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No Date News Title Page Sentiment Media Summary 

1. 30 July 

2022 

Perusahaan 

Wajib 

Tampung 

Difabel 

6 Neutral Radar 

Semarang 

Difabel. Perusahaan. Wajib. Tampung. 

2. 01 

August 

2022 

Skill Lulusan 

SMA SMK 

Masih Minim 

15 Negative Radar 

Cirebon 

. Skill Lulusan SMA/SMK Masih Minim. CIREBON- 

Banyaknya lulusan SMA maupun SMK yang tidak siap 

memasuki dunia kerja, disebabkan minimnya skill yang 

mereka miliki selama menempuh pendidikan. 

Afriansyah menegaskan, rata-rata, skill lulusan baru 

(SMA/SMK) sangat sedikit. Lulusan SMK saja sangat 

kecil skill-nya. 

3. 01 

August 

2022 

9 Lompatan 

Besar Bisa 

Kejar 

Ketertinggalan 

6 Negative Rakyat 

Merdeka 

9 Lompatan Besar Bisa Kejar Ketertinggalan. . 

Kemenaker Pede. PEMERINTAH terus mengge- ber 

ketertinggalan dari negara lain soal ketenagakerjaan. 

Ke- menterian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yakin, 

program Sembilan Lompatan Besar bakal bisa 

mengatasi berbagai tantangan pembangunan 

ketenagakerjaan di Indonesia. 

4. 01 

August 

2022 

Moratorium 

Ulang jika Ada 

Pelanggaran 

1 Neutral Kompas . 18948403206750Moratorium Ulang jika Ada 

Pelanggaran. Moratorium bisa kembali berlaku jika 

Malaysia melanggar kesepakatan. Moratorium da- pat 

kembali berlaku jika ada kesepakatan yang dilanggar. 

Sebelumnya, moratorium pengiriman pekerja migran 

Indonesia ke Malaysia dite- rapkan sejak 13 Juli 2022. 

5. 01 

August 

2022 

Penempatan 

Kembali PMI 

di Malaysia 

Mesti Diawasi 

Ketat 

2 Neutral Koran 

Jakarta 

Penempatan Kembali PMI di Malaysia Mesti Diawasi 

Ketat. JAKARTA- Tenaga Ahli Utama Kantor Staf 

Presiden (KSP) Fadjar Dwi Wisnuwardhani 

mengingatkan penempatan kembali Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) di Malaysia perin diawasi ketat, agar 

tetap berlandaskan pada komitmen Nota Kesepahaman 

(MoU) antara dua negara yang telah diteken pada 1 

April dan 28 Juli 2022.  

6. 01 

August 

2022 

Jawa Timur 

Koordinasi 

Intens 

Kemenlu, 

8 Neutral Harian 

Bhirawa 

Jawa Timur Koordinasi Intens Kemenlu, BP2MI, dan 

Kemnaker. "Untuk data jumlahWNI asal Jawa Timur, 

kami masih menunggu informa- si dari Kemenlu," 

ujarnya, Minggu. Kan kalau pihaknya tetap melaku- kan 

koordinasi intens dengan Kemenlu, BP2MI, dan 

Kemnaker. Pemprov Jawa Timur masish koordinasi 
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BP2MI, dan 

Kemnaker 

dengan pihak Kementerian Luar negeri terkait kabar 

pembebasan 55 orang dari 60 warga negera Indonesia 

terindikasi menjadi korban TPPO (Tindak Pidana' 

Perdagangan Orang), yakni penipuan dengan modus 

peluang kerja di perusahaan investasi palsu di Kota 

Sihanoukville Kamboja. 

7. 01 

August 

2022 

Progres 

Pembangunan 

Infrastruktur 

dan SDM di 

IKN 

14 Positive Tribun 

Kaltim 

50801249680Progres PembangunanInfrastruktur dan 

SDM di IKN. Menurutnya, percepatan pembangunan 

Sepaku semoi me- unjukkan pembangunan basic 

infrastructure sudah dimulai dan Persemaian Mentawir 

sebagal bukti bahwa Pembangunan IKN sangat 

memperhatikan aspek. Upaya pembangunan dan 

perhatian terkait SDM dl IKN dan sekitarnya terus 

dilakukan. Jumat 29 Juli 2022 bahwa Pembangunan dl 

IKN sudah dimulai. 

8. 01 

August 

2022 

Penempatan 

Kembali PMI 

di Malaysia 

Perlu Diawasi 

Ketat 

2 Neutral Tribun 

Bali 

. Penempatan Kembali PM1di Malaysia Perlu Diawasi 

Ketat. 50292012700Jakarta, Bali Tribune. Tenaga Ahli 

Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Fadjar Dwi 

Wisnuwardhani mengingatkan penempatan kembali 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia perlu 

diawasi ketat, agar tetap berlandaskan pada komitmen 

Nota Kesepahaman (MoU) antara dua negara yang 

telah diteken pada 1 April dan 28 Juli 2022. Jakarta, Bali 

Tribune. 
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Title Perusahaan Wajib Tampung Difabel 

Media Radar Semarang Reporter  

Date 30 July 2022 Tone Neutral 

Page 6 PR Value  

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

30/RADAR_SEMARANG1/Perusahaan%20Wajib%20Tampung%20Difabel=1=6=1.jpg 

Summary Difabel. Perusahaan. Wajib. Tampung. 
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Title 9 Lompatan Besar Bisa Kejar Ketertinggalan 

Media Rakyat Merdeka Reporter  

Date 01 August 2022 Tone Negative 

Page 6 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-

01/RAKYAT_MERDEKA1/9%20Lompatan%20Besar%20Bisa%20Kejar%20Ketertinggalan=1=6=1

.jpg 

Summar

y 

9 Lompatan Besar Bisa Kejar Ketertinggalan. . Kemenaker Pede. PEMERINTAH terus mengge- 

ber ketertinggalan dari negara lain soal ketenagakerjaan. Ke- menterian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) yakin, program Sembilan Lompatan Besar bakal bisa mengatasi berbagai 

tantangan pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia. 
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Title Moratorium Ulang jika Ada Pelanggaran 

Media Kompas Reporter  

Date 01 August 2022 Tone Neutral 

Page 1 PR Value  

Link 1 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-

01/KOMPAS1/Moratorium%20Ulang%20jika%20Ada%20Pelanggaran=1=1=1.jpg 

Link 2 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-

01/KOMPAS1/Moratorium%20Ulang%20jika%20Ada%20Pelanggaran=2=1=1.jpg 

Summary . 18948403206750Moratorium Ulang jika Ada Pelanggaran. Moratorium bisa kembali berlaku 

jika Malaysia melanggar kesepakatan. Moratorium da- pat kembali berlaku jika ada 

kesepakatan yang dilanggar. Sebelumnya, moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia 

ke Malaysia dite- rapkan sejak 13 Juli 2022. 
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Title Skill Lulusan SMA SMK Masih Minim 

Media Radar Cirebon Reporter  

Date 01 August 2022 Tone Negative 

Page 15 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-

01/RADAR_CIREBON1/Skill%20Lulusan%20SMA%20SMK%20Masih%20Minim=1=15=1.jpg 

Summary . Skill Lulusan SMA/SMK Masih Minim. CIREBON- Banyaknya lulusan SMA maupun SMK yang 

tidak siap memasuki dunia kerja, disebabkan minimnya skill yang mereka miliki selama 

menempuh pendidikan. Afriansyah menegaskan, rata-rata, skill lulusan baru (SMA/SMK) 

sangat sedikit. Lulusan SMK saja sangat kecil skill-nya. 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-01/RADAR_CIREBON1/Skill%20Lulusan%20SMA%20SMK%20Masih%20Minim=1=15=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-01/RADAR_CIREBON1/Skill%20Lulusan%20SMA%20SMK%20Masih%20Minim=1=15=1.jpg


 

9 

 

Title Penempatan Kembali PMI di Malaysia Mesti Diawasi Ketat 

Media Koran Jakarta Reporter  

Date 01 August 2022 Tone Neutral 

Page 2 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-

01/KORAN_JAKARTA1/Penempatan%20Kembali%20PMI%20di%20Malaysia%20Mesti%20Diaw

asi%20Ketat=1=2=1.jpg 

Summa

ry 

Penempatan Kembali PMI di Malaysia Mesti Diawasi Ketat. JAKARTA- Tenaga Ahli Utama Kantor 

Staf Presiden (KSP) Fadjar Dwi Wisnuwardhani mengingatkan penempatan kembali Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) di Malaysia perin diawasi ketat, agar tetap berlandaskan pada komitmen 

Nota Kesepahaman (MoU) antara dua negara yang telah diteken pada 1 April dan 28 Juli 2022. 

Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah menandatangani Pernyataan Bersama (Joint 

Statement) terkait implementasi Nota Kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia. 
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Title Jawa Timur Koordinasi Intens Kemenlu, BP2MI, dan Kemnaker 

Media Harian Bhirawa Reporter  

Date 01 August 2022 Tone Neutral 

Page 8 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-

01/HARIAN_BHIRAWA1/Jatim%20Koordinasi%20Intens%20Kemenlu,%20BP2MI,%20dan%20Ke

mnaker%20=1=8=3.jpg 

Summa

ry 

Jawa Timur Koordinasi Intens Kemenlu, BP2MI, dan Kemnaker. "Untuk data jumlahWNI asal Jawa 

Timur, kami masih menunggu informa- si dari Kemenlu," ujarnya, Minggu. Kan kalau pihaknya 

tetap melaku- kan koordinasi intens dengan Kemenlu, BP2MI, dan Kemnaker. Pemprov Jawa 

Timur masish koordinasi dengan pihak Kementerian Luar negeri terkait kabar pembebasan 55 

orang dari 60 warga negera Indonesia terindikasi menjadi korban TPPO (Tindak Pidana' 

Perdagangan Orang), yakni penipuan dengan modus peluang kerja di perusahaan investasi palsu 

di Kota Sihanoukville Kamboja. 
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Title Penempatan Kembali PMI di Malaysia Perlu Diawasi Ketat 

Media Tribun Bali Reporter  

Date 01 August 2022 Tone Neutral 

Page 2 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-

01/TRIBUN_BALI1/Penempatan%20Kembali%20PMI%20di%20Malaysia%20Perlu%20Diawasi%

20Ketat=1=2=1.jpg 

Summa

ry 

. Penempatan Kembali PM1di Malaysia Perlu Diawasi Ketat. 50292012700Jakarta, Bali Tribune. 

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Fadjar Dwi Wisnuwardhani mengingatkan 

penempatan kembali Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia perlu diawasi ketat, agar tetap 

berlandaskan pada komitmen Nota Kesepahaman (MoU) antara dua negara yang telah diteken 

pada 1 April dan 28 Juli 2022. Jakarta, Bali Tribune. 
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Title Progres Pembangunan Infrastruktur dan SDM di IKN 

Media Tribun Kaltim Reporter  

Date 01 August 2022 Tone Positive 

Page 14 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-

01/TRIBUN_KALTIM1/Progres%20Pembangunan%20Infrastruktur%20dan%20SDM%20di%20IK

N=1=14=1.jpg 

Summa

ry 

50801249680Progres PembangunanInfrastruktur dan SDM di IKN. Menurutnya, percepatan 

pembangunan Sepaku semoi me- unjukkan pembangunan basic infrastructure sudah dimulai 

dan Persemaian Mentawir sebagal bukti bahwa Pembangunan IKN sangat memperhatikan 

aspek. Upaya pembangunan dan perhatian terkait SDM dl IKN dan sekitarnya terus dilakukan. 

Jumat 29 Juli 2022 bahwa Pembangunan dl IKN sudah dimulai. 
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http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-01/TRIBUN_KALTIM1/Progres%20Pembangunan%20Infrastruktur%20dan%20SDM%20di%20IKN=1=14=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-08-01/TRIBUN_KALTIM1/Progres%20Pembangunan%20Infrastruktur%20dan%20SDM%20di%20IKN=1=14=1.jpg


 

13 

 

Summary 

 

Media News Positive Neutral Negative 

214 408 172 170 66 

 

 

 

 



 

14 

 

Table Of Contents : 29 July 2022 - 01 August 2022 
 

No Date News Title Tone Media Summary 

1. 29 July 

2022 

Mulai 1 Agustus 

2022, Pengiriman 

Pekerja Migran 

Indonesia ke 

Malaysia Dimulai 

Lagi 

Neutral Posmetro 

Padang 

Sesuai kesepakatan yang ditandatangani Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dengan 

Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M 

Saravanan Murugan, perekrutan dan penempatan 

PMI di Malaysia akan dibuka kembali mulai 1 Agustus 

2022. JAKARTA, METRO-Pengiriman pekerja migran 

Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia yang 

sempat dihentikan sementara sejak 13 Juli lalu akan 

segera dibuka. Penandatanganan joint statement 

terkait implementasi nota kesepahaman (MoU) 

tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor 

domestik di Malaysia itu berlangsung setelah 

pertemuan joint working group (JWG) ke-1. 

"Indonesia dan Malaysia sepakat dan menegaskan 

kembali bahwa OCS akan menjadi satu-satunya 

mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di 

Malaysia dengan mengintegrasikan sistem online 

yang ada," terang Menaker Ida Fauziyah. 

2. 29 July 

2022 

Kapan BSU 2022 

Ditransfer Ke 

Rekening 

Himbara 

Penerima BSU 

BPJS 

Ketenagakerjaan? 

Ini Kata Menaker! 

Neutral Ayo Bandung Kapan BSU 2022 ditransfer ke rekening Himbara 

penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan dari Kemnaker? 

Ini kata Menaker!. Kapan BSU 2022 ditransfer? Dana 

bantuan BSU BPJS Ketenagakerjaan dari Kemnaker 

sampai saat ini belum ada kabar dan masih ditunggu 

pencairannya. 

3. 29 July 

2022 

Cara Daftar JKP 

Ketenagakerjaan 

Online, Bagi 

Karyawan Yang 

Terdampak PHK 

Negative Tribun News 

Pontianak 

Program JKP dibuat untuk tenaga kerja yang 

kehilangan pekerjaannya akibat dari dampak 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Program JKP BPJS 

Ketenagakerjaan telah disediakan pada awal tahun 

2022. Melalui program JKP pekerja yang terkena 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bisa memenuhi 

kebutuhan hidup dan menghadapi risiko yang terjadi 

seraya berusaha mendapatkan pekerjaan baru. 

Kendati demikian, program JKP bukan digunakan 

sebagai pengganti kewajiban pengusaha ketika 

melakukan PHK karyawannya. 

http://posmetropadang.co.id/mulai-1-agustus-2022-pengiriman-pekerja-migran-indonesia-ke-malaysia-dimulai-lagi
http://posmetropadang.co.id/mulai-1-agustus-2022-pengiriman-pekerja-migran-indonesia-ke-malaysia-dimulai-lagi
http://posmetropadang.co.id/mulai-1-agustus-2022-pengiriman-pekerja-migran-indonesia-ke-malaysia-dimulai-lagi
http://posmetropadang.co.id/mulai-1-agustus-2022-pengiriman-pekerja-migran-indonesia-ke-malaysia-dimulai-lagi
http://posmetropadang.co.id/mulai-1-agustus-2022-pengiriman-pekerja-migran-indonesia-ke-malaysia-dimulai-lagi
http://posmetropadang.co.id/mulai-1-agustus-2022-pengiriman-pekerja-migran-indonesia-ke-malaysia-dimulai-lagi
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794007385/kapan-bsu-2022-ditransfer-ke-rekening-himbara-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-ini-kata-menaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794007385/kapan-bsu-2022-ditransfer-ke-rekening-himbara-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-ini-kata-menaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794007385/kapan-bsu-2022-ditransfer-ke-rekening-himbara-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-ini-kata-menaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794007385/kapan-bsu-2022-ditransfer-ke-rekening-himbara-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-ini-kata-menaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794007385/kapan-bsu-2022-ditransfer-ke-rekening-himbara-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-ini-kata-menaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794007385/kapan-bsu-2022-ditransfer-ke-rekening-himbara-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-ini-kata-menaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794007385/kapan-bsu-2022-ditransfer-ke-rekening-himbara-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-ini-kata-menaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794007385/kapan-bsu-2022-ditransfer-ke-rekening-himbara-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-ini-kata-menaker
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/29/cara-daftar-jkp-ketenagakerjaan-online-bagi-karyawan-yang-terdampak-phk
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/29/cara-daftar-jkp-ketenagakerjaan-online-bagi-karyawan-yang-terdampak-phk
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/29/cara-daftar-jkp-ketenagakerjaan-online-bagi-karyawan-yang-terdampak-phk
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/29/cara-daftar-jkp-ketenagakerjaan-online-bagi-karyawan-yang-terdampak-phk
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/29/cara-daftar-jkp-ketenagakerjaan-online-bagi-karyawan-yang-terdampak-phk
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4. 29 July 

2022 

Kolaborasi 

Pemkab Batang 

dengan 

Kemenaker serap 

kebutuhan 

tenaga kerja 

Neutral Antara Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) bersama 

Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, 

membentuk Tim Skill Development Center (SDC) yang 

bertujuan untuk menampung kebutuhan pekerja di 

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). SDC 

dibentuk untuk menyeimbangkan penawaran dan 

permintaan kebutuhan serapan tenaga kerja di KITB 

agar sesuai keahlian. (Yusup Fatoni/Satrio Giri 

Marwanto/Risbeyhi). 

5. 29 July 

2022 

Kolaborasi 

Pemkab Batang 

dengan 

Kemenaker serap 

kebutuhan 

tenaga kerja - 

ANTARA News - 

Neutral 24hour.id Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) bersama 

Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, 

membentuk Tim Skill Development Center (SDC) yang 

bertujuan untuk menampung kebutuhan pekerja di 

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). SDC 

dibentuk untuk menyeimbangkan penawaran dan 

permintaan kebutuhan serapan tenaga kerja di KITB 

agar sesuai keahlian. (Yusup Fatoni/Satrio Giri 

Marwanto/Risbeyhi). 

6. 29 July 

2022 

Kemnaker dan 

ANRI Kerja Sama 

untuk Tingkatkan 

Produktivitas 

Kerja 

Positive Suara.com Sementara itu, Kepala ANRI Imam Gunarto 

menyataka, tanpa arsip terjaga, maka negara akan 

diragukan keberlangsungannya untuk masa depan. 

Dalam acara Kearsipan tersebut juga diserahkan arsip 

terjaga Kemnaker kepada ANRI; penandatanganan 

Komitmen Bersama Penyelenggaraan Kearsipan 

dinamis oleh seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya 

Kemnaker sebagai kelanjutan komitmen GNSTA yang 

ditandatangani pada tahun 2019; dan 

penandatanganan berita acara serah terima salinan 

autentik arsip terjaga dari Kemnaker kepada ANRI. 

Untuk mencapai peningkatan kualitas 

penyelenggaraan kearsipan dalam meningkatkan 

produktivitas tenaga kerja di sektor swasta, Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dan Kepala Arsip 

Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto 

menandatangani Nota Kesepahaman Bersama atau 

Memorandum of Understanding (MoU) bidang 

kearsipan, di Jakarta, Kamis (28/7/2022). Ida 

mengungkapkan, sejak dicanangkan Gerakan 

Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) Tahun 2019, 

kualitas penyelenggaraan kearsipan di Kemnaker 

semakin baik dari aspek penilaian hasil pengawasan 

oleh ANRI maupun pengawasan kearsipan internal 

Kemnaker. 

http://www.antaranews.com/video/3025513/kolaborasi-pemkab-batang-dengan-kemenaker-serap-kebutuhan-tenaga-kerja
http://www.antaranews.com/video/3025513/kolaborasi-pemkab-batang-dengan-kemenaker-serap-kebutuhan-tenaga-kerja
http://www.antaranews.com/video/3025513/kolaborasi-pemkab-batang-dengan-kemenaker-serap-kebutuhan-tenaga-kerja
http://www.antaranews.com/video/3025513/kolaborasi-pemkab-batang-dengan-kemenaker-serap-kebutuhan-tenaga-kerja
http://www.antaranews.com/video/3025513/kolaborasi-pemkab-batang-dengan-kemenaker-serap-kebutuhan-tenaga-kerja
http://www.antaranews.com/video/3025513/kolaborasi-pemkab-batang-dengan-kemenaker-serap-kebutuhan-tenaga-kerja
http://www.24hour.id/kolaborasi-pemkab-batang-dengan-kemenaker-serap-kebutuhan-tenaga-kerja-antara-news
http://www.24hour.id/kolaborasi-pemkab-batang-dengan-kemenaker-serap-kebutuhan-tenaga-kerja-antara-news
http://www.24hour.id/kolaborasi-pemkab-batang-dengan-kemenaker-serap-kebutuhan-tenaga-kerja-antara-news
http://www.24hour.id/kolaborasi-pemkab-batang-dengan-kemenaker-serap-kebutuhan-tenaga-kerja-antara-news
http://www.24hour.id/kolaborasi-pemkab-batang-dengan-kemenaker-serap-kebutuhan-tenaga-kerja-antara-news
http://www.24hour.id/kolaborasi-pemkab-batang-dengan-kemenaker-serap-kebutuhan-tenaga-kerja-antara-news
http://www.24hour.id/kolaborasi-pemkab-batang-dengan-kemenaker-serap-kebutuhan-tenaga-kerja-antara-news
http://www.suara.com/news/2022/07/29/102604/kemnaker-dan-anri-kerja-sama-untuk-tingkatkan-produktivitas-kerja
http://www.suara.com/news/2022/07/29/102604/kemnaker-dan-anri-kerja-sama-untuk-tingkatkan-produktivitas-kerja
http://www.suara.com/news/2022/07/29/102604/kemnaker-dan-anri-kerja-sama-untuk-tingkatkan-produktivitas-kerja
http://www.suara.com/news/2022/07/29/102604/kemnaker-dan-anri-kerja-sama-untuk-tingkatkan-produktivitas-kerja
http://www.suara.com/news/2022/07/29/102604/kemnaker-dan-anri-kerja-sama-untuk-tingkatkan-produktivitas-kerja
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7. 29 July 

2022 

PT Pupuk 

Iskandar Muda 

Terima 

Penghargaan 

Zero Accident 

Positive Radar Aceh PT Pupuk Iskandar Muda Raih penghargaan Sertifikat 

Zero Accident Tahun 2022 pada acara Anugerah 

Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

Provinsi Aceh Tahun 2022 di Hotel Parkside Takengon 

pada Rabu (27/7/2022). VP K3LH PT Pupuk Iskandar 

Muda Zulfikar yang diberikan atas prestasi dalam 

melaksanakan Program Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) karena K3 merupakan investasi dan untuk 

menjaga keberlangsungan usaha serta mencapai 

produktivitas di Perusahaan sehingga mencapai kerja 

selamat 10.242.784 jam kerja tanpa kecelakaan kerja 

(Zero Accident) terhitung mulai tanggal 1 Oktober 

2018 s.d 30 September 2021, ujar Zulfikar. 

8. 29 July 

2022 

Memperluas 

Ruang Lingkup 

Regulasi 

Keselamatan 

Kerja 

Positive Detik Dari sisi normatif, regulasi yang mengatur K3 

khususnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 

tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan 

Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(SMK3) sebagai kebijakan nasional dan pedoman 

perusahaan dalam penerapan K3 yang merupakan 

upaya untuk menjamin dan melindungi keselamatan 

dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya 

pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat 

kerja perlu dikaji dan diuji kembali efektivitas dan 

efisiensinya dalam menjawab permasalahan K3 yang 

berkembang. Dilihat dari urutan waktunya, regulasi 

itu muncul berdasarkan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja versi Occupational 

Health and Safety Assessment Series 18001:1999 

(OHSAS 18001:1999) dan Guidelines for the 

implementation of OHSAS 18001:1999. 

9. 29 July 

2022 

Indonesia 

Sepakat Cabut 

Pembekuan 

Pengiriman 

Pekerja Migran 

ke Malaysia 

Positive Akurat.co Indonesia telah setuju untuk mencabut pembekuan 

pengiriman pekerja migran ke Malaysia, dengan 

kebijakan mulai efektif pada 1 Agustus 2022. 

Pernyataan soal kelanjutan pengiriman pekerja 

migran Indonesia (PMI) juga telah disampaikan 

sebelumnya oleh Menteri Sumber Daya Manusia 

Malaysia pada Kamis (28/7). Indonesia pada bulan ini 

memutuskan untuk menghentikan sementara 

pengiriman PMI ke Malaysia. Diporkan sebelumnya 

bahwa Malaysia terbukti masih menggunakan System 

Maid Online (SMO) untuk merekrut para pekerja dari 

Indonesia. 

http://www.radaraceh.id/2022/07/pt-pupuk-iskandar-muda-terima.html
http://www.radaraceh.id/2022/07/pt-pupuk-iskandar-muda-terima.html
http://www.radaraceh.id/2022/07/pt-pupuk-iskandar-muda-terima.html
http://www.radaraceh.id/2022/07/pt-pupuk-iskandar-muda-terima.html
http://www.radaraceh.id/2022/07/pt-pupuk-iskandar-muda-terima.html
http://news.detik.com/kolom/d-6205213/memperluas-ruang-lingkup-regulasi-keselamatan-kerja
http://news.detik.com/kolom/d-6205213/memperluas-ruang-lingkup-regulasi-keselamatan-kerja
http://news.detik.com/kolom/d-6205213/memperluas-ruang-lingkup-regulasi-keselamatan-kerja
http://news.detik.com/kolom/d-6205213/memperluas-ruang-lingkup-regulasi-keselamatan-kerja
http://news.detik.com/kolom/d-6205213/memperluas-ruang-lingkup-regulasi-keselamatan-kerja
http://akurat.co/indonesia-sepakat-cabut-pembekuan-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia
http://akurat.co/indonesia-sepakat-cabut-pembekuan-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia
http://akurat.co/indonesia-sepakat-cabut-pembekuan-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia
http://akurat.co/indonesia-sepakat-cabut-pembekuan-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia
http://akurat.co/indonesia-sepakat-cabut-pembekuan-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia
http://akurat.co/indonesia-sepakat-cabut-pembekuan-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia
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10. 29 July 

2022 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

Sidoarjo 

Kampanye Anti 

Korupsi ke 

Mahasiswa 

Positive Realita BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Sidoarjo 

menggelar kegiatan sosialisasi bertajuk Kampanye 

Anti Korupsi dan Sosialisasi Program BPJAMSOSTEK 

melalui virtual zoom meeting pada para mahasiswa 

dari berbagai perguruan tinggi dan siswa-siswi 

peserta magang. Kepala BPJAMSOSTEK Sidoarjo 

Novias Dewo Santoso di acara Kampanye Anti 

Korupsi dan Sosialisasi Program BPJAMSOSTEK 

melalui virtual zoom meeting. Dalam sambutannya di 

acara pada Rabu (27/7/2022) itu Kepala 

BPJAMSOSTEK Sidoarjo Novias Dewo Santoso 

menjelaskan pengertian Korupsi menurut UU 

TIPIKOR nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 

2001. Selain itu Dewo menyampaikan, BPJS 

Ketenagakerjaan selalu berkomitmen dalam 

pelaksanaan pengendalian korupsi dan menjunjung 

tinggi integritas di setiap aktivitas insan BPJS 

Ketenagakerjaan. 

11. 29 July 

2022 

Tingkatkan 

Produktivitas 

Kerja, Kemnaker 

dan ANRI Jalin 

Kerjasama 

Positive Nawacita.co Kemnaker dan ANRI jalin kerjasama untuk mencapai 

peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan 

dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja di 

sektor swasta. Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah dan Kepala Arsip Nasional Republik 

Indonesia (ANRI), Imam Gunarto menandatangani 

Nota Kesepahaman Bersama atau Memorandum of 

Understanding (MoU) bidang kearsipan, di Jakarta, 

Kamis (28/7/2022). 

12. 29 July 

2022 

Menaker: Kondisi 

Ekonomi Sektor 

Ketenagakerjaan 

Mulai Tunjukkan 

Pemulihan 

Positive Mimbar Kita Menaker mengatakan, kondisi pemulihan 

perekonomian di sektor ketenegakaerjaan tersebut 

setidaknya terlihat pada enam hal. Sekaligus tanda 

bahwa penduduk usia kerja mulai menunjukkan 

optimisme terhadap perbaikan kondisi pasar kerja 

dalam konteks pemulihan ekonomi paska pandemi 

COVID-19," kata Menaker dikutip Kamis (28/7/2022). 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyatakan 

bahwa kondisi perekonomian Indonesia, khususnya 

di sektor ketenagakerjaan menunjukkan tanda-tanda 

pemulihan setelah sekitar 2 tahun menghadapi 

pandemi COVID-19. Pertama, pertumbuhan ekonomi 

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

13. 29 July 

2022 

Lowongan Kerja 

Telah di Buka 

Untuk Lulusan 

Neutral Beritakbb.co

m 

Bagi kamu lulusan minimal- Bagi kamu lulusan 

minimal Diploma 3 hingga Sarjana ( S1 ) dari jurusan 

Public Relations, Sekretaris, Administrasi, ada 

baiknya simak lowongan kerja yang satu ini. 

http://realita.co/baca-11564-bpjs-ketenagakerjaan-sidoarjo-kampanye-anti-korupsi-ke-mahasiswa
http://realita.co/baca-11564-bpjs-ketenagakerjaan-sidoarjo-kampanye-anti-korupsi-ke-mahasiswa
http://realita.co/baca-11564-bpjs-ketenagakerjaan-sidoarjo-kampanye-anti-korupsi-ke-mahasiswa
http://realita.co/baca-11564-bpjs-ketenagakerjaan-sidoarjo-kampanye-anti-korupsi-ke-mahasiswa
http://realita.co/baca-11564-bpjs-ketenagakerjaan-sidoarjo-kampanye-anti-korupsi-ke-mahasiswa
http://realita.co/baca-11564-bpjs-ketenagakerjaan-sidoarjo-kampanye-anti-korupsi-ke-mahasiswa
http://nawacita.co/index.php/2022/07/29/tingkatkan-produktivitas-kerja-kemnaker-dan-anri-jalin-kerjasama
http://nawacita.co/index.php/2022/07/29/tingkatkan-produktivitas-kerja-kemnaker-dan-anri-jalin-kerjasama
http://nawacita.co/index.php/2022/07/29/tingkatkan-produktivitas-kerja-kemnaker-dan-anri-jalin-kerjasama
http://nawacita.co/index.php/2022/07/29/tingkatkan-produktivitas-kerja-kemnaker-dan-anri-jalin-kerjasama
http://nawacita.co/index.php/2022/07/29/tingkatkan-produktivitas-kerja-kemnaker-dan-anri-jalin-kerjasama
http://www.mimbarkita.com/read-1-89703-2022-07-29-menaker-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-pemulihan.html
http://www.mimbarkita.com/read-1-89703-2022-07-29-menaker-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-pemulihan.html
http://www.mimbarkita.com/read-1-89703-2022-07-29-menaker-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-pemulihan.html
http://www.mimbarkita.com/read-1-89703-2022-07-29-menaker-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-pemulihan.html
http://www.mimbarkita.com/read-1-89703-2022-07-29-menaker-kondisi-ekonomi-sektor-ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-pemulihan.html
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-965132824/lowongan-kerja-telah-di-buka-untuk-lulusan-diploma-3-sampai-srata-1
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-965132824/lowongan-kerja-telah-di-buka-untuk-lulusan-diploma-3-sampai-srata-1
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-965132824/lowongan-kerja-telah-di-buka-untuk-lulusan-diploma-3-sampai-srata-1
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Diploma 3 

Sampai Srata 1 

Persyaratan Lowongan Kerja PTPN XII. Wanita, usia 

maksimal 25 tahun (per 1 Agustus 2022). 

Administrasi Perkantoran/Manajemen Perhotelan 

Pendidikan minimal D3/ S1 jurusan Public 

Relations/Sekretaris/Administrasi 

Perkantoran/Manajemen Perhotelan. Cara 

Mendaftar Lowongan Kerja PTPN XII. 

14. 29 July 

2022 

BSU 2022 Cair 

Agustus? Cek dan 

Login di 

Kemnaker.go.id, 

Simak Caranya di 

Sini 

Neutral Ayo Bandung Apakah BSU 2022 cair Agustus? BSU 2022 yang 

dijadwalkan cair April 2022 yang lalu, telah 

dibatalkan oleh Kemnaker dan apakah nantinya BSU 

2022 cair Agustus 2022?. Sehingga besar 

kemungkinan bahwa BSU 2022 akan cair Agustus. 

Apakah BSU 2022 cair awal Agustus 2022?. 

15. 29 July 

2022 

Setujui Sistem RI, 

Pengiriman TKI 

akan di Mulai Lagi 

1 Agustus 2022 

Neutral Marwah 

Kepri 

"Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali 

perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 

Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya 

implementasi dari komitmen yang dibuat dalam 

MoU," ujarnya. Pemerintah Indonesia dan Malaysia 

menandatangani Joint Statement terkait 

implementasi penandatanganan nota kesepahaman 

(MoU) tentang Penempatan dan Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau TKI di Malaysia. 

16. 29 July 

2022 

Miris! Tergiur 

Tawaran Kerja Di 

Kamboja, 53 WNI 

Jadi Korban 

Perusahaan 

Investasi Palsu 

Negative Suara.com Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan 

Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri 

Judha Nugraha kepada VOA, Kamis (28/7) 

menjelaskan Kedutaan Besar Republik Indonesia 

(KBRI) di Ibu Kota Pnom Penh telah menerima 

informasi mengenai 53 warga Indonesia yang 

dilaporkan menjadi korban penipuan perusahaan 

investasi palsu di Sihanoukville, Kamboja. Segera 

setelah menerima informasi tersebut, lanjutnya, KBRI 

Pnom Penh menghubungi pihak kepolisian Kamboja 

untuk meminta bantuan pembebasan 53 warga 

Indonesia itu, sekaligus terus menjalin komunikasi 

dengan warga Indonesia tersebut. Kepolisian 

Kamboja saat ini sedang melakukan langkah-langkah 

penanganan. Maraknya tawaran kerja di Kamboja 

melalui media sosial memicu terjadinya penipuan. 

17. 29 July 

2022 

RI Bakal Kirim TKI 

Lagi ke Malaysia 

Mulai 1 Agustus 

2022 

Neutral Okezone Indonesia memutuskan untuk mencabut pembekuan 

sementara pengiriman tenaga kerja ke Malaysia 

mulai 1 Agustus 2022 mendatang. Duta Besar 

Indonesia untuk Malaysia Hermono mengatakan 

alasan utama pemberlakuan kembali pengiriman 

http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-965132824/lowongan-kerja-telah-di-buka-untuk-lulusan-diploma-3-sampai-srata-1
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-965132824/lowongan-kerja-telah-di-buka-untuk-lulusan-diploma-3-sampai-srata-1
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794007789/bsu-2022-cair-agustus-cek-dan-login-di-kemnakergoid-simak-caranya-di-sini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794007789/bsu-2022-cair-agustus-cek-dan-login-di-kemnakergoid-simak-caranya-di-sini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794007789/bsu-2022-cair-agustus-cek-dan-login-di-kemnakergoid-simak-caranya-di-sini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794007789/bsu-2022-cair-agustus-cek-dan-login-di-kemnakergoid-simak-caranya-di-sini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794007789/bsu-2022-cair-agustus-cek-dan-login-di-kemnakergoid-simak-caranya-di-sini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794007789/bsu-2022-cair-agustus-cek-dan-login-di-kemnakergoid-simak-caranya-di-sini
http://marwahkepri.com/2022/07/29/setujui-sistem-ri-pengiriman-tki-akan-di-mulai-lagi-1-agustus-2022
http://marwahkepri.com/2022/07/29/setujui-sistem-ri-pengiriman-tki-akan-di-mulai-lagi-1-agustus-2022
http://marwahkepri.com/2022/07/29/setujui-sistem-ri-pengiriman-tki-akan-di-mulai-lagi-1-agustus-2022
http://marwahkepri.com/2022/07/29/setujui-sistem-ri-pengiriman-tki-akan-di-mulai-lagi-1-agustus-2022
http://www.suara.com/news/2022/07/29/112801/miris-tergiur-tawaran-kerja-di-kamboja-53-wni-jadi-korban-perusahaan-investasi-palsu
http://www.suara.com/news/2022/07/29/112801/miris-tergiur-tawaran-kerja-di-kamboja-53-wni-jadi-korban-perusahaan-investasi-palsu
http://www.suara.com/news/2022/07/29/112801/miris-tergiur-tawaran-kerja-di-kamboja-53-wni-jadi-korban-perusahaan-investasi-palsu
http://www.suara.com/news/2022/07/29/112801/miris-tergiur-tawaran-kerja-di-kamboja-53-wni-jadi-korban-perusahaan-investasi-palsu
http://www.suara.com/news/2022/07/29/112801/miris-tergiur-tawaran-kerja-di-kamboja-53-wni-jadi-korban-perusahaan-investasi-palsu
http://www.suara.com/news/2022/07/29/112801/miris-tergiur-tawaran-kerja-di-kamboja-53-wni-jadi-korban-perusahaan-investasi-palsu
http://economy.okezone.com/read/2022/07/29/320/2638371/ri-bakal-kirim-tki-lagi-ke-malaysia-mulai-1-agustus-2022
http://economy.okezone.com/read/2022/07/29/320/2638371/ri-bakal-kirim-tki-lagi-ke-malaysia-mulai-1-agustus-2022
http://economy.okezone.com/read/2022/07/29/320/2638371/ri-bakal-kirim-tki-lagi-ke-malaysia-mulai-1-agustus-2022
http://economy.okezone.com/read/2022/07/29/320/2638371/ri-bakal-kirim-tki-lagi-ke-malaysia-mulai-1-agustus-2022
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adalah karena Malaysia mau melaksanakan MoU. 

"Penghentian itu kan karena mereka tidak 

menghormati dan melaksanakan MoU. Sekarang 

mereka sudah mau," ujarnya dikutip dari BBC, Jumat 

(29/7/2022). Diketahui, pembekuan diterapkan 13 

Juli lalu setelah Malaysia disebut melanggar MoU 

yang ditandatangani kedua negara pada 1 April lalu di 

Jakarta dan disaksikan Presiden Joko Widodo dan 

Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob. 

Adapun dalam nota kesepahaman itu dimaksudkan 

untuk memperbaiki berbagai pelanggaran yang 

dihadapi para pekerja rumah tangga Indonesia di 

Malaysia termasuk kerja dengan jam panjang, tidak 

digaji dan pengurangan gaji sampai penyiksaan fisik 

dan mental. 

18. 29 July 

2022 

Indonesia Cabut 

Larangan TKI ke 

Malaysia 

Neutral Viva News Indonesia telah mencabut pembatasan masuknya 

tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia, kata 

Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia, Datuk Seri 

M. Saravanan. Pembatasan akan dicabut mulai Senin, 

1 Agustus 2022 dan pemberi kerja yang ingin 

mempekerjakan pekerja Indonesia dapat mulai 

merekrut sejak hari pencabutan itu. Indonesia kata 

Saravanan juga telah sepakat untuk 

mengintegrasikan sistem yang ada antara 

Departemen Imigrasi Malaysia dan kedutaan 

besarnya di Kuala Lumpur untuk perekrutan pekerja 

rumah tangga Indonesia (PDI). Melansir dari The Star, 

Jumat, 29 Juli 2022, dia mengatakan, integrasi sistem 

ini akan menjadi saluran tunggal bagi rekrutmen dan 

masuknya PDI ke Malaysia sebagaimana disepakati 

dalam Memorandum of Understanding (MOU) 

sebelumnya. 

19. 29 July 

2022 

PT Pupuk 

Iskandar Muda 

Terima 

Penghargaan 

Zero Accident 

Positive Harian Rakyat 

Aceh 

PT Pupuk Iskandar Muda raih penghargaan sertifikat 

zero accident (SZA) tahun 2022. Penyerahan 

penghargaan diterima langsung oleh Plt VP K3LH PT 

Pupuk Iskandar Muda Zulfikar yang diberikan atas 

prestasi dalam melaksanakan Program Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja(K3). Penyerahan berlangsung 

pada acara anugerah penghargaan keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) Provinsi Aceh di Hotel Parkside, 

Takengon, Rabu, 27 Juli 2022. Staf Ahli Gubernur, 

Iskandar Syukri didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja 

dan Mobilitas Penduduk, Akmil Husein, mewakili Pj 

Gubernur Aceh memberikan penghargaan kepada 

http://www.viva.co.id/berita/dunia/1503326-indonesia-cabut-larangan-tki-ke-malaysia
http://www.viva.co.id/berita/dunia/1503326-indonesia-cabut-larangan-tki-ke-malaysia
http://www.viva.co.id/berita/dunia/1503326-indonesia-cabut-larangan-tki-ke-malaysia
http://harianrakyataceh.com/2022/07/29/pt-pupuk-iskandar-muda-terima-penghargaan-zero-accident
http://harianrakyataceh.com/2022/07/29/pt-pupuk-iskandar-muda-terima-penghargaan-zero-accident
http://harianrakyataceh.com/2022/07/29/pt-pupuk-iskandar-muda-terima-penghargaan-zero-accident
http://harianrakyataceh.com/2022/07/29/pt-pupuk-iskandar-muda-terima-penghargaan-zero-accident
http://harianrakyataceh.com/2022/07/29/pt-pupuk-iskandar-muda-terima-penghargaan-zero-accident
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perusahaan di wiliyah kerja Provinsi Aceh, penerima 

penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

dari Menteri Tenaga Kerja. 

20. 29 July 

2022 

PIM Terima 

Penghargaan 

Zero Accident 

Positive Aceh Image Pupuk Iskandar Muda (PIM) Raih penghargaan 

Sertifikat Zero Accident Tahun 2022 pada acara 

Anugerah Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) Provinsi Aceh Tahun 2022 di Hotel Parkside 

Takengon, Rabu 27 Juli 2022. "Karena K3 merupakan 

investasi dan untuk menjaga keberlangsungan usaha 

serta mencapai produktivitas di perusahaan sehingga 

mencapai kerja selamat 10.242.784 jam kerja tanpa 

kecelakaan kerja (Zero Accident) terhitung mulai 

tanggal 1 Oktober 2018 s.d 30 September 2021," ujar 

Zulfikar. 

