ahmed
Al-Rajhi secara virtual, Jumat (3/6/2022). Sementara itu, untuk mengimplementasikan
Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi,
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengusulkan penambahan
wilayah penempatan PMI kepada Pemerintah Arab Saudi yang meliputi Mekah, Jeddah,
Riyadh, dan Madinah. Kemnaker juga telah mengirimkan draf Technical Arrangement (TA)
SPSK dan telah direspon oleh Pemerintah Arab Saudi dengan melakukan penambahan
wilayah penempatan PMI.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengemukakan, Pemerintah Indonesia dan Arab
Saudi telah sepakat untuk mempercepat proses integrasi sistem antara MUSANED (aplikasi pasar kerja
Arab Saudi) dan SISNAKER dengan melakukan amandemen terhadap Technical Arrangement (TA) yang
habis masa berlakunya. "Kita sepakat untuk melakukan pertemuan teknis dalam waktu dekat guna
mempercepat proses integrasi," ucapnya ketika melakukan pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja dan
Pembangunan Arab Saudi Ahmed Al-Rajhi secara virtual, Jumat (3/6/2022). Sementara itu, untuk
mengimplementasikan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab
Saudi, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengusulkan penambahan wilayah
penempatan PMI kepada Pemerintah Arab Saudi yang meliputi Mekah, Jeddah, Riyadh, dan Madinah.
Kemnaker juga telah mengirimkan draf Technical Arrangement (TA) SPSK dan telah direspon oleh
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Pemerintah Arab Saudi dengan melakukan penambahan wilayah penempatan PMI. Pemerintah
Indonesia, lanjut Menaker, mengharapkan dari kerja sama bilateral dengan Arab Saudi dapat
menghasilkan kesepakatan dalam sistem penempatan satu kanal bagi PMI di sektor domestik serta
penghentian konversi visa setelah penerapan program SPSK. Nasib Pilu Pekerja Indonesia Diperbudak di
Arab Saudi, 15 Tahun Disekap dan Tak Digaji "Kami berharap agar konversi visa dapat dihentikan setelah
adanya penempatan pertama PMI melalui program SPSK", ujarnya. Ia meyakini, kerja sama kedua negara
dalam pelindungan dan penempatan tenaga kerja Indonesia di sektor domestik dapat berjalan lebih baik,
dengan menjunjung tinggi pelindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan PMI. "Kerja sama antara
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi khususnya di bidang ketenagakerjaan dapat
menghasilkan solusi yang lebih konkrit bagi semua pihak," pungkasnya.
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Summary Suara.com- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengemukakan, Pemerintah
Indonesia dan Arab Saudi telah sepakat untuk mempercepat proses integrasi sistem antara
MUSANED (aplikasi pasar kerja Arab Saudi) dan SISNAKER dengan melakukan amandemen
terhadap Technical Arrangement (TA) yang habis masa berlakunya. "Kita sepakat untuk
melakukan pertemuan teknis dalam waktu dekat guna mempercepat proses integrasi,"
ucapnya ketika melakukan pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja dan Pembangunan
Arab Saudi Ahmed Al-Rajhi secara virtual, Jumat (3/6/2022). Sementara itu, untuk
mengimplementasikan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) Pekerja Migran Indonesia
(PMI) ke Arab Saudi, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan
mengusulkan penambahan wilayah penempatan PMI kepada Pemerintah Arab Saudi yang
meliputi Mekah, Jeddah, Riyadh, dan Madinah. Kemnaker juga telah mengirimkan draf
Technical Arrangement (TA) SPSK dan telah direspon oleh Pemerintah Arab Saudi dengan
melakukan penambahan wilayah penempatan PMI..

Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah mengemukakan, Pemerintah Indonesia
dan Arab Saudi telah sepakat untuk mempercepat proses integrasi sistem antara MUSANED (aplikasi
pasar kerja Arab Saudi) dan SISNAKER dengan melakukan amandemen terhadap Technical Arrangement
(TA) yang habis masa berlakunya."Kita sepakat untuk melakukan pertemuan teknis dalam waktu dekat
guna mempercepat proses integrasi," ucapnya ketika melakukan pertemuan dengan Menteri Tenaga
Kerja dan Pembangunan Arab Saudi Ahmed Al-Rajhi secara virtual, Jumat (3/6/2022).Sementara itu,
untuk mengimplementasikan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke
Arab Saudi, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengusulkan penambahan
wilayah penempatan PMI kepada Pemerintah Arab Saudi yang meliputi Mekah, Jeddah, Riyadh, dan
Madinah. Kemnaker juga telah mengirimkan draf Technical Arrangement (TA) SPSK dan telah direspon
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oleh Pemerintah Arab Saudi dengan melakukan penambahan wilayah penempatan PMI. Pemerintah
Indonesia, lanjut Menaker, mengharapkan dari kerja sama bilateral dengan Arab Saudi dapat
menghasilkan kesepakatan dalam sistem penempatan satu kanal bagi PMI di sektor domestik serta
penghentian konversi visa setelah penerapan program SPSK."Kami berharap agar konversi visa dapat
dihentikan setelah adanya penempatan pertama PMI melalui program SPSK", ujarnya.Ia meyakini, kerja
sama kedua negara dalam pelindungan dan penempatan tenaga kerja Indonesia di sektor domestik dapat
berjalan lebih baik, dengan menjunjung tinggi pelindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan PMI.
"Kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi khususnya di bidang
ketenagakerjaan dapat menghasilkan solusi yang lebih konkrit bagi semua pihak," pungkasnya.
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Summary Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 adalah salah satu bansos yang diharapkan untuk segera
cair. Masyarakat khususnya para pekerja menantikan penyaluran BSU 2022 yang telah
dijanjikan oleh pemerintah tahun ini. Setelah sempat gagal cair di bulan April lalu,
Kemenaker menjelaskan bahwa kini pihaknya masih mempersiapkan sejumlah tahapan
sebelum bisa menyalurkan BSU 2022. Salah satu yang masih harus dilakukan oleh Kemenaker
adalah memeriksa kembali daftar penerima BSU tahun ini bersama dengan BPJS
Ketenagakerjaan.

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 adalah salah satu bansos yang diharapkan untuk segera
cair.Masyarakat khususnya para pekerja menantikan penyaluran BSU 2022 yang telah dijanjikan oleh
pemerintah tahun ini.Setelah sempat gagal cair di bulan April lalu, Kemenaker menjelaskan bahwa kini
pihaknya masih mempersiapkan sejumlah tahapan sebelum bisa menyalurkan BSU 2022.Salah satu yang
masih harus dilakukan oleh Kemenaker adalah memeriksa kembali daftar penerima BSU tahun ini
bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan.Jika melihat pada penyaluran di tahun sebelumnya, terdapat
sejumlah syarat agar pekerja bisa menjadi penerima BSU.Pada BSU 2021 lalu, pekerja diwajibkan untuk
memenuhi sejumlah kriteria, di antaranya sebagai berikut.1. Warga Negara Indonesia atau WNI.2.
Memiliki penghasilan atau gaji tidak lebih dari Rp3,5 juta per bulan.
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Summary Herald Indonesia, Jakarta- Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) telah dibuka untuk para
pelajar yang ingin melanjutkan jenjang pendidikannya. Para lulusan Polteknaker merupakan
orang-orang yang memiliki keterampilan dan siap bersaing di dunia kerja. Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi menegaskan Polteknaker akan
menghasilkan sumber daya manusia (SDM) unggul bidang ketenagakerjaan. Dikatakan
Anwar sebagai perguruan tinggi vokasi di bawah Kemnaker, Polteknaker dapat menjadi
politeknik unggul menghasilkan SDM yang mampu menangani bidang ketenagakerjaan
dalam persaingan global.

Herald Indonesia, Jakarta - Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) telah dibuka untuk para pelajar yang
ingin melanjutkan jenjang pendidikannya.Para lulusan Polteknaker merupakan orang-orang yang
memiliki keterampilan dan siap bersaing di dunia kerja.Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) Anwar Sanusi menegaskan Polteknaker akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM)
unggul bidang ketenagakerjaan.Poltenaker telah dibuka untuk umum pada 23 Mei dan akan ditutup
hingga 1 Juli 2022.Dikatakan Anwar sebagai perguruan tinggi vokasi di bawah Kemnaker, Polteknaker
dapat menjadi politeknik unggul menghasilkan SDM yang mampu menangani bidang ketenagakerjaan
dalam persaingan global.Dalam menghadapi persaingan global, berbagai misi dilakukan Polteknaker
dengan menyelenggarakan pendidikan vokasi dan penelitian terapan di bidang ketenagakerjaan."Para
lulusan Polteknaker diharapkan dapat menjadi SDM yang cerdas, terampil, dan mandiri untuk siap
bekerja pada instansi pemerintah, swasta, bahkan berwirausaha," katanya dalam keterangannya, Jumat
(3/6/2022).Polteknaker memiliki tiga program studi peminatan yaitu D-IV Relasi Industri dengan gelar
Sarjana Terapan Relasi Industri (S.Tr.M), D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan gelar Sarjana
Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (S.Tr.K3) serta D-III Manajemen Sumber Daya Manusia dengan
gelar Sarjana Terapan Manajemen Sumber Daya Manusia (A.Md, MSDM).
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