21. 29 July 

2022 

Pekerja Resign 

Berhak Uang 

Pisah dan 

Penggantian Hak, 

Ini Kata 

Kemnaker 

Neutral Kompas Pekerja atau buruh yang mengundurkan diri atau 

berhenti bekerja berhak mendapatkan uang pisah 

dan penggantian hak. Sekretaris Jenderal 

Kementerian Kemnaker Anwar Sanusi membenarkan, 

setiap pekerja atau buruh yang mengundurkan diri 

dari tempatnya bekerja berhak mendapatkan uang 

pisah dan uang penggantian hak. Pekerja atau buruh 

yang mengundurkan diri atau berhenti bekerja 

berhak mendapatkan uang pisah dan penggantian 

hak. Sekretaris Jenderal Kementerian Kemnaker 

Anwar Sanusi membenarkan, setiap pekerja atau 

buruh yang mengundurkan diri dari tempatnya 

bekerja berhak mendapatkan uang pisah dan uang 

penggantian hak. 

22. 29 July 

2022 

BSU 2022 Segera 

Cair? Menaker 

Ida Fauziyah Beri 

Kode Pencairan 

BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 

Neutral Ayo Bandung Simak pernyataan Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah yang bisa menjadi kode 

terkait jadwal pencairan BSU 2022 Rp1 juta. Bagi 

para pekerja dan buruh simak penjelasan Menaker 

Ida Fauziyah di bawah ini yang menjadi kode jadwal 

pencairan bantuan subsidi upah 2022. BSU 2022 atau 

bantuan subsidi upah BPJS Ketenagakerjaan akan 

segera cair?. Jadwal pencairan BSU 2022 kerap kali 

dipertanyakan oleh calon penerima bantuan melalui 

Instagram resmi Kemnaker. 

23. 29 July 

2022 

RI-Malaysia 

Teken Joint 

Statement 

Pelaksanaan MoU 

Penempatan dan 

Neutral Pewartasatu.

com 

Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani 

Joint Statement terkait implementasi 

penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang 

Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia Sektor Domestik di Malaysia. 

http://www.acehimage.com/pim-terima-penghargaan-zero-accident/index.html
http://www.acehimage.com/pim-terima-penghargaan-zero-accident/index.html
http://www.acehimage.com/pim-terima-penghargaan-zero-accident/index.html
http://www.kompas.com/tren/read/2022/07/29/130000165/pekerja-resign-berhak-uang-pisah-dan-penggantian-hak-ini-kata-kemnaker
http://www.kompas.com/tren/read/2022/07/29/130000165/pekerja-resign-berhak-uang-pisah-dan-penggantian-hak-ini-kata-kemnaker
http://www.kompas.com/tren/read/2022/07/29/130000165/pekerja-resign-berhak-uang-pisah-dan-penggantian-hak-ini-kata-kemnaker
http://www.kompas.com/tren/read/2022/07/29/130000165/pekerja-resign-berhak-uang-pisah-dan-penggantian-hak-ini-kata-kemnaker
http://www.kompas.com/tren/read/2022/07/29/130000165/pekerja-resign-berhak-uang-pisah-dan-penggantian-hak-ini-kata-kemnaker
http://www.kompas.com/tren/read/2022/07/29/130000165/pekerja-resign-berhak-uang-pisah-dan-penggantian-hak-ini-kata-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794008778/bsu-2022-segera-cair-menaker-ida-fauziyah-beri-kode-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794008778/bsu-2022-segera-cair-menaker-ida-fauziyah-beri-kode-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794008778/bsu-2022-segera-cair-menaker-ida-fauziyah-beri-kode-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794008778/bsu-2022-segera-cair-menaker-ida-fauziyah-beri-kode-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794008778/bsu-2022-segera-cair-menaker-ida-fauziyah-beri-kode-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794008778/bsu-2022-segera-cair-menaker-ida-fauziyah-beri-kode-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://pewartasatu.com/ri-malaysia-teken-joint-statement-pelaksanaan-mou-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-sektor-domestik
http://pewartasatu.com/ri-malaysia-teken-joint-statement-pelaksanaan-mou-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-sektor-domestik
http://pewartasatu.com/ri-malaysia-teken-joint-statement-pelaksanaan-mou-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-sektor-domestik
http://pewartasatu.com/ri-malaysia-teken-joint-statement-pelaksanaan-mou-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-sektor-domestik
http://pewartasatu.com/ri-malaysia-teken-joint-statement-pelaksanaan-mou-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-sektor-domestik
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Pelindungan 

Pekerja Migran 

Sektor Domestik 

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri 

Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah dan Menteri 

Sumber Manusia Malaysia, Dato' Sri M. Saravanan 

Murugan, di Jakarta, Kamis (28/7/2022) pasca-

pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1. 

24. 29 July 

2022 

Polimdo Masuk 

Jajaran 5 

Politeknik 

Percontohan 

Untuk Membuka 

Program D4 

Energi 

Terbarukan 

Positive Media 

Manado 

Sebuah hal membanggakan didapatkan oleh 

Politeknik Negeri Manado (Polimdo), dimana Kampus 

yang berbasis di wilayah Kairagi ini dipercayakan 

menjadi salah satu dari 5 Politeknik percontohan di 

Indonesia oleh pihak Kementerian Energi dan Sumber 

Daya Mineral (ESDM). Kuliah perdana program 

diploma spesialisasi tersebut akan dimulai pada 

bulan September 2022 di 5 politeknik tersebut. 

Tujuan utama dari proyek RESD adalah menciptakan 

tenaga kerja yang kompeten di bidang perencanaan, 

desain, pembangunan dan pemasangan, inspeksi dan 

commissioning, supervisi, pengoperasian dan 

pemeliharaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), 

pembangkit listrik hybrid surya diesel, dan 

pembangkit listrik tenaga air (PLTA) melalui: (1) 

penciptaan program D4 spesialisasi energi 

terbarukan satu tahun (semester 7 dan 8) di 5 

politeknik percontohan di Indonesia; 2) peluncuran 

program diklat energi terbarukan di 5 lembaga 

pelatihan kerja; dan 3) penguatan pertukaran 

informasi dan komunikasi di sektor energi 

terbarukan. 

25. 29 July 

2022 

BSU 2022 Segera 

Cair? Simak 

Pernyataan 

Resmi Kemnaker 

Soal Pencairan 

BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 

Positive Ayo 

Semarang 

Sampai saat ini banyak pekerja yang menanyakan 

kapan BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan atau BLT 

subsidi gaji akan cair. Seperti yang sudah diketahui, 

sebelumnya pemerintah melalui kementerian 

ketenagakerjaan menginformasikan jika BSU 2022 

akan kembali disalurkan demi mendorong pemulihan 

ekonomi. Kemnaker menginformasikan terkait 

penyaluran dana BSU 2022 melalui akun Instagram 

@kemanker.go.id pada 1 Mei 2022 lalu yang 

bertepatan dengan Hari buruh Nasional. Lalu kapan 

BSU 2022 akan disalurkan kepada penerima?. 

26. 29 July 

2022 

RI-Malaysia 

Teken Joint 

Statement 

Penempatan dan 

Perlindungan 

Positive Investor Daily - Pemerintah Indonesia dan Malaysia 

menandatangani Joint Statement terkait 

implementasi penandatanganan nota kesepahaman 

(MoU) tentang Penempatan dan Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di 

Malaysia. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri 

http://pewartasatu.com/ri-malaysia-teken-joint-statement-pelaksanaan-mou-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-sektor-domestik
http://pewartasatu.com/ri-malaysia-teken-joint-statement-pelaksanaan-mou-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-sektor-domestik
http://pewartasatu.com/ri-malaysia-teken-joint-statement-pelaksanaan-mou-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-sektor-domestik
http://mediamanado.com/polimdo-masuk-jajaran-5-politeknik-percontohan-untuk-membuka-program-d4-energi-terbarukan
http://mediamanado.com/polimdo-masuk-jajaran-5-politeknik-percontohan-untuk-membuka-program-d4-energi-terbarukan
http://mediamanado.com/polimdo-masuk-jajaran-5-politeknik-percontohan-untuk-membuka-program-d4-energi-terbarukan
http://mediamanado.com/polimdo-masuk-jajaran-5-politeknik-percontohan-untuk-membuka-program-d4-energi-terbarukan
http://mediamanado.com/polimdo-masuk-jajaran-5-politeknik-percontohan-untuk-membuka-program-d4-energi-terbarukan
http://mediamanado.com/polimdo-masuk-jajaran-5-politeknik-percontohan-untuk-membuka-program-d4-energi-terbarukan
http://mediamanado.com/polimdo-masuk-jajaran-5-politeknik-percontohan-untuk-membuka-program-d4-energi-terbarukan
http://mediamanado.com/polimdo-masuk-jajaran-5-politeknik-percontohan-untuk-membuka-program-d4-energi-terbarukan
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774009192/bsu-2022-segera-cair-simak-pernyataan-resmi-kemnaker-soal-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774009192/bsu-2022-segera-cair-simak-pernyataan-resmi-kemnaker-soal-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774009192/bsu-2022-segera-cair-simak-pernyataan-resmi-kemnaker-soal-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774009192/bsu-2022-segera-cair-simak-pernyataan-resmi-kemnaker-soal-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774009192/bsu-2022-segera-cair-simak-pernyataan-resmi-kemnaker-soal-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774009192/bsu-2022-segera-cair-simak-pernyataan-resmi-kemnaker-soal-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774009192/bsu-2022-segera-cair-simak-pernyataan-resmi-kemnaker-soal-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://investor.id/business/301280/rimalaysia-teken-joint-statement-penempatan-dan-perlindungan-pekerja-migran-sektor-domestik
http://investor.id/business/301280/rimalaysia-teken-joint-statement-penempatan-dan-perlindungan-pekerja-migran-sektor-domestik
http://investor.id/business/301280/rimalaysia-teken-joint-statement-penempatan-dan-perlindungan-pekerja-migran-sektor-domestik
http://investor.id/business/301280/rimalaysia-teken-joint-statement-penempatan-dan-perlindungan-pekerja-migran-sektor-domestik
http://investor.id/business/301280/rimalaysia-teken-joint-statement-penempatan-dan-perlindungan-pekerja-migran-sektor-domestik
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Pekerja Migran 

Sektor Domestik 

Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah dan Menteri 

Sumber Manusia Malaysia, Dato' Sri M. Saravanan 

Murugan, di Jakarta, Kamis (28/7/2022) pasca-

pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1. 

"Indonesia dan Malaysia sepakat dan menegaskan 

kembali bahwa OCS akan menjadi satu-satunya 

mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di 

Malaysia dengan mengintegrasikan sistem online 

yang ada, yang dikelola oleh Perwakilan Indonesia di 

Malaysia dan sistem online yang dikelola oleh 

Departemen Imigrasi Malaysia. 

27. 29 July 

2022 

Kolaborasi 

Kemnaker dan 

ANRI Tingkatkan 

Produktivitas 

Kerja 

Positive Pewartasatu.

com 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dan Kepala 

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam 

Gunarto menandatangani Nota Kesepahaman 

Bersama atau Memorandum of Understanding 

(MoU) bidang kearsipan, di Jakarta, Kamis 

(28/7/2022). Ida Fauziyah mengungkapkan, sejak 

dicanangkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip 

(GNSTA) Tahun 2019, kualitas penyelenggaraan 

kearsipan di Kemnaker semakin baik dari aspek 

penilaian hasil pengawasan oleh ANRI maupun 

pengawasan kearsipan internal Kemnaker. Terkait 

warisan/memori kolektif bangsa bidang 

ketenagakerjaan, sejak tahun 2019 hingga sekarang, 

secara berturut-turut Kemnaker telah menyerahkan 

arsip statis kepada ANRI. "Salah satunya adalah arsip 

mengenai hari ulang tahun Kemnaker yang jatuh 

pada tanggal 25 Juli, yang telah diserahkan kepada 

ANRI pada tahun 2021," katanya. 

28. 29 July 

2022 

RI Buka Kembali 

Pengiriman PMI 

ke Malaysia, 

Mulai 1 Agustus 

2022 

Neutral Radar 

Banyumas 

SEPAKAT : Menaker RI Ida Fauziyah (kanan) dan 

Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M. 

Saravanan Murugan (kedua kiri) menandatangani 

Joint Statement terkait implementasi 

penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang 

Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia Sektor Domestik di Malaysia pada Kamis 

(28/7/2022) pasca-pertemuan Joint Working Group 

(JWG) ke-1.- Pemerintah Indonesia membuka 

kembali penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) 

untuk semua sektor ke Malaysia mulai 1 Agustus 

2022, ujar Duta Besar Republik Indonesia untuk 

Malaysia Hermono. "Kamis pagi, Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah dan 

Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M. 

http://investor.id/business/301280/rimalaysia-teken-joint-statement-penempatan-dan-perlindungan-pekerja-migran-sektor-domestik
http://investor.id/business/301280/rimalaysia-teken-joint-statement-penempatan-dan-perlindungan-pekerja-migran-sektor-domestik
http://pewartasatu.com/kolaborasi-kemnaker-dan-anri-tingkatkan-produktivitas-kerja-2
http://pewartasatu.com/kolaborasi-kemnaker-dan-anri-tingkatkan-produktivitas-kerja-2
http://pewartasatu.com/kolaborasi-kemnaker-dan-anri-tingkatkan-produktivitas-kerja-2
http://pewartasatu.com/kolaborasi-kemnaker-dan-anri-tingkatkan-produktivitas-kerja-2
http://pewartasatu.com/kolaborasi-kemnaker-dan-anri-tingkatkan-produktivitas-kerja-2
http://radarbanyumas.co.id/ri-buka-kembali-pengiriman-pmi-ke-malaysia-mulai-1-agustus-2022
http://radarbanyumas.co.id/ri-buka-kembali-pengiriman-pmi-ke-malaysia-mulai-1-agustus-2022
http://radarbanyumas.co.id/ri-buka-kembali-pengiriman-pmi-ke-malaysia-mulai-1-agustus-2022
http://radarbanyumas.co.id/ri-buka-kembali-pengiriman-pmi-ke-malaysia-mulai-1-agustus-2022
http://radarbanyumas.co.id/ri-buka-kembali-pengiriman-pmi-ke-malaysia-mulai-1-agustus-2022
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Saravanan menandatangani pernyataan bersama 

terkait implementasi penandatanganan nota 

kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor 

Domestik di Malaysia," ujar Dubes Hermono, Kamis 

(28/7). 

29. 29 July 

2022 

Penuhi 6 Syarat 

Ini Pasti BSU 2022 

Rp1 juta Cair, Cek 

di Kemnaker atau 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

Neutral Ayo 

Semarang 

BSU 2022 atau BLT subsidi gaji merupakan program 

dana bantuan dari pemerinta untuk membantu 

pekerja atau buruh yang terkena dampak covid 19. 

Penyaluran dana BSU 2022 akan diberikan kepada 

pekerja atau buruh sebesar Rp500 ribu untuk dua 

bulan dan akan disalurkan secara langsung Rp1 juta. 

Melalui program bantuan BSU 2022 pemerintah 

menyalurkan dana kepada 8,8 juta pekerja atau 

buruh yang memiliki penghasilan dibawah 3,5 juta 

per bulan. 3. Tercatat masih aktif sebagai anggota 

BPJS Ketenagakerjaan. 

30. 29 July 

2022 

RI dan Singapura 

Jajaki Kerja Sama 

Ketenagakerjaan 

Positive Ihram.co.id Pemerintah Indonesia dan Singapura terus 

memperkuat kerja sama di bidang ketenagakerjaan. 

Ketiga, pengembangan kapasitas dan pertukaran 

pelatihan antara Kementerian Ketenagakerjaan RI 

dan Kementerian Tenaga Kerja Singapura. Hal 

tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, usai 

melakukan pertemuan Manpower Working Group 

(MWG) under The Singapore-Indonesia Six Bilateral 

Economic Working Groups, di Singapura beberapa 

hari lalu. 

31. 29 July 

2022 

Indonesia-

Malaysia Lakukan 

MoU 

Penempatan dan 

Perlindungan PMI 

Positive Dialeksis Pemerintah Indonesia dan Malaysia lakukan MoU 

terkait implementasi Penempatan dan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia ( PMI ) Sektor Domestik di 

Malaysia. MoU itu ditandatangani oleh langsung oleh 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dan Menteri 

Sumber Manusia Malaysia, Dato' Sri M. Saravanan 

Murugan pasca-pertemuan Joint Working Group 

(JWG) ke-1. Ia menegaskan, bahwa Indonesia dan 

Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa 

OCS akan menjadi satu-satunya mekanisme 

perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia. 

"Dengan mengintegrasikan sistem online yang ada, 

yang dikelola oleh perwakilan Indonesia di Malaysia 

dan sistem online yang dikelola oleh Departemen 

Imigrasi Malaysia," sebutnya.. 

http://www.ayosemarang.com/semarang-raya/pr-774009432/penuhi-6-syarat-ini-pasti-bsu-2022-rp1-juta-cair-cek-di-kemnaker-atau-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayosemarang.com/semarang-raya/pr-774009432/penuhi-6-syarat-ini-pasti-bsu-2022-rp1-juta-cair-cek-di-kemnaker-atau-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayosemarang.com/semarang-raya/pr-774009432/penuhi-6-syarat-ini-pasti-bsu-2022-rp1-juta-cair-cek-di-kemnaker-atau-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayosemarang.com/semarang-raya/pr-774009432/penuhi-6-syarat-ini-pasti-bsu-2022-rp1-juta-cair-cek-di-kemnaker-atau-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayosemarang.com/semarang-raya/pr-774009432/penuhi-6-syarat-ini-pasti-bsu-2022-rp1-juta-cair-cek-di-kemnaker-atau-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayosemarang.com/semarang-raya/pr-774009432/penuhi-6-syarat-ini-pasti-bsu-2022-rp1-juta-cair-cek-di-kemnaker-atau-bpjs-ketenagakerjaan
http://ihram.republika.co.id/berita/rfrrg1430/ri-dan-singapura-jajaki-kerja-sama-ketenagakerjaan
http://ihram.republika.co.id/berita/rfrrg1430/ri-dan-singapura-jajaki-kerja-sama-ketenagakerjaan
http://ihram.republika.co.id/berita/rfrrg1430/ri-dan-singapura-jajaki-kerja-sama-ketenagakerjaan
http://dialeksis.com/nasional/indonesia-malaysia-lakukan-mou-penempatan-dan-perlindungan-pmi
http://dialeksis.com/nasional/indonesia-malaysia-lakukan-mou-penempatan-dan-perlindungan-pmi
http://dialeksis.com/nasional/indonesia-malaysia-lakukan-mou-penempatan-dan-perlindungan-pmi
http://dialeksis.com/nasional/indonesia-malaysia-lakukan-mou-penempatan-dan-perlindungan-pmi
http://dialeksis.com/nasional/indonesia-malaysia-lakukan-mou-penempatan-dan-perlindungan-pmi
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32. 29 July 

2022 

Apa Benar BSU 

2022 Rp1 Juta 

Cair Lewat 

Dompet Digital? 

Ini Penjelasan 

Menaker Ida 

Fauziyah 

Neutral Ayo 

Semarang 

Dana BSU 2022 atau BLT subsidi gaji yang dijanjikan 

akan disalurkan pada bulan April hingga saat ini 

masih belum ada titik terang. Ini membuat calon 

penerima terutama pekerja atau buruh harus 

menunggu lagi pencairan dana BSU 2022. Untuk bisa 

mendapatkan dana BSU 2022 para calon penerima 

harus sudah memenuhi syarat yang diberikan 

pemerintah melalui kemnaker. Faktanya penyaluran 

dana bantuan subsidi upah atau BSU 2022 tidak bisa 

dicairkan melalui dompet digital. 

33. 29 July 

2022 

Kemnaker Catat 

Serangan Siber 

Berdasarkan 

BSSN 

Positive Priangantimu

r 

Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara 

(BSSN), terdapat 1,638 milyar serangan siber periode 

Januari sampai dengan Desember 2021, meningkat 

sebesar 230,6 persen dari tahun 2020 yang hanya 

sebesar 495,3 juta serangan siber. Ditengah pesatnya 

kemajuan teknologi dan meningkatnya pengguna 

media sosial. Resiko ancaman akan semakin besar 

bagi para pengguna internet. Hal tersebut 

dibenarkan Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah 

menyebut, dengan meningkatnya pengguna internet, 

mengindikasikan bahwa kapabilitas masyarakat 

dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi 

juga mengalami peningkatan. 

34. 29 July 

2022 

Nihil Kecelakaan 

Kerja, PT Socfindo 

Seunagan 

Kembali Raih 

Penghargaan 

Positive Harian Rakyat 

Aceh 

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Nomor PER-01/MEN/I/2007, diberikan 

Penghargaan Kecelakaan Nihil (zero accident award) 

kepada PT Socfindo Seunagan atas prestasinya dalam 

melaksanakan program keselamatan dan kesehatan 

kerja (K3) sehingga mencapai 6.136.982 jam kerja 

orang tanpa kecelakaan kerja, terhitung sejak tanggal 

01 Januari 2018-30 Oktober 2021. Lebih 6 juta jam 

kerja orang nihil kecelakaan kerja, PT Socfindo 

perkebunan Seunagan tiga tahun berturut-turut raih 

anugerah penghargaan dari Kementerian Tenaga 

Kerja RI. Pengurus PT Socfindo Seunagan, Wandi 

Cahyadi melalui awak media menyampaikan, rasa 

terima kasihnya kepada semua pihak, baik 

pemerintah pusat maupun Pemerintah Aceh 

terkhusus Pemkab Nagan Raya atas support dan 

arahannya melalui instansi terkait. "Alhamdulillah 

kami (PT Socfindo Seunagan) berkat kerja keras bisa 

melakukan yang terbaik, ucapan terima kasih saya 

juga terutama kepada direksi yang selalu 

memberikan arahan kepada kami, tak luput saya 

http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774009552/apa-benar-bsu-2022-rp1-juta-cair-lewat-dompet-digital-ini-penjelasan-menaker-ida-fauziyah
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774009552/apa-benar-bsu-2022-rp1-juta-cair-lewat-dompet-digital-ini-penjelasan-menaker-ida-fauziyah
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774009552/apa-benar-bsu-2022-rp1-juta-cair-lewat-dompet-digital-ini-penjelasan-menaker-ida-fauziyah
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774009552/apa-benar-bsu-2022-rp1-juta-cair-lewat-dompet-digital-ini-penjelasan-menaker-ida-fauziyah
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774009552/apa-benar-bsu-2022-rp1-juta-cair-lewat-dompet-digital-ini-penjelasan-menaker-ida-fauziyah
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774009552/apa-benar-bsu-2022-rp1-juta-cair-lewat-dompet-digital-ini-penjelasan-menaker-ida-fauziyah
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774009552/apa-benar-bsu-2022-rp1-juta-cair-lewat-dompet-digital-ini-penjelasan-menaker-ida-fauziyah
http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1225134546/kemnaker-catat-serangan-siber-berdasarkan-bssn
http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1225134546/kemnaker-catat-serangan-siber-berdasarkan-bssn
http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1225134546/kemnaker-catat-serangan-siber-berdasarkan-bssn
http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1225134546/kemnaker-catat-serangan-siber-berdasarkan-bssn
http://harianrakyataceh.com/2022/07/29/nihil-kecelakaan-kerja-pt-socfindo-seunagan-kembali-raih-penghargaan-2
http://harianrakyataceh.com/2022/07/29/nihil-kecelakaan-kerja-pt-socfindo-seunagan-kembali-raih-penghargaan-2
http://harianrakyataceh.com/2022/07/29/nihil-kecelakaan-kerja-pt-socfindo-seunagan-kembali-raih-penghargaan-2
http://harianrakyataceh.com/2022/07/29/nihil-kecelakaan-kerja-pt-socfindo-seunagan-kembali-raih-penghargaan-2
http://harianrakyataceh.com/2022/07/29/nihil-kecelakaan-kerja-pt-socfindo-seunagan-kembali-raih-penghargaan-2
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sampaikan terima kasih atas kerjasama semua pihak 

terutama karyawan PT Socfindo Seunagan," ungkap 

Wandi Cahyadi. 

35. 29 July 

2022 

Manfaatkan 

Saldomu! 

Pembelian 

Pelatihan Kartu 

Prakerja 

Gelombang 34 

Berakhir Malam 

Ini, Jangan 

Sampai Hangus 

Positive Zona Banten Pihak Kartu Prakerja telah mengumumkan hal 

tersebut melalui Instagram resmi @prakerja.go.id. 

"29 Juli 2022 pukul 23.59 adalah BATAS AKHIR 

pembelian pelatihan pertama untuk kamu penerima 

Gelombang 34. Jumat, 29 Juli 2022 pukul 23.59 WIB 

adalah batas akhir penggunaan saldo untuk 

pembelian pelatihan Kartu Prakerja gelombang 34. 

Jangan sampai tidak membeli pelatihan agar akunmu 

tidak terblokir sehingga tidak bisa menikmati 

manfaat Kartu Prakerja," unggah Pihak Kartu Prakerja 

melalui Instagram, pada Kamis, 28 Juli 2022. 

Demikian informasi tentang batas akhir penggunaan 

saldo untuk membeli pelatihan Kartu Prakerja 

gelombang 34. 

36. 29 July 

2022 

Kemenaker : 

Pekerja yang 

Resign Dapat 

Uang Pisah, Ini 

Aturannya 

Negative Tribun Jogja Pekerja atau buruh yang mengundurkan diri atau 

berhenti bekerja dapat uang pisah dan uang 

penggantian hak tidak ya?. Dikutip dari Kompas.com, 

Sekretaris Jenderal Kementerian Kemenaker Anwar 

Sanusi menjelaskan setiap pekerja atau buruh yang 

mengundurkan diri dari tempatnya bekerja berhak 

mendapatkan uang pisah dan uang penggantian hak. 

Uang pisah adalah uang yang diberikan perusahaan 

dengan besaran yang berbeda-beda sesuai diatur 

dalam Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan 

(PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 

Perusahaan yang tidak memberikan uang pisah atau 

pergantian hak bahkan terancam saksi pidana. 

37. 29 July 

2022 

Kabar Gembira, 

Pekerja Swasta 

Akan Terima Lagi 

Bantuan Subsidi 

Upah 

Positive Barita Itah Pemerintah kembali memberikan Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) kepada para pekerja Indonesia 

terdampak Pandemi COVID-19 yang patuh terhadap 

kepesertaan Jamsostek. Direktur Utama 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo melalui 

pernyataan yang diterima di Palangka Raya, Minggu 

(1/8/2021), mengatakan penggunaan kembali data 

yang dikelola institusinya untuk BSU menunjukkan 

pentingnya data Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

(Jamsostek) valid. "Data kepesertaan BPJAMSOSTEK 

tersebut merupakan bank data pekerja terbesar di 

Indonesia," kata Anggoro. Pada tahun ini BSU 

http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235134854/manfaatkan-saldomu-pembelian-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-34-berakhir-malam-ini-jangan-sampai-hangus
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235134854/manfaatkan-saldomu-pembelian-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-34-berakhir-malam-ini-jangan-sampai-hangus
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235134854/manfaatkan-saldomu-pembelian-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-34-berakhir-malam-ini-jangan-sampai-hangus
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235134854/manfaatkan-saldomu-pembelian-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-34-berakhir-malam-ini-jangan-sampai-hangus
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235134854/manfaatkan-saldomu-pembelian-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-34-berakhir-malam-ini-jangan-sampai-hangus
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235134854/manfaatkan-saldomu-pembelian-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-34-berakhir-malam-ini-jangan-sampai-hangus
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235134854/manfaatkan-saldomu-pembelian-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-34-berakhir-malam-ini-jangan-sampai-hangus
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235134854/manfaatkan-saldomu-pembelian-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-34-berakhir-malam-ini-jangan-sampai-hangus
http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235134854/manfaatkan-saldomu-pembelian-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-34-berakhir-malam-ini-jangan-sampai-hangus
http://jogja.tribunnews.com/2022/07/29/kemenaker-pekerja-yang-resign-dapat-uang-pisah-ini-aturannya
http://jogja.tribunnews.com/2022/07/29/kemenaker-pekerja-yang-resign-dapat-uang-pisah-ini-aturannya
http://jogja.tribunnews.com/2022/07/29/kemenaker-pekerja-yang-resign-dapat-uang-pisah-ini-aturannya
http://jogja.tribunnews.com/2022/07/29/kemenaker-pekerja-yang-resign-dapat-uang-pisah-ini-aturannya
http://jogja.tribunnews.com/2022/07/29/kemenaker-pekerja-yang-resign-dapat-uang-pisah-ini-aturannya
http://baritaitah.co.id/berita-kabar-gembira--pekerja-swasta-akan-terima-lagi-bantuan-subsidi-upah--
http://baritaitah.co.id/berita-kabar-gembira--pekerja-swasta-akan-terima-lagi-bantuan-subsidi-upah--
http://baritaitah.co.id/berita-kabar-gembira--pekerja-swasta-akan-terima-lagi-bantuan-subsidi-upah--
http://baritaitah.co.id/berita-kabar-gembira--pekerja-swasta-akan-terima-lagi-bantuan-subsidi-upah--
http://baritaitah.co.id/berita-kabar-gembira--pekerja-swasta-akan-terima-lagi-bantuan-subsidi-upah--
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menyasar 8,7 juta pekerja yang terdampak pandemi 

COVID-19. 

38. 29 July 

2022 

3 Kode Terakhir 

Soal BSU BLT 

Subsidi Gaji via 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

2022 Rp1 Juta 

dari Kemnaker 

Neutral Ayo Surabaya Untuk memastikannyaa, pekerja calon penerima 

dana bisa simak pernyataan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) soal 3 kode terakhir 

terkait pencairan BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta. BSU BLT subsidi gaji 

via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta cair kapan? 

AYOSURABAYA.COM-- Bulan Juli menyisakan dua hari 

kedepan, namun bantuan subsidi upah BSU BLT 

subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta 

belum ada kabar pencairan. Sebagai informasi, BSU 

BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 

juta merupakan bantuan langsung tunai yang 

diberikan kepada pekerja atau dengan upah perbulan 

tidak lebih dari Rp3,5 juta. 

39. 29 July 

2022 

Wamenaker 

Dukung 

Penyerapan 

Tenaga Kerja 

Lokal lewat 

Realisasi Investasi 

di Morowali 

Utara - 

DetikFakta. com 

Setiap Detik, 

Selalu Ada Fakta 

Baru! 

Neutral Detikfakta.co

m 

Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi 

mendorong realisasi investasi di wilayahnya dapat 

berdampak langsung pada peningkatan 

kesejahetraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan 

saat penandatangan nota kesepahaman pemerintah 

Kabupaten Morowali Utara dan PT Gunbuster Nickel 

Industry (GNI) di Kantor Pusat Pasar Kerja 

Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta. "Realisasi 

investasi kami tahun lalu sangat tinggi mencapai 248 

persen dari target awal Rp4,8 triliun yaitu diangka 

Rp11 triliun, karena banyak industri pertambangan 

yang masuk ke Morowali Utara," kata Delis dalam 

keterangan yang diterima, Jumat (29/7/2022). Delis 

mengungkapkan tingginya nilai investasi telah 

mendorong pertumbuhan ekonomi Morowali Utara 

yang tumbuh diatas rata-rata nasional. 

40. 29 July 

2022 

Bupati Morowali 

Utara Dorong 

Investasi Guna 

Serap Tenaga 

Kerja Lokal 

Positive Liputan 6 Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi, 

berharap, realisasi investasi di wilayahnya dapat 

berdampak langsung pada peningkatan 

kesejahetraan masyarakat setempat. "Realisasi kami 

mencapai 248 persen dari target awal Rp4,8 triliun 

yaitu di angka Rp11 triliun, karena banyak industri 

pertambangan yang masuk ke Morowali Utara," 

terang Delis saat penandatangan nota kesepahaman 

pemerintah Kabupaten Morowali Utara dengan PT 

Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Kantor Pusat Pasar 

Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI Jakarta, 

seperti dikutip Jumat (29/7/2022). Delis merinci, 

http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784010133/3-kode-terakhir-soal-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-dari-kemnaker
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http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784010133/3-kode-terakhir-soal-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-dari-kemnaker
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784010133/3-kode-terakhir-soal-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-dari-kemnaker
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http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784010133/3-kode-terakhir-soal-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-dari-kemnaker
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784010133/3-kode-terakhir-soal-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-dari-kemnaker
http://detikfakta.com/bisnis/wamenaker-dukung-penyerapan-tenaga-kerja-lokal-lewat-realisasi-investasi-di-morowali-utara
http://detikfakta.com/bisnis/wamenaker-dukung-penyerapan-tenaga-kerja-lokal-lewat-realisasi-investasi-di-morowali-utara
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http://detikfakta.com/bisnis/wamenaker-dukung-penyerapan-tenaga-kerja-lokal-lewat-realisasi-investasi-di-morowali-utara
http://detikfakta.com/bisnis/wamenaker-dukung-penyerapan-tenaga-kerja-lokal-lewat-realisasi-investasi-di-morowali-utara
http://detikfakta.com/bisnis/wamenaker-dukung-penyerapan-tenaga-kerja-lokal-lewat-realisasi-investasi-di-morowali-utara
http://detikfakta.com/bisnis/wamenaker-dukung-penyerapan-tenaga-kerja-lokal-lewat-realisasi-investasi-di-morowali-utara
http://detikfakta.com/bisnis/wamenaker-dukung-penyerapan-tenaga-kerja-lokal-lewat-realisasi-investasi-di-morowali-utara
http://detikfakta.com/bisnis/wamenaker-dukung-penyerapan-tenaga-kerja-lokal-lewat-realisasi-investasi-di-morowali-utara
http://www.liputan6.com/news/read/5027564/bupati-morowali-utara-dorong-investasi-guna-serap-tenaga-kerja-lokal
http://www.liputan6.com/news/read/5027564/bupati-morowali-utara-dorong-investasi-guna-serap-tenaga-kerja-lokal
http://www.liputan6.com/news/read/5027564/bupati-morowali-utara-dorong-investasi-guna-serap-tenaga-kerja-lokal
http://www.liputan6.com/news/read/5027564/bupati-morowali-utara-dorong-investasi-guna-serap-tenaga-kerja-lokal
http://www.liputan6.com/news/read/5027564/bupati-morowali-utara-dorong-investasi-guna-serap-tenaga-kerja-lokal
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tingginya nilai investasi telah mendorong 

pertumbuhan ekonomi Morowali Utara yang tumbuh 

diatas rata-rata nasional. Menanggapi kerja sama ini, 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor 

yang turut hadir dalam acara turut mengapresiasi 

langkah Delis dan kabupaten Morowali Utara 

bersama PT Gunbuster Nickel Industry. 

41. 29 July 

2022 

Apakah Anak 

Magang 

Mendapatkan 

Gaji? Ini Kata 

Kemnaker 

Neutral Kompas Kemnaker menjelaskan, istilah yang tepat untuk 

peserta magang bukanlah gaji, melainkan uang saku. 

Kegiatan magang identik dengan kehidupan 

mahasiswa, karena magang menjadi salah satu syarat 

untuk bisa lulus kuliah. Beberapa tahun belakangan, 

banyak ditemukan lowongan untuk pekerja magang 

di berbagai bidang pekerjaan. Umumnya, kriteria 

utama yang dibutuhkan untuk posisi magang adalah 

berstatus pelajar aktif di kampus atau sekolah. 

42. 29 July 

2022 

Indonesia dan 

Singapura Jajaki 

Kerja Sama 

Ketenagakerjaan 

pada 4 Area 

Positive Kontan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, 

Anwar Sanusi mengungkapkan, Indonesia dan 

Singapura tengah menjajaki kerja sama 

ketenagakerjaan pada 4 area kolaborasi. Ketiga, 

kolaborasi tentang pengembangan kapasitas dan 

pertukaran pelatihan antara Kementerian Kemnaker 

RI dan Kementerian Tenaga Kerja Singapura 

(Collaboration On Capacity Building and Training 

Exchange between Ministry Of Manpower Of 

Republic Indonesia and Singapore Ministry Of 

Manpower). "Pemerintah Indonesia dan Singapura 

sepakat untuk memperkuat kolaborasi melalui kerja 

sama di antaranya pengembangan Tech Talent untuk 

mendukung pengembangan Sistem Informasi Pasar 

Kerja Indonesia, peningkatan kapasitas ASN 

Kemnaker di bidang digital, maupun pengembangan 

SDM Pelayanan Pasar Kerja, yang akan dibahas 

secara teknis oleh Pusat Pasar Kerja dan Pemerintah 

Singapura," kata Anwar dalam keterangan tertulis, 

Jumat (29/7). Selain itu, kerjasama tersebut juga 

diharapkan mampu memperkuat dan mengakselerasi 

capaian target kerja sama yang tengah dibangun oleh 

Indonesia dan Singapura dalam kerangka The 

Singapore-Indonesia Six Bilateral Economic Working 

Groups.. 

43. 29 July 

2022 

Tanpa Kecelakaan 

Hingga 

10.242.784 Jam 

Positive Theacehpost PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) Lhokseumawe meraih 

penghargaan 'Zero Accident Tahun 2022' dari 

Menteri Tenaga Kerja RI yang diserahkan oleh Pj 

http://www.kompas.com/edu/read/2022/07/29/160532771/apakah-anak-magang-mendapatkan-gaji-ini-kata-kemnaker
http://www.kompas.com/edu/read/2022/07/29/160532771/apakah-anak-magang-mendapatkan-gaji-ini-kata-kemnaker
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http://www.kompas.com/edu/read/2022/07/29/160532771/apakah-anak-magang-mendapatkan-gaji-ini-kata-kemnaker
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http://theacehpost.com/tanpa-kecelakaan-hingga-10-242-784-jam-kerja-pt-pim-raih-penghargaan
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http://theacehpost.com/tanpa-kecelakaan-hingga-10-242-784-jam-kerja-pt-pim-raih-penghargaan
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Kerja, PT PIM 

Raih Penghargaan 

The Aceh Post 

Gubernur Aceh diwakili Staf Ahli Gubernur 

didampingi Kadisnaker Mobduk Aceh di Hotel 

Parkside Takengon, Rabu, 27 Juli 2022. VP K3LH PT 

PIM, Zulfikar. Prestasi ini diraih setelah PT. PIM 

setelah perusahaan itu mencapai masa produksi 

hingga 10.242.784 jam kerja. Penghargaan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Menteri 

Tenaga Kerja tersebut diterima oleh Plt. 

44. 29 July 

2022 

BLK Lubuk 

Sikaping Buka 

Pelatihan 

Berbasis 

Kompetensi 

Kejuruan 

Neutral Sumbar Post Kegiatan Pelatihan Berbasisi Kompetensi Kejuruan 

Practical Office Advance yang dilaksanakan oleh Balai 

Latihan Kerja atau BLK Lubuk Sikaping dalam acara 

pembukaan yang diawali Oleh Laporan kegiatan yang 

disampaikan oleh Hariady. Dalam laporannya Hariadi 

menyampaikan bahwa seyogyanya BLK Lubuk 

Sikaping melaksanakan pelatihan pada Gelombang 

Ke 2 di tahun 2022 ini adalah Enam kejuruan yang 

dilaksanakan, namun dari Enam kejuruan tersebut 

baru satu kejuruan yang memenuhi syarat, yakni 

Pelatihan Komputer. Lebih jauh Hendra Kurniawan 

dalam sambutannya menysmpaikan, dizaman 

sekarang ini dalam persaingan Global sangat dituntut 

keahlian, karena apa pun jenis pekerjaan yang akan 

ditempuh atau dikerjakan semuanya Berbasis Skil 

dan itu akan fidapat melalui pelatihan pelatihan, 

seperti yang dilaksanakan oleh BLK Lubuk Sikaping 

sekarang ini. Terkai dengan Lima jurusan lagi BLK 

Lubuk Sikaping akan mengupayakan melengkapi 

persyaratannya, agar pelatihan yang dilaksanakan 

lengkap sebagaimana yang sudah sudah. 

45. 29 July 

2022 

Indonesia Akan 

Kembali Kirim 

PMI ke Malaysia, 

Anggota Komisi 

IX: Hak Pekerja 

Harus Dijamin 

Positive Tribun News Hal tersebut, demi merespon rencana Indonesia 

Kembali Kirim PMI ke Malaysia mulai 1 Agustus. 

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta 

pemerintah memastikan serta menjamin 

terpenuhinya hak-hak Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) di Malaysia. Saat ini pemerintah menyusun 

penempatan PMI melalui Sistem Penempatan Satu 

Kanal (SPSK) yang terintegrasi dengan Kementerian 

SDM Malaysia yang lebih menjamin dan melindungi 

hak-hak pekerja. Netty juga meminta pemerintah 

agar mengawasi penyaluran PMI, khususnya tujuan 

Malaysia. 

46. 29 July 

2022 

Minimalkan 

Ancaman Siber, 

Kemnaker 

Positive Solo Trust "Ketenagakerjaan-CSIRT akan berperan sebagai 

wadah koordinasi antarunit dan pemangku 

kepentingan di Kemnaker yang berkaitan dengan 

http://theacehpost.com/tanpa-kecelakaan-hingga-10-242-784-jam-kerja-pt-pim-raih-penghargaan
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Luncurkan 

Ketenagakerjaan-

CSIRT 

keamanan informasi," ucap Ida Fauziyah. Bambang 

Satrio Lelono menambahkan, pembentukan 

Ketenagakerjaan-CSIRT ini untuk menggalang 

kesiapan tim Kemnaker dalam berkoordinasi 

antarinstansi pemerintah. "Untuk itu, penguatan 

terhadap keamanan siber menjadi prioritas bagi 

sebuah negara, khususnya kementerian atau 

lembaga yang ada," kata Menaker ketika 

meluncurkan Ketenagakerjaan-Computer Security 

Incident Response Team (CSIRT) 2022, di Jakarta, 

Kamis (28/07/2022), dilansir dari laman resmi 

Kementerian Ketenagakerjaan RI, kemnaker.go.id. 

Ida Fauziyah menyatakan, dalam menanggulangi dan 

memulihkan insiden keamanan siber, Kemnaker 

perlu menyiapkan langkah-langkah komprehensif 

mulai dari antisipasi hingga mitigasi. Kepala Badan 

Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan 

Kemnaker, Bambang Satrio Lelono, mengemukakan 

keamanan informasi merupakan aspek penting perlu 

dibangun dengan baik. 

47. 29 July 

2022 

Jadwal Virtual Job 

Fair Maluku 

Utara: 28-30 Juli 

2022, Ada 50 

Perusahaan, 

Langsung Daftar 

Gratis! 

Positive Tribun News 

Ambon 

Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan 

Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah 

Kota Ternate menggelar Job Fair 2022 secara Virtual 

dan Hybrid yang digelar di Dhuafa Center tanggal 28-

30 Juli 2022. Hal ini terlihat dari unggahan akun 

Instagram @kemnaker, Virtual Job Fair diikuti oleh 50 

perusahaan dan 300 lowongan pekerjaan. Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Maluku 

Utara mengadakan Virtual Job Fair 2022. Mengutip 

laman ternatekota.go.id, Job Fair dibuka oleh 

Gubernur Maluku Utara yang diwakili oleh Staf Ahli 

Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Ir. 

48. 29 July 

2022 

UPT Disnaker 

Sumatra Utara 

Akui Perusahaan 

di Tapsel Semakin 

Baik Soal K3 

Positive Digtara Meski demikian, pihaknya yang mewilayahi 

Kabupaten Tapsel, Mandailing Natal, Padang Lawas 

Utara, Padang Lawas dan Kota Padangsidimpuan, 

terus mendorong agar perusahaan selalu melakukan 

evaluasi-evaluasi untuk lebih memaksimalkan 

penerapan K3 sehingga progres pembangunan dapat 

berjalan baik sesuai jadwal dan target yang telah 

disusun serta risiko kerja bisa dicegah. Kepala UPT 

Wilayah V Padangsidimpuan Dinas Tenaga Kerja 

Provinsi Sumatera Utara, Ali Sakban Pane, ST 

mengatakan, Implementasi Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) Perusahaan di Wilayah 

http://solotrust.com/read/46601/Minimalkan-Ancaman-Siber-Kemnaker-Luncurkan-Ketenagakerjaan-CSIRT
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http://ambon.tribunnews.com/2022/07/29/jadwal-virtual-job-fair-maluku-utara-28-30-juli-2022-ada-50-perusahaan-langsung-daftar-gratis
http://ambon.tribunnews.com/2022/07/29/jadwal-virtual-job-fair-maluku-utara-28-30-juli-2022-ada-50-perusahaan-langsung-daftar-gratis
http://ambon.tribunnews.com/2022/07/29/jadwal-virtual-job-fair-maluku-utara-28-30-juli-2022-ada-50-perusahaan-langsung-daftar-gratis
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Kabupaten Tapanuli Selatan. Hal tersebut dilihat dari 

beberapa indikator, seperti terbentuknya P2K3 di 

sejumlah perusahaan, adanya Ahli K3 di perusahaan, 

klinik, dokter perusahaan. Dan yang juga penting 

dengan melakukan simulasi tanggap darurat, simulasi 

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan 

lainnya. 

49. 29 July 

2022 

Kemnaker dan 

JICA Jajaki Kerja 

Sama Bahasa 

Jepang di Balai 

Latihan Kerja 

Positive Harianbhiraw

a.co.id 

Salah satunya yakni penjajakan kerja sama 

pengembangan kejuruan bahasa Jepang di BLK Unit 

Pelayanan Teknis Pusat (UPTP) Kemnaker. "Selain 

kerja sama yang telah diselenggarakan, saat ini Ditjen 

Binalavotas sedang melakukan penjajakan kerja sama 

kejuruan bahasa Jepang di BLK UPTP," kata Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, seusai menerima 

audiensi JICA Mission for Foreign Migrant Workers di 

Jakarta, Jumat (29/7/2022). Selain kejuruan bahasa 

Jepang, Ida Fauziyah mengatakan penjajakan kerja 

sama lainnya yakni Penerimaan junior expert di 

berbagai bidang untuk mendukung penyelenggaraan 

pelatihan vokasi di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BBPVP) dan Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BPVP); dan pengembangan tempat uji 

kompetensi bidang pariwisata bekerja sama dengan 

Japan Travel Agency; serta pengembangan program 

promosi penerimaan SDM Indonesia bidang teknisi 

otomotif oleh bengkel-bengkel di Jepang. "Kami 

berharap agar kerja sama yang telah terjalin dengan 

sangat baik khususnya antara JICA dengan Ditjen 

Binalavotas dapat terus berkembang, demi 

kepentingan Pemerintah Indonesia maupun 

Pemerintah Jepang," ujar Ida Fauziyah. 

50. 29 July 

2022 

Kemnaker dan 

JICA Jajaki Kerja 

Sama 

Penyelenggaraan 

Kejuruan Bahasa 

Jepang di BLK - 

DetikFakta. com 

Setiap Detik, 

Selalu Ada Fakta 

Baru! 

Neutral Detikfakta.co

m 

Jpnn.com, JAKARTA- Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) dan Japan International Cooperation 

Agency (JICA) menjajaki kerja sama pengembangan 

kejuruan bahasa Jepang di balai latihan kerja (BLK). 

"Selain kerja sama yang telah diselenggarakan, saat 

ini Ditjen Binalavotas sedang melakukan penjajakan 

kerja sama kejuruan bahasa Jepang di BLK UPTP," 

kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah seusai 

menerima audiensi JICA Mission for Foreign Migrant 

Workers, Jumat (29/7). Kemudian pengembangan 

tempat uji kompetensi bidang pariwisata bekerja 

sama dengan Japan Travel Agency, serta 

pengembangan program promosi penerimaan SDM 

http://www.harianbhirawa.co.id/kemnaker-dan-jica-jajaki-kerja-sama-bahasa-jepang-di-balai-latihan-kerja
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Indonesia bidang teknisi otomotif oleh bengkel-

bengkel di Jepang. "Kami berharap agar kerja sama 

yang telah terjalin dengan sangat baik khususnya 

antara JICA dengan Ditjen Binalavotas dapat terus 

berkembang demi kepentingan pemerintah 

Indonesia maupun Jepang," ujar Ida Fauziyah. 

51. 29 July 

2022 

Tidak Semua 

Pekerja Dapat 

BLT Subsidi Gaji 

Rp1 Juta, Begini 

Cara Ceknya 

Positive Okezone Calon penerima BLT Subsidi Gaji akan mendapat 

pemberitahuan telah terdaftar sebagai calon 

penerima BSU. Ternyata tidak semua pekerja bisa 

mendapatkan BLT subsidi gaji sebesar Rp1 juta. 

Pekerja akan mendapatkan notifikasi apabila telah 

terdaftar sebagai calon penerima Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) sesuai dengan tahapan penyerahan data 

calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan 

kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Pekerja akan 

mendapatkan notifikasi tidak terdaftar sebagai calon 

penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), apabila tidak 

memenuhi persyaratan sebagai penerima BSU sesuai 

dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2021. 

52. 29 July 

2022 

Hari Ini 

Pengumuman 

Kartu Prakerja 

Gelombang 38, 

Begini Cara Cek 

Hasilnya Jika Tak 

Dapat SMS 

Neutral Tribun News 

Jakarta 

Hari ini pengumuman hasil seleksi Kartu Prakerja 

gelombang 38, begini cara cek hasilnya selain lewat 

SMS. Informasi tersebut diketahui melalui akun 

Instagram resmi @prakerja.go.id. "Hari ini sudah ada 

pengumuman Gelombang 38 loh. Hari yang ditunggu-

tunggu telah tiba, pengumuman Kartu Prakerja 

gelombang 38 dirilis pada Jumat, (29/7/2022). Coba 

dicek SMS dan dashboard Kartu Prakerja-nya," tulis 

akun Kartu Prakerja. 

53. 29 July 

2022 

BSU 2022 Rp1 

Juta Bakal Cair 

Agustus? Ini 

Penjelasan 

Kemnaker Soal 

Pencairan BSU 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

Neutral Ayo Bandung Benarkah BSU 2022 Rp1 juta akan cair awal Agustus? 

Apakah BSU 2022 akan cair awal Agustus ini? Jadwal 

pencairan BSU 2022 kerap kali dipertanyakan oleh 

calon penerima bantuan melalui Instagram resmi 

Kemnaker. Pasalnya BSU BPJS Ketenagakerjaan yang 

dijanjikan akan cair bulan April lalu hingga kini belum 

ada titik terangnya. 

54. 29 July 

2022 

Investasi di 

Morowali Utara 

Tembus Rp11 

Triliun, Namun 

Kemiskinan dan 

Neutral Asiatoday.id Investasi pertambangan nikel di Morowali Utara, 

Sulawesi Tengah kian mengalir deras. Bupati 

Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi 

mengungkapkan, realisasi investasi di daerahnya 

telah menyentuh angka Rp11 triliun. "Realisasi 

investasi kami tahun lalu sangat tinggi mencapai 248 

persen dari target awal Rp4,8 triliun namun 

http://economy.okezone.com/read/2022/07/29/320/2638566/tidak-semua-pekerja-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-begini-cara-ceknya
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http://jakarta.tribunnews.com/2022/07/29/hari-ini-pengumuman-kartu-prakerja-gelombang-38-begini-cara-cek-hasilnya-jika-tak-dapat-sms
http://jakarta.tribunnews.com/2022/07/29/hari-ini-pengumuman-kartu-prakerja-gelombang-38-begini-cara-cek-hasilnya-jika-tak-dapat-sms
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http://www.ayobandung.com/umum/pr-794010975/bsu-2022-rp1-juta-bakal-cair-agustus-ini-penjelasan-kemnaker-soal-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
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Pengangguran 

Tidak Turun 

realisasinya justru diangka Rp11 triliun, karena 

banyak industri pertambangan yang masuk ke 

Morowali Utara," terang Delis saat penandatangan 

nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten 

Morowali Utara dan PT Gunbuster Nickel Industry 

(GNI) di Kantor Pusat Pasar Kerja Kementerian 

Ketenagakerjaan RI, di Jakarta pada Jumat 

(29/7/2022). Menurut Delis, tingginya nilai investasi 

telah mendorong pertumbuhan ekonomi Morowali 

Utara, bahkan pertumbuhannya di atas rata-rata 

nasional. 

55. 29 July 

2022 

Investasi di 

Morowali Utara 

Tembus Rp11 

Triliun, 

Kemiskinan Tidak 

Turun 

Neutral Asiatoday.id Investasi pertambangan nikel di Morowali Utara, 

Sulawesi Tengah kian mengalir deras. Bupati 

Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi 

mengungkapkan, realisasi investasi di daerahnya 

telah menyentuh angka Rp11 triliun. "Realisasi 

investasi kami tahun lalu sangat tinggi mencapai 248 

persen dari target awal Rp4,8 triliun namun 

realisasinya justru diangka Rp11 triliun, karena 

banyak industri pertambangan yang masuk ke 

Morowali Utara," terang Delis saat penandatangan 

nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten 

Morowali Utara dan PT Gunbuster Nickel Industry 

(GNI) di Kantor Pusat Pasar Kerja Kementerian 

Ketenagakerjaan RI, di Jakarta pada Jumat 

(29/7/2022). Menurut Delis, tingginya nilai investasi 

telah mendorong pertumbuhan ekonomi Morowali 

Utara, bahkan pertumbuhannya di atas rata-rata 

nasional. 

56. 29 July 

2022 

Indonesia dan 

Singapura Bersiap 

Lakukan Kerja 

Sama 

Ketenagakerjaan 

di 4 Area 

Kolaborasi 

Positive Ekbis Banten EKBISBANTEN.COM- Indonesia dan Singapura saat ini 

tengah menjajaki kerja sama ketenagakerjaan pada 4 

area kolaborasi. "Ketiga, kolaborasi tentang 

pengembangan kapasitas dan pertukaran pelatihan 

antara Kementerian Kemnaker RI dan Kementerian 

Tenaga Kerja Singapura (Collaboration On Capacity 

Building and Training Exchange between Ministry Of 

Manpower Of Republic Indonesia and Singapore 

Ministry Of Manpower) dan keempat, Kolaborasi di r 

egional center for the future of work Lebih lanjut, 

Anwar menyebutPemerintah Indonesia dan 

Singapura sepakat untuk memperkuat kolaborasi 

melalui kerja sama di antaranya pengembangan Tech 

Talent untuk mendukung pengembangan Sistem 

Informasi Pasar Kerja Indonesia. "Selain itu 

http://asiatoday.id/read/investasi-di-morowali-utara-tembus-rp11-triliun-namun-kemiskinan-dan-pengangguran-tidak-turun
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peningkatan kapasitas ASN Kemnaker di bidang 

digital, maupun pengembangan SDM Pelayanan 

Pasar Kerja, yang akan dibahas secara teknis oleh 

Pusat Pasar Kerja dan Pemerintah Singapura," 

jelasnya. 

57. 29 July 

2022 

Disnaker 

Serahkan Piagam 

Penghargaan THR 

Keagamaan Bagi 

Perusahaan 

Positive Probolinggo 

Kab 

PDinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten 

Probolinggo menyerahkan piagam penghargaan 

Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi 

perusahaan di Kabupaten Probolinggo di Paseban 

Sena Probolinggo, Kamis (28/7/2022). Penghargaan 

THR Keagamaan ini diberikan kepada 2 (dua) 

perusahaan di Kabupaten Probolinggo. Piagam 

penghargaan THR Keagamaan ini diserahkan dalam 

kegiatan sosialisasi kepatuhan perusahaan 

memberikan THR kepada pekerja sesuai dengan 

Permenaker Nomor 06/2016 dan Surat Edaran 

Gubernur Jawa Timur Nomor 560/1432/012/2022. 

Sementara Kepala Disnaker Kabupaten Probolinggo 

Doddy Nur Baskoro menyampaikan ucapan selamat 

untuk kedua perusahaan yang telah mendapatkan 

penghargaan atas kepatuhan dalam pembayaran THR 

Keagamaan kepada pekerja sesuai peraturan yang 

berlaku. 

58. 29 July 

2022 

Wamendagri 

Tinjau KTM Salor 

yang jadi Lokasi 

Pusat 

Pemerintahan 

Provinsi Papua 

Selatan 

Positive Warta Plus Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) 

melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Merauke 

dalam rangka sosialisasi persiapan peresmian 

Provinsi Papua Selatan, Jumat (29/07) pagi. Dalam 

kunjungannya Wamendagri didampingi anggota 

Komisi II DPR RI, Kamaruddin Watubun bersama 

sejumlah pejabat Kemendagri, dan pejabat 

Pemerintah Provinsi Papua. Kepada wartawan di sela 

peninjauan di KTM Salor, Wamendagri menegaskan, 

pemilihan lokasi pusat pemerintahan di KTM Salor 

sangat strategis. "Tadi penjelasan Bupati Merauke 

kalau akses dari sini (KTM Salor,red) itu ke ke 

Kabupaten Mappi lebih dekat, dan juga ke Kabupaten 

Boven Digoel," ujar Wamendagri Wetipo. 

59. 29 July 

2022 

PMI Legal 

Maupun Ilegal 

jadi Tanggung 

Jawab 

Pemerintah, 

Anggota DPR 

Minta Indonesia 

Positive Suara.com Judha mengatakan 53 warga Indonesia itu tidak 

mendapat penjelasan secara spesifik jenis pekerjaan 

yang akan mereka lakoni, atau rincian pekerjaan lain 

sebelum mereka diberangkatkan dari tanah air. 

Sebanyak 53 warga Indonesia itu kemudian langsung 

berangkat ke Kamboja tahun ini tanpa melalui 

prosedur penempatan pekerja migran sesuai aturan. 
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Ubah Pola 

Fokuskan 

Penyaringan 

Judha mengakui ini bukan kasus pertama warga 

Indonesia ditipu lewat tawaran bekerja di Kamboja. 

Tahun lalu, 119 warga Indonesia mengalami 

penipuan serupa dan semuanya sudah dipulangkan 

ke Indonesia. 

60. 29 July 

2022 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

Gresik Driyorejo 

Lindungi Siswa 

SMA Al-Azhar 

Magang 

Positive Realita Kepala BPJS Ketenagakerjaan Gresik Driyorejo, Herry 

Yudisthira, didampingi Kepala SMA Al-Azhar 

Menganti, Nuripan, menyerahkan simbolis kartu 

kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada siswa 

magang, Kamis (28/7/2022). BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) Cabang Gresik Driyorejo 

memberikan perlindungan jaminan sosial 

ketenagakerjaan pada siswa-siswi SMA Al-Azhar 

Menganti yang siap melaksanakan tugas belajar kerja 

atau magang di sejumlah perusahaan. Perlindungan 

jamsostek ini diberikan setelah ada kesepakatan 

antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gresik Driyorejo 

dengan pihak SMA Al-Azhar Menganti, dan ditandai 

dengan penyerahan simbolis kartu kepesertaan BPJS 

Ketenagakerjaan kepada perwakilan siswa magang, 

Kamis (28/7/2022). Kepala BPJS Ketenagakerjaan 

Gresik Driyorejo, Herry Yudisthira, mengatakan, 

jumlah siswa magang SMA Al-Azhar Menganti yang 

sudah didaftarkan sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan sebanyak 94 siswa, dan yang akan 

menyusul daftar sebanyak 60 siswa. 

61. 29 July 

2022 

Wamendagri 

Tinjau Lokasi 

Pembangunan 

Pusat 

Pemerintahan 

Provinsi Papua 

Selatan di KTM 

Salor 

Positive Warta Plus Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) 

melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Merauke 

dalam rangka sosialisasi persiapan peresmian 

Provinsi Papua Selatan, Jumat (29/07) pagi. Dalam 

kunjungannya Wamendagri didampingi anggota 

Komisi II DPR RI, Kamaruddin Watubun bersama 

sejumlah pejabat Kemendagri, dan pejabat 

Pemerintah Provinsi Papua. Kepada wartawan di sela 

peninjauan di KTM Salor, Wamendagri menegaskan, 

pemilihan lokasi pusat pemerintahan di KTM Salor 

sangat strategis. "Tadi penjelasan Bupati Merauke 

kalau akses dari sini (KTM Salor,red) itu ke Kabupaten 

Mappi lebih dekat, dan juga ke Kabupaten Boven 

Digoel," ujar Wamendagri Wetipo. 

62. 29 July 

2022 

Pemerintah 

Izinkan 

Pengiriman PMI 

ke Malaysia Awal 

Positive Tribun 

Kaltara 

Hal itu bergantung pada efektif tidaknya 

implementasi dari komitmen yang dibuat dalam 

MoU. Mendengar itu, Balai Penempatan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nunukan, Kombes 

http://www.suara.com/news/2022/07/29/180520/pmi-legal-maupun-ilegal-jadi-tanggung-jawab-pemerintah-anggota-dpr-minta-indonesia-ubah-pola-fokuskan-penyaringan
http://www.suara.com/news/2022/07/29/180520/pmi-legal-maupun-ilegal-jadi-tanggung-jawab-pemerintah-anggota-dpr-minta-indonesia-ubah-pola-fokuskan-penyaringan
http://www.suara.com/news/2022/07/29/180520/pmi-legal-maupun-ilegal-jadi-tanggung-jawab-pemerintah-anggota-dpr-minta-indonesia-ubah-pola-fokuskan-penyaringan
http://realita.co/baca-11571-bpjs-ketenagakerjaan-gresik-driyorejo-lindungi-siswa-sma-al-azhar-magang
http://realita.co/baca-11571-bpjs-ketenagakerjaan-gresik-driyorejo-lindungi-siswa-sma-al-azhar-magang
http://realita.co/baca-11571-bpjs-ketenagakerjaan-gresik-driyorejo-lindungi-siswa-sma-al-azhar-magang
http://realita.co/baca-11571-bpjs-ketenagakerjaan-gresik-driyorejo-lindungi-siswa-sma-al-azhar-magang
http://realita.co/baca-11571-bpjs-ketenagakerjaan-gresik-driyorejo-lindungi-siswa-sma-al-azhar-magang
http://realita.co/baca-11571-bpjs-ketenagakerjaan-gresik-driyorejo-lindungi-siswa-sma-al-azhar-magang
http://www.wartaplus.com/read/15176/Wamendagri-Tinjau-Lokasi-Pembangunan-Pusat-Pemerintahan-Provinsi-Papua-Selatan-di-KTM-Salor
http://www.wartaplus.com/read/15176/Wamendagri-Tinjau-Lokasi-Pembangunan-Pusat-Pemerintahan-Provinsi-Papua-Selatan-di-KTM-Salor
http://www.wartaplus.com/read/15176/Wamendagri-Tinjau-Lokasi-Pembangunan-Pusat-Pemerintahan-Provinsi-Papua-Selatan-di-KTM-Salor
http://www.wartaplus.com/read/15176/Wamendagri-Tinjau-Lokasi-Pembangunan-Pusat-Pemerintahan-Provinsi-Papua-Selatan-di-KTM-Salor
http://www.wartaplus.com/read/15176/Wamendagri-Tinjau-Lokasi-Pembangunan-Pusat-Pemerintahan-Provinsi-Papua-Selatan-di-KTM-Salor
http://www.wartaplus.com/read/15176/Wamendagri-Tinjau-Lokasi-Pembangunan-Pusat-Pemerintahan-Provinsi-Papua-Selatan-di-KTM-Salor
http://www.wartaplus.com/read/15176/Wamendagri-Tinjau-Lokasi-Pembangunan-Pusat-Pemerintahan-Provinsi-Papua-Selatan-di-KTM-Salor
http://www.wartaplus.com/read/15176/Wamendagri-Tinjau-Lokasi-Pembangunan-Pusat-Pemerintahan-Provinsi-Papua-Selatan-di-KTM-Salor
http://kaltara.tribunnews.com/2022/07/29/pemerintah-izinkan-pengiriman-pmi-ke-malaysia-awal-agustus-bp3mi-nunukan-siap-optimalkan-ltsa
http://kaltara.tribunnews.com/2022/07/29/pemerintah-izinkan-pengiriman-pmi-ke-malaysia-awal-agustus-bp3mi-nunukan-siap-optimalkan-ltsa
http://kaltara.tribunnews.com/2022/07/29/pemerintah-izinkan-pengiriman-pmi-ke-malaysia-awal-agustus-bp3mi-nunukan-siap-optimalkan-ltsa
http://kaltara.tribunnews.com/2022/07/29/pemerintah-izinkan-pengiriman-pmi-ke-malaysia-awal-agustus-bp3mi-nunukan-siap-optimalkan-ltsa
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Agustus, BP3MI 

Nunukan Siap 

Optimalkan LTSA 

Pol F Jaya Ginting mengatakan, adanya kesepakatan 

kembali untuk pengiriman PMI ke Malaysia, 

mengurangi potensi masuknya calon PMI secara 

ilegal. Ginting menyampaikan kesiapan pihaknya 

dalam mengoptimalkan fungsi Layanan Terpadu Satu 

Atap (LTSA) dalam rangka memberi pelayanan 

kepada calon PMI berangkat bekerja di Malaysia. Jadi 

kami akan siapkan baik dari segi sumber daya 

manusia, fasilitas pendukung layanan, koordinasi 

antar kementerian terkait tingkat BP3MI Nunukan, 

dan sosialisasi kepada masyarakat," ucapnya. - 

Pemerintah Indonesia telah mengizinkan pengiriman 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia per 1 

Agustus 2022. 

63. 29 July 

2022 

Malut gelar 

pameran bursa 

kerja virtual 

dengan 1.610 

lowongan kerja 

Neutral Antara Sumut Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu 

persoalan penting dalam penanganan kependudukan 

di Malut. Terlebih lagi Malut sebagai salah satu 

daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam 

yang besar, menarik bagi pencari kerja untuk 

mengadu nasib dan peruntungan di negeri ini. 

"Industri pertambangan yang menjadi salah satu 

motor penggerak perekonomian Maluku Utara 

menyediakan peluang kerja yang menjanjikan, baik 

bagi penduduk Maluku Utara maupun penduduk di 

luar Malut," katanya. Sedangkan, dalam konteks 

globalisasi dengan telah diberlakukan pasar tunggal 

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Pemprov Malut 

berkomitmen untuk menyiapkan sumber daya 

manusia atau para tenaga kerja Maluku Utara yang 

siap berkompetisi dalam tataran global, serta 

senantiasa mendorong perluasan lapangan kerja 

melalui peningkatan keberadaan tenaga wirausaha-

wirausaha pemula dalam bentuk tenaga kerja 

mandiri (TKM), dengan berkolaborasi dengan 

stakeholder di daerah yaitu para pemangku 

kepentingan yang ada seperti lembaga pendidikan, 

lembaga pelatihan kerja, serta pihak swasta/ 

pengusaha. 

64. 29 July 

2022 

Siswa SMA Al-

Azhar Menganti 

Magang 

Dilindungi BPJS 

Ketenagakerjaan 

Positive Berita Lima BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Gresik 

Driyorejo memberikan perlindungan jaminan sosial 

ketenagakerjaan pada siswa-siswi SMA Al-Azhar 

Menganti yang siap melaksanakan tugas belajar kerja 

atau magang di sejumlah perusahaan. Perlindungan 

jamsostek ini diberikan setelah ada kesepakatan 

http://kaltara.tribunnews.com/2022/07/29/pemerintah-izinkan-pengiriman-pmi-ke-malaysia-awal-agustus-bp3mi-nunukan-siap-optimalkan-ltsa
http://kaltara.tribunnews.com/2022/07/29/pemerintah-izinkan-pengiriman-pmi-ke-malaysia-awal-agustus-bp3mi-nunukan-siap-optimalkan-ltsa
http://kaltara.tribunnews.com/2022/07/29/pemerintah-izinkan-pengiriman-pmi-ke-malaysia-awal-agustus-bp3mi-nunukan-siap-optimalkan-ltsa
http://ambon.antaranews.com/berita/129325/malut-gelar-pameran-bursa-kerja-virtual-dengan-1610-lowongan-kerja
http://ambon.antaranews.com/berita/129325/malut-gelar-pameran-bursa-kerja-virtual-dengan-1610-lowongan-kerja
http://ambon.antaranews.com/berita/129325/malut-gelar-pameran-bursa-kerja-virtual-dengan-1610-lowongan-kerja
http://ambon.antaranews.com/berita/129325/malut-gelar-pameran-bursa-kerja-virtual-dengan-1610-lowongan-kerja
http://ambon.antaranews.com/berita/129325/malut-gelar-pameran-bursa-kerja-virtual-dengan-1610-lowongan-kerja
http://beritalima.com/siswa-sma-al-azhar-menganti-magang-dilindungi-bpjs-ketenagakerjaan
http://beritalima.com/siswa-sma-al-azhar-menganti-magang-dilindungi-bpjs-ketenagakerjaan
http://beritalima.com/siswa-sma-al-azhar-menganti-magang-dilindungi-bpjs-ketenagakerjaan
http://beritalima.com/siswa-sma-al-azhar-menganti-magang-dilindungi-bpjs-ketenagakerjaan
http://beritalima.com/siswa-sma-al-azhar-menganti-magang-dilindungi-bpjs-ketenagakerjaan
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antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gresik Driyorejo 

dengan pihak SMA Al-Azhar Menganti, dan ditandai 

dengan penyerahan simbolis kartu kepesertaan BPJS 

Ketenagakerjaan kepada perwakilan siswa magang, 

Kamis (28/7/2022). Kepala BPJS Ketenagakerjaan 

Gresik Driyorejo, Herry Yudisthira, mengatakan, 

jumlah siswa magang SMA Al-Azhar Menganti yang 

sudah didaftarkan sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan sebanyak 94 siswa, dan yang akan 

menyusul daftar sebanyak 60 siswa. Karena itu, Herry 

menyampaikan terimakasih pada SMA Al-Azhar 

Menganti yang sudah mengikutkan siswa-siswinya 

yang magang kerja ke program BPJS 

Ketenagakerjaan. 

65. 29 July 

2022 

Peduli 

Pendidikan, 

Yamaha Bangun 

Kualitas Generasi 

Muda Lewat 

Program YES 

Positive Motorplus-

online 

Training ini diberi nama YES (Yamaha Engineering 

School). YES memulai angkatan pertamanya pada 

tahun 1990 di bawah perijinan Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan. Lulusan sekolah 

menengah kejuruan atau SMK setiap tahunnya cukup 

banyak. Sayangnya tak banyak dari mereka yang 

berkesempatan melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi. 

66. 29 July 

2022 

PT PIM Terima 

Penghargaan K-3 

Zero Accident 

Tahun 2022 

Positive Buana.news Prestasi tersebut diraih oleh PT PIM, karena telah 

menjalankan sistem K-3 dengan baik di Perushaan. PT 

Pupuk Iskandar Muda (PIM) kembali raih 

penghargaan, yaitu Sertifikat Zero Accident Tahun 

2022, pada acara Anugerah K3 Provinsi Aceh di Hotel 

Parkside Takengon, pada Rabu 27 Juli 2022. 

Penghargaan diserahkan langsung oleh Staf Ahli 

Gubernur yang didampingingi oleh Kepala Dinas 

Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, mewakili Pj 

Gubernur Aceh. Penghargaan dari Menteri Tenaga 

Kerja tersebut diserahkan kepada perusahaan yang 

serius menerapkan sistem Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja. 

67. 29 July 

2022 

Edushift Hadir 

Menjadi Market 

Place Pertama Di 

Indonesia. 

Revitalisasi 

Pendidikan 

Vokasi di Era 

Digital 

Positive Radarpos.co

m 

Dalam peluncuran Edushift.id dan STA (Surakarta, 

19/7/2022) juga dilakukan penandatanganan MOU 

kerjasama antara Edushift Indonesia dengan Kamar 

Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Budi 

menyoroti kebijakan pelatihan vokasi untuk 

meningkatkan daya saing dan melindungi tenaga 

kerja. Pelatihan bisa melibatkan balai latihan kerja 

pemagangan dalam negeri dan luar negeri serta 

penerbitan sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan 

http://www.motorplus-online.com/read/253399938/peduli-pendidikan-yamaha-bangun-kualitas-generasi-muda-lewat-program-yes
http://www.motorplus-online.com/read/253399938/peduli-pendidikan-yamaha-bangun-kualitas-generasi-muda-lewat-program-yes
http://www.motorplus-online.com/read/253399938/peduli-pendidikan-yamaha-bangun-kualitas-generasi-muda-lewat-program-yes
http://www.motorplus-online.com/read/253399938/peduli-pendidikan-yamaha-bangun-kualitas-generasi-muda-lewat-program-yes
http://www.motorplus-online.com/read/253399938/peduli-pendidikan-yamaha-bangun-kualitas-generasi-muda-lewat-program-yes
http://www.motorplus-online.com/read/253399938/peduli-pendidikan-yamaha-bangun-kualitas-generasi-muda-lewat-program-yes
http://buana.news/56722/pt-pim-terima-penghargaan-k-3-zero-accident-tahun-2022
http://buana.news/56722/pt-pim-terima-penghargaan-k-3-zero-accident-tahun-2022
http://buana.news/56722/pt-pim-terima-penghargaan-k-3-zero-accident-tahun-2022
http://buana.news/56722/pt-pim-terima-penghargaan-k-3-zero-accident-tahun-2022
http://www.radarpos.com/2022/07/indushift-hadir-menjadi-market-place.html
http://www.radarpos.com/2022/07/indushift-hadir-menjadi-market-place.html
http://www.radarpos.com/2022/07/indushift-hadir-menjadi-market-place.html
http://www.radarpos.com/2022/07/indushift-hadir-menjadi-market-place.html
http://www.radarpos.com/2022/07/indushift-hadir-menjadi-market-place.html
http://www.radarpos.com/2022/07/indushift-hadir-menjadi-market-place.html
http://www.radarpos.com/2022/07/indushift-hadir-menjadi-market-place.html
http://www.radarpos.com/2022/07/indushift-hadir-menjadi-market-place.html
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oleh Lembaga Sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi 

Profesi. Kemnaker juga mencermati perubahan skill 

yang dibutuhkan di pasar kerja akibat digitalisasi. 

68. 29 July 

2022 

Siswa SMK Al-

Azhar Menganti 

Magang 

Dilindungi BPJS 

Ketenagakerjaan 

Positive Berita Lima BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Gresik 

Driyorejo memberikan perlindungan jaminan sosial 

ketenagakerjaan pada siswa-siswi SMK Al-Azhar 

Menganti yang siap melaksanakan tugas belajar kerja 

atau magang di sejumlah perusahaan. Perlindungan 

jamsostek ini diberikan setelah ada kesepakatan 

antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gresik Driyorejo 

dengan pihak SMK Al-Azhar Menganti, dan ditandai 

dengan penyerahan simbolis kartu kepesertaan BPJS 

Ketenagakerjaan kepada perwakilan siswa magang, 

Kamis (28/7/2022). Kepala BPJS Ketenagakerjaan 

Gresik Driyorejo, Herry Yudisthira, mengatakan, 

jumlah siswa magang SMK Al-Azhar Menganti yang 

sudah didaftarkan sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan sebanyak 94 siswa, dan yang akan 

menyusul daftar sebanyak 60 siswa. Karena itu, Herry 

menyampaikan terimakasih pada SMK Al-Azhar 

Menganti yang sudah mengikutkan siswa-siswinya 

yang magang kerja ke program BPJS 

Ketenagakerjaan. 

69. 29 July 

2022 

Indonesia akan 

Kembali Kirim 

PMI ke Malaysia, 

Anggota DPR: 

Jangan Ada 

Kesepakatan 

yang Dilanggar - 

RedaksiHarian.co

m 

Negative Redaksiharian

.com 

Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay mengingatkan 

agar jangan ada kesepakatan yang dilanggar dalam 

nota kesepahaman tentang penempatan dan 

pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor 

domestik di Malaysia. Diketahui pemerintah 

Indonesia dan Malaysia telah menandatangani 

penyataan bersama terkait implementasi nota 

kesepahaman tentang penempatan dan pelindungan 

PMI sektor domestik di Malaysia dan berencana 

membuka kembali penempatan ke Malaysia pada 

Agustus 2022. "Tentu kita mengawasi proses 

pembukaan kembali pengiriman PMI kita ke Malaysia 

pada 1 Agustus. Tentu pengiriman kembali itu harus 

benar-benar diperhatikan aspek-aspek yang 

disepakati antara Pemerintah Indonesia dengan 

Malaysia," kata Saleh. 

70. 29 July 

2022 

Indonesia akan 

Kembali Kirim 

PMI ke Malaysia, 

Anggota DPR: 

Jangan Ada 

Negative Tribun News Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay mengingatkan 

agar jangan ada kesepakatan yang dilanggar dalam 

nota kesepahaman tentang penempatan dan 

pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor 

domestik di Malaysia. Diketahui pemerintah 

http://beritalima.com/siswa-smk-al-azhar-menganti-magang-dilindungi-bpjs-ketenagakerjaan
http://beritalima.com/siswa-smk-al-azhar-menganti-magang-dilindungi-bpjs-ketenagakerjaan
http://beritalima.com/siswa-smk-al-azhar-menganti-magang-dilindungi-bpjs-ketenagakerjaan
http://beritalima.com/siswa-smk-al-azhar-menganti-magang-dilindungi-bpjs-ketenagakerjaan
http://beritalima.com/siswa-smk-al-azhar-menganti-magang-dilindungi-bpjs-ketenagakerjaan
http://redaksiharian.com/bisnis/indonesia-akan-kembali-kirim-pmi-ke-malaysia-anggota-dpr-jangan-ada-kesepakatan-yang-dilanggar
http://redaksiharian.com/bisnis/indonesia-akan-kembali-kirim-pmi-ke-malaysia-anggota-dpr-jangan-ada-kesepakatan-yang-dilanggar
http://redaksiharian.com/bisnis/indonesia-akan-kembali-kirim-pmi-ke-malaysia-anggota-dpr-jangan-ada-kesepakatan-yang-dilanggar
http://redaksiharian.com/bisnis/indonesia-akan-kembali-kirim-pmi-ke-malaysia-anggota-dpr-jangan-ada-kesepakatan-yang-dilanggar
http://redaksiharian.com/bisnis/indonesia-akan-kembali-kirim-pmi-ke-malaysia-anggota-dpr-jangan-ada-kesepakatan-yang-dilanggar
http://redaksiharian.com/bisnis/indonesia-akan-kembali-kirim-pmi-ke-malaysia-anggota-dpr-jangan-ada-kesepakatan-yang-dilanggar
http://redaksiharian.com/bisnis/indonesia-akan-kembali-kirim-pmi-ke-malaysia-anggota-dpr-jangan-ada-kesepakatan-yang-dilanggar
http://redaksiharian.com/bisnis/indonesia-akan-kembali-kirim-pmi-ke-malaysia-anggota-dpr-jangan-ada-kesepakatan-yang-dilanggar
http://redaksiharian.com/bisnis/indonesia-akan-kembali-kirim-pmi-ke-malaysia-anggota-dpr-jangan-ada-kesepakatan-yang-dilanggar
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/07/29/indonesia-akan-kembali-kirim-pmi-ke-malaysia-anggota-dpr-jangan-ada-kesepakatan-yang-dilanggar
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/07/29/indonesia-akan-kembali-kirim-pmi-ke-malaysia-anggota-dpr-jangan-ada-kesepakatan-yang-dilanggar
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/07/29/indonesia-akan-kembali-kirim-pmi-ke-malaysia-anggota-dpr-jangan-ada-kesepakatan-yang-dilanggar
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/07/29/indonesia-akan-kembali-kirim-pmi-ke-malaysia-anggota-dpr-jangan-ada-kesepakatan-yang-dilanggar
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/07/29/indonesia-akan-kembali-kirim-pmi-ke-malaysia-anggota-dpr-jangan-ada-kesepakatan-yang-dilanggar
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Kesepakatan 

yang Dilanggar 

Indonesia dan Malaysia telah menandatangani 

penyataan bersama terkait implementasi nota 

kesepahaman tentang penempatan dan pelindungan 

PMI sektor domestik di Malaysia dan berencana 

membuka kembali penempatan ke Malaysia pada 

Agustus 2022. "Tentu kita mengawasi proses 

pembukaan kembali pengiriman PMI kita ke Malaysia 

pada 1 Agustus. Tentu pengiriman kembali itu harus 

benar-benar diperhatikan aspek-aspek yang 

disepakati antara Pemerintah Indonesia dengan 

Malaysia," kata Saleh. 

71. 29 July 

2022 

Disnaker Jawa 

Tengah Minta 

Masyarakat Tak 

Gampang 

Terperdaya Iklan 

Gaji Besar di Luar 

Negeri 

Negative Betanews.id Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa 

Tengah Sakina Rosellasari, mengimbau masyarakat 

lebih berhati-hati agar tidak gampang terkecoh 

informasi lowongan kerja yang didapat di media 

sosial. "53 WNI yang berada di perusahaan Scammer 

atau investasi palsu, 10 di antaranya berasal dari 

Jawa Tengah. Imbauan ini untuk menyikapi kasus 

Warga Negara Indonesia (WNI) yang dilaporkan 

menjadi korban penipuan perusahaan investasi palsu 

di Shinaukville, Kamboja. Menurutnya, bekerja di luar 

negeri itu membutuhkan syarat-syarat yang banyak 

dan tidak segampang yang dipromosikan di grup-

grup Facebook yang banyak beredar. 

72. 29 July 

2022 

PKS: 54 TKI 

Disekap 

Perusahaan 

Investasi Bodong 

Kamboja, 

Kemenlu dan 

Kemenaker Diam 

Saja 

Negative Inilah Anggota Komisi I asal PKS, Sukamta menyesalkan 

penyekapan 54 pekerja migran Indonesia (PMI) oleh 

perusahaan investasi bodong di Kamboja. Terakhir, 

54 WNI yang bekerja di Kamboja. Pemerintah 

Indonesia lamban. "Kami prihatin tentang kejadian 

tragis menimpa pekerja migran Indonesia di luar 

negeri, tak habis-habis. 

73. 29 July 

2022 

Kementerian 

Ketenagakerjaan 

dan JICA Jajaki 

Kerja Sama 

Positive Kontan Setelah melakukan kerja sama melalui program 

specified skilled worker (SSW/ pekerja 

berketerampilan spesifik), Kementerian 

Ketenagakerjaan dan Japan International 

Cooperation Agency (JICA) kembali membuka jalinan 

kerja sama. Dan Singapura Terus Memperkuat Kerja 

Sama Bidang Ketenagakerjaan. "Selain kerja sama 

yang telah diselenggarakan, saat ini Ditjen 

Binalavotas sedang melakukan penjajakan kerja sama 

kejuruan bahasa Jepang di BLK UPTP," kata Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, seusai menerima 

audiensi JICA Mission for Foreign Migrant Workers di 

http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/07/29/indonesia-akan-kembali-kirim-pmi-ke-malaysia-anggota-dpr-jangan-ada-kesepakatan-yang-dilanggar
http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/07/29/indonesia-akan-kembali-kirim-pmi-ke-malaysia-anggota-dpr-jangan-ada-kesepakatan-yang-dilanggar
http://betanews.id/2022/07/disnaker-jateng-minta-masyarakat-tak-gampang-terperdaya-iklan-gaji-besar-di-luar-negeri.html
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http://betanews.id/2022/07/disnaker-jateng-minta-masyarakat-tak-gampang-terperdaya-iklan-gaji-besar-di-luar-negeri.html
http://betanews.id/2022/07/disnaker-jateng-minta-masyarakat-tak-gampang-terperdaya-iklan-gaji-besar-di-luar-negeri.html
http://betanews.id/2022/07/disnaker-jateng-minta-masyarakat-tak-gampang-terperdaya-iklan-gaji-besar-di-luar-negeri.html
http://betanews.id/2022/07/disnaker-jateng-minta-masyarakat-tak-gampang-terperdaya-iklan-gaji-besar-di-luar-negeri.html
http://betanews.id/2022/07/disnaker-jateng-minta-masyarakat-tak-gampang-terperdaya-iklan-gaji-besar-di-luar-negeri.html
http://www.inilah.com/pks-54-tki-disekap-perusahaan-investasi-bodong-kamboja-kemenlu-dan-kemenaker-diam-saja
http://www.inilah.com/pks-54-tki-disekap-perusahaan-investasi-bodong-kamboja-kemenlu-dan-kemenaker-diam-saja
http://www.inilah.com/pks-54-tki-disekap-perusahaan-investasi-bodong-kamboja-kemenlu-dan-kemenaker-diam-saja
http://www.inilah.com/pks-54-tki-disekap-perusahaan-investasi-bodong-kamboja-kemenlu-dan-kemenaker-diam-saja
http://www.inilah.com/pks-54-tki-disekap-perusahaan-investasi-bodong-kamboja-kemenlu-dan-kemenaker-diam-saja
http://www.inilah.com/pks-54-tki-disekap-perusahaan-investasi-bodong-kamboja-kemenlu-dan-kemenaker-diam-saja
http://www.inilah.com/pks-54-tki-disekap-perusahaan-investasi-bodong-kamboja-kemenlu-dan-kemenaker-diam-saja
http://www.inilah.com/pks-54-tki-disekap-perusahaan-investasi-bodong-kamboja-kemenlu-dan-kemenaker-diam-saja
http://nasional.kontan.co.id/news/kementerian-ketenagakerjaan-dan-jica-jajaki-kerja-sama
http://nasional.kontan.co.id/news/kementerian-ketenagakerjaan-dan-jica-jajaki-kerja-sama
http://nasional.kontan.co.id/news/kementerian-ketenagakerjaan-dan-jica-jajaki-kerja-sama
http://nasional.kontan.co.id/news/kementerian-ketenagakerjaan-dan-jica-jajaki-kerja-sama
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Jakarta, Jumat (29/7/2022). "Melalui Ditjen 

Binalavotas juga meminta agar JICA dan Pemerintah 

Jepang dapat mendorong asosiasi industri di Jepang 

yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Skill Test 

untuk program SSW agar dapat membuka/menunjuk 

tempat uji kompetensi di Indonesia," katanya. 

74. 29 July 

2022 

Pemkab Morut 

dan PT GNI 

Dorong Pasar 

Kerja Lokal untuk 

Tingkatkan 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

Positive Kompas Hal itu disampaikan Delis usai menandatangani nota 

kesepahaman (MoU) antara Pemkab Morut dengan 

PT GNI di Kantor Pusat Pasar Kerja Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, pada Rabu 

(27/7/2022). Maka dari itu, kerja sama antara 

Pemkab Morut dan PT GNI ini diharapkan bisa 

menjadi jalan keluar untuk penyerapan tenaga kerja 

lokal, khususnya untuk tenaga kerja dengan keahlian 

sehingga dapat menurunkan angka pengangguran 

dan kemiskinan lebih siginifikan. Pada kesempatan 

yang sama, Wakil Menteri Kemnaker Afriansyah Noor 

mengapresiasi kinerja Pemkab Morut dan PT GNI 

atas inisiatif pelatihan dan penyerapan tenaga kerja 

lokal. "Hari ini seluruh jajaran dan stakeholder yang 

terlibat telah menyaksikan penandatanganan MoU 

antara Pemkab Morut dan PT GNI, besar harapan 

kami pelatihan berbasis kebutuhan industri ini dapat 

mendorong tenaga kerja dengan keahlian khusus di 

daerah menjadi lebih banyak dan berkembang," kata 

Afriansyah. 

75. 29 July 

2022 

Hari Nasional dan 

Internasional 

Bulan Agustus 

2022 

Neutral Kompas Berikut hari nasional dan internasional di bulan 

Agustus 2022. Pada bulan Agustus 2022, hanya ada 

satu tanggal merah atau hari libur, yakni Hari 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 

Agustus. Hari nasional dibuat untuk mengingat 

berbagai hal penting dan peristiwa yang terjadi. 

Setiap negara memiliki hari nasionalnya masing-

masing, termasuk Indonesia. 

76. 29 July 

2022 

Pasca 

Kedatangan 500 

TKA China, VDNI 

dan OSS Telah 

Rekrut 3.300 

Tenaga Kerja 

Lokal 

Neutral Haluanrakyat.

com 

Pasca kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal 

China pada yang bekerja di Kawasan Industri Morosi, 

Kabupaten Konawe, PT Virtue Dragon Nickel Industry 

(VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS) telah 

merekrut sebanyak 3300 tenaga kerja lokal. "Alasan 

pemerintah menyetujui masuknya TKA China 

tersebut karena keahliannya dibutuhkan oleh dua 

perusahaan yang ada di Konawe. Sebelumnya, pada 

bulan Juni lalu External Affair Manager PT VDNI 

Indrayanto menjelaskan 500 TKA tersebut 

http://regional.kompas.com/read/2022/07/29/19392971/pemkab-morut-dan-pt-gni-dorong-pasar-kerja-lokal-untuk-tingkatkan
http://regional.kompas.com/read/2022/07/29/19392971/pemkab-morut-dan-pt-gni-dorong-pasar-kerja-lokal-untuk-tingkatkan
http://regional.kompas.com/read/2022/07/29/19392971/pemkab-morut-dan-pt-gni-dorong-pasar-kerja-lokal-untuk-tingkatkan
http://regional.kompas.com/read/2022/07/29/19392971/pemkab-morut-dan-pt-gni-dorong-pasar-kerja-lokal-untuk-tingkatkan
http://regional.kompas.com/read/2022/07/29/19392971/pemkab-morut-dan-pt-gni-dorong-pasar-kerja-lokal-untuk-tingkatkan
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http://regional.kompas.com/read/2022/07/29/19392971/pemkab-morut-dan-pt-gni-dorong-pasar-kerja-lokal-untuk-tingkatkan
http://nasional.kompas.com/read/2022/07/30/03000021/hari-nasional-dan-internasional-bulan-agustus-2022
http://nasional.kompas.com/read/2022/07/30/03000021/hari-nasional-dan-internasional-bulan-agustus-2022
http://nasional.kompas.com/read/2022/07/30/03000021/hari-nasional-dan-internasional-bulan-agustus-2022
http://nasional.kompas.com/read/2022/07/30/03000021/hari-nasional-dan-internasional-bulan-agustus-2022
http://haluanrakyat.com/pasca-kedatangan-500-tka-china-vdni-dan-oss-telah-rekrut-3300-tenaga-kerja-lokal
http://haluanrakyat.com/pasca-kedatangan-500-tka-china-vdni-dan-oss-telah-rekrut-3300-tenaga-kerja-lokal
http://haluanrakyat.com/pasca-kedatangan-500-tka-china-vdni-dan-oss-telah-rekrut-3300-tenaga-kerja-lokal
http://haluanrakyat.com/pasca-kedatangan-500-tka-china-vdni-dan-oss-telah-rekrut-3300-tenaga-kerja-lokal
http://haluanrakyat.com/pasca-kedatangan-500-tka-china-vdni-dan-oss-telah-rekrut-3300-tenaga-kerja-lokal
http://haluanrakyat.com/pasca-kedatangan-500-tka-china-vdni-dan-oss-telah-rekrut-3300-tenaga-kerja-lokal
http://haluanrakyat.com/pasca-kedatangan-500-tka-china-vdni-dan-oss-telah-rekrut-3300-tenaga-kerja-lokal
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merupakan tenaga ahli yang bertujuan untuk 

mengerjakan 33 tungku smelter milik PT OSS, join 

operasional dengan PT VDNI. "Jadi 500 TKA itu adalah 

sebagian besar karyawan (dari pihak) kontraktor yang 

mempunyai skill untuk memasang alat produksi. 

77. 29 July 

2022 

Wamenaker 

Dukung 

Penyerapan 

Tenaga Kerja 

Lewat Investasi di 

Morowali Utara 

Positive Republika Salah satunya seperti yang dilakukan oleh 

pemerintah kabupaten Morowali Utara dan PT 

Gunbuster Nickel Industry (GNI). Afriansyah 

mendukung Pemkab Morowali Utara yang baru saja 

menandatangi nota kesepahaman dengan PT GNI di 

Kantor Pusat Pasar Kerja Kementerian 

Ketenagakerjaan RI. Bupati Morowali Utara, Delis 

Julkarson Hehi menyampaikan pihaknya mendorong 

realisasi investasi agar berdampak langsung pada 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Ini karena 

banyak industri pertambangan yang masuk ke 

Morowali Utara," ujar Delis. 

78. 29 July 

2022 

Wamenaker 

Dukung 

Penyerapan 

Tenaga Kerja 

Lewat Investasi di 

Morowali Utara 

|Republika 

Online 

Positive Republika REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Menteri 

ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor 

menyoroti upaya pemerintah daerah dalam 

memperkuat daya serap tenaga kerja. Salah satunya 

seperti yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten 

Morowali Utara dan PT Gunbuster Nickel Industry 

(GNI). Afriansyah mendukung Pemkab Morowali 

Utara yang baru saja menandatangi nota 

kesepahaman dengan PT GNI di Kantor Pusat Pasar 

Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI. "Hari ini kami 

menyaksikan MoU, mudah-mudahan pelatihan-

pelatihan berbasis kebutuhan industri yang akan 

dikerjasamakan dapat mendorong tenaga kerja skill 

di daerah," kata Afriansyah dalam keterangan pers 

yang diterima Republika pada Jumat (29/7/2022). 

79. 29 July 

2022 

Kemnaker dan 

JICA Jajaki Kerja 

Sama Bahasa 

Jepang di BLK 

UPTP Kemnaker 

Positive Wartapembar

uan.co.id 

Kemnaker dan JICA Jajaki Kerja Sama Bahasa Jepang 

di BLK UPTP Kemnaker. Salah satunya yakni 

penjajakan kerja sama pengembangan kejuruan 

bahasa Jepang di BLK Unit Pelayanan Teknis Pusat 

(UPTP) Kemnaker. "Selain kerja sama yang telah 

diselenggarakan, saat ini Ditjen Binalavotas sedang 

melakukan penjajakan kerja sama kejuruan bahasa 

Jepang di BLK UPTP," ucap Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah, seusai menerima audiensi 

JICA Mission for Foreign Migrant Workers di Jakarta, 

Jumat (29/7/2022). Selain kejuruan bahasa Jepang, 

Ida Fauziyah mengatakan penjajakan kerja sama 

http://republika.co.id/berita/rfsamt380/wamenaker-dukung-penyerapan-tenaga-kerja-lewat-investasi-di-morowali-utara
http://republika.co.id/berita/rfsamt380/wamenaker-dukung-penyerapan-tenaga-kerja-lewat-investasi-di-morowali-utara
http://republika.co.id/berita/rfsamt380/wamenaker-dukung-penyerapan-tenaga-kerja-lewat-investasi-di-morowali-utara
http://republika.co.id/berita/rfsamt380/wamenaker-dukung-penyerapan-tenaga-kerja-lewat-investasi-di-morowali-utara
http://republika.co.id/berita/rfsamt380/wamenaker-dukung-penyerapan-tenaga-kerja-lewat-investasi-di-morowali-utara
http://republika.co.id/berita/rfsamt380/wamenaker-dukung-penyerapan-tenaga-kerja-lewat-investasi-di-morowali-utara
http://www.republika.co.id/berita/rfsamt380/wamenaker-dukung-penyerapan-tenaga-kerja-lewat-investasi-di-morowali-utara
http://www.republika.co.id/berita/rfsamt380/wamenaker-dukung-penyerapan-tenaga-kerja-lewat-investasi-di-morowali-utara
http://www.republika.co.id/berita/rfsamt380/wamenaker-dukung-penyerapan-tenaga-kerja-lewat-investasi-di-morowali-utara
http://www.republika.co.id/berita/rfsamt380/wamenaker-dukung-penyerapan-tenaga-kerja-lewat-investasi-di-morowali-utara
http://www.republika.co.id/berita/rfsamt380/wamenaker-dukung-penyerapan-tenaga-kerja-lewat-investasi-di-morowali-utara
http://www.republika.co.id/berita/rfsamt380/wamenaker-dukung-penyerapan-tenaga-kerja-lewat-investasi-di-morowali-utara
http://www.republika.co.id/berita/rfsamt380/wamenaker-dukung-penyerapan-tenaga-kerja-lewat-investasi-di-morowali-utara
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lainnya yakni Penerimaan junior expert di berbagai 

bidang untuk mendukung penyelenggaraan pelatihan 

vokasi di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BBPVP) dan Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BPVP); dan pengembangan tempat uji 

kompetensi bidang pariwisata bekerja sama dengan 

Japan Travel Agency; serta pengembangan program 

promosi penerimaan SDM Indonesia bidang teknisi 

otomotif oleh bengkel-bengkel di Jepang. 

80. 29 July 

2022 

PT Pupuk 

Iskandar Muda 

Terima 

Penghargaan 

Zero Accident 

Positive Metro Rakyat PT Pupuk Iskandar Muda Raih penghargaan Sertifikat 

Zero Accident Tahun 2022 pada acara Anugerah 

Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

Provinsi Aceh Tahun 2022. VP K3LH PT Pupuk 

Iskandar Muda Zulfikar yang diberikan atas prestasi 

dalam melaksanakan Program Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) karena K3 merupakan investasi 

dan untuk menjaga keberlangsungan usaha serta 

mencapai produktivitas di Perusahaan sehingga 

mencapai kerja selamat 10.242.784 jam kerja tanpa 

kecelakaan kerja (Zero Accident) terhitung mulai 

tanggal 1 Oktober 2018 s.d 30 September 2021. 

Penyerahan penghargaan yang berlangsung di Hotel 

Parkside Takengon pada Rabu (27/7/2022) tersebut 

diserahkan langsung oleh Staf Ahli Gubernur dan di 

dampingingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas 

Penduduk, mewakili Pj Gubernur Aceh memberikan 

penghargaan kepada Perusahaan di wiliyah kerja 

Provinsi Aceh, penerima pengharagaan Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3) dari Menteri Tenaga Kerja. 

Penyerahan penghargaan diterima langsung oleh Plt. 

81. 29 July 

2022 

Indonesia Akan 

Kirim TKI ke 

Malaysia, Mulai 1 

Agustus 

Neutral Idx Channel IDX CHANNEL- Pemerintah Indonesia, dan Malaysia 

menandatangani joint statement terkait 

implementasi penandatanganan nota kesepahaman, 

tentang penempatan dan perlindungan pekerja 

migran Indonesia, atau TKI di Malaysia mulai 1 

Agustus mendatang. Penandatanganan ini dilakukan 

oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 

Ida Fauziah dan Menteri Sumber Daya Manusia 

Malaysia Dato' Sri M. Saravanan Murugan di Jakarta, 

Kamis. 

82. 29 July 

2022 

Apakah Anak 

Magang Wajib 

Diberi Gaji? Cek 

Aturan Terbaru 

Neutral Tribun News 

Pontianak 

Berikut aturan pengupahan atau Gaji Anak magang 

terbaru tahun 2022. Pembahasan mengenai aturan 

shift ini tercantum dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 tahun 2022 

http://metrorakyat.com/2022/07/pt-pupuk-iskandar-muda-terima-penghargaan-zero-accident
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Pemerintah 

Tahun 2022 

tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam 

Negeri, disertai dengan persyaratan shift malam 

yaitu:. Kegiatan Magang adalah suatu tahap yang 

dilakukan di antara masa kerja dan masa pendidikan. 

Proses menerapkan keilmuan atau kompetensi yang 

didapat selama menjalani masa pendidikan, di dunia 

kerja secara langsung agar bisa memahami sistem 

kerja yang profesional di industri sebenarnya. 

83. 29 July 

2022 

Disnaker 

Serahkan Piagam 

Penghargaan THR 

Keagamaan Bagi 

Perusahaan 

Positive Sekilas Media Probolinggo,Sekilasmedia.com. Dinas Tenaga Kerja 

(Disnaker) Kabupaten Probolinggo menyerahkan 

piagam penghargaan Tunjangan Hari Raya (THR) 

Keagamaan bagi perusahaan di Kabupaten 

Probolinggo di Paseban Sena Probolinggo, Kamis 

(28/7/2022). Penghargaan THR Keagamaan ini 

diberikan kepada 2 (dua) perusahaan di Kabupaten 

Probolinggo. Piagam penghargaan THR Keagamaan 

ini diserahkan dalam kegiatan sosialisasi kepatuhan 

perusahaan memberikan THR kepada pekerja sesuai 

dengan Permenaker Nomor 06/2016 dan Surat 

Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 

560/1432/012/2022. Sementara Kepala Disnaker 

Kabupaten Probolinggo Doddy Nur Baskoro 

menyampaikan ucapan selamat untuk kedua 

perusahaan yang telah mendapatkan penghargaan 

atas kepatuhan dalam pembayaran THR Keagamaan 

kepada pekerja sesuai peraturan yang berlaku. 

84. 29 July 

2022 

RI-Malaysia Siap 

Eksekusi MoU 

Penempatan dan 

Perlindungan PMI 

Negative Investor Daily - Pemerintah Indonesia dan Malaysia 

menandatangani joint statement implementasi 

penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang 

Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) Sektor Domestik di Malaysia. 

Penandatanganan dokumen itu dilakukan oleh 

Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah dan 

Menteri Sumber Manusia Malaysia, Dato' Sri M. 

Saravanan Murugan di Jakarta, Kamis (28/7/2022) 

pasca-pertemuan joint working group (JWG) 

pertama. "Indonesia dan Malaysia sepakat dan 

menegaskan kembali, OCS akan menjadi satu-

satunya mekanisme perekrutan dan penempatan 

PMI di Malaysia dengan mengintegrasikan sistem 

online yang ada. Sistem ini dikelola oleh perwakilan 

Indonesia di Malaysia dan sistem online Departemen 

Imigrasi Malaysia. 

http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/29/apakah-anak-magang-wajib-diberi-gaji-cek-aturan-terbaru-pemerintah-tahun-2022
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/29/apakah-anak-magang-wajib-diberi-gaji-cek-aturan-terbaru-pemerintah-tahun-2022
http://sekilasmedia.com/2022/07/29/disnaker-serahkan-piagam-penghargaan-thr-keagamaan-bagi-perusahaan
http://sekilasmedia.com/2022/07/29/disnaker-serahkan-piagam-penghargaan-thr-keagamaan-bagi-perusahaan
http://sekilasmedia.com/2022/07/29/disnaker-serahkan-piagam-penghargaan-thr-keagamaan-bagi-perusahaan
http://sekilasmedia.com/2022/07/29/disnaker-serahkan-piagam-penghargaan-thr-keagamaan-bagi-perusahaan
http://sekilasmedia.com/2022/07/29/disnaker-serahkan-piagam-penghargaan-thr-keagamaan-bagi-perusahaan
http://investor.id/business/301335/rimalaysia-siap-eksekusi-mou-penempatan-dan-perlindungan-pmi
http://investor.id/business/301335/rimalaysia-siap-eksekusi-mou-penempatan-dan-perlindungan-pmi
http://investor.id/business/301335/rimalaysia-siap-eksekusi-mou-penempatan-dan-perlindungan-pmi
http://investor.id/business/301335/rimalaysia-siap-eksekusi-mou-penempatan-dan-perlindungan-pmi
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85. 29 July 

2022 

Kemendikbudrist

ek Pimpin 

Pemulihan Sektor 

Pendidikan Dunia 

Lewat Pertemuan 

EdWG Ketiga 

Positive Analisa Daily Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi (Kemendikbudristek) telah sukses 

menggelar pertemuan ketiga Kelompok Kerja 

Pendidikan (Education Working Group/EdWG) G20 

yang berlangsung pada 27 s.d. 28 Juli 2022 secara 

hibrida dari kota Bandung, Jawa Barat. Pada 

pertemuan ini, Kemendikbudristek kembali 

menegaskan pentingnya menguatkan semangat 

gotong royong sebagai landasan dari upaya negara-

negara G20 untuk mereimajinasi, membangun 

kembali, serta memulihkan sektor pendidikan. Pada 

kesempatan yang sama, Alternate Chair G20 EdWG, 

Anindito Aditomo yang juga menjabat sebagai Kepala 

Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen (BSKAP) 

Kemendikbudristek memaparkan draf dari laporan 

dan kompendium EdWG G20. Apresiasi juga 

disampaikan para delegasi atas inisiatif 

Kemendikbudristek untuk membawa hasil EdWG G20 

kepada negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB) melalui Transforming Education 

Summit (TES) yang akan diselenggarakan pada 19 

September 2022 di New York. 

86. 29 July 

2022 

Kemnaker dan 

JICA Jajaki Kerja 

Sama Bahasa 

Jepang di BLK 

Positive Pripos Salah satunya yakni penjajakan kerja sama 

pengembangan kejuruan bahasa Jepang di BLK Unit 

Pelayanan Teknis Pusat (UPTP) Kemnaker. "Selain 

kerja sama yang telah diselenggarakan, saat ini Ditjen 

Binalavotas sedang melakukan penjajakan kerja sama 

kejuruan bahasa Jepang di BLK UPTP," kata Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, seusai menerima 

audiensi JICA Mission for Foreign Migrant Workers di 

Jakarta, Jumat (29/7/2022). Selain kejuruan bahasa 

Jepang, Ida Fauziyah mengatakan penjajakan kerja 

sama lainnya yakni Penerimaan junior expert di 

berbagai bidang untuk mendukung penyelenggaraan 

pelatihan vokasi di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BBPVP) dan Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BPVP); dan pengembangan tempat uji 

kompetensi bidang pariwisata bekerja sama dengan 

Japan Travel Agency; serta pengembangan program 

promosi penerimaan SDM Indonesia bidang teknisi 

otomotif oleh bengkel-bengkel di Jepang. "Kami 

berharap agar kerja sama yang telah terjalin dengan 

sangat baik khususnya antara JICA dengan Ditjen 

Binalavotas dapat terus berkembang, demi 

http://analisadaily.com/berita/baca/2022/07/29/1032839/kemendikbudristek-pimpin-pemulihan-sektor-pendidikan-dunia-lewat-pertemuan-edwg-ketiga
http://analisadaily.com/berita/baca/2022/07/29/1032839/kemendikbudristek-pimpin-pemulihan-sektor-pendidikan-dunia-lewat-pertemuan-edwg-ketiga
http://analisadaily.com/berita/baca/2022/07/29/1032839/kemendikbudristek-pimpin-pemulihan-sektor-pendidikan-dunia-lewat-pertemuan-edwg-ketiga
http://analisadaily.com/berita/baca/2022/07/29/1032839/kemendikbudristek-pimpin-pemulihan-sektor-pendidikan-dunia-lewat-pertemuan-edwg-ketiga
http://analisadaily.com/berita/baca/2022/07/29/1032839/kemendikbudristek-pimpin-pemulihan-sektor-pendidikan-dunia-lewat-pertemuan-edwg-ketiga
http://analisadaily.com/berita/baca/2022/07/29/1032839/kemendikbudristek-pimpin-pemulihan-sektor-pendidikan-dunia-lewat-pertemuan-edwg-ketiga
http://pripos.id/kemnaker-dan-jica-jajaki-kerja-sama-bahasa-jepang-di-blk
http://pripos.id/kemnaker-dan-jica-jajaki-kerja-sama-bahasa-jepang-di-blk
http://pripos.id/kemnaker-dan-jica-jajaki-kerja-sama-bahasa-jepang-di-blk
http://pripos.id/kemnaker-dan-jica-jajaki-kerja-sama-bahasa-jepang-di-blk
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kepentingan Pemerintah Indonesia maupun 

Pemerintah Jepang," ujar Ida Fauziyah. 

87. 29 July 

2022 

Angkatan Kerja 

Perempuan 

Masih Rendah, 

Menaker: Budaya 

Patriarki Masih 

Mengakar 

Negative Kompas Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengatakan, kondisi pemberdayaan perempuan di 

sektor ketenagakerjaan masih menghadapi beberapa 

tantangan klasik. Tantangan lanjut Menaker, juga 

muncul dari masih adanya ketimpangan dalam hal 

pendidikan dan kompetensi yang sebenarnya 

merupakan modal dasar untuk berdaya. Lebih lanjut 

lagi kata Menaker, data menunjukkan bahwa tingkat 

pengangguran perempuan selalu lebih rendah jika 

dibandingkan dengan laki-laki. "Untuk itu, sikap 

pemerintah termasuk melalui Kemenaker sudah jelas 

bahwa tidak boleh ada diskriminasi gender karena 

posisi laki-laki dan perempuan adalah setara. 

88. 29 July 

2022 

Angkatan Kerja 

Perempuan 

Masih Rendah, 

Menaker: Budaya 

Patriarki Masih 

Mengakar 

Negative Kompas Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengatakan, kondisi pemberdayaan perempuan di 

sektor ketenagakerjaan masih menghadapi beberapa 

tantangan klasik. Tantangan lanjut Menaker, juga 

muncul dari masih adanya ketimpangan dalam hal 

pendidikan dan kompetensi yang sebenarnya 

merupakan modal dasar untuk berdaya. Lebih lanjut 

lagi kata Menaker, data menunjukkan bahwa tingkat 

pengangguran perempuan selalu lebih rendah jika 

dibandingkan dengan laki-laki. "Untuk itu, sikap 

pemerintah termasuk melalui Kemenaker sudah jelas 

bahwa tidak boleh ada diskriminasi gender karena 

posisi laki-laki dan perempuan adalah setara. 

89. 29 July 

2022 

Info Lowongan 

Kerja Bandung 

dan Bogor: RS 

Hermina Tersedia 

2 Posisi, General 

Practitioners dan 

Perawat 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Tasikmalaya 

Terdapat dua formasi yang tersedia di RS Hermina, 

yaitu General Practitioners dan Perawat. Untuk 

penempatan kerja bagian General Practitioners akan 

ditempatkan di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa 

Barat. Setiap bagian, antara General Practitioners 

dan Perawat memiliki kualifikasi dan deskripsi 

pekerjaannya masing-masing. Pada saat ini Rumah 

Sakit atau RS Hermina tengah membuka lowongan 

kerja (loker). 

90. 29 July 

2022 

Tertipu, Pekerja 

Migran Indonesia 

di Kamboja Minta 

Dipulangkan 

Negative Kompas.id Sebanyak 53 pekerja migran asal Indonesia menjadi 

korban penipuan kerja di Kamboja. Para pekerja yang 

disalurkan secara ilegal itu berharap bisa segera 

dipulangkan ke Indonesia. Puluhan pekerja yang 

berasal dari Jawa Tengah, Sumatera Utara, 

Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur itu 

http://ekonomi.kompas.com/read/2022/07/29/210000426/angkatan-kerja-perempuan-masih-rendah-menaker--budaya-patriarki-masih-mengakar
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/07/29/210000426/angkatan-kerja-perempuan-masih-rendah-menaker--budaya-patriarki-masih-mengakar
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/07/29/210000426/angkatan-kerja-perempuan-masih-rendah-menaker--budaya-patriarki-masih-mengakar
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/07/29/210000426/angkatan-kerja-perempuan-masih-rendah-menaker--budaya-patriarki-masih-mengakar
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/07/29/210000426/angkatan-kerja-perempuan-masih-rendah-menaker--budaya-patriarki-masih-mengakar
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/07/29/210000426/angkatan-kerja-perempuan-masih-rendah-menaker--budaya-patriarki-masih-mengakar
http://money.kompas.com/read/2022/07/29/210000426/angkatan-kerja-perempuan-masih-rendah-menaker--budaya-patriarki-masih-mengakar
http://money.kompas.com/read/2022/07/29/210000426/angkatan-kerja-perempuan-masih-rendah-menaker--budaya-patriarki-masih-mengakar
http://money.kompas.com/read/2022/07/29/210000426/angkatan-kerja-perempuan-masih-rendah-menaker--budaya-patriarki-masih-mengakar
http://money.kompas.com/read/2022/07/29/210000426/angkatan-kerja-perempuan-masih-rendah-menaker--budaya-patriarki-masih-mengakar
http://money.kompas.com/read/2022/07/29/210000426/angkatan-kerja-perempuan-masih-rendah-menaker--budaya-patriarki-masih-mengakar
http://money.kompas.com/read/2022/07/29/210000426/angkatan-kerja-perempuan-masih-rendah-menaker--budaya-patriarki-masih-mengakar
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065137894/info-lowongan-kerja-bandung-dan-bogor-rs-hermina-tersedia-2-posisi-general-practitioners-dan-perawat
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065137894/info-lowongan-kerja-bandung-dan-bogor-rs-hermina-tersedia-2-posisi-general-practitioners-dan-perawat
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065137894/info-lowongan-kerja-bandung-dan-bogor-rs-hermina-tersedia-2-posisi-general-practitioners-dan-perawat
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065137894/info-lowongan-kerja-bandung-dan-bogor-rs-hermina-tersedia-2-posisi-general-practitioners-dan-perawat
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065137894/info-lowongan-kerja-bandung-dan-bogor-rs-hermina-tersedia-2-posisi-general-practitioners-dan-perawat
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065137894/info-lowongan-kerja-bandung-dan-bogor-rs-hermina-tersedia-2-posisi-general-practitioners-dan-perawat
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065137894/info-lowongan-kerja-bandung-dan-bogor-rs-hermina-tersedia-2-posisi-general-practitioners-dan-perawat
http://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/07/29/jadi-korban-penipuan-di-kamboja-puluhan-pekerja-migran-indonesia-minta-dipulangkan
http://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/07/29/jadi-korban-penipuan-di-kamboja-puluhan-pekerja-migran-indonesia-minta-dipulangkan
http://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/07/29/jadi-korban-penipuan-di-kamboja-puluhan-pekerja-migran-indonesia-minta-dipulangkan
http://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/07/29/jadi-korban-penipuan-di-kamboja-puluhan-pekerja-migran-indonesia-minta-dipulangkan
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berangkat ke Kamboja setelah mendapatkan 

informasi lowongan pekerjaan dari sebuah pamflet 

yang diunggah di media sosial. Dalam pamflet 

tersebut diinformasikan, ada sebuah perusahaan asal 

Kamboja yang membutuhkan pekerja pada bagian 

layanan pelanggan. 

91. 29 July 

2022 

Kemnaker: 

Pekerja Resign 

atau Kena PHK 

Berhak Dapat 

Uang Pesangon, 

Begini Cara 

Hitungnya 

Positive Kompas Tv YOGYAKARTA, KOMPAS.TV- Kementerian Tenaga 

Kerja RI (Kemnaker RI) menyampaikan, pekerja atau 

buruh yang resign dari tempat bekerja mempunyai 

hak untuk mendapat uang pisah dan uang 

penggantian. Dalam regulasi itu, besaran uang pisah 

terdapat dalam perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Hak lain 

yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Dalam 

unggahan Twitter @KemenakerRI pada Kamis 

(28/7/2022), disebutkan bahwa hak berupa uang 

pisah dan uang penggantian diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. 

92. 29 July 

2022 

VIRAL : 

Wamenaker 

Dukung 

Penyerapan 

Tenaga Kerja 

Lokal lewat 

Realisasi Investasi 

di Morowali 

Utara 

Positive Tugunews.co

m 

Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi 

mendorong realisasi investasi di wilayahnya dapat 

berdampak langsung pada peningkatan 

kesejahetraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan 

saat penandatangan nota kesepahaman pemerintah 

Kabupaten Morowali Utara dan PT Gunbuster Nickel 

Industry (GNI) di Kantor Pusat Pasar Kerja 

Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta. "Realisasi 

investasi kami tahun lalu sangat tinggi mencapai 248 

persen dari target awal Rp4,8 triliun yaitu diangka 

Rp11 triliun, karena banyak industri pertambangan 

yang masuk ke Morowali Utara," kata Delis dalam 

keterangan yang diterima, Jumat (29/7/2022). Delis 

mengungkapkan tingginya nilai investasi telah 

mendorong pertumbuhan ekonomi Morowali Utara 

yang tumbuh diatas rata-rata nasional. 

93. 29 July 

2022 

UPDATE : 

Wamenaker 

Dukung 

Penyerapan 

Tenaga Kerja 

Lokal lewat 

Realisasi Investasi 

Positive Ninopedia Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi 

mendorong realisasi investasi di wilayahnya dapat 

berdampak langsung pada peningkatan 

kesejahetraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan 

saat penandatangan nota kesepahaman pemerintah 

Kabupaten Morowali Utara dan PT Gunbuster Nickel 

Industry (GNI) di Kantor Pusat Pasar Kerja 

Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta. "Realisasi 

investasi kami tahun lalu sangat tinggi mencapai 248 

http://www.kompas.tv/article/314108/kemnaker-pekerja-resign-atau-kena-phk-berhak-dapat-uang-pesangon-begini-cara-hitungnya
http://www.kompas.tv/article/314108/kemnaker-pekerja-resign-atau-kena-phk-berhak-dapat-uang-pesangon-begini-cara-hitungnya
http://www.kompas.tv/article/314108/kemnaker-pekerja-resign-atau-kena-phk-berhak-dapat-uang-pesangon-begini-cara-hitungnya
http://www.kompas.tv/article/314108/kemnaker-pekerja-resign-atau-kena-phk-berhak-dapat-uang-pesangon-begini-cara-hitungnya
http://www.kompas.tv/article/314108/kemnaker-pekerja-resign-atau-kena-phk-berhak-dapat-uang-pesangon-begini-cara-hitungnya
http://www.kompas.tv/article/314108/kemnaker-pekerja-resign-atau-kena-phk-berhak-dapat-uang-pesangon-begini-cara-hitungnya
http://www.kompas.tv/article/314108/kemnaker-pekerja-resign-atau-kena-phk-berhak-dapat-uang-pesangon-begini-cara-hitungnya
http://www.tugunews.com/59612/Wamenaker-Dukung-Penyerapan-Tenaga-Kerja-Lokal-lewat-Realisasi-Investasi-di-Morowali-Utara
http://www.tugunews.com/59612/Wamenaker-Dukung-Penyerapan-Tenaga-Kerja-Lokal-lewat-Realisasi-Investasi-di-Morowali-Utara
http://www.tugunews.com/59612/Wamenaker-Dukung-Penyerapan-Tenaga-Kerja-Lokal-lewat-Realisasi-Investasi-di-Morowali-Utara
http://www.tugunews.com/59612/Wamenaker-Dukung-Penyerapan-Tenaga-Kerja-Lokal-lewat-Realisasi-Investasi-di-Morowali-Utara
http://www.tugunews.com/59612/Wamenaker-Dukung-Penyerapan-Tenaga-Kerja-Lokal-lewat-Realisasi-Investasi-di-Morowali-Utara
http://www.tugunews.com/59612/Wamenaker-Dukung-Penyerapan-Tenaga-Kerja-Lokal-lewat-Realisasi-Investasi-di-Morowali-Utara
http://www.tugunews.com/59612/Wamenaker-Dukung-Penyerapan-Tenaga-Kerja-Lokal-lewat-Realisasi-Investasi-di-Morowali-Utara
http://www.tugunews.com/59612/Wamenaker-Dukung-Penyerapan-Tenaga-Kerja-Lokal-lewat-Realisasi-Investasi-di-Morowali-Utara
http://www.tugunews.com/59612/Wamenaker-Dukung-Penyerapan-Tenaga-Kerja-Lokal-lewat-Realisasi-Investasi-di-Morowali-Utara
http://www.ninopedia.com/59612/Wamenaker-Dukung-Penyerapan-Tenaga-Kerja-Lokal-lewat-Realisasi-Investasi-di-Morowali-Utara
http://www.ninopedia.com/59612/Wamenaker-Dukung-Penyerapan-Tenaga-Kerja-Lokal-lewat-Realisasi-Investasi-di-Morowali-Utara
http://www.ninopedia.com/59612/Wamenaker-Dukung-Penyerapan-Tenaga-Kerja-Lokal-lewat-Realisasi-Investasi-di-Morowali-Utara
http://www.ninopedia.com/59612/Wamenaker-Dukung-Penyerapan-Tenaga-Kerja-Lokal-lewat-Realisasi-Investasi-di-Morowali-Utara
http://www.ninopedia.com/59612/Wamenaker-Dukung-Penyerapan-Tenaga-Kerja-Lokal-lewat-Realisasi-Investasi-di-Morowali-Utara
http://www.ninopedia.com/59612/Wamenaker-Dukung-Penyerapan-Tenaga-Kerja-Lokal-lewat-Realisasi-Investasi-di-Morowali-Utara
http://www.ninopedia.com/59612/Wamenaker-Dukung-Penyerapan-Tenaga-Kerja-Lokal-lewat-Realisasi-Investasi-di-Morowali-Utara
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di Morowali 

Utara 

persen dari target awal Rp4,8 triliun yaitu diangka 

Rp11 triliun, karena banyak industri pertambangan 

yang masuk ke Morowali Utara," kata Delis dalam 

keterangan yang diterima, Jumat (29/7/2022). Delis 

mengungkapkan tingginya nilai investasi telah 

mendorong pertumbuhan ekonomi Morowali Utara 

yang tumbuh diatas rata-rata nasional. 

94. 29 July 

2022 

Wamenaker 

Dukung 

Penyerapan 

Tenaga Kerja 

Lokal lewat 

Realisasi Investasi 

di Morowali 

Utara - 

RedaksiHarian.co

m 

Positive Redaksiharian

.com 

Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi 

mendorong realisasi investasi di wilayahnya dapat 

berdampak langsung pada peningkatan 

kesejahetraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan 

saat penandatangan nota kesepahaman pemerintah 

Kabupaten Morowali Utara dan PT Gunbuster Nickel 

Industry (GNI) di Kantor Pusat Pasar Kerja 

Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta. "Realisasi 

investasi kami tahun lalu sangat tinggi mencapai 248 

persen dari target awal Rp4,8 triliun yaitu diangka 

Rp11 triliun, karena banyak industri pertambangan 

yang masuk ke Morowali Utara," kata Delis dalam 

keterangan yang diterima, Jumat (29/7/2022). Delis 

mengungkapkan tingginya nilai investasi telah 

mendorong pertumbuhan ekonomi Morowali Utara 

yang tumbuh diatas rata-rata nasional. 

95. 29 July 

2022 

Wamenaker 

Dukung 

Penyerapan 

Tenaga Kerja 

Lokal lewat 

Realisasi Investasi 

di Morowali 

Utara 

Positive Tribun News Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi 

mendorong realisasi investasi di wilayahnya dapat 

berdampak langsung pada peningkatan 

kesejahetraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan 

saat penandatangan nota kesepahaman pemerintah 

Kabupaten Morowali Utara dan PT Gunbuster Nickel 

Industry (GNI) di Kantor Pusat Pasar Kerja 

Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta. "Realisasi 

investasi kami tahun lalu sangat tinggi mencapai 248 

persen dari target awal Rp4,8 triliun yaitu diangka 

Rp11 triliun, karena banyak industri pertambangan 

yang masuk ke Morowali Utara," kata Delis dalam 

keterangan yang diterima, Jumat (29/7/2022). Delis 

mengungkapkan tingginya nilai investasi telah 

mendorong pertumbuhan ekonomi Morowali Utara 

yang tumbuh diatas rata-rata nasional. 

96. 29 July 

2022 

Kemnaker dan 

JICA Jajaki Kerja 

Sama 

Penyelenggaraan 

Kejuruan Bahasa 

Positive Redaksiharian

.com 

Jpnn.com, JAKARTA- Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) dan Japan International Cooperation 

Agency (JICA) menjajaki kerja sama pengembangan 

kejuruan bahasa Jepang di balai latihan kerja (BLK). 

"Selain kerja sama yang telah diselenggarakan, saat 
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Jepang di BLK - 

RedaksiHarian.co

m 

ini Ditjen Binalavotas sedang melakukan penjajakan 

kerja sama kejuruan bahasa Jepang di BLK UPTP," 

kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah seusai 

menerima audiensi JICA Mission for Foreign Migrant 

Workers, Jumat (29/7). Kemudian pengembangan 

tempat uji kompetensi bidang pariwisata bekerja 

sama dengan Japan Travel Agency, serta 

pengembangan program promosi penerimaan SDM 

Indonesia bidang teknisi otomotif oleh bengkel-

bengkel di Jepang. "Kami berharap agar kerja sama 

yang telah terjalin dengan sangat baik khususnya 

antara JICA dengan Ditjen Binalavotas dapat terus 

berkembang demi kepentingan pemerintah 

Indonesia maupun Jepang," ujar Ida Fauziyah. 

97. 29 July 

2022 

Indonesia-

Malaysia Sepakat 

Rekrut TKI lewat 

1 Jalur Resmi 

Positive Idn Times Indonesia dan Malaysia akhirnya menegaskan dan 

sepakat bahwa perekrutan Tenaga Kerja Indonesia 

(TKI) yang bekerja di Negeri Jiran hanya lewat jalur 

resmi yaitu One Channel System (OCS). Indonesia 

juga bakal membuka kembali pengiriman TKI ke 

Malaysia. Perjanjian ini disepakati oleh Menteri 

Tenaga Kerja RI, Ida Fauziah dan Menteri Sumber 

Daya Malaysia, M. Saravanan di Jakarta, pada Kamis 

(28/7/2022) kemarin. 1. Malaysia sepakat mematuhi 

apa yang tertulis di perjanjian soal TKI. 

98. 29 July 

2022 

Kemnaker dan 

JICA Jajaki Kerja 

Sama 

Penyelenggaraan 

Kejuruan Bahasa 

Jepang di BLK 

Positive Jawa Post 

National 

Network 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Japan 

International Cooperation Agency (JICA) menjajaki 

kerja sama pengembangan kejuruan bahasa Jepang 

di balai latihan kerja (BLK). "Selain kerja sama yang 

telah diselenggarakan, saat ini Ditjen Binalavotas 

sedang melakukan penjajakan kerja sama kejuruan 

bahasa Jepang di BLK UPTP," kata Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah seusai menerima 

audiensi JICA Mission for Foreign Migrant Workers, 

Jumat (29/7). Kemudian pengembangan tempat uji 

kompetensi bidang pariwisata bekerja sama dengan 

Japan Travel Agency, serta pengembangan program 

promosi penerimaan SDM Indonesia bidang teknisi 

otomotif oleh bengkel-bengkel di Jepang. "Kami 

berharap agar kerja sama yang telah terjalin dengan 

sangat baik khususnya antara JICA dengan Ditjen 

Binalavotas dapat terus berkembang demi 

kepentingan pemerintah Indonesia maupun Jepang," 

ujar Ida Fauziyah. 

http://redaksiharian.com/bisnis/kemnaker-dan-jica-jajaki-kerja-sama-penyelenggaraan-kejuruan-bahasa-jepang-di-blk
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99. 29 July 

2022 

Setelah Program 

SSW, Kemnaker 

dan JICA Jajaki 

Kerja Sama 

Bahasa Jepang di 

BLK 

Neutral Progresnews.

info 

Salah satunya yakni penjajakan kerja sama 

pengembangan kejuruan bahasa Jepang di BLK Unit 

Pelayanan Teknis Pusat (UPTP) Kemnaker. "Selain 

kerja sama yang telah diselenggarakan, saat ini Ditjen 

Binalavotas sedang melakukan penjajakan kerja sama 

kejuruan bahasa Jepang di BLK UPTP," kata Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, seusai menerima 

audiensi JICA Mission for Foreign Migrant Workers di 

Jakarta, Jumat (29/7/2022). Selain kejuruan bahasa 

Jepang, Ida Fauziyah mengatakan penjajakan kerja 

sama lainnya yakni Penerimaan junior expert di 

berbagai bidang untuk mendukung penyelenggaraan 

pelatihan vokasi di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BBPVP) dan Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BPVP); dan pengembangan tempat uji 

kompetensi bidang pariwisata bekerja sama dengan 

Japan Travel Agency; serta pengembangan program 

promosi penerimaan SDM Indonesia bidang teknisi 

otomotif oleh bengkel-bengkel di Jepang. "Kami 

berharap agar kerja sama yang telah terjalin dengan 

sangat baik khususnya antara JICA dengan Ditjen 

Binalavotas dapat terus berkembang, demi 

kepentingan Pemerintah Indonesia maupun 

Pemerintah Jepang," ujar Ida Fauziyah. 

100. 29 July 

2022 

PIM Terima 

Penghargaan 

Zero Accident 

Positive Aceh Info LHOKSEUMAWE | ACEHINFO- PT Pupuk Iskandar 

Muda (PIM) meraih penghargaan Sertifikat Zero 

Accident Tahun 2022 pada acara Anugerah 

Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

Provinsi Aceh Tahun 2022 di Hotel Parkside 

Takengon, Aceh Tengah pada Rabu, 27 Juli 2022. "K3 

merupakan investasi dan untuk menjaga 

keberlangsungan usaha serta mencapai produktivitas 

di perusahaan sehingga mencapai kerja selamat 

10.242.784 jam kerja tanpa kecelakaan kerja (Zero 

Accident) terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2018 s.d 

30 September 2021," ujar Zulfikar dalam rilis media 

pada Jumat (29/7/2022). "Penghargaan ini 

diharapkan menjadi semangat baru bagi Insan PIM 

untuk terus menjalankan sistem Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (k3) dengan baik di Perusahaan," 

tutup Zulfikar. Penghargaan tersebut diserahkan 

langsung oleh Staf Ahli Gubernur didampingi Kepala 

Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi 

Aceh. 

http://progresnews.info/2022/07/29/8158
http://progresnews.info/2022/07/29/8158
http://progresnews.info/2022/07/29/8158
http://progresnews.info/2022/07/29/8158
http://progresnews.info/2022/07/29/8158
http://progresnews.info/2022/07/29/8158
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101. 29 July 

2022 

DPRD Ambon 

meminta pelaku 

usaha berlakukan 

standar UMP dan 

UMR 

Neutral Newsexplorer

.net 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ambon 

meminta para pelaku dunia usaha di Kota Ambon 

untuk memberlakukan standar Upah Minimum 

Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Regional (UMR) 

kepada karyawan. Di sektor swasta, kita komitmen 

soal itu," kata Ketua Komisi I DPRD Ambon, Jafry 

Taihutu, di Ambon, Maluku, Jumat. Menurutnya, 

pelaku dunia usaha yang ada di Ambon wajib 

menerapkan aturan terkait UMR bagi tenaga honorer 

dan juga para karyawan yang bekerja di perusahaan 

masing-masing. "Cara kita memanusiakan 

masyarakat Ambon itu bukan soal yang lain, tapi 

perlakuan pada aspek ketenaga kerjaan, keguruan 

dan termasuk yang diklasifikasikan sebagai honorer 

di lingkup Pemkot Ambon," ujarnya. 

102. 29 July 

2022 

Disnaker Ternate 

dorong Job Fair 

dua kali setahun 

Neutral Newsexplorer

.net 

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Ternate, Maluku 

Utara mendorong agar pelaksanaan Job Fair dapat 

dilaksanakan dua kali dalam setahun, guna menekan 

tingginya angka pengangguran di daerah ini. Kabid 

penempatan dn perluasan kesempatan kerja 

Disnaker Kota Ternate, Ikram Halil di Ternate, Jumat, 

mengatakan, ke depan Disnaker akan melakukan 

kegiatan pameran bursa kerja atau Job Fair dua kali 

dalam setahun, alasannya karena setiap tahun 

banyak perguruan tinggi dan lembaga lainnya telah 

mewisudakan banyak sarjana, namun keterbatasan 

lapangan kerja. Ikram Halil, mengatakan kegiatan Job 

Fair ini adalah langkah untuk menekan angka 

pengangguran di Kota Ternate dan Maluku Utara 

pada umumnya. Dia menambahkan, untuk tata cara 

pendaftaran, bisa langsung ke Dhuafa Center dan 

bertemu dengan HRD perusahaan untuk mendaftar, 

atau bisa mengakses dan mendaftar melalui link 

bursa kerja Ternate di laman http://lentera-

disnaker.ternatekota.go.id. Ikram mengaku, para 

peserta yang telah mendaftar di link Lentera, 

selanjutnya akan dimasukkan ke link Siap Kerja dan 

nama pencari kerja langsung terdaftar di 

Kementerian Tenaga Kerja. 

103. 29 July 

2022 

Terpilih Jadi 

Ketum Forum 

PLKP, Bang Zoel: 

Kawal Terus 

Perpres 

Positive Mnc Trijaya Selain itu, salah satu tugas prioritas yang DPP yang 

kini diketuai Bang Zoe adalah mengawal Perpres 68 

tahun 2022, dimana Perpres tersebut motivasinya 

dalam rangka memperkuat vokasi, yaitu revitalisasi 

pendidikan vokasi dimana lembaga kursus 

http://newsexplorer.net/dprd-ambon-meminta-pelaku-usaha-berlakukan-standar-ump-dan-umr-s2760952.html
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Penguatan 

Pendidikan 

Vokasi 

berkesempatan mendapat legalitas maupun 

kekuatan hukum yang lebih kuat. Zoelkifli M.Adam 

resmi terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum 

DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan 

(PLKP) periode 2022-2027. Pemilihan itu dilakukan 

dalam Musyawarah Nasional I Forum PLKP yang 

digelar di Hotel Homan Bandung pada Rabu 

(27/7/2022). Pria kelahiran Bireun, Provinsi Aceh ini 

sebelumnya menjabat sebagai Sekjen DPP Forum 

PLKP. 

104. 29 July 

2022 

Kemnaker dan 

JICA Jajaki Kerja 

Sama Bahasa 

Jepang di BLK 

Positive Pewartasatu.

com 

Salah satunya yakni penjajakan kerja sama 

pengembangan kejuruan bahasa Jepang di BLK Unit 

Pelayanan Teknis Pusat (UPTP) Kemnaker. "Selain 

kerja sama yang telah diselenggarakan, saat ini Ditjen 

Binalavotas sedang melakukan penjajakan kerja sama 

kejuruan bahasa Jepang di BLK UPTP," kata Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, seusai menerima 

audiensi JICA Mission for Foreign Migrant Workers di 

Jakarta, Jumat (29/7/2022). Dan pengembangan 

tempat uji kompetensi bidang pariwisata bekerja 

sama dengan Japan Travel Agency; serta 

pengembangan program promosi penerimaan SDM 

Indonesia bidang teknisi otomotif oleh bengkel-

bengkel di Jepang. "Kami berharap agar kerja sama 

yang telah terjalin dengan sangat baik khususnya 

antara JICA dengan Ditjen Binalavotas dapat terus 

berkembang, demi kepentingan Pemerintah 

Indonesia maupun Pemerintah Jepang," ujar Ida 

Fauziyah. 

105. 30 July 

2022 

Menaker 

Berharap ASEAN 

Jadi Komunitas 

Inklusif 

Neutral Progresnews.

info 

Menaker Ida Fauziyah, usai menghadiri acara 

pembukaan ASEAN Para Games, mengatakan bahwa 

pelaksanaan kompetisi olahraga ini menunjukkan 

bahwa Negara-negara ASEAN memiliki komitmen 

yang sama dalam menghadirkan kesetaraan. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, turut hadir 

mendampingi Wakil Presiden RI, K.H. Ma'ruf Amin, 

membuka ASEAN Para Games ke-11 di Stadion 

Manahan Solo, Surakarta, Sabtu (30/7/2022). 

Gelaran olahraga ini diharapkan semakin 

memperkuat jati diri ASEAN sebagai komunitas yang 

inklusif. Wapres Ma'ruf Amin dalam pidatonya 

mengatakan, ASEAN Para Games adalah ajang 

istimewa karena menjadi sumber inspirasi tentang 

kesetaraan. 

http://www.mnctrijaya.com/news/detail/53201/terpilih-jadi-ketum-forum-plkp-bang-zoel-kawal-terus-perpres
http://www.mnctrijaya.com/news/detail/53201/terpilih-jadi-ketum-forum-plkp-bang-zoel-kawal-terus-perpres
http://www.mnctrijaya.com/news/detail/53201/terpilih-jadi-ketum-forum-plkp-bang-zoel-kawal-terus-perpres
http://pewartasatu.com/kemnaker-dan-jica-jajaki-kerja-sama-bahasa-jepang-di-blk
http://pewartasatu.com/kemnaker-dan-jica-jajaki-kerja-sama-bahasa-jepang-di-blk
http://pewartasatu.com/kemnaker-dan-jica-jajaki-kerja-sama-bahasa-jepang-di-blk
http://pewartasatu.com/kemnaker-dan-jica-jajaki-kerja-sama-bahasa-jepang-di-blk
http://progresnews.info/2022/07/30/8166
http://progresnews.info/2022/07/30/8166
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106. 30 July 

2022 

Tunggangi Kuda 

Coklat Menuju di 

Acara 

Pembukaan, 

Gibran Puji 

Kinerja Para 

Menteri 

Positive Gonews.co Sebelum dibuka oleh Wapres, terlebih dulu hadir ke 

lokasi acara Walikota Solo yang juga merupakan 

Ketua Pelaksana Indonesia National Paralympic 

Organization Comittee (INASPOC), Gibran 

Rakabuming Raka dengan menggunakan kuda 

berwarna coklat menuju tempat memberikan 

sambutan. Ajang ASEAN Para Games 2022 Solo di 

Stadion Manahan Solo resmi di buka oleh wakil 

Presiden KH. Dalam pembukaan ASEAN Para Games 

2022 Solo ini, sangat kental dengan budaya, dalam 

hal ini kebudayaan Jawa Tengah, dimana performa 

wayang kulit tampil digandengkan dengan wayang 

orang Sriwedari dan RRI. "Selamat datang ke Solo," 

kata Gibran kepada segenap hadirin yang berada di 

Stadion Manahan Solo. 

107. 30 July 

2022 

Berita Indonesia-

vietnam Terbaru 

dan Terkini Hari 

ini - Medcom.id 

Neutral Medcom.id "Hari ini kami menyaksikan MoU, mudah-mudahan 

pelatihan-pelatihan berbasis kebutuhan industri yang 

akan dikerjasamakan dapat mendorong skill tenaga 

kerja di daerah," ujar Afriansyah dalam keterangan 

tertulis, Sabtu, 30 Juli 2022. Wakil Menteri 

ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor 

mendorong peran pemerintah daerah (pemda) 

dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja. 

Pihaknya juga ingin pemda meningkatkan kualitas diri 

dari tenaga kerja. Hal ini dilakukan Pemerintah 

Kabupaten (Pemkab) Morowali Utara bersama PT 

Gunbuster Nickel Industry (GNI) melalui nota 

kesepahaman terkait pelatihan dan penempatan 

serta perluasan kesempatan kerja di Kabupaten 

Morowali Utara. 

108. 30 July 

2022 

Kabar NasDem 

Desak 

Pemerintah 

Lakukan Segala 

Upaya 

Pembebasan 60 

WNI Disekap di 

Kamboja 

Negative Reverasite.co

m 

Ketua DPP Partai NasDem Bidang Hubungan 

Internasional, Martin Manurung mendorong 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar 

Negeri dan Polri untuk melakukan segala upaya 

pembebasan 60 WNI yang disekap di Phum 1, Preah 

Sihanouk, Kamboja. Seperti diketahui, 60 WNI yang 

disekap oleh perusahaan investasi palsu di 

Sihanoukville, Kamboja. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI 

ini menuturkan jika proses pembebasan terhadap 60 

WNI ini akan lebih mudah jika Perdana Menteri 

Kamboja Samdech Hunsen turun tangan dalam kasus 

ini. Oleh karena itu, Martin mendorong PM Kamboja 

untuk melepaskan koban penipuan perusahaan 

Kamboja yang merekrut 60 WNI di Kamboja dan 
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mengembalikan 60 WNI tersebut dengan selamat ke 

Tanah Air segera. 

109. 30 July 

2022 

Direktur PPMI 

Jelaskan Jumlah 

Terbaru dan 

Kondisi WNI 

Korban 

Penyekapan di 

Kamboja 

Negative Pesisirnews 54 Warga Negara Indonesia (WNI) yang sebelumnya 

dilaporkan diduga menjadi korban penyekapan 

penempatan tenaga kerja di Kamboja kini bertambah 

menjadi 60 orang. Rendra juga mengungkapkan 

puluhan korban tersebut tergiur kerja di Kamboja 

melalui media sosial dan diimingi bonus yang besar. 

Tak hanya menjadi korban penipuan penempatan 

kerja, mereka diduga juga menjadi korban tindak 

pidana perdagangan orang (TPPO). Hal tersebut 

sebagaimana dikemukakan Direktur Bina 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) 

Kemnaker, Rendra Setiawan dalam dialog dengan 

Pro3 RRI, Sabtu (30/7/2022). 

110. 30 July 

2022 

Info Loker! 

Perumda Pasar 

Jaya Buka 

Lowongan Kerja 

S1 Fresh 

Graduate, Ini 

Syarat Dan Cara 

Daftarnya 

Positive Semarangku.

com 

Cek info loker Perumda Pasar Jaya dimana membuka 

lowongan kerja S1 Fresh Graduate. Perumda Pasar 

Jaya membuka loker atau lowongan kerja S1 Fresh 

Graduate untuk formasi yang tersedia. Berikut 

persyaratan dan cara daftar loker atau lowongan 

kerja S1 Fresh Graduate yang dibuka Perumda Pasar 

Jaya. Melalui Instagram resminya, Kemnaker 

menginformasikan loker atau lowongan kerja S1 di 

Perumda Pasar Jaya. 

111. 30 July 

2022 

Kemnaker dan 

JICA Jajaki Kerja 

Sama 

Pengembangan 

Bahasa Jepang di 

BLK 

Positive Infopublik.id Salah satunya yakni penjajakan kerja sama 

pengembangan kejuruan bahasa Jepang di BLK Unit 

Pelayanan Teknis Pusat (UPTP) Kemnaker. "Selain 

kerja sama yang telah diselenggarakan, saat ini Ditjen 

Binalavotas sedang melakukan penjajakan kerja sama 

kejuruan bahasa Jepang di BLK UPTP," kata Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, seusai menerima 

audiensi JICA Mission for Foreign Migrant Workers di 

Jakarta, Jumat (29/7/2022). Selain kejuruan bahasa 

Jepang, Ida Fauziyah mengatakan penjajakan kerja 

sama lainnya yakni penerimaan junior expert di 

berbagai bidang untuk mendukung penyelenggaraan 

pelatihan vokasi di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BBPVP) dan Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BPVP); dan pengembangan tempat uji 

kompetensi bidang pariwisata bekerja sama dengan 

Japan Travel Agency; serta pengembangan program 

promosi penerimaan SDM Indonesia bidang teknisi 

otomotif oleh bengkel-bengkel di Jepang. "Kami 

berharap agar kerja sama yang telah terjalin dengan 
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sangat baik khususnya antara JICA dengan Ditjen 

Binalavotas dapat terus berkembang, demi 

kepentingan Pemerintah Indonesia maupun 

Pemerintah Jepang," ujar Ida Fauziyah. 

112. 30 July 

2022 

DPRD Ambon 

meminta pelaku 

usaha berlakukan 

standar UMP dan 

UMR 

Neutral Antara 

Sulteng 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ambon 

meminta para pelaku dunia usaha di Kota Ambon 

untuk memberlakukan standar Upah Minimum 

Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Regional (UMR) 

kepada karyawan. Di sektor swasta, kita komitmen 

soal itu," kata Ketua Komisi I DPRD Ambon, Jafry 

Taihutu, di Ambon, Maluku, Jumat. Menurutnya, 

pelaku dunia usaha yang ada di Ambon wajib 

menerapkan aturan terkait UMR bagi tenaga honorer 

dan juga para karyawan yang bekerja di perusahaan 

masing-masing. "Cara kita memanusiakan 

masyarakat Ambon itu bukan soal yang lain, tapi 

perlakuan pada aspek ketenaga kerjaan, keguruan 

dan termasuk yang diklasifikasikan sebagai honorer 

di lingkup Pemkot Ambon," ujarnya. 

113. 30 July 

2022 

DPRD Ambon 

meminta pelaku 

usaha berlakukan 

standar UMP dan 

UMR 

Neutral Antara Riau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ambon 

meminta para pelaku dunia usaha di Kota Ambon 

untuk memberlakukan standar Upah Minimum 

Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Regional (UMR) 

kepada karyawan. Di sektor swasta, kita komitmen 

soal itu," kata Ketua Komisi I DPRD Ambon, Jafry 

Taihutu, di Ambon, Maluku, Jumat. Menurutnya, 

pelaku dunia usaha yang ada di Ambon wajib 

menerapkan aturan terkait UMR bagi tenaga honorer 

dan juga para karyawan yang bekerja di perusahaan 

masing-masing. "Cara kita memanusiakan 

masyarakat Ambon itu bukan soal yang lain, tapi 

perlakuan pada aspek ketenaga kerjaan, keguruan 

dan termasuk yang diklasifikasikan sebagai honorer 

di lingkup Pemkot Ambon," ujarnya. 

114. 30 July 

2022 

DPRD Ambon 

meminta pelaku 

usaha berlakukan 

standar UMP dan 

UMR 

Neutral Antara Papua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ambon 

meminta para pelaku dunia usaha di Kota Ambon 

untuk memberlakukan standar Upah Minimum 

Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Regional (UMR) 

kepada karyawan. Di sektor swasta, kita komitmen 

soal itu," kata Ketua Komisi I DPRD Ambon, Jafry 

Taihutu, di Ambon, Maluku, Jumat. Menurutnya, 

pelaku dunia usaha yang ada di Ambon wajib 

menerapkan aturan terkait UMR bagi tenaga honorer 

dan juga para karyawan yang bekerja di perusahaan 
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masing-masing. "Cara kita memanusiakan 

masyarakat Ambon itu bukan soal yang lain, tapi 

perlakuan pada aspek ketenaga kerjaan, keguruan 

dan termasuk yang diklasifikasikan sebagai honorer 

di lingkup Pemkot Ambon," ujarnya. 

115. 30 July 

2022 

DPRD Ambon 

minta pelaku 

usaha berlakukan 

standar UMP dan 

UMR 

Neutral Antara 

Maluku 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ambon 

meminta para pelaku dunia usaha di Kota Ambon 

untuk memberlakukan standar Upah Minimum 

Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Regional (UMR) 

kepada karyawan. Di sektor swasta, kita komitmen 

soal itu," kata Ketua Komisi I DPRD Ambon, Jafry 

Taihutu, di Ambon, Maluku, Jumat. Menurutnya, 

pelaku dunia usaha yang ada di Ambon wajib 

menerapkan aturan terkait UMR bagi tenaga honorer 

dan juga para karyawan yang bekerja di perusahaan 

masing-masing. "Cara kita memanusiakan 

masyarakat Ambon itu bukan soal yang lain, tapi 

perlakuan pada aspek ketenaga kerjaan, keguruan 

dan termasuk yang diklasifikasikan sebagai honorer 

di lingkup Pemkot Ambon," ujarnya. 

116. 30 July 

2022 

Disnaker Ternate 

dorong Job Fair 

dua kali setahun 

Neutral Antara 

Sulteng 

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Ternate, Maluku 

Utara mendorong agar pelaksanaan Job Fair dapat 

dilaksanakan dua kali dalam setahun, guna menekan 

tingginya angka pengangguran di daerah ini. Kabid 

penempatan dn perluasan kesempatan kerja 

Disnaker Kota Ternate, Ikram Halil di Ternate, Jumat, 

mengatakan, ke depan Disnaker akan melakukan 

kegiatan pameran bursa kerja atau Job Fair dua kali 

dalam setahun, alasannya karena setiap tahun 

banyak perguruan tinggi dan lembaga lainnya telah 

mewisudakan banyak sarjana, namun keterbatasan 

lapangan kerja. Ikram Halil, mengatakan kegiatan Job 

Fair ini adalah langkah untuk menekan angka 

pengangguran di Kota Ternate dan Maluku Utara 

pada umumnya. Dia menambahkan, untuk tata cara 

pendaftaran, bisa langsung ke Dhuafa Center dan 

bertemu dengan HRD perusahaan untuk mendaftar, 

atau bisa mengakses dan mendaftar melalui link 

bursa kerja Ternate di laman http://lentera-

disnaker.ternatekota.go.id. Ikram mengaku, para 

peserta yang telah mendaftar di link Lentera, 

selanjutnya akan dimasukkan ke link Siap Kerja dan 

nama pencari kerja langsung terdaftar di 

Kementerian Tenaga Kerja. 
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117. 30 July 

2022 

Disnaker Ternate 

dorong Job Fair 

dua kali setahun 

Neutral Antara Papua Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Ternate, Maluku 

Utara mendorong agar pelaksanaan Job Fair dapat 

dilaksanakan dua kali dalam setahun, guna menekan 

tingginya angka pengangguran di daerah ini. Kabid 

penempatan dn perluasan kesempatan kerja 

Disnaker Kota Ternate, Ikram Halil di Ternate, Jumat, 

mengatakan, ke depan Disnaker akan melakukan 

kegiatan pameran bursa kerja atau Job Fair dua kali 

dalam setahun, alasannya karena setiap tahun 

banyak perguruan tinggi dan lembaga lainnya telah 

mewisudakan banyak sarjana, namun keterbatasan 

lapangan kerja. Ikram Halil, mengatakan kegiatan Job 

Fair ini adalah langkah untuk menekan angka 

pengangguran di Kota Ternate dan Maluku Utara 

pada umumnya. Dia menambahkan, untuk tata cara 

pendaftaran, bisa langsung ke Dhuafa Center dan 

bertemu dengan HRD perusahaan untuk mendaftar, 

atau bisa mengakses dan mendaftar melalui link 

bursa kerja Ternate di laman http://lentera-

disnaker.ternatekota.go.id. Ikram mengaku, para 

peserta yang telah mendaftar di link Lentera, 

selanjutnya akan dimasukkan ke link Siap Kerja dan 

nama pencari kerja langsung terdaftar di 

Kementerian Tenaga Kerja. 

118. 30 July 

2022 

Disnaker Ternate 

dorong Job Fair 

dua kali setahun 

Neutral Antara Riau Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Ternate, Maluku 

Utara mendorong agar pelaksanaan Job Fair dapat 

dilaksanakan dua kali dalam setahun, guna menekan 

tingginya angka pengangguran di daerah ini. Kabid 

penempatan dn perluasan kesempatan kerja 

Disnaker Kota Ternate, Ikram Halil di Ternate, Jumat, 

mengatakan, ke depan Disnaker akan melakukan 

kegiatan pameran bursa kerja atau Job Fair dua kali 

dalam setahun, alasannya karena setiap tahun 

banyak perguruan tinggi dan lembaga lainnya telah 

mewisudakan banyak sarjana, namun keterbatasan 

lapangan kerja. Ikram Halil, mengatakan kegiatan Job 

Fair ini adalah langkah untuk menekan angka 

pengangguran di Kota Ternate dan Maluku Utara 

pada umumnya. Dia menambahkan, untuk tata cara 

pendaftaran, bisa langsung ke Dhuafa Center dan 

bertemu dengan HRD perusahaan untuk mendaftar, 

atau bisa mengakses dan mendaftar melalui link 

bursa kerja Ternate di laman http://lentera-

disnaker.ternatekota.go.id. Ikram mengaku, para 

peserta yang telah mendaftar di link Lentera, 
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selanjutnya akan dimasukkan ke link Siap Kerja dan 

nama pencari kerja langsung terdaftar di 

Kementerian Tenaga Kerja. 

119. 30 July 

2022 

Legislator PKS 

Desak 

Pemerintah 

Segera Pulangkan 

54 PMI yang 

Ditahan di 

Kamboja 

Negative Akurat.co Kali ini 54 PMI disekap oleh salah satu perusahaan 

investasi bodong di Kamboja. Anggota Komisi IX DPR 

Kurniasih Mufidayati mendesak pemerintah untuk 

membebaskan dan memulangkan 54 Warga Negara 

Indonesia (WNI) yang diduga ditahan oleh oknum 

perusahaan investasi palsu di Sihanoukville, Kamboja. 

Hal itu dikarenakan adanya dugaan mafia rekrutmen 

PMI nonprosedural untuk bekerja di perusahaan 

investasi maupun teknologi informasi di Kamboja. 

KBRI kita di Kamboja sudah bergerak, kita harapkan 

bisa berkolaborasi dengan kepolisian Kamboja untuk 

mengusut hal yang sudah masuk ranah pidana dan 

mengarah ke dugaan perdagangan orang ini," kata 

Kurniasih dalam keterangan tertulisnya, pada Jumat 

(29/7/2022). 

120. 30 July 

2022 

Ganjar: Korban 

Penyekapan di 

Kamboja Alami 

Tekanan 

Psikologis 

Negative Images1.rri.c

o.id 

KBRN, Jakarta: Gubernur Jawa Tengah Ganjar 

Pranowo mengungkapkan, 53 Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) korban penyekapan di Kamboja 

mengalami tekanan psikologis. "Karena mereka (PMI) 

ini kan memberitahukan adanya penyekapan di 

Kamboja jadi mereka alami ketakutan-ketakutan," 

kata Ganjar Pranowo dalam dialog Pro3 RRI, Sabtu 

(30/7/2022). Ia pun mengapresiasi respon cepat 

pihak Kepolisian di Kamboja yang langsung 

menangani PMI korban penyekapan. Ganjar 

menjelaskan, ia mengetahui keadaan PMI karena ada 

yang mengirimkan pesan melalui media sosial (Direct 

Message/DM) miliknya. 

121. 30 July 

2022 

Kemnaker dan 

JICA Jajaki Kerja 

Sama Pelatihan 

Bahasa Jepang di 

BLK - Aira 

Transport 

Positive Aira 

Transport 

Metro, Aira Transport- Kementerian Ketenagakerjaan 

dan Japan International Cooperation Agency (JICA) 

kembali membuka jalinan kerja sama lewat 

penjajakan kerja sama pengembangan kejuruan 

bahasa Jepang di BLK Unit Pelayanan Teknis Pusat 

(UPTP) Kemnaker. "Saat ini Ditjen Binalavotas sedang 

melakukan penjajakan kerja sama kejuruan bahasa 

Jepang di BLK UPTP," kata Menteri Ketenagakerjaan, 

Ida Fauziyah, seusai menerima audiensi JICA Mission 

for Foreign Migrant Workers di Jakarta, Jumat 

(29/7/2022). Selain kejuruan bahasa Jepang, Ida 

Fauziyah mengatakan penjajakan kerja sama lainnya 

yakni Penerimaan junior expert di berbagai bidang 

http://akurat.co/legislator-pks-desak-pemerintah-segera-pulangkan-54-pmi-yang-ditahan-di-kamboja
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untuk mendukung penyelenggaraan pelatihan vokasi 

di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 

(BBPVP) dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 

(BPVP); dan pengembangan tempat uji kompetensi 

bidang pariwisata bekerja sama dengan Japan Travel 

Agency; serta pengembangan program promosi 

penerimaan SDM Indonesia bidang teknisi otomotif 

oleh bengkel-bengkel di Jepang. "Kami berharap agar 

kerja sama yang telah terjalin dengan sangat baik 

khususnya antara JICA dengan Ditjen Binalavotas 

dapat terus berkembang, demi kepentingan 

Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Jepang," 

ujar Ida Fauziyah. 

122. 30 July 

2022 

Pastikan 

Penggunaan K3 

Kepada Tenaga 

Tebangan, 

Berikut ini 

Penjelasan 

Suprianto Wakil 

ADM KPH 

Jombang - 

TKTNews Id 

Neutral Tktnews.id Menurut Suprianto mewakili Administratur KPH 

Jombang saat di lokasi menyampaikan," Kegiatan 

inspeksi K3 yang dilaksanakan oleh perhutani,secara 

rutin 3 (tiga) bulan sekali, bertujuan untuk 

memastikan agar seluruh mitra atau tenaga kerja di 

wilayah Perhutani KPH Jombang, selalu 

mengutamakan keselamatan saat bekerja, " 

Terutama saat bekerja wajib menggunakan Alat 

Pelindung Diri (APD), agar bisa meminimalisasi 

kecelakaan saat bekerja serta ditekankan semaksimal 

mungkin untuk menciptakan tempat kerja yang 

aman, nyaman, efisien dan produktif, " Karena 

kegiatan tersebut termasuk bagian wujud tanggung 

jawab Perum Perhutani kepada mitra kerjanya, " Hal 

tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga 

Kerja nomor PER.05/MEN/1996 tentang SMK3 

(Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja) "Dimana suatu Perusahaan untuk 

memfasilitasi sarana dan prasarana di bidang 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja," Jelas Suprianto. 

Jombang TKTNews.id- Tim K3 Perhutani KPH 

Jombang, yang dilaksanakan oleh Muhtar Efendi. 

Kamis (27/7/22)). Hal demikian tentunya dimotori 

oleh Perum Perhutani (Kesatuan Pemangkuan Hutan) 

KPH Jombang guna untuk memastikan cara 

penggunaan (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) K3 

kepada mitra kerjanya, khususnya bidang Produksi 

tebangan tahun 2022 di Wilayah kerja Perum 

Perhutani KPH Jombang. Waka Timur ADM KPH 

Jombang. 

http://www.tktnews.id/featured/pastikan-penggunaan-k3-kepada-tenaga-tebangan-berikut-ini-penjelasan-suprianto-wakil-adm-kph-jombang/%2520
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123. 30 July 

2022 

Pastikan 

Penggunaan K3 

Kepada Tenaga 

Tebangan, 

Berikut ini 

Penjelasan 

Suprianto Wakil 

ADM KPH 

Jombang - 

TKTNews Id 

Neutral Tktnews.id Menurut Suprianto mewakili Administratur KPH 

Jombang saat di lokasi menyampaikan," Kegiatan 

inspeksi K3 yang dilaksanakan oleh perhutani,secara 

rutin 3 (tiga) bulan sekali, bertujuan untuk 

memastikan agar seluruh mitra atau tenaga kerja di 

wilayah Perhutani KPH Jombang, selalu 

mengutamakan keselamatan saat bekerja, " 

Terutama saat bekerja wajib menggunakan Alat 

Pelindung Diri (APD), agar bisa meminimalisasi 

kecelakaan saat bekerja serta ditekankan semaksimal 

mungkin untuk menciptakan tempat kerja yang 

aman, nyaman, efisien dan produktif, " Karena 

kegiatan tersebut termasuk bagian wujud tanggung 

jawab Perum Perhutani kepada mitra kerjanya, " Hal 

tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga 

Kerja nomor PER.05/MEN/1996 tentang SMK3 

(Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja) "Dimana suatu Perusahaan untuk 

memfasilitasi sarana dan prasarana di bidang 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja," Jelas Suprianto. 

Jombang TKTNews.id- Tim K3 Perhutani KPH 

Jombang, yang dilaksanakan oleh Muhtar Efendi. 

Kamis (27/7/22)). Hal demikian tentunya dimotori 

oleh Perum Perhutani (Kesatuan Pemangkuan Hutan) 

KPH Jombang guna untuk memastikan cara 

penggunaan (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) K3 

kepada mitra kerjanya, khususnya bidang Produksi 

tebangan tahun 2022 di Wilayah kerja Perum 

Perhutani KPH Jombang. Waka Timur ADM KPH 

Jombang. 

124. 30 July 

2022 

Utamakan 

Keselamatan Saat 

Bekerja, KPH 

Jombang 

Sosialisasikan 

Penggunaan K3 

Ke Mitra Kerjanya 

- TKTNews Id 

Positive Tktnews.id Jombang TKTNews.id- Sosialisasikan (Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja) K3 dilakukan Perum Perhutani 

(Kesatuan Pemangkuan Hutan) KPH Jombang kepada 

LMDH selaku mitra kerjanya di bidang produksi 

tebangan tahun 2022 di petak 11B-1, (Resort 

Pemangkuan Hutan) RPH Carangwulung (Bagian 

Kesatuan Pemangkuan Hutan) BKPH Jabung, yang 

secara administratif kependudukan terletak di 

Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang," Rabu 

(26/7/22). Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim K3 

Perhutani KPH Jombang, oleh Muhtar Efendi. Secara 

terpisah Administratur KPH Jombang, Muklisin, 

diruang kerjanya menyampaikan," Kegiatan inspeksi 

K3 yang dilaksanakan oleh perhutani,secara rutin 3 

(tiga) bulan sekali, bertujuan untuk memastikan agar 

http://www.tktnews.id/featured/pastikan-penggunaan-k3-kepada-tenaga-tebangan-berikut-ini-penjelasan-suprianto-wakil-adm-kph-jombang
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seluruh mitra atau tenaga kerja di wilayah Perhutani 

KPH Jombang, untuk selalu mengutamakan 

keselamatan saat bekerja, antara lain salah satunya 

adalah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), agar 

bisa meminimalisasi kecelakaan saat bekerja serta 

menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, 

efisien dan produktif, "Kegiatan tersebut termasuk 

bagian wujud tanggung jawab Perum Perhutani 

kepada mitra kerjanya,yang tertuang dalam 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 

PER.05/MEN/1996 tentang SMK3 (Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) 

dimana suatu Perusahaan untuk memfasilitasi sarana 

dan prasarana di bidang Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja,"Paparnya.(Jit). Dan Ana Susanti selain 

memberikan sosialisasi juga pengarahan ke tenaga 

tebangan tentang protokol kesehatan,guna 

pencegahan Covid-19, peragaan penggunaan sepatu, 

sarung tangan, rompi, helm, kacamata, cara 

menebang, dan lain sebagainya. 

125. 30 July 

2022 

Utamakan 

Keselamatan Saat 

Bekerja, KPH 

Jombang 

Sosialisasikan 

Penggunaan K3 

Ke Mitra Kerjanya 

- TKTNews Id 

Positive Tktnews.id Jombang TKTNews.id- Sosialisasikan (Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja) K3 dilakukan Perum Perhutani 

(Kesatuan Pemangkuan Hutan) KPH Jombang kepada 

LMDH selaku mitra kerjanya di bidang produksi 

tebangan tahun 2022 di petak 11B-1, (Resort 

Pemangkuan Hutan) RPH Carangwulung (Bagian 

Kesatuan Pemangkuan Hutan) BKPH Jabung, yang 

secara administratif kependudukan terletak di 

Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang," Rabu 

(26/7/22). Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim K3 

Perhutani KPH Jombang, oleh Muhtar Efendi. Secara 

terpisah Administratur KPH Jombang, Muklisin, 

diruang kerjanya menyampaikan," Kegiatan inspeksi 

K3 yang dilaksanakan oleh perhutani,secara rutin 3 

(tiga) bulan sekali, bertujuan untuk memastikan agar 

seluruh mitra atau tenaga kerja di wilayah Perhutani 

KPH Jombang, untuk selalu mengutamakan 

keselamatan saat bekerja, antara lain salah satunya 

adalah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), agar 

bisa meminimalisasi kecelakaan saat bekerja serta 

menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, 

efisien dan produktif, "Kegiatan tersebut termasuk 

bagian wujud tanggung jawab Perum Perhutani 

kepada mitra kerjanya,yang tertuang dalam 

Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 
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60 

 

PER.05/MEN/1996 tentang SMK3 (Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) 

dimana suatu Perusahaan untuk memfasilitasi sarana 

dan prasarana di bidang Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja,"Paparnya.(Jit). Dan Ana Susanti selain 

memberikan sosialisasi juga pengarahan ke tenaga 

tebangan tentang protokol kesehatan,guna 

pencegahan Covid-19, peragaan penggunaan sepatu, 

sarung tangan, rompi, helm, kacamata, cara 

menebang, dan lain sebagainya. 

126. 30 July 

2022 

Disnakermobduk 

Aceh Lepas 151 

Peserta Magang 

untuk 30 

Perusahan 

Neutral Infopublik.id Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk 

(Disnakermobduk) Aceh, Akmil Husen secara 

serentak melepas 151 peserta magang untuk praktik 

kerja pada 30 perusahaan tahap II tahun 2022, di 

Hotel Rasamala Banda Aceh, Jumat (29/7/2022). Tapi 

kemampuan skill atau kemampuan bekerja yang 

diperlukan," kata Gasmahadi yang putra Aceh itu. 

Kabid Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja 

Disnakermobduk Aceh, Qifti Reza Kusuma 

menjelaskan untuk magang tahap ll tersebut 

menggunakan APBN yang diperuntukan untuk uang 

saku Rp1 juta per bulan, baju, tas dan ATK, dan BPJS 

ketenagakerjaan. Mereka berasal dari berbagai 

kabupaten kota di Aceh. 

127. 30 July 

2022 

Malaysia Tak 

Galau Lagi, 

Indonesia 

Kembali Kirim 

PMI Mulai 1 

Agustus 2022 

Positive Tribun News 

Batam 

"Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali 

perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 

Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya 

implementasi dari komitmen yang dibuat dalam 

MoU," ujarnya melalui siaran pers seperti diberitakan 

Kompas.com. Ida juga menegaskan, perekrutan dan 

penempatan PMI ke Malaysia harus melalui One 

Channel System (OCS) atau Sistem Penempatan Satu 

Kanal (SPSK) milik Pemerintah RI. Pemerintah 

Indonesia bakal mengirim kembali pekerja migran 

Indonesia ke negeri jiran Malaysia. Langkah Indonesia 

ini setelah pemerintah negeri jiran Malaysia 

menyepakati apa yang menjadi keinginan Indonesia 

terkait penempatan dan kesejahteraan pekerja 

migran Indonesia ketika bekerja di sana. Kesepakatan 

antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia itu diikat 

dengan penandatanganan Joint Statement terkait 

implementasi penandatanganan nota kesepahaman 

(MoU) tentang penempatan dan pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) sektor domestik di Malaysia. 

http://infopublik.id/kategori/nusantara/654042/disnakermobduk-aceh-lepas-151-peserta-magang-untuk-30-perusahan
http://infopublik.id/kategori/nusantara/654042/disnakermobduk-aceh-lepas-151-peserta-magang-untuk-30-perusahan
http://infopublik.id/kategori/nusantara/654042/disnakermobduk-aceh-lepas-151-peserta-magang-untuk-30-perusahan
http://infopublik.id/kategori/nusantara/654042/disnakermobduk-aceh-lepas-151-peserta-magang-untuk-30-perusahan
http://infopublik.id/kategori/nusantara/654042/disnakermobduk-aceh-lepas-151-peserta-magang-untuk-30-perusahan
http://batam.tribunnews.com/2022/07/30/malaysia-tak-galau-lagi-indonesia-kembali-kirim-pmi-mulai-1-agustus-2022
http://batam.tribunnews.com/2022/07/30/malaysia-tak-galau-lagi-indonesia-kembali-kirim-pmi-mulai-1-agustus-2022
http://batam.tribunnews.com/2022/07/30/malaysia-tak-galau-lagi-indonesia-kembali-kirim-pmi-mulai-1-agustus-2022
http://batam.tribunnews.com/2022/07/30/malaysia-tak-galau-lagi-indonesia-kembali-kirim-pmi-mulai-1-agustus-2022
http://batam.tribunnews.com/2022/07/30/malaysia-tak-galau-lagi-indonesia-kembali-kirim-pmi-mulai-1-agustus-2022
http://batam.tribunnews.com/2022/07/30/malaysia-tak-galau-lagi-indonesia-kembali-kirim-pmi-mulai-1-agustus-2022
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128. 30 July 

2022 

Menaker: 

Masalah 

Pemberdayaan 

Perempuan Tak 

Bisa Diselesaikan 

Hanya oleh 

Regulasi! 

Negative Kompas Com- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah menuturkan, pada Presidensi Forum G20 

bidang ketenagakerjaan, Indonesia mendorong 

pembahasan isu kesetaraan gender dan inklusi sosial 

yang berkaitan langsung dengan upaya perlindungan, 

pemberdayaan, dan peningkatan peran kaum 

perempuan. Secara keseluruhan kata Menaker, 

pemerintah memiliki arah kebijakan peningkatan 

partisipasi perempuan di bidang ekonomi melalui 

peningkatan pelindungan perempuan, pemberian 

kemudahan akses yang meringankan peran ganda 

perempuan, serta peningkatan akses dan fasilitas 

kegiatan ekonomi terutama wirausaha bagi 

perempuan. Kaum perempuan juga banyak yang 

menduduki jabatan tinggi pratama (Eselon 2) di 

Kemenaker. Menaker menyebutkan, saat ini 

Kemenaker terus melakukan Gerakan Nasional Non-

Diskriminasi di tempat kerja. 

129. 30 July 

2022 

Menaker: 

Masalah 

Pemberdayaan 

Perempuan Tak 

Bisa Diselesaikan 

Hanya oleh 

Regulasi! 

Negative Kompas Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

menuturkan, pada Presidensi Forum G20 bidang 

ketenagakerjaan, Indonesia mendorong pembahasan 

isu kesetaraan gender dan inklusi sosial yang 

berkaitan langsung dengan upaya perlindungan, 

pemberdayaan, dan peningkatan peran kaum 

perempuan. Secara keseluruhan kata Menaker, 

pemerintah memiliki arah kebijakan peningkatan 

partisipasi perempuan di bidang ekonomi melalui 

peningkatan pelindungan perempuan, pemberian 

kemudahan akses yang meringankan peran ganda 

perempuan, serta peningkatan akses dan fasilitas 

kegiatan ekonomi terutama wirausaha bagi 

perempuan. Kaum perempuan juga banyak yang 

menduduki jabatan tinggi pratama (Eselon 2) di 

Kemenaker. Menaker menyebutkan, saat ini 

Kemenaker terus melakukan Gerakan Nasional Non-

Diskriminasi di tempat kerja. 

130. 30 July 

2022 

Korban 

Penyekapan di 

Kamboja Menjadi 

60 PMI 

Negative Images1.rri.c

o.id 

KBRN, Jakarta: Direktur Bina Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia (PPMI) Kemnaker, Rendra Setiawan 

jumlah korban penyekapan di Kamboja menjadi 69 

orang. Sebelumnya, 54 Warga Negara Indonesia 

diduga menjadi korban penempatan tenaga kerja di 

negara Kamboja. Rendra juga mengungkapkan 

puluhan korban tersebut tergiur kerja di Kamboja 

melalui media sosial dan diimingi bonus yang besar. 

http://money.kompas.com/read/2022/07/30/083300326/menaker--masalah-pemberdayaan-perempuan-tak-bisa-diselesaikan-hanya-oleh
http://money.kompas.com/read/2022/07/30/083300326/menaker--masalah-pemberdayaan-perempuan-tak-bisa-diselesaikan-hanya-oleh
http://money.kompas.com/read/2022/07/30/083300326/menaker--masalah-pemberdayaan-perempuan-tak-bisa-diselesaikan-hanya-oleh
http://money.kompas.com/read/2022/07/30/083300326/menaker--masalah-pemberdayaan-perempuan-tak-bisa-diselesaikan-hanya-oleh
http://money.kompas.com/read/2022/07/30/083300326/menaker--masalah-pemberdayaan-perempuan-tak-bisa-diselesaikan-hanya-oleh
http://money.kompas.com/read/2022/07/30/083300326/menaker--masalah-pemberdayaan-perempuan-tak-bisa-diselesaikan-hanya-oleh
http://money.kompas.com/read/2022/07/30/083300326/menaker--masalah-pemberdayaan-perempuan-tak-bisa-diselesaikan-hanya-oleh
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/07/30/083300326/menaker--masalah-pemberdayaan-perempuan-tak-bisa-diselesaikan-hanya-oleh
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/07/30/083300326/menaker--masalah-pemberdayaan-perempuan-tak-bisa-diselesaikan-hanya-oleh
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/07/30/083300326/menaker--masalah-pemberdayaan-perempuan-tak-bisa-diselesaikan-hanya-oleh
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/07/30/083300326/menaker--masalah-pemberdayaan-perempuan-tak-bisa-diselesaikan-hanya-oleh
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/07/30/083300326/menaker--masalah-pemberdayaan-perempuan-tak-bisa-diselesaikan-hanya-oleh
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/07/30/083300326/menaker--masalah-pemberdayaan-perempuan-tak-bisa-diselesaikan-hanya-oleh
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/07/30/083300326/menaker--masalah-pemberdayaan-perempuan-tak-bisa-diselesaikan-hanya-oleh
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http://images1.rri.co.id/nasional/peristiwa/1559452/korban-penyekapan-di-kamboja-menjadi-60-pmi
http://images1.rri.co.id/nasional/peristiwa/1559452/korban-penyekapan-di-kamboja-menjadi-60-pmi
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Awalnya kasus tersebut terungkap melalui seorang 

warganet dengan akun @angelinahui97 melaporkan 

terkait adanya penyekapan terhadap WNI di 

Kamboja. 

131. 30 July 

2022 

Korban 

Penyekapan di 

Kamboja Menjadi 

60 PMI 

Negative Rrinews Direktur Bina Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

(PPMI) Kemnaker, Rendra Setiawan jumlah korban 

penyekapan di Kamboja menjadi 69 orang. 

Sebelumnya, 54 Warga Negara Indonesia diduga 

menjadi korban penempatan tenaga kerja di negara 

Kamboja. Rendra juga mengungkapkan puluhan 

korban tersebut tergiur kerja di Kamboja melalui 

media sosial dan diimingi bonus yang besar. Awalnya 

kasus tersebut terungkap melalui seorang warganet 

dengan akun @angelinahui97 melaporkan terkait 

adanya penyekapan terhadap WNI di Kamboja. 

132. 30 July 

2022 

Apakah Anak 

Magang 

Mendapatkan 

Gaji? Ini Kata 

Kemnaker 

Neutral Portalindones

ia.my.id 

Semoga Baik-baik saja, Kali ini PortalIndonesia akan 

membahas mengenai Apakah Anak Magang 

Mendapatkan Gaji? Sekian dulu Informasi mengenai 

Apakah Anak Magang Mendapatkan Gaji? Ini Kata 

Kemnaker. Ini Kata Kemnaker, Semoga Bermanfaat 

buat kalian semua. 

133. 30 July 

2022 

Kemenaker 

Dorong Pemkab 

Morowali Utara 

Tingkatkan 

Penyerapan 

Tenaga Kerja 

Neutral Medcom.id Hal ini dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 

Morowali Utara bersama PT Gunbuster Nickel 

Industry (GNI) melalui nota kesepahaman terkait 

pelatihan dan penempatan serta perluasan 

kesempatan kerja di Kabupaten Morowali Utara. 

Sementara itu, Bupati Morowali Utara, Delis 

Julkarson Hehi menjelaskan saat ini realisasi investasi 

di daerah sangat tinggu mencapai 248 persen dari 

target awal Rp4,8 triliun, yaitu diangka Rp11 trilun. 

Kondisi tersebut disebabkan banyaknya industri 

pertambangan yang masuk ke Morowali Utara. 

Tingginya nilai investasi itu telah mendorong 

pertumbuhan ekonomi Morowali Utara yang tumbuh 

diatas rata-rata nasional. 

134. 30 July 

2022 

Kemenaker 

Dorong Pemkab 

Morowali Utara 

Tingkatkan 

Penyerapan 

Tenaga Kerja 

Neutral Medcom.id Hal ini dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 

Morowali Utara bersama PT Gunbuster Nickel 

Industry (GNI) melalui nota kesepahaman terkait 

pelatihan dan penempatan serta perluasan 

kesempatan kerja di Kabupaten Morowali Utara. 

Sementara itu, Bupati Morowali Utara, Delis 

Julkarson Hehi menjelaskan saat ini realisasi investasi 

di daerah sangat tinggu mencapai 248 persen dari 

http://rri.co.id/nasional/peristiwa/1559452/korban-penyekapan-di-kamboja-menjadi-60-pmi
http://rri.co.id/nasional/peristiwa/1559452/korban-penyekapan-di-kamboja-menjadi-60-pmi
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http://rri.co.id/nasional/peristiwa/1559452/korban-penyekapan-di-kamboja-menjadi-60-pmi
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http://www.medcom.id/nasional/politik/Rkjep76b-kemenaker-dorong-pemkab-morowali-utara-tingkatkan-penyerapan-tenaga-kerja
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target awal Rp4,8 triliun, yaitu diangka Rp11 trilun. 

Kondisi tersebut disebabkan banyaknya industri 

pertambangan yang masuk ke Morowali Utara. |. 

Tingginya nilai investasi itu telah mendorong 

pertumbuhan ekonomi Morowali Utara yang tumbuh 

diatas rata-rata nasional. 

135. 30 July 

2022 

Rumah Sakit 

Hermina Buka 

Lowongan Kerja 

untuk Lulusan 

Kedokteran, 

Penempatan di 

Bogor - Banten 

Ekspose 

Neutral Banteneks 

Pose 

Adapun terkait penempatan lowongan kerja dari 

Rumah Sakit Hermina, yakni di daerah Cileungsi, 

Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rumah Sakit Hermina 

sedang membuka lowongan kerja untuk General 

Practitioners. Buat kamu yang lagi mencari lowongan 

kerja, yuk segera kepoin kesempatan dari Rumah 

Sakit Hermina ini. Kualifikasi- Laki-laki/Perempuan- 

Pendidikan minimal S1 Kedokteran- Memiliki 

pengalaman minimal 1 tahun di bidang yang sama- 

Memiliki IPK minimal 3.00- Memiliki STR yang aktif- 

Memiliki sertifikat ATCLS, ACLS, dan K3 Hiperkes- 

Bersedia kerja sistem shift Deskripsi Pekerjaan- 

Menanggapi masalah medis/kesehatan pasien 

termasuk diagnosis- Mengkoordinasikan pemberian 

pelayanan yang berkualitas Itulah informasi terkait 

kualifikasi, dan deskripsi pekerjaan untuk lowongan 

kerja terbaru dari Rumah Sakit Hermina. 

136. 30 July 

2022 

60 Pekerja 

Migran di 

Indonesia 

Menjadi Korban 

Penyekapan di 

Kamboja - Ayo 

Malang 

Negative Ayomalang.c

om 

Seperti yang disampaikan Direktur Bina Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Kemnaker Indra 

Setiawan, jumlah korban penyekapan di Kamboja 

menjadi 60 orang. Sebelumnya, 54 Warga Negara 

Indonesia diduga menjadi korban penempatan 

tenaga kerja di negara Kamboja. Indra juga 

mengungkapkan puluhan korban tersebut tergiur 

kerja di Kamboja melalui media sosial dan diimingi 

bonus yang besar. Awalnya kasus tersebut terungkap 

melalui seorang warganet dengan akun 

@angelinahui97 melaporkan terkait adanya 

penyekapan terhadap WNI di Kamboja. 

137. 30 July 

2022 

Malaysia is no 

longer anxious, 

Indonesia sends 

PMI again 

starting August 1, 

2022 

Positive Indonesia 

Postsen 

"Both parties agreed to resume recruitment and 

placement of PMIs in Malaysia from August 1, 2022, 

depending on the effectiveness of the 

implementation of the commitments made in the 

MoU," he said in a press release as reported by 

Kompas.com. The Indonesian government will send 

back Indonesian migrant workers to neighboring 

Malaysia. This step was taken by Indonesia after the 

government of neighboring Malaysia agreed on what 

http://www.bantenekspose.id/ekonomi/pr-2344013815/rumah-sakit-hermina-buka-lowongan-kerja-untuk-lulusan-kedokteran-penempatan-di-bogor
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http://www.bantenekspose.id/ekonomi/pr-2344013815/rumah-sakit-hermina-buka-lowongan-kerja-untuk-lulusan-kedokteran-penempatan-di-bogor
http://www.bantenekspose.id/ekonomi/pr-2344013815/rumah-sakit-hermina-buka-lowongan-kerja-untuk-lulusan-kedokteran-penempatan-di-bogor
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http://indonesia.postsen.com/news/125699/Malaysia-is-no-longer-anxious-Indonesia-sends-PMI-again-starting-August-1-2022.html
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Indonesia wanted in relation to the placement and 

welfare of Indonesian migrant workers while working 

there. The agreement between the Governments of 

Indonesia and Malaysia was tied with the signing of a 

Joint Statement related to the implementation of the 

signing of a memorandum of understanding (MoU) 

on the placement and protection of Indonesian 

Migrant Workers (PMI) in the domestic sector in 

Malaysia. 

138. 30 July 

2022 

Disnaker Ternate 

mendorong Job 

Fair dua kali 

setahun 

Positive Antara 

Maluku 

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Ternate, Maluku 

Utara mendorong agar pelaksanaan Job Fair dapat 

dilaksanakan dua kali dalam setahun, guna menekan 

tingginya angka pengangguran di daerah ini. Kabid 

penempatan dn perluasan kesempatan kerja 

Disnaker Kota Ternate, Ikram Halil di Ternate, Jumat, 

mengatakan, ke depan Disnaker akan melakukan 

kegiatan pameran bursa kerja atau Job Fair dua kali 

dalam setahun, alasannya karena setiap tahun 

banyak perguruan tinggi dan lembaga lainnya telah 

mewisudakan banyak sarjana, namun keterbatasan 

lapangan kerja. Ikram Halil, mengatakan kegiatan Job 

Fair ini adalah langkah untuk menekan angka 

pengangguran di Kota Ternate dan Maluku Utara 

pada umumnya. Dia menambahkan, untuk tata cara 

pendaftaran, bisa langsung ke Dhuafa Center dan 

bertemu dengan HRD perusahaan untuk mendaftar, 

atau bisa mengakses dan mendaftar melalui link 

bursa kerja Ternate di laman. 

139. 30 July 

2022 

NasDem Minta 60 

WNI yang 

Ditahan di 

Kamboja segera 

Diusut 

Neutral Partai 

Nasdem 

Ketua Bidang Hubungan International DPP Partai 

NasDem Martin Manurung mendorong Pemerintah 

Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan 

Kepolisiaan Republik Indonesia untuk sesegara 

mungkin melakukan segala upaya pembebasan 

terhadap 60 WNI yang ditahan di Phum 1, Preah 

Sihanouk, Kamboja dan mengembalikan 60 WNI 

tersebut dengan selamat ke Indonesia. Pernyataan 

Martin tersebut menyikapi kondisi dan situasi di 

Kamboja, yang masih melakukan penahanan 

terhadap 60 WNI sampai hari ini, Sabtu (30/7). 60 

WNI yang dilaporkan disekap di Kamboja merupakan 

korban lowongan kerja bodong dan bekerja di 

perusahaan penipuan online. Martin juga mendorong 

Kepolisian Republik Indonesia agar segera mengusut 

http://ambon.antaranews.com/berita/129353/disnaker-ternate-mendorong-job-fair-dua-kali-setahun
http://ambon.antaranews.com/berita/129353/disnaker-ternate-mendorong-job-fair-dua-kali-setahun
http://ambon.antaranews.com/berita/129353/disnaker-ternate-mendorong-job-fair-dua-kali-setahun
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http://nasdem.id/2022/07/30/nasdem-minta-60-wni-yang-ditahan-di-kamboja-segera-diusut
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agen yang memberangkatkan 60 WNI ke Kamboja 

yang tidak sesuai prosedur. 

140. 30 July 

2022 

KemenKopUKM 

Kobalorasi 

dengan 22 K/L 

Susun Pedoman 

Penilaian 

Kemanfaatan 

Regulasi Koperasi 

dan UKM 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Kementerian 

Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Henra Saragih, 

saat membuka Rakor Strategi Peningkatan Kualitas 

Kebijakan Melalui Penilaian Kemanfaatan Regulasi 

Koperasi dan UMKM, di Tangerang Selatan, Banten, 

Rabu (27/7), mengatakan saat ini masih ada 

peraturan perundang-undangan yang dinilai belum 

memihak pada koperasi dan UKM. Kementerian 

Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berkolaborasi 

dengan 22 kementerian/lembaga untuk menyusun 

pedoman penilaian kemanfaatan regulasi terkait 

koperasi dan UKM. Rapat koordinasi tersebut dihadiri 

oleh 22 Biro Hukum dari Kementerian/Lembaga 

terkait yang memiliki peraturan yang beririsan 

dengan koperasi dan UKM. "Untuk itu, di dalam rapat 

koordinasi ini diharapkan kepada 

Kementerian/Lembaga untuk menyampaikan 

peraturan yang berkaitan dengan koperasi dan 

UKM," kata Henra. 

141. 30 July 

2022 

Kemnaker 

Apresiasi Peran 

Sulawesi Selatan 

Dukung Program 

Jaminan 

Kehilangan 

Pekerjaan 

Negative Media Sulsel Berdasarkan info dari Kementerian Ketenagakerjaan, 

Provinsi Sulawesi Selatan menjadi daerah nomor 1 

atau daerah yang terbanyak dalam memberikan 

konseling di seluruh indonesia. Sekretaris Ditjen Bina 

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja (Penta dan PKK), Eva Trisiana, 

sangat mengapresiasi program konseling terhadap 

pekerja yang kehilangan pekerjaan di Sulawesi 

Selatan. "Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi 

Sulawesi Selatan sebagai daerah yang sangat aktif 

dalam melakukan konseling," ucapnya. Sementara 

itu, Kepala Seksi Pembinaan, Penempatan dan 

Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Sulawesi 

Selatan, Elvira Jayanti yang turut menjadi peserta 

Rakornas, menjelaskan, terdapat 9 poin yang menjadi 

kesepakatan dalam Rakornas tersebut. 

142. 30 July 

2022 

DPRD Ambon 

meminta pelaku 

usaha berlakukan 

standar UMP dan 

UMR 

Neutral Elshinta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ambon 

meminta para pelaku dunia usaha di Kota Ambon 

untuk memberlakukan standar Upah Minimum 

Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Regional (UMR) 

kepada karyawan. Di sektor swasta, kita komitmen 

soal itu," kata Ketua Komisi I DPRD Ambon, Jafry 

Taihutu, di Ambon, Maluku, Jumat. Menurutnya, 

http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-015141028/kemenkopukm-kobalorasi-dengan-22-kl-susun-pedoman-penilaian-kemanfaatan-regulasi-koperasi-dan-ukm
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-015141028/kemenkopukm-kobalorasi-dengan-22-kl-susun-pedoman-penilaian-kemanfaatan-regulasi-koperasi-dan-ukm
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-015141028/kemenkopukm-kobalorasi-dengan-22-kl-susun-pedoman-penilaian-kemanfaatan-regulasi-koperasi-dan-ukm
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-015141028/kemenkopukm-kobalorasi-dengan-22-kl-susun-pedoman-penilaian-kemanfaatan-regulasi-koperasi-dan-ukm
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-015141028/kemenkopukm-kobalorasi-dengan-22-kl-susun-pedoman-penilaian-kemanfaatan-regulasi-koperasi-dan-ukm
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-015141028/kemenkopukm-kobalorasi-dengan-22-kl-susun-pedoman-penilaian-kemanfaatan-regulasi-koperasi-dan-ukm
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-015141028/kemenkopukm-kobalorasi-dengan-22-kl-susun-pedoman-penilaian-kemanfaatan-regulasi-koperasi-dan-ukm
http://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-015141028/kemenkopukm-kobalorasi-dengan-22-kl-susun-pedoman-penilaian-kemanfaatan-regulasi-koperasi-dan-ukm
http://www.mediasulsel.com/kemnaker-apresiasi-peran-sulsel-dukung-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://www.mediasulsel.com/kemnaker-apresiasi-peran-sulsel-dukung-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://www.mediasulsel.com/kemnaker-apresiasi-peran-sulsel-dukung-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://www.mediasulsel.com/kemnaker-apresiasi-peran-sulsel-dukung-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://www.mediasulsel.com/kemnaker-apresiasi-peran-sulsel-dukung-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://www.mediasulsel.com/kemnaker-apresiasi-peran-sulsel-dukung-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://www.mediasulsel.com/kemnaker-apresiasi-peran-sulsel-dukung-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan
http://elshinta.com/news/275144/2022/07/30/dprd-ambon-meminta-pelaku-usaha-berlakukan-standar-ump-dan-umr
http://elshinta.com/news/275144/2022/07/30/dprd-ambon-meminta-pelaku-usaha-berlakukan-standar-ump-dan-umr
http://elshinta.com/news/275144/2022/07/30/dprd-ambon-meminta-pelaku-usaha-berlakukan-standar-ump-dan-umr
http://elshinta.com/news/275144/2022/07/30/dprd-ambon-meminta-pelaku-usaha-berlakukan-standar-ump-dan-umr
http://elshinta.com/news/275144/2022/07/30/dprd-ambon-meminta-pelaku-usaha-berlakukan-standar-ump-dan-umr
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pelaku dunia usaha yang ada di Ambon wajib 

menerapkan aturan terkait UMR bagi tenaga honorer 

dan juga para karyawan yang bekerja di perusahaan 

masing-masing. "Cara kita memanusiakan 

masyarakat Ambon itu bukan soal yang lain, tapi 

perlakuan pada aspek ketenaga kerjaan, keguruan 

dan termasuk yang diklasifikasikan sebagai honorer 

di lingkup Pemkot Ambon," ujarnya. 

143. 30 July 

2022 

Pegawai yang 

Mengundurkan 

Diri Berhak Dapat 

Pesangon, Ini 

Aturannya 

Positive Newssetup.k

ontan.co.id 

Artikel ini sudah tayang di Kompas.tv, berjudul: 

Kemnaker: Pekerja Resign atau Kena PHK Berhak 

Dapat Uang Pesangon, Begini Cara Hitungnya. Para 

pekerja atau buruh yang resign dari tempat bekerja 

mempunyai hak untuk mendapat uang pisah dan 

uang penggantian. Sementara itu, hak yang bisa 

diganti dengan uang meliputi:. Cuti tahunan yang 

belum diambil dan belum gugur. 

144. 30 July 

2022 

Puluhan PMI 

Disekap di 

Kamboja, Wujud 

Lemahnya 

Pengawasan dari 

Pemerintah | 

Pilar.ID 

Negative Pilar Puluhan pekerja migran Indonesia (PMI) yang disekap 

di Kamboja adalah wujud masih lemahnya 

pengawasan dari pemerintah, persoalan pengawasan 

tersebut meliputi kebijakan dan implementasi. 

Merujuk pada data kasus tahun 2020, pada saat itu 

SBMI menerima pengaduan dari PMI yang bekerja di 

Kamboja sebanyak 127 kasus. Koordinator 

Departemen Advokasi Dewan Pimpinan Nasional 

Serikat Buruh Migran Indonesia (DPN SBMI), Juwarih 

mengatakan, dalam hal kebijakan, Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) sering berargumen 

bahwa persoalan utamanya adalah kurangnya 

sumber daya manusia (SDM) pengawas. Tetapi ketika 

masyarakat sipil termasuk SBMI mengusulkan melalui 

usulan draft rancangan peraturan pemerintah (RPP) 

Pengawasan, agar melibatkan masyarakat sipil. 

145. 30 July 

2022 

Perhutani 

Jombang 

Sosialisasikan 

Penggunaan K3 

Kepada Mitranya 

di Wonosalam | 

SINAR POS 

Positive Sinarpos.co.id Jombang, Sinar Pos- Perum Perhutani KPH (Kesatuan 

Pemangkuan Hutan) Jombang, memberikan 

sosialisasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) ke 

mitra kerjanya di bidang Produksi tebangan tahun 

2022. Adapun lokasinya, yaitu terletak di petak 11B-

1, RPH (Resort Pemangkuan Hutan) Carangwulung, 

BKPH (Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan) Jabung, 

Administratif, di Kecamatan Wonosalam, Kabupaten 

Jombang. Administratur KPH Jombang, Muklisin 

menyampaikan, bahwa kegiatan inspeksi K3 yang 

dilaksanakan oleh Perhutani tersebut rutin setiap 3 

(Tiga) bulan sekali. "Kegiatan ini bertujuan untuk 

http://newssetup.kontan.co.id/news/pegawai-yang-mengundurkan-diri-berhak-dapat-pesangon-ini-aturannya
http://newssetup.kontan.co.id/news/pegawai-yang-mengundurkan-diri-berhak-dapat-pesangon-ini-aturannya
http://newssetup.kontan.co.id/news/pegawai-yang-mengundurkan-diri-berhak-dapat-pesangon-ini-aturannya
http://newssetup.kontan.co.id/news/pegawai-yang-mengundurkan-diri-berhak-dapat-pesangon-ini-aturannya
http://newssetup.kontan.co.id/news/pegawai-yang-mengundurkan-diri-berhak-dapat-pesangon-ini-aturannya
http://www.pilar.id/puluhan-pmi-disekap-di-kamboja-wujud-lemahnya-pengawasan-dari-pemerintah
http://www.pilar.id/puluhan-pmi-disekap-di-kamboja-wujud-lemahnya-pengawasan-dari-pemerintah
http://www.pilar.id/puluhan-pmi-disekap-di-kamboja-wujud-lemahnya-pengawasan-dari-pemerintah
http://www.pilar.id/puluhan-pmi-disekap-di-kamboja-wujud-lemahnya-pengawasan-dari-pemerintah
http://www.pilar.id/puluhan-pmi-disekap-di-kamboja-wujud-lemahnya-pengawasan-dari-pemerintah
http://www.pilar.id/puluhan-pmi-disekap-di-kamboja-wujud-lemahnya-pengawasan-dari-pemerintah
http://www.pilar.id/puluhan-pmi-disekap-di-kamboja-wujud-lemahnya-pengawasan-dari-pemerintah
http://sinarpos.co.id/2022/07/30/perhutani-jombang-sosialisasikan-penggunaan-k3-kepada-mitranya-di-wonosalam
http://sinarpos.co.id/2022/07/30/perhutani-jombang-sosialisasikan-penggunaan-k3-kepada-mitranya-di-wonosalam
http://sinarpos.co.id/2022/07/30/perhutani-jombang-sosialisasikan-penggunaan-k3-kepada-mitranya-di-wonosalam
http://sinarpos.co.id/2022/07/30/perhutani-jombang-sosialisasikan-penggunaan-k3-kepada-mitranya-di-wonosalam
http://sinarpos.co.id/2022/07/30/perhutani-jombang-sosialisasikan-penggunaan-k3-kepada-mitranya-di-wonosalam
http://sinarpos.co.id/2022/07/30/perhutani-jombang-sosialisasikan-penggunaan-k3-kepada-mitranya-di-wonosalam
http://sinarpos.co.id/2022/07/30/perhutani-jombang-sosialisasikan-penggunaan-k3-kepada-mitranya-di-wonosalam
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memastikan, agar seluruh mitra atau tenaga kerja di 

wilayah Perhutani KPH Jombang, untuk selalu 

mengutamakan keselamatan saat bekerja. 

146. 30 July 

2022 

Sinergi ILO 

bersama 

Kemenaker Gelar 

Pelatihan E- 

Learning Dan 

Game K3 di 

UNIDA Banda 

Aceh - Berita 

energi & Minerba 

Hari Ini - 

RuangEnergi.com 

Positive Ruangenergi.

com 

Untuk itu, ILO hadir bersama Kemenaker untuk 

menyelenggarakan Pelatihan E-Learning dan Game 

K3 di Universitas Iskandar Muda (UNIDA) di Banda 

Aceh, (29/7/202). Menurut Abdul Hakim selaku 

Manajer Proyek ILO setidaknya ada empat hal yang 

tidak bisa dipisahkan antara pekerjaan masa depan 

dan teknologi. Jakarta, ruangenergi. Com- Dalam 

menghadapi dunia yang serba digital, kita dituntut 

untuk beradaptasi dengan perkembanagn- 

perkembangan teknologi yang ada. 

147. 30 July 

2022 

Hadiri 

Pembukaan 

ASEAN Para 

Games, Menaker 

Berharap Jadi 

Komunitas 

Inklusif 

Neutral Harianbhiraw

a.co.id 

Menaker Ida Fauziyah, usai menghadiri acara 

pembukaan ASEAN Para Games, mengatakan bahwa 

pelaksanaan kompetisi olahraga ini menunjukkan 

bahwa Negara-negara ASEAN memiliki komitmen 

yang sama dalam menghadirkan kesetaraan. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, turut hadir 

mendampingi Wakil Presiden RI, K.H. Ma'ruf Amin, 

membuka ASEAN Para Games ke-11 di Stadion 

Manahan Solo, Surakarta, Sabtu (30/7/2022). 

Gelaran olahraga ini diharapkan semakin 

memperkuat jati diri ASEAN sebagai komunitas yang 

inklusif. Wapres Ma'ruf Amin dalam pidatonya 

mengatakan, ASEAN Para Games adalah ajang 

istimewa karena menjadi sumber inspirasi tentang 

kesetaraan. 

148. 30 July 

2022 

Ma'ruf Amin 

Bertolak ke Solo, 

Akan Buka ASEAN 

Para Games 2022 

Neutral Kuatbaca.co

m 

Ma'ruf akan membuka ASEAN Para Games XI 2022. 

Selanjutnya, dengan berkendara mobil, Ma'ruf 

beserta rombongan direncanakan langsung menuju 

lokasi ASEAN Para Games di Stadion Manahan, Jalan 

Adi Sucipto Nomor 1 Surakarta. Di sana, Ma'ruf akan 

disambut Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin 

Amali, Presiden ASEAN Para Sports Federation (APSF) 

Osoth Bhalivai, dan Wali Kota Surakarta sekaligus 

Ketua Indonesia ASEAN Para Games Organizing 

Committee (INASPOC) Gibran Rakabuming Raka. 

Ma'ruf diagendakan akan menyaksikan seluruh 

rangkaian prosesi acara Pembukaan ASEAN Para 

Games XI 2022 yang diikuti oleh 11 negara yang ada 

di kawasan Asia Tenggara ini. 

http://www.ruangenergi.com/sinergi-ilo-bersama-kemenaker-gelar-pelatihan-e-learning-dan-game-k3-di-unida-banda-aceh
http://www.ruangenergi.com/sinergi-ilo-bersama-kemenaker-gelar-pelatihan-e-learning-dan-game-k3-di-unida-banda-aceh
http://www.ruangenergi.com/sinergi-ilo-bersama-kemenaker-gelar-pelatihan-e-learning-dan-game-k3-di-unida-banda-aceh
http://www.ruangenergi.com/sinergi-ilo-bersama-kemenaker-gelar-pelatihan-e-learning-dan-game-k3-di-unida-banda-aceh
http://www.ruangenergi.com/sinergi-ilo-bersama-kemenaker-gelar-pelatihan-e-learning-dan-game-k3-di-unida-banda-aceh
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http://www.ruangenergi.com/sinergi-ilo-bersama-kemenaker-gelar-pelatihan-e-learning-dan-game-k3-di-unida-banda-aceh
http://www.ruangenergi.com/sinergi-ilo-bersama-kemenaker-gelar-pelatihan-e-learning-dan-game-k3-di-unida-banda-aceh
http://www.ruangenergi.com/sinergi-ilo-bersama-kemenaker-gelar-pelatihan-e-learning-dan-game-k3-di-unida-banda-aceh
http://www.harianbhirawa.co.id/hadiri-pembukaan-asean-para-games-menaker-berharap-jadi-komunitas-inklusif
http://www.harianbhirawa.co.id/hadiri-pembukaan-asean-para-games-menaker-berharap-jadi-komunitas-inklusif
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http://www.harianbhirawa.co.id/hadiri-pembukaan-asean-para-games-menaker-berharap-jadi-komunitas-inklusif
http://kuatbaca.com/terbaru/maruf-amin-bertolak-ke-solo-akan-buka-asean-para-games-16591801515238-313457
http://kuatbaca.com/terbaru/maruf-amin-bertolak-ke-solo-akan-buka-asean-para-games-16591801515238-313457
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149. 30 July 

2022 

Ma'ruf Amin 

Wapres Akan 

Buka ASEAN Para 

Games 2022 di 

Solo 

Neutral Tierbonavi.id Ma'ruf Amin Wakil Presiden didampingi Ibu Wury 

Ma'ruf Amin beserta rombongan terbatas akan 

melakukan kunjungan kerja ke Kota Solo, Jawa 

Tengah (Jawa Tengah), untuk meresmikan 

pembukaan ASEAN Para Games XI 2022. Ma'ruf Amin 

Wapres dan rombongan berangkat menuju Solo 

menggunakan pesawat Boeing 736-400 TNI AU dari 

Gedung VIP Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta 

pada sekira pukul 16.30 WIB. Di lokasi tersebut, telah 

hadir juga Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin 

Amali, Presiden ASEAN Para Sports Federation (APSF) 

Osoth Bhalivai, dan Wali Kota Surakarta sekaligus 

Ketua Indonesia ASEAN Para Games Organizing 

Committee (INASPOC) Gibran Rakabuming Raka. 

Wapres Ma'ruf akan menyaksikan seluruh rangkaian 

prosesi acara Pembukaan ASEAN Para Games XI 2022 

yang diikuti oleh 11 negara di kawasan Asia Tenggara 

tersebut. 

150. 30 July 

2022 

Menaker: 

Masalah 

Pemberdayaan 

Perempuan Tak 

Bisa Diselesaikan 

Hanya oleh 

Regulasi 

Negative Bernas Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

menuturkan, pada Presidensi Forum G20 bidang 

ketenagakerjaan, Indonesia mendorong pembahasan 

isu kesetaraan gender dan inklusi sosial yang 

berkaitan langsung dengan upaya perlindungan, 

pemberdayaan, dan peningkatan peran kaum 

perempuan. Secara keseluruhan kata Menaker, 

pemerintah memiliki arah kebijakan peningkatan 

partisipasi perempuan di bidang ekonomi melalui 

peningkatan perlindungan perempuan, pemberian 

kemudahan akses yang meringankan peran ganda 

perempuan, serta peningkatan akses dan fasilitas 

kegiatan ekonomi terutama wirausaha bagi 

perempuan. Kaum perempuan juga banyak yang 

menduduki jabatan tinggi pratama (Eselon 2) di 

Kemenaker. Menaker menyebutkan, saat ini 

Kemenaker terus melakukan Gerakan Nasional Non-

Diskriminasi di tempat kerja. 

151. 30 July 

2022 

RI-Malaysia 

sepakat 

penempatan PMI 

pada Agustus 

2022 

Positive Antara 

Kalteng 

Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah 

menandatangani penyataan bersama terkait 

implementasi nota kesepahaman tentang 

penempatan dan pelindungan pekerja migran 

Indonesia sektor domestik di Malaysia dan berencana 

membuka kembali penempatan ke "Negeri Jiran" itu 

pada Agustus 2022. Menurut keterangan tertulis 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang 

http://www.tierbonavi.id/ma-ruf-amin-wapres-akan-buka-asean-para-games-2022-di-solo-14692.html
http://www.tierbonavi.id/ma-ruf-amin-wapres-akan-buka-asean-para-games-2022-di-solo-14692.html
http://www.tierbonavi.id/ma-ruf-amin-wapres-akan-buka-asean-para-games-2022-di-solo-14692.html
http://www.tierbonavi.id/ma-ruf-amin-wapres-akan-buka-asean-para-games-2022-di-solo-14692.html
http://www.tierbonavi.id/ma-ruf-amin-wapres-akan-buka-asean-para-games-2022-di-solo-14692.html
http://www.bernas.id/2022/07/151560/menaker-masalah-pemberdayaan-perempuan-tak-bisa-diselesaikan-hanya-oleh-regulasi
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http://kalteng.antaranews.com/berita/579525/ri-malaysia-sepakat-penempatan-pmi-pada-agustus-2022
http://kalteng.antaranews.com/berita/579525/ri-malaysia-sepakat-penempatan-pmi-pada-agustus-2022
http://kalteng.antaranews.com/berita/579525/ri-malaysia-sepakat-penempatan-pmi-pada-agustus-2022
http://kalteng.antaranews.com/berita/579525/ri-malaysia-sepakat-penempatan-pmi-pada-agustus-2022
http://kalteng.antaranews.com/berita/579525/ri-malaysia-sepakat-penempatan-pmi-pada-agustus-2022
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diterima di Jakarta, Kamis, penandatangan dilakukan 

oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia 

Dato' Sri M. Saravanan Murugan di Jakarta pada hari 

ini usai pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1. 

"Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali 

perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 

Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya 

implementasi dari komitmen yang dibuat dalam MoU 

(Memorandum of Understanding)," ujar Menaker 

Ida. Dia menyatakan Indonesia-Malaysia sepakat dan 

menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi satu-

satunya mekanisme perekrutan dan penempatan 

PMI di Malaysia dengan mengintegrasikan sistem 

daring yang dikelola perwakilan Indonesia di 

Malaysia dan sistem daring yang dikelola 

Departemen Imigrasi Malaysia. 

152. 30 July 

2022 

Aleg PKS, 

Kurniash 

Mufidayati Minta 

Pemerintah 

Segera Pulangkan 

53 WNI Korban 

Penipuan Tenaga 

Kerja di Kamboja 

- Edisi 

Negative Edisi.co.id Pemerintah diminta segera membebaskan dan 

memulangkan 53 Warga Negara Indonesia ( WNI ) 

yang diduga ditahan oleh oknum penipuan 

perusahaan investasi palsu di Sihanoukville, Kamboja. 

Kurniasih mengatakan 53 WNI yang berharap 

menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ini harus 

segera dipulangkan. Sebab ada dugaan mafia 

rekrutmen PMI nonprosedural untuk bekerja di 

perusahaan investasi maupun teknologi informasi di 

Kamboja. KBRI kita di Kamboja sudah bergerak, kita 

harapkan bisa berkolaborasi dengan kepolisian 

Kamboja untuk mengusut hal yang sudah masuk 

ranah pidana dan mengarah ke dugaan perdagangan 

orang ini," sebut Kurniasih. 

153. 30 July 

2022 

Ternyata Pekerja 

yang 

Mengundurkan 

Diri Tetap Berhak 

Dapat Pesangon, 

Ini Besarannya 

Positive Tribun Jogja Tak harus kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), 

para pekeraja atau buruh yang mengundurkan diri 

dari tempat kerja berhak mendapat uang pisah dan 

uang penggantian alias pesangon. Aturan pekerja 

yang mengundurkan diri tetap dapat pesangon ini 

ditegaskan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) 

RI. Sementara itu, hak yang bisa diganti dengan uang 

meliputi:. -Cuti tahunan yang belum diambil dan 

belum gugur. 

154. 30 July 

2022 

Diduga Ada 

Indikasi TPPO, 

KemenPPPA 

Kawal Kasus 

Negative Sinpo SinPo.id- Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), turut memberi 

perhatian dan mengikuti perkembangan kasus 

penyekapan pada lima puluh tiga (53) Pekerja Migran 

http://www.edisi.co.id/berita/pr-974016563/aleg-pks-kurniash-mufidayati-minta-pemerintah-segera-pulangkan-53-wni-korban-penipuan-tenaga-kerja-di-kamboja
http://www.edisi.co.id/berita/pr-974016563/aleg-pks-kurniash-mufidayati-minta-pemerintah-segera-pulangkan-53-wni-korban-penipuan-tenaga-kerja-di-kamboja
http://www.edisi.co.id/berita/pr-974016563/aleg-pks-kurniash-mufidayati-minta-pemerintah-segera-pulangkan-53-wni-korban-penipuan-tenaga-kerja-di-kamboja
http://www.edisi.co.id/berita/pr-974016563/aleg-pks-kurniash-mufidayati-minta-pemerintah-segera-pulangkan-53-wni-korban-penipuan-tenaga-kerja-di-kamboja
http://www.edisi.co.id/berita/pr-974016563/aleg-pks-kurniash-mufidayati-minta-pemerintah-segera-pulangkan-53-wni-korban-penipuan-tenaga-kerja-di-kamboja
http://www.edisi.co.id/berita/pr-974016563/aleg-pks-kurniash-mufidayati-minta-pemerintah-segera-pulangkan-53-wni-korban-penipuan-tenaga-kerja-di-kamboja
http://www.edisi.co.id/berita/pr-974016563/aleg-pks-kurniash-mufidayati-minta-pemerintah-segera-pulangkan-53-wni-korban-penipuan-tenaga-kerja-di-kamboja
http://www.edisi.co.id/berita/pr-974016563/aleg-pks-kurniash-mufidayati-minta-pemerintah-segera-pulangkan-53-wni-korban-penipuan-tenaga-kerja-di-kamboja
http://www.edisi.co.id/berita/pr-974016563/aleg-pks-kurniash-mufidayati-minta-pemerintah-segera-pulangkan-53-wni-korban-penipuan-tenaga-kerja-di-kamboja
http://jogja.tribunnews.com/2022/07/30/ternyata-pekerja-yang-mengundurkan-diri-tetap-berhak-dapat-pesangon-ini-besarannya
http://jogja.tribunnews.com/2022/07/30/ternyata-pekerja-yang-mengundurkan-diri-tetap-berhak-dapat-pesangon-ini-besarannya
http://jogja.tribunnews.com/2022/07/30/ternyata-pekerja-yang-mengundurkan-diri-tetap-berhak-dapat-pesangon-ini-besarannya
http://jogja.tribunnews.com/2022/07/30/ternyata-pekerja-yang-mengundurkan-diri-tetap-berhak-dapat-pesangon-ini-besarannya
http://jogja.tribunnews.com/2022/07/30/ternyata-pekerja-yang-mengundurkan-diri-tetap-berhak-dapat-pesangon-ini-besarannya
http://jogja.tribunnews.com/2022/07/30/ternyata-pekerja-yang-mengundurkan-diri-tetap-berhak-dapat-pesangon-ini-besarannya
http://sinpo.id/detail/34260/diduga-ada-indikasi-tppo-kemenpppa-kawal-kasus-penyekapan-pmi-di-kamboja
http://sinpo.id/detail/34260/diduga-ada-indikasi-tppo-kemenpppa-kawal-kasus-penyekapan-pmi-di-kamboja
http://sinpo.id/detail/34260/diduga-ada-indikasi-tppo-kemenpppa-kawal-kasus-penyekapan-pmi-di-kamboja
http://sinpo.id/detail/34260/diduga-ada-indikasi-tppo-kemenpppa-kawal-kasus-penyekapan-pmi-di-kamboja
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Penyekapan PMI 

di Kamboja 

Indonesia (PMI) di Kota Shonoukvile, Kamboja. 

"Hingga saat ini, sudah dilakukan penanganan pada 

kasus ini, Direktur Intelejen Keimigrasian telah 

berkoordinasi dengan KBRI di Kamboja dan aparat 

setempat untuk melakukan penjemputan pada lima 

puluh tiga (53) orang PMI," tutur Ratna. Deputi 

Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA, Ratna 

Susianawati menyampaikan, hal ini terkait dugaan 

adanya indikasi Tindak Pidana Perdagangan Orang 

(TPPO). "Jika ditemukan adanya indikasi TPPO maka 

proses pemulangan, rehabilitasi kesehatan, 

rehabilitasi sosial, hingga reintegrasi sosial akan 

dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku," 

kata Ratna dalam keterangannya, Sabtu 30 Juli 2022. 

155. 30 July 

2022 

Ganjar: Korban 

Penyekapan di 

Kamboja Alami 

Tekanan 

Psikologis 

Negative Rrinews Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 

mengungkapkan, 54 Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

korban penyekapan di Kamboja mengalami tekanan 

psikologis. "Karena mereka (PMI) ini kan 

memberitahukan adanya penyekapan di Kamboja 

jadi mereka alami ketakutan-ketakutan," kata Ganjar 

Pranowo dalam dialog Pro3 RRI, Sabtu (30/7/2022). 

Ia pun mengapresiasi respon cepat pihak Kepolisian 

di Kamboja yang langsung menangani PMI korban 

penyekapan. Ganjar menjelaskan, ia mengetahui 

keadaan PMI karena ada yang mengirimkan pesan 

melalui media sosial (Direct Message/DM) miliknya. 

156. 30 July 

2022 

Soal 60 WNI 

Disekap di 

Kamboja, 

Anggota DPR RI 

Tegas - 

DetikFakta. com 

Setiap Detik, 

Selalu Ada Fakta 

Baru! 

Neutral Detikfakta.co

m 

"Informasi dari KBRI ada 260 WNI yang sudah jadi 

korban penipuan tawaran pekerjaan di Kamboja. 

Sebelumnya, kasus ini heboh berawal dari aduan 

seorang warganet dengan akun @angelinahui97 

kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Jawa Tengah mengenai penyekapan terhadap 60 

WNI di Kamboja. Anggota DPR RI Kurniasih 

Mufidayati meminta pemerintah cepat memulangkan 

60 Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga 

ditahan oleh oknum penipuan perusahaan investasi 

palsu di Sihanoukville, Kamboja. KBRI di Kamboja 

sudah bergerak, kami harapkan bisa berkolaborasi 

dengan Kepolisian Kamboja," ucap Kurniasih dalam 

keterangannya di Jakarta, dikutip dari Antara, Sabtu 

(30/7/2022). 

157. 30 July 

2022 

DPRD Ambon 

Meminta Pelaku 

Usaha Berlakukan 

Neutral Satu Maluku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ambon 

meminta para pelaku dunia usaha di Kota Ambon 

untuk memberlakukan standar Upah Minimum 

http://sinpo.id/detail/34260/diduga-ada-indikasi-tppo-kemenpppa-kawal-kasus-penyekapan-pmi-di-kamboja
http://sinpo.id/detail/34260/diduga-ada-indikasi-tppo-kemenpppa-kawal-kasus-penyekapan-pmi-di-kamboja
http://rri.co.id/nasional/peristiwa/1559711/ganjar-korban-penyekapan-di-kamboja-alami-tekanan-psikologis
http://rri.co.id/nasional/peristiwa/1559711/ganjar-korban-penyekapan-di-kamboja-alami-tekanan-psikologis
http://rri.co.id/nasional/peristiwa/1559711/ganjar-korban-penyekapan-di-kamboja-alami-tekanan-psikologis
http://rri.co.id/nasional/peristiwa/1559711/ganjar-korban-penyekapan-di-kamboja-alami-tekanan-psikologis
http://rri.co.id/nasional/peristiwa/1559711/ganjar-korban-penyekapan-di-kamboja-alami-tekanan-psikologis
http://detikfakta.com/gaya-hidup/soal-60-wni-disekap-di-kamboja-anggota-dpr-ri-tegas
http://detikfakta.com/gaya-hidup/soal-60-wni-disekap-di-kamboja-anggota-dpr-ri-tegas
http://detikfakta.com/gaya-hidup/soal-60-wni-disekap-di-kamboja-anggota-dpr-ri-tegas
http://detikfakta.com/gaya-hidup/soal-60-wni-disekap-di-kamboja-anggota-dpr-ri-tegas
http://detikfakta.com/gaya-hidup/soal-60-wni-disekap-di-kamboja-anggota-dpr-ri-tegas
http://detikfakta.com/gaya-hidup/soal-60-wni-disekap-di-kamboja-anggota-dpr-ri-tegas
http://detikfakta.com/gaya-hidup/soal-60-wni-disekap-di-kamboja-anggota-dpr-ri-tegas
http://detikfakta.com/gaya-hidup/soal-60-wni-disekap-di-kamboja-anggota-dpr-ri-tegas
http://detikfakta.com/gaya-hidup/soal-60-wni-disekap-di-kamboja-anggota-dpr-ri-tegas
http://www.satumaluku.id/2022/07/30/dprd-ambon-meminta-pelaku-usaha-berlakukan-standar-ump-dan-umr
http://www.satumaluku.id/2022/07/30/dprd-ambon-meminta-pelaku-usaha-berlakukan-standar-ump-dan-umr
http://www.satumaluku.id/2022/07/30/dprd-ambon-meminta-pelaku-usaha-berlakukan-standar-ump-dan-umr
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Standar UMP dan 

UMR 

Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Regional (UMR) 

kepada karyawan. Di sektor swasta, kita komitmen 

soal itu," kata Ketua Komisi I DPRD Ambon, Jafry 

Taihutu, di Ambon, Maluku, Jumat (29/7/2022). 

Menurutnya, pelaku dunia usaha yang ada di Ambon 

wajib menerapkan aturan terkait UMR bagi tenaga 

honorer dan juga para karyawan yang bekerja di 

perusahaan masing-masing. "Cara kita 

memanusiakan masyarakat Ambon itu bukan soal 

yang lain, tapi perlakuan pada aspek ketenaga 

kerjaan, keguruan dan termasuk yang diklasifikasikan 

sebagai honorer di lingkup Pemkot Ambon," ujarnya. 

158. 30 July 

2022 

Kunjungi 

Surakarta, 

Wapres Akan 

Buka ASEAN Para 

Games XI 2022 

Neutral Kompas Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin didampingi Ibu 

Wury Ma'ruf Amin beserta rombongan terbatas 

melakukan kunjungan kerja ke Surakarta, Jawa 

Tengah (Jawa Tengah) untuk meresmikan 

Pembukaan ASEAN Para Games XI 2022 pada Sabtu 

(30/1/2022). Di lokasi tersebut, Wapres akan 

disambut Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin 

Amali, Presiden ASEAN Para Sports Federation (APSF) 

Osoth Bhalivai, dan Wali Kota Surakarta sekaligus 

Ketua Indonesia ASEAN Para Games Organizing 

Committee (INASPOC) Gibran Rakabuming Raka. 

Sebagai informasi, ASEAN Para Games XI 2022 

merupakan pertandingan olahraga disabilitas 

terbesar di Asia Tenggara, yang diselenggarakan di 

Surakarta mulai 30 Juli hingga 6 Agustus 2022. 

Selanjutnya, dengan berkendara mobil, Wapres 

beserta rombongan direncanakan langsung menuju 

lokasi acara yaitu di Stadion Manahan, Jl Adi Sucipto 

No. 1 Surakarta. 

159. 30 July 

2022 

Dinas Tenaga 

Kerja Ternate 

Dorong Job Fair 

Dilaksanakan Dua 

Kali Setahun 

Neutral Satu Maluku Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Ternate, Maluku 

Utara mendorong agar pelaksanaan Job Fair dapat 

dilaksanakan dua kali dalam setahun, guna menekan 

tingginya angka pengangguran di daerah ini. Kabid 

penempatan dn perluasan kesempatan kerja 

Disnaker Kota Ternate, Ikram Halil di Ternate, Jumat 

(29/7/2022), mengatakan, ke depan Disnaker akan 

melakukan kegiatan pameran bursa kerja atau Job 

Fair dua kali dalam setahun, alasannya karena setiap 

tahun banyak perguruan tinggi dan lembaga lainnya 

telah mewisudakan banyak sarjana, namun 

keterbatasan lapangan kerja. Ikram Halil, 

mengatakan kegiatan Job Fair ini adalah langkah 

http://www.satumaluku.id/2022/07/30/dprd-ambon-meminta-pelaku-usaha-berlakukan-standar-ump-dan-umr
http://www.satumaluku.id/2022/07/30/dprd-ambon-meminta-pelaku-usaha-berlakukan-standar-ump-dan-umr
http://nasional.kompas.com/read/2022/07/30/17053671/kunjungi-surakarta-wapres-akan-buka-asean-para-games-xi-2022
http://nasional.kompas.com/read/2022/07/30/17053671/kunjungi-surakarta-wapres-akan-buka-asean-para-games-xi-2022
http://nasional.kompas.com/read/2022/07/30/17053671/kunjungi-surakarta-wapres-akan-buka-asean-para-games-xi-2022
http://nasional.kompas.com/read/2022/07/30/17053671/kunjungi-surakarta-wapres-akan-buka-asean-para-games-xi-2022
http://nasional.kompas.com/read/2022/07/30/17053671/kunjungi-surakarta-wapres-akan-buka-asean-para-games-xi-2022
http://www.satumaluku.id/2022/07/30/dinas-tenaga-kerja-ternate-dorong-job-fair-dilaksanakan-dua-kali-setahun
http://www.satumaluku.id/2022/07/30/dinas-tenaga-kerja-ternate-dorong-job-fair-dilaksanakan-dua-kali-setahun
http://www.satumaluku.id/2022/07/30/dinas-tenaga-kerja-ternate-dorong-job-fair-dilaksanakan-dua-kali-setahun
http://www.satumaluku.id/2022/07/30/dinas-tenaga-kerja-ternate-dorong-job-fair-dilaksanakan-dua-kali-setahun
http://www.satumaluku.id/2022/07/30/dinas-tenaga-kerja-ternate-dorong-job-fair-dilaksanakan-dua-kali-setahun
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untuk menekan angka pengangguran di Kota Ternate 

dan Maluku Utara pada umumnya. Dia 

menambahkan, untuk tata cara pendaftaran, bisa 

langsung ke Dhuafa Center dan bertemu dengan HRD 

perusahaan untuk mendaftar, atau bisa mengakses 

dan mendaftar melalui link bursa kerja Ternate di 

laman mengaku, para peserta yang telah mendaftar 

di link Lentera, selanjutnya akan dimasukkan ke link 

Siap Kerja dan nama pencari kerja langsung terdaftar 

di Kementerian Tenaga Kerja. 

160. 30 July 

2022 

Indonesia Cabut 

Moratorium 

Pengiriman 

Migran ke 

Malaysia Mulai 1 

Agustus - 

Miliarder.Co.id 

Neutral Miliarder.co.i

d 

- Pemerintah akhirnya mencabut kebijakan 

penghentian sementara atau moratorium pengiriman 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia mulai 1 

Agustus 2022. Keputusan ini dilakukan setelah kedua 

negara menandatangani kesepakatan bersama 

terkait implementasi penandatanganan nota 

kesepahaman ( Memorandum of Understandings 

/MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia. 

Penandatanganan ini dilakukan oleh Menteri 

Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah dan Menteri 

Sumber Manusia Malaysia, Dato' Sri M. Saravanan 

Murugan, di Jakarta, Kamis (28/7), pasca-pertemuan 

Joint Working Group (JWG) ke-1. "Kedua pihak 

menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan 

penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, 

bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari 

komitmen yang dibuat dalam MoU," ungkap 

Menaker Ida dalam siaran persnya. 

161. 30 July 

2022 

Indonesia Cabut 

Moratorium 

Pengiriman 

Migran ke 

Malaysia Mulai 1 

Agustus - Harian-

Nasional.com 

Neutral Hariannasion

al.com 

- Pemerintah akhirnya mencabut kebijakan 

penghentian sementara atau moratorium pengiriman 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia mulai 1 

Agustus 2022. Keputusan ini dilakukan setelah kedua 

negara menandatangani kesepakatan bersama 

terkait implementasi penandatanganan nota 

kesepahaman ( Memorandum of Understandings 

/MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia. 

Penandatanganan ini dilakukan oleh Menteri 

Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah dan Menteri 

Sumber Manusia Malaysia, Dato' Sri M. Saravanan 

Murugan, di Jakarta, Kamis (28/7), pasca-pertemuan 

Joint Working Group (JWG) ke-1. "Kedua pihak 

menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan 

http://miliarder.co.id/internasional/indonesia-cabut-moratorium-pengiriman-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus
http://miliarder.co.id/internasional/indonesia-cabut-moratorium-pengiriman-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus
http://miliarder.co.id/internasional/indonesia-cabut-moratorium-pengiriman-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus
http://miliarder.co.id/internasional/indonesia-cabut-moratorium-pengiriman-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus
http://miliarder.co.id/internasional/indonesia-cabut-moratorium-pengiriman-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus
http://miliarder.co.id/internasional/indonesia-cabut-moratorium-pengiriman-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus
http://miliarder.co.id/internasional/indonesia-cabut-moratorium-pengiriman-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus
http://harian-nasional.com/internasional/indonesia-cabut-moratorium-pengiriman-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus
http://harian-nasional.com/internasional/indonesia-cabut-moratorium-pengiriman-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus
http://harian-nasional.com/internasional/indonesia-cabut-moratorium-pengiriman-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus
http://harian-nasional.com/internasional/indonesia-cabut-moratorium-pengiriman-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus
http://harian-nasional.com/internasional/indonesia-cabut-moratorium-pengiriman-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus
http://harian-nasional.com/internasional/indonesia-cabut-moratorium-pengiriman-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus
http://harian-nasional.com/internasional/indonesia-cabut-moratorium-pengiriman-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus
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penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, 

bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari 

komitmen yang dibuat dalam MoU," ungkap 

Menaker Ida dalam siaran persnya. 

162. 30 July 

2022 

Indonesia Cabut 

Moratorium 

Pengiriman 

Migran ke 

Malaysia Mulai 1 

Agustus - 

Rakyat62.id 

Neutral Rakyat62.id - Pemerintah akhirnya mencabut kebijakan 

penghentian sementara atau moratorium pengiriman 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia mulai 1 

Agustus 2022. Keputusan ini dilakukan setelah kedua 

negara menandatangani kesepakatan bersama 

terkait implementasi penandatanganan nota 

kesepahaman ( Memorandum of Understandings 

/MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia. 

Penandatanganan ini dilakukan oleh Menteri 

Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah dan Menteri 

Sumber Manusia Malaysia, Dato' Sri M. Saravanan 

Murugan, di Jakarta, Kamis (28/7), pasca-pertemuan 

Joint Working Group (JWG) ke-1. "Kedua pihak 

menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan 

penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, 

bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari 

komitmen yang dibuat dalam MoU," ungkap 

Menaker Ida dalam siaran persnya. 

163. 30 July 

2022 

Indonesia Cabut 

Moratorium 

Pengiriman 

Migran ke 

Malaysia Mulai 1 

Agustus - 

TribunWarta.com 

Neutral Tribunwarta.c

om 

- Pemerintah akhirnya mencabut kebijakan 

penghentian sementara atau moratorium pengiriman 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia mulai 1 

Agustus 2022. Keputusan ini dilakukan setelah kedua 

negara menandatangani kesepakatan bersama 

terkait implementasi penandatanganan nota 

kesepahaman ( Memorandum of Understandings 

/MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia. 

Penandatanganan ini dilakukan oleh Menteri 

Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah dan Menteri 

Sumber Manusia Malaysia, Dato' Sri M. Saravanan 

Murugan, di Jakarta, Kamis (28/7), pasca-pertemuan 

Joint Working Group (JWG) ke-1. "Kedua pihak 

menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan 

penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, 

bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari 

komitmen yang dibuat dalam MoU," ungkap 

Menaker Ida dalam siaran persnya. 

http://rakyat62.id/internasional/indonesia-cabut-moratorium-pengiriman-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus
http://rakyat62.id/internasional/indonesia-cabut-moratorium-pengiriman-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus
http://rakyat62.id/internasional/indonesia-cabut-moratorium-pengiriman-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus
http://rakyat62.id/internasional/indonesia-cabut-moratorium-pengiriman-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus
http://rakyat62.id/internasional/indonesia-cabut-moratorium-pengiriman-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus
http://rakyat62.id/internasional/indonesia-cabut-moratorium-pengiriman-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus
http://rakyat62.id/internasional/indonesia-cabut-moratorium-pengiriman-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus
http://tribunwarta.com/internasional/indonesia-cabut-moratorium-pengiriman-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus
http://tribunwarta.com/internasional/indonesia-cabut-moratorium-pengiriman-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus
http://tribunwarta.com/internasional/indonesia-cabut-moratorium-pengiriman-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus
http://tribunwarta.com/internasional/indonesia-cabut-moratorium-pengiriman-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus
http://tribunwarta.com/internasional/indonesia-cabut-moratorium-pengiriman-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus
http://tribunwarta.com/internasional/indonesia-cabut-moratorium-pengiriman-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus
http://tribunwarta.com/internasional/indonesia-cabut-moratorium-pengiriman-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus
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164. 30 July 

2022 

Indonesia Cabut 

Moratorium 

Pengiriman 

Migran ke 

Malaysia Mulai 1 

Agustus - 

PortalUtama.com 

Neutral Portalutama.

com 

Pemerintah akhirnya mencabut kebijakan 

penghentian sementara atau moratorium pengiriman 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia mulai 1 

Agustus 2022. Keputusan ini dilakukan setelah kedua 

negara menandatangani kesepakatan bersama 

terkait implementasi penandatanganan nota 

kesepahaman (Memorandum of 

Understandings/MoU) tentang Penempatan dan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor 

Domestik di Malaysia. Penandatanganan ini 

dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida 

Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia, 

Dato' Sri M. Saravanan Murugan, di Jakarta, Kamis 

(28/7), pasca-pertemuan Joint Working Group (JWG) 

ke-1. "Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali 

perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 

Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya 

implementasi dari komitmen yang dibuat dalam 

MoU," ungkap Menaker Ida dalam siaran persnya. 

165. 30 July 

2022 

Indonesia Cabut 

Moratorium 

Pengiriman 

Migran ke 

Malaysia Mulai 1 

Agustus - 

Neutral 24hour.id Pemerintah akhirnya mencabut kebijakan 

penghentian sementara atau moratorium pengiriman 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia mulai 1 

Agustus 2022. Keputusan ini dilakukan setelah kedua 

negara menandatangani kesepakatan bersama 

terkait implementasi penandatanganan nota 

kesepahaman (Memorandum of 

Understandings/MoU) tentang Penempatan dan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor 

Domestik di Malaysia. Penandatanganan ini 

dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida 

Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia, 

Dato' Sri M. Saravanan Murugan, di Jakarta, Kamis 

(28/7), pasca-pertemuan Joint Working Group (JWG) 

ke-1. "Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali 

perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 

Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya 

implementasi dari komitmen yang dibuat dalam 

MoU," ungkap Menaker Ida dalam siaran persnya. 

166. 30 July 

2022 

Indonesia Cabut 

Moratorium 

Pengiriman 

Migran ke 

Malaysia Mulai 1 

Agustus 

Neutral Voa Pemerintah akhirnya mencabut kebijakan 

penghentian sementara atau moratorium pengiriman 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia mulai 1 

Agustus 2022. Keputusan ini dilakukan setelah kedua 

negara menandatangani kesepakatan bersama 

terkait implementasi penandatanganan nota 

http://portalutama.com/internasional/indonesia-cabut-moratorium-pengiriman-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus
http://portalutama.com/internasional/indonesia-cabut-moratorium-pengiriman-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus
http://portalutama.com/internasional/indonesia-cabut-moratorium-pengiriman-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus
http://portalutama.com/internasional/indonesia-cabut-moratorium-pengiriman-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus
http://portalutama.com/internasional/indonesia-cabut-moratorium-pengiriman-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus
http://portalutama.com/internasional/indonesia-cabut-moratorium-pengiriman-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus
http://portalutama.com/internasional/indonesia-cabut-moratorium-pengiriman-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus
http://www.24hour.id/indonesia-cabut-moratorium-pengiriman-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus
http://www.24hour.id/indonesia-cabut-moratorium-pengiriman-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus
http://www.24hour.id/indonesia-cabut-moratorium-pengiriman-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus
http://www.24hour.id/indonesia-cabut-moratorium-pengiriman-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus
http://www.24hour.id/indonesia-cabut-moratorium-pengiriman-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus
http://www.24hour.id/indonesia-cabut-moratorium-pengiriman-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus
http://www.voaindonesia.com/a/indonesia-cabut-moratorium-pengiriman-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus/6680117.html
http://www.voaindonesia.com/a/indonesia-cabut-moratorium-pengiriman-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus/6680117.html
http://www.voaindonesia.com/a/indonesia-cabut-moratorium-pengiriman-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus/6680117.html
http://www.voaindonesia.com/a/indonesia-cabut-moratorium-pengiriman-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus/6680117.html
http://www.voaindonesia.com/a/indonesia-cabut-moratorium-pengiriman-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus/6680117.html
http://www.voaindonesia.com/a/indonesia-cabut-moratorium-pengiriman-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus/6680117.html
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kesepahaman (Memorandum of 

Understandings/MoU) tentang Penempatan dan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor 

Domestik di Malaysia. Penandatanganan ini 

dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida 

Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia, 

Dato' Sri M. Saravanan Murugan, di Jakarta, Kamis 

(28/7), pasca-pertemuan Joint Working Group (JWG) 

ke-1. "Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali 

perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 

Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya 

implementasi dari komitmen yang dibuat dalam 

MoU," ungkap Menaker Ida dalam siaran persnya. 

167. 30 July 

2022 

Kemen PPPA 

Terus Kawal 

Kasus 

Penyekapan 53 

PMI di Kamboja 

Negative Sindo News Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (Kemen PPPA) terus mengawal 

kasus penyekapan 53 pekerja migran Indonesia (PMI) 

di Kamboja. "Selain itu, Menteri PPPA mengapresiasi 

kinerja Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar 

Republik Indonesia (KBRI) di Kamboja, Bareskrim 

Polri, dan semua pihak terlibat yang terus menjalin 

komunikasi dengan pihak Kepolisian Kamboja sebagai 

upaya pembebasan dan pemulangan PMI," kata dia. 

Berdasarkan koordinasi Tim Kemen PPPA, didapatkan 

informasi kronologi kasus ini diawali ketika para 

korban tergiur dengan informasi lowongan pekerjaan 

melalui media sosial untuk bekerja di Kamboja 

sebagai operator, call center, dan bagian keuangan 

marketing dengan iming-iming gaji sebesar US$ 

1.000-1.500 atau sekitar Rp15 juta-Rp22,5 juta. 

"Selain itu, Menteri PPPA mengapresiasi kinerja 

Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar Republik 

Indonesia (KBRI) di Kamboja, Bareskrim Polri, dan 

semua pihak terlibat yang terus menjalin komunikasi 

dengan pihak Kepolisian Kamboja sebagai upaya 

pembebasan dan pemulangan PMI," kata dia. 

168. 30 July 

2022 

NasDem desak 

Kemenlu lakukan 

upaya 

pembebasan 60 

WNI di Kamboja 

Negative Finroll.com Ketua DPP Partai NasDem Bidang Hubungan 

Internasional Martin Manurung mendorong 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar 

Negeri dan Polri untuk melakukan segala upaya 

pembebasan 60 WNI yang disekap, di Phum 1, Preah 

Sihanouk, Kamboja. "Kita minta Kemenlu untuk 

segera memulangkan dan mengembalikan 60 WNI 

dengan selamat ke Indonesia," kata Martin 

Manurung dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, 

http://nasional.sindonews.com/read/841433/15/kemen-pppa-terus-kawal-kasus-penyekapan-53-pmi-di-kamboja-1659164871
http://nasional.sindonews.com/read/841433/15/kemen-pppa-terus-kawal-kasus-penyekapan-53-pmi-di-kamboja-1659164871
http://nasional.sindonews.com/read/841433/15/kemen-pppa-terus-kawal-kasus-penyekapan-53-pmi-di-kamboja-1659164871
http://nasional.sindonews.com/read/841433/15/kemen-pppa-terus-kawal-kasus-penyekapan-53-pmi-di-kamboja-1659164871
http://nasional.sindonews.com/read/841433/15/kemen-pppa-terus-kawal-kasus-penyekapan-53-pmi-di-kamboja-1659164871
http://www.finroll.com/nasional/politik/nasdem-desak-kemenlu-lakukan-upaya-pembebasan-60-wni-di-kamboja
http://www.finroll.com/nasional/politik/nasdem-desak-kemenlu-lakukan-upaya-pembebasan-60-wni-di-kamboja
http://www.finroll.com/nasional/politik/nasdem-desak-kemenlu-lakukan-upaya-pembebasan-60-wni-di-kamboja
http://www.finroll.com/nasional/politik/nasdem-desak-kemenlu-lakukan-upaya-pembebasan-60-wni-di-kamboja
http://www.finroll.com/nasional/politik/nasdem-desak-kemenlu-lakukan-upaya-pembebasan-60-wni-di-kamboja
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Sabtu. Seperti diketahui, 60 WNI yang disekap oleh 

perusahaan investasi palsu di Sihanoukville, Kamboja. 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini menuturkan jika 

proses pembebasan terhadap 60 WNI ini akan lebih 

mudah jika Perdana Menteri Kamboja Samdech 

Hunsen turun tangan dalam kasus ini. 

169. 30 July 

2022 

Kacaunya Kasus 

Scammer dari 

India, Termasuk 

Terparah di Dunia 

Negative Beritabaru.ne

ws 

Spam dan scam call dari India ternyata termasuk 

yang paling parah di dunia. Menurut 'Global Spam 

Report 2021' Truecaller, India meningkat dari posisi 

ke-9 menjadi posisi ke-4. Data menyebutkan bahwa 

lebih dari 202 juta telepon spam terjadi di India, yang 

mana disederhanakan lebih dari 27 ribu telepon 

spam terjadi setiap jamnya. Untuk urusan scam, 

sudah cukup terkenal bahwa banyak scammer dari 

India. 

170. 30 July 

2022 

Tanda BSU BLT 

Subsidi Gaji via 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

2022 Cair Rp1 

Juta Sebelum 17 

Agustus? 

Neutral Ayo Surabaya Apakah bantuan subsidi upah alias BSU BLT subsidi 

gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp 1 juta cair 

sebelum 17 Agustus?. Sejumlah 8,8 juta pekerja 

menanti penyaluran dana BSU BLT subsidi gaji via 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta. Kabar akan cair 

April lalu, hingga mendekati Hari Kemerdekaan 17 

Agustus, bantuan langsung tunai bagi para pekerja 

belum juga ada kabar pencairannya. Untuk 

memastikannya, simak tanda-tanda BSU BLT subsidi 

gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair Rp1 juta 

untuk 8,8 juta pekerja yang akan diulas dalam artikel 

ini. 

171. 30 July 

2022 

Anggota DPR 

minta 53 WNI 

korban penipuan 

segera 

dipulangkan 

Neutral Antara Anggota DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta 53 

Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga ditahan 

oleh oknum penipuan perusahaan investasi palsu di 

Sihanoukville, Kamboja, segera dipulangkan ke tanah 

air. Kurniasih mengatakan WNI yang berharap jadi 

pekerja migran Indonesia (PMI) itu harus segera 

dipulangkan sebab ada dugaan mafia rekrutmen PMI 

non-prosedural untuk bekerja di perusahaan 

investasi maupun teknologi informasi di Kamboja. 

"Informasi dari KBRI ada 260 WNI yang sudah jadi 

korban penipuan tawaran pekerjaan di Kamboja. 

"Negara harus hadir dalam menyelamatkan warga 

negara yang menjadi korban penipuan ini. 

172. 30 July 

2022 

Anggota DPR 

minta 53 WNI 

korban penipuan 

Neutral Newsexplorer

.net 

Anggota DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta 53 

Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga ditahan 

oleh oknum penipuan perusahaan investasi palsu di 

http://beritabaru.news/kacaunya-kasus-scammer-dari-india-termasuk-terparah-di-dunia-140769.html
http://beritabaru.news/kacaunya-kasus-scammer-dari-india-termasuk-terparah-di-dunia-140769.html
http://beritabaru.news/kacaunya-kasus-scammer-dari-india-termasuk-terparah-di-dunia-140769.html
http://beritabaru.news/kacaunya-kasus-scammer-dari-india-termasuk-terparah-di-dunia-140769.html
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784017017/tanda-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-rp1-juta-sebelum-17-agustus
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784017017/tanda-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-rp1-juta-sebelum-17-agustus
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784017017/tanda-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-rp1-juta-sebelum-17-agustus
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784017017/tanda-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-rp1-juta-sebelum-17-agustus
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784017017/tanda-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-rp1-juta-sebelum-17-agustus
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784017017/tanda-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-rp1-juta-sebelum-17-agustus
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784017017/tanda-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-rp1-juta-sebelum-17-agustus
http://www.antaranews.com/berita/3028397/anggota-dpr-minta-53-wni-korban-penipuan-segera-dipulangkan
http://www.antaranews.com/berita/3028397/anggota-dpr-minta-53-wni-korban-penipuan-segera-dipulangkan
http://www.antaranews.com/berita/3028397/anggota-dpr-minta-53-wni-korban-penipuan-segera-dipulangkan
http://www.antaranews.com/berita/3028397/anggota-dpr-minta-53-wni-korban-penipuan-segera-dipulangkan
http://www.antaranews.com/berita/3028397/anggota-dpr-minta-53-wni-korban-penipuan-segera-dipulangkan
http://newsexplorer.net/anggota-dpr-minta-53-wni-korban-penipuan-segera-dipulangkan-s2768013.html
http://newsexplorer.net/anggota-dpr-minta-53-wni-korban-penipuan-segera-dipulangkan-s2768013.html
http://newsexplorer.net/anggota-dpr-minta-53-wni-korban-penipuan-segera-dipulangkan-s2768013.html


 

77 

 

segera 

dipulangkan 

Sihanoukville, Kamboja, segera dipulangkan ke tanah 

air. Kurniasih mengatakan WNI yang berharap jadi 

pekerja migran Indonesia (PMI) itu harus segera 

dipulangkan sebab ada dugaan mafia rekrutmen PMI 

non-prosedural untuk bekerja di perusahaan 

investasi maupun teknologi informasi di Kamboja. 

"Informasi dari KBRI ada 260 WNI yang sudah jadi 

korban penipuan tawaran pekerjaan di Kamboja. 

"Negara harus hadir dalam menyelamatkan warga 

negara yang menjadi korban penipuan ini. 

173. 30 July 

2022 

Kemnaker dan 

JICA Jajaki Kerja 

Sama Bahasa 

Jepang di BLK - 

Dobrak 

Positive Dobrak.co Salah satunya yakni penjajakan kerja sama 

pengembangan kejuruan bahasa Jepang di BLK Unit 

Pelayanan Teknis Pusat (UPTP) Kemnaker. "Selain 

kerja sama yang telah diselenggarakan, saat ini Ditjen 

Binalavotas sedang melakukan penjajakan kerja sama 

kejuruan bahasa Jepang di BLK UPTP," kata Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, seusai 

menerima audiensi JICA Mission for Foreign Migrant 

Workers di Jakarta, Jumat (29/7/2022). Selain 

kejuruan bahasa Jepang, Menaker Ida mengatakan 

penjajakan kerja sama lainnya yakni Penerimaan 

junior expert di berbagai bidang untuk mendukung 

penyelenggaraan pelatihan vokasi di Balai Besar 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) dan Balai 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP); dan 

pengembangan tempat uji kompetensi bidang 

pariwisata bekerja sama dengan Japan Travel 

Agency; serta pengembangan program promosi 

penerimaan SDM Indonesia bidang teknisi otomotif 

oleh bengkel-bengkel di Jepang. "Kami berharap agar 

kerja sama yang telah terjalin dengan sangat baik 

khususnya antara JICA dengan Ditjen Binalavotas 

dapat terus berkembang, demi kepentingan 

Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Jepang," 

ujar Ida Fauziyah. 

174. 30 July 

2022 

Kunjungi 

Surakarta, 

Wapres Buka 

ASEAN Para 

Games XI 2022 

Neutral Vibiz Media Hari ini Sabtu (30/07/2022), Wakil Presiden (Wapres) 

K.H. Ma'ruf Amin didampingi Ibu Wury Ma'ruf Amin 

beserta rombongan terbatas akan melakukan 

kunjungan kerja ke Surakarta, Jawa Tengah (Jawa 

Tengah), untuk meresmikan Pembukaan ASEAN Para 

Games XI 2022. Di lokasi tersebut, Wapres akan 

disambut Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin 

Amali, Presiden ASEAN Para Sports Federation (APSF) 

Osoth Bhalivai, dan Wali Kota Surakarta sekaligus 

http://newsexplorer.net/anggota-dpr-minta-53-wni-korban-penipuan-segera-dipulangkan-s2768013.html
http://newsexplorer.net/anggota-dpr-minta-53-wni-korban-penipuan-segera-dipulangkan-s2768013.html
http://www.dobrak.co/news/pr-934017331/kemnaker-dan-jica-jajaki-kerja-sama-bahasa-jepang-di-blk
http://www.dobrak.co/news/pr-934017331/kemnaker-dan-jica-jajaki-kerja-sama-bahasa-jepang-di-blk
http://www.dobrak.co/news/pr-934017331/kemnaker-dan-jica-jajaki-kerja-sama-bahasa-jepang-di-blk
http://www.dobrak.co/news/pr-934017331/kemnaker-dan-jica-jajaki-kerja-sama-bahasa-jepang-di-blk
http://www.dobrak.co/news/pr-934017331/kemnaker-dan-jica-jajaki-kerja-sama-bahasa-jepang-di-blk
http://www.vibizmedia.com/2022/07/30/kunjungi-surakarta-wapres-buka-asean-para-games-xi-2022
http://www.vibizmedia.com/2022/07/30/kunjungi-surakarta-wapres-buka-asean-para-games-xi-2022
http://www.vibizmedia.com/2022/07/30/kunjungi-surakarta-wapres-buka-asean-para-games-xi-2022
http://www.vibizmedia.com/2022/07/30/kunjungi-surakarta-wapres-buka-asean-para-games-xi-2022
http://www.vibizmedia.com/2022/07/30/kunjungi-surakarta-wapres-buka-asean-para-games-xi-2022
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Ketua Indonesia ASEAN Para Games Organizing 

Committee (INASPOC) Gibran Rakabuming Raka. 

Sebagai informasi, ASEAN Para Games XI 2022 

merupakan pertandingan olahraga disabilitas 

terbesar di Asia Tenggara, yang diselenggarakan di 

Surakarta mulai 30 Juli hingga 6 Agustus 2022. 

Selanjutnya, dengan berkendara mobil, Wapres 

beserta rombongan direncanakan langsung menuju 

lokasi acara yaitu di Stadion Manahan, Jl. Adi Sucipto 

No. 1 Surakarta. 

175. 30 July 

2022 

KemenPPPA 

Gelar Rapat 

Lintas K/L Siapkan 

DIM RUU KIA 

Positive Nusantarapos

.co.id 

Menindaklanjuti surat Menteri Sekretaris Negara 

Republik Indonesia (Mensesneg RI) Nomor 674/M/D-

1/HK.00.03/07/2022 tentang Penyusunan Daftar 

Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-

Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA), 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang ditunjuk 

sebagai leading sector bergerak cepat 

menyelenggarakan rapat koordinasi bersama 12 

Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya. KemenPPPA 

meminta seluruh K/L yang ditunjuk dapat 

berkomitmen serius untuk bersama menyusun dan 

menyelesaikan DIM RUU KIA secara cepat dan tepat," 

ujar Menteri PPPA, dalam siaran yang diterima 

langsung Nusantarapos, Sabtu (30/7/2022). Dalam 

kesempatan tersebut, Menteri Bintang menekankan 

pentingnya sinergi dari seluruh K/L dalam proses 

penyusunan DIM RUU KIA. Dalam rapat koordinasi 

tersebut, perwakilan 12 K/L menyatakan siap 

mengawal dan terlibat aktif dalam penyusunan DIM 

RUU KIA yang merupakan RUU inisiatif DPR. 

176. 30 July 

2022 

Mufida Minta 

Pemerintah 

Segera Pulangkan 

53 TKI Korban 

Penipuan di 

Kamboja 

Negative Jawa Post 

National 

Network 

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati 

meminta pemerintah segera memulangkan 53 warga 

negara Indonesia WNI korban penipuan kerja di 

Kamboja. Mufida juga mendorong KBRI bersama 

kepolisian di Kamboja mengusut kasus yang 

mengarah ke pidana dan perdagangan orang itu. 

Puluhan WNI yang diberangkatkan sebagai tenaga 

kerja Indonesia (TKI) itu diduga ditahan oleh oknum 

perusahaan investasi palsu di Sihanoukville, Kamboja. 

"Negara harus hadir dalam menyelamatkan warga 

negara yang menjadi korban penipuan ini," kata 

politikus yang akrab disapa dengan panggilan Mufida, 

Sabtu (30/7). 

http://nusantarapos.co.id/105379/kemenpppa-gelar-rapat-lintas-k-l-siapkan-dim-ruu-kia
http://nusantarapos.co.id/105379/kemenpppa-gelar-rapat-lintas-k-l-siapkan-dim-ruu-kia
http://nusantarapos.co.id/105379/kemenpppa-gelar-rapat-lintas-k-l-siapkan-dim-ruu-kia
http://nusantarapos.co.id/105379/kemenpppa-gelar-rapat-lintas-k-l-siapkan-dim-ruu-kia
http://www.jpnn.com/news/mufida-minta-pemerintah-segera-pulangkan-53-tki-korban-penipuan-di-kamboja
http://www.jpnn.com/news/mufida-minta-pemerintah-segera-pulangkan-53-tki-korban-penipuan-di-kamboja
http://www.jpnn.com/news/mufida-minta-pemerintah-segera-pulangkan-53-tki-korban-penipuan-di-kamboja
http://www.jpnn.com/news/mufida-minta-pemerintah-segera-pulangkan-53-tki-korban-penipuan-di-kamboja
http://www.jpnn.com/news/mufida-minta-pemerintah-segera-pulangkan-53-tki-korban-penipuan-di-kamboja
http://www.jpnn.com/news/mufida-minta-pemerintah-segera-pulangkan-53-tki-korban-penipuan-di-kamboja
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177. 30 July 

2022 

Anak Magang 

Dilarang Lembur 

& Wajib Dapat 

Gaji? Ini 

Ketentuannya 

Neutral Detik Apakah Anak Magang Wajib Digaji?. Anak Magang 

Tidak Boleh Lembur. Magang adalah salah satu 

kegiatan pembelajaran yang memberikan wawasan 

dan pengalaman praktis kepada mahasiswa 

mengenai dunia industri, dunia usaha, dan dunia 

kerja. Melalui Magang, mahasiswa bisa memperoleh 

di antaranya:. 

178. 30 July 

2022 

Anak Magang 

Dilarang Lembur 

& Wajib Dapat 

Gaji? Ini 

Ketentuannya 

Neutral Beritabaru.ne

ws 

Apakah Anak Magang Wajib Digaji?. Anak Magang 

Tidak Boleh Lembur. Magang adalah salah satu 

kegiatan pembelajaran yang memberikan wawasan 

dan pengalaman praktis kepada mahasiswa 

mengenai dunia industri, dunia usaha, dan dunia 

kerja. Melalui Magang, mahasiswa bisa memperoleh 

di antaranya:. 

179. 30 July 

2022 

60 TKI Disekap 

Perusahaan 

Investasi Palsu Di 

Kamboja, DPR: 

Pulangkan 

Mereka Dengan 

Selamat! 

Positive En.badaksatu

.com 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung 

meminta pemerintah untuk segera menyelamatkan 

dan memulangkan TKI yang disekap di Kamboja.. 

Martin Manurung juga mendorong Kepolisian 

Republik Indonesia agar segera mengusut agen yang 

memberangkatkan 60 WNI ke Kamboja yang tidak 

sesuai prosedur. Selain itu peran Kementerian Luar 

Negeri dan Kepolisiaan Republik Indonesia untuk 

melakukan segala upaya pembebasan terhadap 60 

WNI yang ditahan di Phum 1, Preah Sihanouk, 

Kamboja juga ditunggu masyarakat. Selain itu, Martin 

juga mendorong peran Kementrian Tenaga Kerja RI 

dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI) lebih gencar melakukan sosialisasi. 

180. 30 July 

2022 

Aturan 

Kemenaker: 

Pekerja Resign 

atau Kena PHK 

Dapat Uang 

Pesangon 

Negative Tinta Hijau Pekerja atau buruh yang resign dari tempat bekerja 

mempunyai hak untuk mendapat uang pisah dan 

uang penggantian, demikian yang disampaikan oleh 

Kementerian Tenaga Kerja RI (Kemnaker RI). Dalam 

regulasi itu, besaran uang pisah terdapat dalam 

perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau 

perjanjian kerja bersama. Dalam unggahan Twitter 

@KemenakerRI pada Kamis (28/7/2022), disebutkan 

bahwa hak berupa uang pisah dan uang penggantian 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 

2021. Sementara itu,. 

181. 30 July 

2022 

Ma'ruf Amin 

Bertolak ke Solo, 

Neutral Detik Ma'ruf akan membuka ASEAN Para Games XI 2022. 

Selanjutnya, dengan berkendara mobil, Ma'ruf 

beserta rombongan direncanakan langsung menuju 

lokasi ASEAN Para Games di Stadion Manahan, Jalan 

http://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6207424/anak-magang-dilarang-lembur--wajib-dapat-gaji-ini-ketentuannya
http://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6207424/anak-magang-dilarang-lembur--wajib-dapat-gaji-ini-ketentuannya
http://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6207424/anak-magang-dilarang-lembur--wajib-dapat-gaji-ini-ketentuannya
http://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6207424/anak-magang-dilarang-lembur--wajib-dapat-gaji-ini-ketentuannya
http://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6207424/anak-magang-dilarang-lembur--wajib-dapat-gaji-ini-ketentuannya
http://beritabaru.news/anak-magang-dilarang-lembur-amp-wajib-dapat-gaji-ini-ketentuannya-140906.html
http://beritabaru.news/anak-magang-dilarang-lembur-amp-wajib-dapat-gaji-ini-ketentuannya-140906.html
http://beritabaru.news/anak-magang-dilarang-lembur-amp-wajib-dapat-gaji-ini-ketentuannya-140906.html
http://beritabaru.news/anak-magang-dilarang-lembur-amp-wajib-dapat-gaji-ini-ketentuannya-140906.html
http://beritabaru.news/anak-magang-dilarang-lembur-amp-wajib-dapat-gaji-ini-ketentuannya-140906.html
http://en.badaksatu.com/finance/114830/60-tki-disekap-perusahaan-investasi-palsu-di-kamboja-dpr-pulangkan-mereka-dengan-selamat.html
http://en.badaksatu.com/finance/114830/60-tki-disekap-perusahaan-investasi-palsu-di-kamboja-dpr-pulangkan-mereka-dengan-selamat.html
http://en.badaksatu.com/finance/114830/60-tki-disekap-perusahaan-investasi-palsu-di-kamboja-dpr-pulangkan-mereka-dengan-selamat.html
http://en.badaksatu.com/finance/114830/60-tki-disekap-perusahaan-investasi-palsu-di-kamboja-dpr-pulangkan-mereka-dengan-selamat.html
http://en.badaksatu.com/finance/114830/60-tki-disekap-perusahaan-investasi-palsu-di-kamboja-dpr-pulangkan-mereka-dengan-selamat.html
http://en.badaksatu.com/finance/114830/60-tki-disekap-perusahaan-investasi-palsu-di-kamboja-dpr-pulangkan-mereka-dengan-selamat.html
http://en.badaksatu.com/finance/114830/60-tki-disekap-perusahaan-investasi-palsu-di-kamboja-dpr-pulangkan-mereka-dengan-selamat.html
http://www.tintahijau.com/megapolitan/ekbis/37799-aturan-kemenaker-pekerja-resign-atau-kena-phk-dapat-uang-pesangon
http://www.tintahijau.com/megapolitan/ekbis/37799-aturan-kemenaker-pekerja-resign-atau-kena-phk-dapat-uang-pesangon
http://www.tintahijau.com/megapolitan/ekbis/37799-aturan-kemenaker-pekerja-resign-atau-kena-phk-dapat-uang-pesangon
http://www.tintahijau.com/megapolitan/ekbis/37799-aturan-kemenaker-pekerja-resign-atau-kena-phk-dapat-uang-pesangon
http://www.tintahijau.com/megapolitan/ekbis/37799-aturan-kemenaker-pekerja-resign-atau-kena-phk-dapat-uang-pesangon
http://www.tintahijau.com/megapolitan/ekbis/37799-aturan-kemenaker-pekerja-resign-atau-kena-phk-dapat-uang-pesangon
http://news.detik.com/berita/d-6207620/maruf-amin-bertolak-ke-solo-akan-buka-asean-para-games-2022
http://news.detik.com/berita/d-6207620/maruf-amin-bertolak-ke-solo-akan-buka-asean-para-games-2022
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Akan Buka ASEAN 

Para Games 2022 

Adi Sucipto Nomor 1 Surakarta. Di sana, Ma'ruf akan 

disambut Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin 

Amali, Presiden ASEAN Para Sports Federation (APSF) 

Osoth Bhalivai, dan Wali Kota Surakarta sekaligus 

Ketua Indonesia ASEAN Para Games Organizing 

Committee (INASPOC) Gibran Rakabuming Raka. 

Ma'ruf diagendakan akan menyaksikan seluruh 

rangkaian prosesi acara Pembukaan ASEAN Para 

Games XI 2022 yang diikuti oleh 11 negara yang ada 

di kawasan Asia Tenggara ini. 

182. 30 July 

2022 

NasDem Desak 

Kemenlu 

Bebaskan 60 WNI 

di Kamboja 

Negative Medcom.id Ketua bidang Hubungan Internasional Dewan 

Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, Martin 

Manurung, mendesak Kementerian Luar Negeri ( 

Kemenlu) melakukan upaya pembebasan 60 warga 

negara Indonesia ( WNI) yang ditahan di Phum 1, 

Preah Sihanouk, Kamboja. "Kita minta Kemenlu untuk 

segera memulangkan dan mengembalikan 60 WNI 

dengan selamat ke Indonesia," kata Martin melalui 

keterangan tertulis, Sabtu, 30 Juli 2022. "Saya juga 

mengajak seluruh masyarakat Indonesia mendoakan 

agar korban penahanan 60 WNI di Kamboja segera 

kembali dengan selamat kepada keluarga tercinta di 

Tanah Air," ujar Martin. Mereka disekap perusahaan 

investasi palsu di Sihanoukville, Kamboja. 

183. 30 July 

2022 

APA ADA SANGSI 

HUKUM BAGI 

PIHAK YANG 

MENAHAN 

IJAZAH PELAUT? 

Neutral Emaritim Demikian hal yang sama berlaku secara hokum bagi 

Pelaut yang memiliki dokumaen kepalautan termasuk 

ijazah. Namun, bagaimana apabila ijazah yang telah 

didapatkan Pelaut dengan perjuangan keras itu 

ditahan oleh perusahaan atau lembaga tempat kita 

bekerja?. Namun sayangnya dalam kondisi seperti ini, 

posisi si Pelaut menjadi lemah dan dirugikan karena 

sering kali terjadi situasi dimana ijazah pekerja tetap 

ditahan dan tidak dikembalikan saat yang 

bersangkutan memutuskan untuk berhenti bekerja.. 

Karena hal inilah kemudian si pekerja kehilangan 

kesempatannya memperoleh pekerjaan yang lebih 

baik dan ada kemungkinan tuntutan harus membayar 

penalti sebagai uang tebusan untuk mendapatkan 

ijazahnya kembali bilamana Pelaut mengundurkan 

diri sebelum masa kontrak berakhir. 

184. 30 July 

2022 

Cegah 

Penyimpangan, 

Penempatan 

Kembali Pekerja 

Neutral Koran Jakarta Jakarta- Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden 

(KSP) Fadjar Dwi Wisnuwardhani 

mengingatkanpenempatan kembali Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) di Malaysia perlu diawasi ketat, agar 

http://news.detik.com/berita/d-6207620/maruf-amin-bertolak-ke-solo-akan-buka-asean-para-games-2022
http://news.detik.com/berita/d-6207620/maruf-amin-bertolak-ke-solo-akan-buka-asean-para-games-2022
http://www.medcom.id/nasional/politik/VNxwM1BK-nasdem-desak-kemenlu-bebaskan-60-wni-di-kamboja
http://www.medcom.id/nasional/politik/VNxwM1BK-nasdem-desak-kemenlu-bebaskan-60-wni-di-kamboja
http://www.medcom.id/nasional/politik/VNxwM1BK-nasdem-desak-kemenlu-bebaskan-60-wni-di-kamboja
http://www.medcom.id/nasional/politik/VNxwM1BK-nasdem-desak-kemenlu-bebaskan-60-wni-di-kamboja
http://www.emaritim.com/2022/07/apa-ada-sangsi-hukum-bagi-pihak-yang.html
http://www.emaritim.com/2022/07/apa-ada-sangsi-hukum-bagi-pihak-yang.html
http://www.emaritim.com/2022/07/apa-ada-sangsi-hukum-bagi-pihak-yang.html
http://www.emaritim.com/2022/07/apa-ada-sangsi-hukum-bagi-pihak-yang.html
http://www.emaritim.com/2022/07/apa-ada-sangsi-hukum-bagi-pihak-yang.html
http://koran-jakarta.com/cegah-penyimpangan-penempatan-kembali-pekerja-mingran-ri-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat
http://koran-jakarta.com/cegah-penyimpangan-penempatan-kembali-pekerja-mingran-ri-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat
http://koran-jakarta.com/cegah-penyimpangan-penempatan-kembali-pekerja-mingran-ri-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat
http://koran-jakarta.com/cegah-penyimpangan-penempatan-kembali-pekerja-mingran-ri-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat
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Mingran RI di 

Malaysia Perlu 

Diawasi Ketat 

tetap berlandaskan pada komitmen Nota 

Kesepahaman (MoU) antara dua negara yang telah 

diteken pada 1 April dan 28 Juli 2022. Pemerintah 

Indonesia dan Malaysia telah menandatangani 

Pernyataan Bersama (Joint Statement) terkait 

implementasi Nota Kesepahaman (MoU) tentang 

Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia Sektor Domestik di Malaysia. 

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah dan 

Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri 

MSaravanan Murugan pada Kamis (28/7) 

pascapertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1. 

Penandatanganan tersebut mewujudkan kembali 

kesepakatan antarkedua negara untuk membuka 

perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 

Agustus 2022. 

185. 30 July 

2022 

Partisipasi Kerja 

Perempuan 

Dorong 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Positive Kompas.id "Norma sosial dan tanggung jawab pengasuhan anak 

cenderung membatasi partisipasi kerja perempuan, 

terutama di perdesaan," kata Ririn pada diskusi 

daring "Perempuan di Tempat Kerja-Mengatasi 

Tantangan, Menggapai Keberhasilan", Jumat 

(29/7/2022). Perempuan yang menjabat CEO dan 

dewan direksi pun sedikit. Pertumbuhan ekonomi. 

Perempuan juga dapat didukung dengan jam kerja 

yang fleksibel. 

186. 30 July 

2022 

PKS Minta 

Pemerintah 

Bebaskan 

Puluhan WNI 

yang Ditahan di 

Kamboja 

Positive Tempo.co Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih 

Mufidayati meminta pemerintah segera 

membebaskan dan memulangkan 60 Warga Negara 

Indonesia (WNI) yang diduga ditahan di 

Sihanoukville, Kamboja. KBRI kita di Kamboja sudah 

bergerak, kita harapkan bisa berkolaborasi dengan 

kepolisian Kamboja untuk mengusut hal yang sudah 

masuk ranah pidana dan mengarah ke dugaan 

perdagangan orang ini," katanya dalam keterangan 

tertulis, Sabtu, 30 Juli 2022. Sebab, ada dugaan mafia 

rekrutmen PMI nonprosedural untuk bekerja di 

perusahaan investasi maupun teknologi informasi di 

Kamboja. "Informasi dari KBRI ada 260 WNI kita yang 

sudah jadi korban penipuan tawaran pekerjaan di 

Kamboja. 

187. 30 July 

2022 

PKS Minta 

Pemerintah 

Bebaskan 

Positive Beritabaru.ne

ws 

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih 

Mufidayati meminta pemerintah segera 

membebaskan dan memulangkan 60 Warga Negara 

http://koran-jakarta.com/cegah-penyimpangan-penempatan-kembali-pekerja-mingran-ri-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat
http://koran-jakarta.com/cegah-penyimpangan-penempatan-kembali-pekerja-mingran-ri-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat
http://koran-jakarta.com/cegah-penyimpangan-penempatan-kembali-pekerja-mingran-ri-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat
http://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/07/30/partisipasi-kerja-perempuan-dorong-pertumbuhan-ekonomi
http://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/07/30/partisipasi-kerja-perempuan-dorong-pertumbuhan-ekonomi
http://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/07/30/partisipasi-kerja-perempuan-dorong-pertumbuhan-ekonomi
http://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/07/30/partisipasi-kerja-perempuan-dorong-pertumbuhan-ekonomi
http://www.kompas.id/baca/humaniora/2022/07/30/partisipasi-kerja-perempuan-dorong-pertumbuhan-ekonomi
http://nasional.tempo.co/read/1617451/pks-minta-pemerintah-bebaskan-puluhan-wni-yang-ditahan-di-kamboja
http://nasional.tempo.co/read/1617451/pks-minta-pemerintah-bebaskan-puluhan-wni-yang-ditahan-di-kamboja
http://nasional.tempo.co/read/1617451/pks-minta-pemerintah-bebaskan-puluhan-wni-yang-ditahan-di-kamboja
http://nasional.tempo.co/read/1617451/pks-minta-pemerintah-bebaskan-puluhan-wni-yang-ditahan-di-kamboja
http://nasional.tempo.co/read/1617451/pks-minta-pemerintah-bebaskan-puluhan-wni-yang-ditahan-di-kamboja
http://nasional.tempo.co/read/1617451/pks-minta-pemerintah-bebaskan-puluhan-wni-yang-ditahan-di-kamboja
http://beritabaru.news/pks-minta-pemerintah-bebaskan-puluhan-wni-yang-ditahan-di-kamboja-140946.html
http://beritabaru.news/pks-minta-pemerintah-bebaskan-puluhan-wni-yang-ditahan-di-kamboja-140946.html
http://beritabaru.news/pks-minta-pemerintah-bebaskan-puluhan-wni-yang-ditahan-di-kamboja-140946.html
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Puluhan WNI 

yang Ditahan di 

Kamboja 

Indonesia (WNI) yang diduga ditahan di 

Sihanoukville, Kamboja. KBRI kita di Kamboja sudah 

bergerak, kita harapkan bisa berkolaborasi dengan 

kepolisian Kamboja untuk mengusut hal yang sudah 

masuk ranah pidana dan mengarah ke dugaan 

perdagangan orang ini," katanya dalam keterangan 

tertulis, Sabtu, 30 Juli 2022. Sebab, ada dugaan mafia 

rekrutmen PMI nonprosedural untuk bekerja di 

perusahaan investasi maupun teknologi informasi di 

Kamboja. "Informasi dari KBRI ada 260 WNI kita yang 

sudah jadi korban penipuan tawaran pekerjaan di 

Kamboja. 

188. 30 July 

2022 

Bolehkah Anak 

Magang Kerja 

Lebur? 

Neutral Pelopor.id Magang merupakan bagian dari pelatihan kerja yang 

bertujuan untuk mengembangkan kompetensi kerja 

dan produktivitas. Banyak yang mengira bahwa anak 

magang bisa bekerja lembur. Tetapi jangan salah, 

anak magang tidak diperbolehkan untuk kerja 

lembur. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

menyebut, waktu penyelenggaraan pemagangan 

disesuaikan dengan jam kerja di perusahaan dan 

waktu penyelenggaraan tidak diperbolehkan pada 

hari libur resmi. 

189. 30 July 

2022 

Pemprov 

Kalimantan Timur 

Raih Peringkat 

Empat K3 

Positive Titik Warta TITIKWARTA.COM- SAMARINDA- Provinsi Kalimantan 

Timur pada tahun 2021 berada di peringkat ke empat 

sebagai Daerah Pembina K3 terbaik dibawah Provinsi 

Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Sumatra 

Utara. Penghargaan diterima langsung oleh Wakil 

Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi secara 

daring. Database di Wajib Lapor Ketenagakerjaan 

Perusahaan (WLKP) online Kementerian 

Ketenagakerjaan RI per 31 Januari 2022, jumlah 

perusahaan yang ada di Kalimantan Timur sebanyak 

11.236 perusahaan, dengan rincian Perusahaan 

Mikro sebanyak 8.748, Perusahaan Kecil sebanyak 

1.006, Perusahaan Menengah sebanyak 1.006 dan 

Perusahaan Besar sebanyak 476. Untuk penghargaan 

tahun 2022 ini, Tim Penilai telah melakukan verifikasi 

terhadap sejumlah perusahaan di Kalimantan Timur. 

190. 30 July 

2022 

Kapan BSU 2022 

Rp 1 Juta Cair? Ini 

Informasi Terbaru 

Kemnaker hingga 

Cara Cek 

Penerima Subsidi 

Positive Tribun Wow Informasi terbaru terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

tahun 2022 atau BLT Subsidi gaji sebesar Rp 1 juta 

diungkap Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). 

"Pemerintah mengalokasikan anggaran BSU 2022 

sebesar Rp8,8 triliun dengan alokasi bantuan per 

penerima sebesar Rp1 juta," ujar Menteri 

http://beritabaru.news/pks-minta-pemerintah-bebaskan-puluhan-wni-yang-ditahan-di-kamboja-140946.html
http://beritabaru.news/pks-minta-pemerintah-bebaskan-puluhan-wni-yang-ditahan-di-kamboja-140946.html
http://beritabaru.news/pks-minta-pemerintah-bebaskan-puluhan-wni-yang-ditahan-di-kamboja-140946.html
http://pelopor.id/2022/07/30/bolehkah-anak-magang-kerja-lebur
http://pelopor.id/2022/07/30/bolehkah-anak-magang-kerja-lebur
http://pelopor.id/2022/07/30/bolehkah-anak-magang-kerja-lebur
http://www.titikwarta.com/news/pemprov-kaltim-raih-peringkat-empat-k3
http://www.titikwarta.com/news/pemprov-kaltim-raih-peringkat-empat-k3
http://www.titikwarta.com/news/pemprov-kaltim-raih-peringkat-empat-k3
http://www.titikwarta.com/news/pemprov-kaltim-raih-peringkat-empat-k3
http://wow.tribunnews.com/2022/07/30/kapan-bsu-2022-rp-1-juta-cair-ini-informasi-terbaru-kemnaker-hingga-cara-cek-penerima-subsidi-gaji
http://wow.tribunnews.com/2022/07/30/kapan-bsu-2022-rp-1-juta-cair-ini-informasi-terbaru-kemnaker-hingga-cara-cek-penerima-subsidi-gaji
http://wow.tribunnews.com/2022/07/30/kapan-bsu-2022-rp-1-juta-cair-ini-informasi-terbaru-kemnaker-hingga-cara-cek-penerima-subsidi-gaji
http://wow.tribunnews.com/2022/07/30/kapan-bsu-2022-rp-1-juta-cair-ini-informasi-terbaru-kemnaker-hingga-cara-cek-penerima-subsidi-gaji
http://wow.tribunnews.com/2022/07/30/kapan-bsu-2022-rp-1-juta-cair-ini-informasi-terbaru-kemnaker-hingga-cara-cek-penerima-subsidi-gaji
http://wow.tribunnews.com/2022/07/30/kapan-bsu-2022-rp-1-juta-cair-ini-informasi-terbaru-kemnaker-hingga-cara-cek-penerima-subsidi-gaji
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Gaji - Tribun 

Wow 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, Rabu (6/4/2022), 

dilansir laman Kemnaker. Kelima, rata-rata upah 

buruh di Indonesia mengalami peningkatan dari Rp 

2.860.630 pada tahun 2021, menjadi Rp 2.892.537 

pada 2022. Dilansir Tribunnews, pekerja dan buruh 

yang memiliki gaji di bawah Rp 3,5 juta akan 

mendapatkan BSU atau BLT Subsidi gaji. 

191. 30 July 

2022 

Peserta Kartu 

Prakerja 

Gelombang 34 

Jangan Lupa Beli 

Pelatihan, Awas 

Akun Terblokir! 

Positive Okezone Peserta Kartu Prakerja yang sudah lolos pendaftaran 

jangan lupa segera membeli pelatihan. Hal ini berlaku 

pada peserta Kartu Prakerja gelombang 34. 4. Beli 

pelatihan dan bayar dengan Nomor Kartu Prakerja. Di 

mana peserta harus lihat batas akhir pembelian 

pelatihan Kartu Prakerja. 

192. 30 July 

2022 

Ministry of 

Manpower 

Appreciates 

South Sulawesi's 

Role in 

Supporting Job 

Loss Guarantee 

Program 

Positive Indonesia 

Postsen 

The Ministry of Manpower of the Republic of 

Indonesia (Kemnaker RI) held a National 

Coordination Meeting and Expo for the Placement of 

Manpower and Expansion of Employment 

Opportunities in 2022 on Wednesday-Friday (27-

29/7) which was held on a hybrid basis. The activity, 

which carries the theme 'Strengthening the Role of 

Central and Local Governments in the Field of 

Manpower Placement and Expansion of Employment 

Opportunities in the Era of Labor Market Disruption', 

was carried out in order to equalize perceptions 

regarding the placement program between the 

Ministry of Manpower and the Office in charge of 

manpower in provinces, regencies and cities. Ardiles 

revealed, in supporting the JKP program, the Ministry 

of Manpower has trained prospective counselors 

who will be tasked with assisting JKP program 

beneficiaries in finding jobs and participating in 

training to improve the abilities of workers who have 

been laid off (Termination of Employment). The 

recipients of the JKP Program Assistance are 

approximately 200 people and Alhamdulillah this is 

highly appreciated by the Ministry of Manpower as 

the area with the largest number of counseling 

participants in Indonesia," he said. 

193. 30 July 

2022 

Wapres Ma'ruf 

Amin terbang ke 

Solo buka ASEAN 

Para Games 2022 

Neutral Sejenak.onlin

e 

Wapres Ma'ruf Amin dan rombongan berangkat 

menuju Solo menggunakan pesawat Boeing 736-400 

TNI AU dari Gedung VIP Bandara Halim 

Perdanakusuma, Jakarta pada sekira pukul 16.30 

WIB. Di lokasi tersebut, telah hadir juga Menteri 

Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, Presiden 

http://wow.tribunnews.com/2022/07/30/kapan-bsu-2022-rp-1-juta-cair-ini-informasi-terbaru-kemnaker-hingga-cara-cek-penerima-subsidi-gaji
http://wow.tribunnews.com/2022/07/30/kapan-bsu-2022-rp-1-juta-cair-ini-informasi-terbaru-kemnaker-hingga-cara-cek-penerima-subsidi-gaji
http://economy.okezone.com/read/2022/07/30/320/2639159/peserta-kartu-prakerja-gelombang-34-jangan-lupa-beli-pelatihan-awas-akun-terblokir
http://economy.okezone.com/read/2022/07/30/320/2639159/peserta-kartu-prakerja-gelombang-34-jangan-lupa-beli-pelatihan-awas-akun-terblokir
http://economy.okezone.com/read/2022/07/30/320/2639159/peserta-kartu-prakerja-gelombang-34-jangan-lupa-beli-pelatihan-awas-akun-terblokir
http://economy.okezone.com/read/2022/07/30/320/2639159/peserta-kartu-prakerja-gelombang-34-jangan-lupa-beli-pelatihan-awas-akun-terblokir
http://economy.okezone.com/read/2022/07/30/320/2639159/peserta-kartu-prakerja-gelombang-34-jangan-lupa-beli-pelatihan-awas-akun-terblokir
http://economy.okezone.com/read/2022/07/30/320/2639159/peserta-kartu-prakerja-gelombang-34-jangan-lupa-beli-pelatihan-awas-akun-terblokir
http://indonesia.postsen.com/news/126012/Ministry-of-Manpower-Appreciates-South-Sulawesi%25E2%2580%2599s-Role-in-Supporting-Job-Loss-Guarantee-Program.html
http://indonesia.postsen.com/news/126012/Ministry-of-Manpower-Appreciates-South-Sulawesi%25E2%2580%2599s-Role-in-Supporting-Job-Loss-Guarantee-Program.html
http://indonesia.postsen.com/news/126012/Ministry-of-Manpower-Appreciates-South-Sulawesi%25E2%2580%2599s-Role-in-Supporting-Job-Loss-Guarantee-Program.html
http://indonesia.postsen.com/news/126012/Ministry-of-Manpower-Appreciates-South-Sulawesi%25E2%2580%2599s-Role-in-Supporting-Job-Loss-Guarantee-Program.html
http://indonesia.postsen.com/news/126012/Ministry-of-Manpower-Appreciates-South-Sulawesi%25E2%2580%2599s-Role-in-Supporting-Job-Loss-Guarantee-Program.html
http://indonesia.postsen.com/news/126012/Ministry-of-Manpower-Appreciates-South-Sulawesi%25E2%2580%2599s-Role-in-Supporting-Job-Loss-Guarantee-Program.html
http://indonesia.postsen.com/news/126012/Ministry-of-Manpower-Appreciates-South-Sulawesi%25E2%2580%2599s-Role-in-Supporting-Job-Loss-Guarantee-Program.html
http://indonesia.postsen.com/news/126012/Ministry-of-Manpower-Appreciates-South-Sulawesi%25E2%2580%2599s-Role-in-Supporting-Job-Loss-Guarantee-Program.html
http://sejenak.online/berita/olahraga/wapres-maruf-amin-terbang-ke-solo-buka-asean-para-games-2022
http://sejenak.online/berita/olahraga/wapres-maruf-amin-terbang-ke-solo-buka-asean-para-games-2022
http://sejenak.online/berita/olahraga/wapres-maruf-amin-terbang-ke-solo-buka-asean-para-games-2022
http://sejenak.online/berita/olahraga/wapres-maruf-amin-terbang-ke-solo-buka-asean-para-games-2022
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ASEAN Para Sports Federation (APSF) Osoth Bhalivai, 

dan Wali Kota Surakarta sekaligus Ketua Indonesia 

ASEAN Para Games Organizing Committee (INASPOC) 

Gibran Rakabuming Raka. Wapres Ma'ruf akan 

menyaksikan seluruh rangkaian prosesi acara 

Pembukaan ASEAN Para Games XI 2022 yang diikuti 

oleh 11 negara di kawasan Asia Tenggara tersebut. 

ASEAN Para Games XI 2022 merupakan pertandingan 

olahraga difabel terbesar di Asia Tenggara yang 

diselenggarakan di Solo Raya dan Semarang mulai 30 

Juli hingga 6 Agustus 2022. 

194. 30 July 

2022 

Wapres Ma'ruf 

Amin terbang ke 

Solo buka ASEAN 

Para Games 2022 

Neutral Antara Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Ibu Wury 

Ma'ruf Amin beserta rombongan terbatas akan 

melakukan kunjungan kerja ke Kota Solo, Jawa 

Tengah (Jawa Tengah), untuk meresmikan 

pembukaan ASEAN Para Games XI 2022. Di lokasi 

tersebut, telah hadir juga Menteri Pemuda dan 

Olahraga Zainudin Amali, Presiden ASEAN Para Sports 

Federation (APSF) Osoth Bhalivai, dan Wali Kota 

Surakarta sekaligus Ketua Indonesia ASEAN Para 

Games Organizing Committee (INASPOC) Gibran 

Rakabuming Raka. Wapres Ma'ruf akan menyaksikan 

seluruh rangkaian prosesi acara Pembukaan ASEAN 

Para Games XI 2022 yang diikuti oleh 11 negara di 

kawasan Asia Tenggara tersebut. ASEAN Para Games 

XI 2022 merupakan pertandingan olahraga difabel 

terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan di 

Solo Raya dan Semarang mulai 30 Juli hingga 6 

Agustus 2022. 

195. 30 July 

2022 

Wapres Ma'ruf 

Amin terbang ke 

Solo buka ASEAN 

Para Games 2022 

Neutral Newsexplorer

.net 

Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Ibu Wury 

Ma'ruf Amin beserta rombongan terbatas akan 

melakukan kunjungan kerja ke Kota Solo, Jawa 

Tengah (Jawa Tengah), untuk meresmikan 

pembukaan ASEAN Para Games XI 2022. Di lokasi 

tersebut, telah hadir juga Menteri Pemuda dan 

Olahraga Zainudin Amali, Presiden ASEAN Para Sports 

Federation (APSF) Osoth Bhalivai, dan Wali Kota 

Surakarta sekaligus Ketua Indonesia ASEAN Para 

Games Organizing Committee (INASPOC) Gibran 

Rakabuming Raka. Wapres Ma'ruf akan menyaksikan 

seluruh rangkaian prosesi acara Pembukaan ASEAN 

Para Games XI 2022 yang diikuti oleh 11 negara di 

kawasan Asia Tenggara tersebut. ASEAN Para Games 

XI 2022 merupakan pertandingan olahraga difabel 

http://www.antaranews.com/berita/3028601/wapres-maruf-amin-terbang-ke-solo-buka-asean-para-games-2022
http://www.antaranews.com/berita/3028601/wapres-maruf-amin-terbang-ke-solo-buka-asean-para-games-2022
http://www.antaranews.com/berita/3028601/wapres-maruf-amin-terbang-ke-solo-buka-asean-para-games-2022
http://www.antaranews.com/berita/3028601/wapres-maruf-amin-terbang-ke-solo-buka-asean-para-games-2022
http://newsexplorer.net/wapres-maruf-amin-terbang-ke-solo-buka-asean-para-games-2022-s2770610.html
http://newsexplorer.net/wapres-maruf-amin-terbang-ke-solo-buka-asean-para-games-2022-s2770610.html
http://newsexplorer.net/wapres-maruf-amin-terbang-ke-solo-buka-asean-para-games-2022-s2770610.html
http://newsexplorer.net/wapres-maruf-amin-terbang-ke-solo-buka-asean-para-games-2022-s2770610.html
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terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan di 

Solo Raya dan Semarang mulai 30 Juli hingga 6 

Agustus 2022. 

196. 30 July 

2022 

Didampingi Istri, 

Wapres Ma'ruf 

Amin Akan Buka 

ASEAN Para 

Games XI 2022 

Neutral Herald.id HERALD.ID- Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi 

Ibu Wury Ma'ruf Amin beserta rombongan terbatas 

akan melakukan kunjungan kerja ke Kota Solo, Jawa 

Tengah (Jawa Tengah), untuk meresmikan 

pembukaan ASEAN Para Games XI 2022. Di lokasi 

tersebut, telah hadir juga Menteri Pemuda dan 

Olahraga Zainudin Amali, Presiden ASEAN Para Sports 

Federation (APSF) Osoth Bhalivai, dan Wali Kota 

Surakarta sekaligus Ketua Indonesia ASEAN Para 

Games Organizing Committee (INASPOC) Gibran 

Rakabuming Raka. Wapres Ma'ruf akan menyaksikan 

seluruh rangkaian prosesi acara Pembukaan ASEAN 

Para Games XI 2022 yang diikuti oleh 11 negara di 

kawasan Asia Tenggara tersebut. ASEAN Para Games 

XI 2022 merupakan pertandingan olahraga difabel 

terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan di 

Solo Raya dan Semarang mulai 30 Juli hingga 6 

Agustus 2022. 

197. 30 July 

2022 

Kemnaker Mulai 

Eksekusi 10 Jurus 

Pastikan Warga 

Batang Terlibat 

KITB 

Negative Harianbhiraw

a.co.id 

Kementerian Ketenagakerjaan mulai melaksanakan 

10 jurus dukungan untuk proyek strategis nasional 

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). "Sejak 

kemarin dan beberapa hari ke depan kami mulai 

mengeksekusi 10 jurus dukungan untuk proyek 

strategis nasional KITB dan memastikan agar warga 

Batang tidak hanya jadi penonton di tengah 

industrialisasi raksasa tersebut," kata Staf Khusus 

Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie 

Cakrawangsa, Sabtu (30/7/2022) di Batang, Jawa 

Tengah. Setelah rapat pembentukan SDC, pada 

malam harinya ia berbicara pada Forum Discussion 

Group (FGD) BLK Komunitas se-Batang dan 

sekitarnya, guna memastikan kesiapan lembaga 

pelatihan berbasis lembaga keagamaan itu untuk 

berpartisipasi dalam penyiapan SDM bagi KITB. 

Sepuluh jurus itu juga guna memastikan warga 

Batang terlibat dalam proyek industrialisasi raksasa 

tersebut. 

198. 30 July 

2022 

Kunker ke Solo, 

Wapres Ma'ruf 

Amin Bakal Buka 

Neutral Tempo.co Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Ibu Wury 

Ma'ruf Amin beserta rombongan terbatas melakukan 

kunjungan kerja ke Kota Solo, Jawa Tengah, untuk 

meresmikan pembukaan ASEAN Para Games 2022. Di 

http://herald.id/2022/07/30/didampingi-istri-wapres-maruf-amin-akan-buka-asean-para-games-xi-2022
http://herald.id/2022/07/30/didampingi-istri-wapres-maruf-amin-akan-buka-asean-para-games-xi-2022
http://herald.id/2022/07/30/didampingi-istri-wapres-maruf-amin-akan-buka-asean-para-games-xi-2022
http://herald.id/2022/07/30/didampingi-istri-wapres-maruf-amin-akan-buka-asean-para-games-xi-2022
http://herald.id/2022/07/30/didampingi-istri-wapres-maruf-amin-akan-buka-asean-para-games-xi-2022
http://www.harianbhirawa.co.id/kemnaker-mulai-eksekusi-10-jurus-pastikan-warga-batang-terlibat-kitb
http://www.harianbhirawa.co.id/kemnaker-mulai-eksekusi-10-jurus-pastikan-warga-batang-terlibat-kitb
http://www.harianbhirawa.co.id/kemnaker-mulai-eksekusi-10-jurus-pastikan-warga-batang-terlibat-kitb
http://www.harianbhirawa.co.id/kemnaker-mulai-eksekusi-10-jurus-pastikan-warga-batang-terlibat-kitb
http://www.harianbhirawa.co.id/kemnaker-mulai-eksekusi-10-jurus-pastikan-warga-batang-terlibat-kitb
http://nasional.tempo.co/read/1617462/kunker-ke-solo-wapres-maruf-amin-bakal-buka-asean-para-games-2022
http://nasional.tempo.co/read/1617462/kunker-ke-solo-wapres-maruf-amin-bakal-buka-asean-para-games-2022
http://nasional.tempo.co/read/1617462/kunker-ke-solo-wapres-maruf-amin-bakal-buka-asean-para-games-2022
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ASEAN Para 

Games 2022 

lokasi tersebut, telah hadir juga Menteri Pemuda dan 

Olahraga Zainudin Amali, Presiden ASEAN Para Sports 

Federation (APSF) Osoth Bhalivai, dan Wali Kota 

Surakarta sekaligus Ketua Indonesia ASEAN Para 

Games Organizing Committee (INASPOC) Gibran 

Rakabuming Raka. Wapres Ma'ruf Amin akan 

menyaksikan seluruh rangkaian prosesi acara 

Pembukaan ASEAN Para Games XI 2022 yang diikuti 

oleh 11 negara di kawasan Asia Tenggara tersebut. 

ASEAN Para Games XI 2022 merupakan pertandingan 

olahraga difabel terbesar di Asia Tenggara yang 

diselenggarakan di Solo Raya dan Semarang mulai 30 

Juli hingga 6 Agustus 2022. 

199. 30 July 

2022 

Berangkat ke 

Kota Solo, 

Wapres Ma'ruf 

Amin akan Buka 

ASEAN Para 

Games XI 2022 

Neutral Suara.com Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Ibu Wury 

Ma'ruf Amin beserta rombongan terbatas akan 

melakukan kunjungan kerja ke Kota Solo, Jawa 

Tengah (Jawa Tengah), untuk meresmikan 

pembukaan ASEAN Para Games XI 2022 pada Sabtu 

(30/7/2022). Di lokasi tersebut, telah hadir juga 

Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, 

Presiden ASEAN Para Sports Federation (APSF) Osoth 

Bhalivai, dan Wali Kota Surakarta sekaligus Ketua 

Indonesia ASEAN Para Games Organizing Committee 

(INASPOC) Gibran Rakabuming Raka. Wapres Ma'ruf 

akan menyaksikan seluruh rangkaian prosesi acara 

Pembukaan ASEAN Para Games XI 2022 yang diikuti 

oleh 11 negara di kawasan Asia Tenggara tersebut. 

ASEAN Para Games XI 2022 merupakan pertandingan 

olahraga difabel terbesar di Asia Tenggara yang 

diselenggarakan di Solo Raya dan Semarang mulai 30 

Juli hingga 6 Agustus 2022. 

200. 30 July 

2022 

Pembukaan APG 

2022, Gibran 

Tunggangi Kuda 

Coklat Menuju 

Tempat 

Sambutan, Puji 

Kinerja Para 

Menteri - Harian 

Terbit 

Positive Harian Terbit Sebelum dibuka oleh Wapres, terlebih dulu hadir ke 

lokasi acara Walikota Solo yang juga merupakan 

Ketua Pelaksana APG 2022 Gibran Rakabuming Raka 

dengan menggunakan kuda berwarna coklat menuju 

tempat memberikan sambutan. "Terimakasih atas 

kepercayaannya, Solo kembali menjadi tuan rumah 

ASEAN Para Games 2022," tambahnya. Di 

penghujung sambutannya, Gibran memuji sekaligus 

mengucapkan terima kasih kepada segenap menteri 

dan lembaga pemerintah atas terselenggaranya APG 

2022. Ajang ASEAN Para Games 2022 Solo di Stadion 

Manahan Solo resmi di buka oleh wakil Presiden KH. 

http://nasional.tempo.co/read/1617462/kunker-ke-solo-wapres-maruf-amin-bakal-buka-asean-para-games-2022
http://nasional.tempo.co/read/1617462/kunker-ke-solo-wapres-maruf-amin-bakal-buka-asean-para-games-2022
http://surakarta.suara.com/read/2022/07/30/175053/berangkat-ke-kota-solo-wapres-maruf-amin-akan-buka-asean-para-games-xi-2022
http://surakarta.suara.com/read/2022/07/30/175053/berangkat-ke-kota-solo-wapres-maruf-amin-akan-buka-asean-para-games-xi-2022
http://surakarta.suara.com/read/2022/07/30/175053/berangkat-ke-kota-solo-wapres-maruf-amin-akan-buka-asean-para-games-xi-2022
http://surakarta.suara.com/read/2022/07/30/175053/berangkat-ke-kota-solo-wapres-maruf-amin-akan-buka-asean-para-games-xi-2022
http://surakarta.suara.com/read/2022/07/30/175053/berangkat-ke-kota-solo-wapres-maruf-amin-akan-buka-asean-para-games-xi-2022
http://surakarta.suara.com/read/2022/07/30/175053/berangkat-ke-kota-solo-wapres-maruf-amin-akan-buka-asean-para-games-xi-2022
http://www.harianterbit.com/olahraga/pr-2744019246/pembukaan-apg-2022-gibran-tunggangi-kuda-coklat-menuju-tempat-sambutan-puji-kinerja-para-menteri
http://www.harianterbit.com/olahraga/pr-2744019246/pembukaan-apg-2022-gibran-tunggangi-kuda-coklat-menuju-tempat-sambutan-puji-kinerja-para-menteri
http://www.harianterbit.com/olahraga/pr-2744019246/pembukaan-apg-2022-gibran-tunggangi-kuda-coklat-menuju-tempat-sambutan-puji-kinerja-para-menteri
http://www.harianterbit.com/olahraga/pr-2744019246/pembukaan-apg-2022-gibran-tunggangi-kuda-coklat-menuju-tempat-sambutan-puji-kinerja-para-menteri
http://www.harianterbit.com/olahraga/pr-2744019246/pembukaan-apg-2022-gibran-tunggangi-kuda-coklat-menuju-tempat-sambutan-puji-kinerja-para-menteri
http://www.harianterbit.com/olahraga/pr-2744019246/pembukaan-apg-2022-gibran-tunggangi-kuda-coklat-menuju-tempat-sambutan-puji-kinerja-para-menteri
http://www.harianterbit.com/olahraga/pr-2744019246/pembukaan-apg-2022-gibran-tunggangi-kuda-coklat-menuju-tempat-sambutan-puji-kinerja-para-menteri
http://www.harianterbit.com/olahraga/pr-2744019246/pembukaan-apg-2022-gibran-tunggangi-kuda-coklat-menuju-tempat-sambutan-puji-kinerja-para-menteri
http://www.harianterbit.com/olahraga/pr-2744019246/pembukaan-apg-2022-gibran-tunggangi-kuda-coklat-menuju-tempat-sambutan-puji-kinerja-para-menteri


 

87 

 

201. 30 July 

2022 

Kemnaker Mulai 

Eksekusi 10 Jurus 

untuk Pastikan 

Warga Batang 

Terlibat dalam 

KITB 

Negative Pewartasatu.

com 

Kementerian Ketenagakerjaan mulai melaksanakan 

10 jurus dukungan untuk proyek strategis nasional 

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). "Sejak 

kemarin dan beberapa hari ke depan kami mulai 

mengeksekusi 10 jurus dukungan untuk proyek 

strategis nasional KITB dan memastikan agar warga 

Batang tidak hanya jadi penonton di tengah 

industrialisasi raksasa tersebut," kata Staf Khusus 

Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie 

Cakrawangsa, pada Sabtu (30/7/2022) di Batang, 

Jawa Tengah. Setelah rapat pembentukan SDC, pada 

malam harinya ia berbicara pada Forum Discussion 

Group (FGD) BLK Komunitas se-Batang dan 

sekitarnya, guna memastikan kesiapan lembaga 

pelatihan berbasis lembaga keagamaan itu untuk 

berpartisipasi dalam penyiapan SDM bagi KITB. 

Sepuluh jurus itu juga guna memastikan warga 

Batang terlibat dalam proyek industrialisasi raksasa 

tersebut. 

202. 30 July 

2022 

Pemerintah Terus 

Kawal Kasus 

Penyekapan 53 

Pekerja Migran di 

Kamboja 

Negative Jurnas Pemerintah dalam hal ini Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(Kemen PPPA) terus mengawal kasus penyekapan 53 

pekerja migran Indonesia (PMI) di Kamboja. "Selain 

itu, Menteri PPPA mengapresiasi kinerja Kementerian 

Luar Negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia 

(KBRI) di Kamboja, Bareskrim Polri, dan semua pihak 

terlibat yang terus menjalin komunikasi dengan pihak 

Kepolisian Kamboja sebagai upaya pembebasan dan 

pemulangan PMI," kata dia. Berdasarkan koordinasi 

Tim Kemen PPPA, didapatkan informasi kronologi 

kasus ini diawali ketika para korban tergiur dengan 

informasi lowongan pekerjaan melalui media sosial 

untuk bekerja di Kamboja sebagai operator, call 

center, dan bagian keuangan marketing dengan 

iming-iming gaji sebesar US$ 1.000-1.500 atau sekitar 

Rp15 juta-Rp22,5 juta. Namun, ketika sampai di 

Kamboja, korban tidak memperoleh sesuai yang 

dijanjikan pada saat perekrutan. 

203. 30 July 

2022 

Pemerintah 

Diminta 

Pulangkan 60 PMI 

Korban Penipuan 

di Kamboja 

Negative Idn Times Anggota DPR RI, Kurniasih Mufidayati, mendesak 

pemerintah agar 60 Warga Negara Indonesia (WNI) 

yang diduga ditahan oknum penipuan perusahaan 

investasi palsu di Sihanoukville, Kamboja, 

dipulangkan ke Tanah Air. KBRI kita di Kamboja sudah 

bergerak, kita harapkan bisa berkolaborasi dengan 

http://pewartasatu.com/kemnaker-mulai-eksekusi-10-jurus-untuk-pastikan-warga-batang-terlibat-dalam-kitb
http://pewartasatu.com/kemnaker-mulai-eksekusi-10-jurus-untuk-pastikan-warga-batang-terlibat-dalam-kitb
http://pewartasatu.com/kemnaker-mulai-eksekusi-10-jurus-untuk-pastikan-warga-batang-terlibat-dalam-kitb
http://pewartasatu.com/kemnaker-mulai-eksekusi-10-jurus-untuk-pastikan-warga-batang-terlibat-dalam-kitb
http://pewartasatu.com/kemnaker-mulai-eksekusi-10-jurus-untuk-pastikan-warga-batang-terlibat-dalam-kitb
http://pewartasatu.com/kemnaker-mulai-eksekusi-10-jurus-untuk-pastikan-warga-batang-terlibat-dalam-kitb
http://www.jurnas.com/artikel/121395/Pemerintah-Terus-Kawal-Kasus-Penyekapan-53-Pekerja-Migran-di-Kamboja-
http://www.jurnas.com/artikel/121395/Pemerintah-Terus-Kawal-Kasus-Penyekapan-53-Pekerja-Migran-di-Kamboja-
http://www.jurnas.com/artikel/121395/Pemerintah-Terus-Kawal-Kasus-Penyekapan-53-Pekerja-Migran-di-Kamboja-
http://www.jurnas.com/artikel/121395/Pemerintah-Terus-Kawal-Kasus-Penyekapan-53-Pekerja-Migran-di-Kamboja-
http://www.jurnas.com/artikel/121395/Pemerintah-Terus-Kawal-Kasus-Penyekapan-53-Pekerja-Migran-di-Kamboja-
http://www.idntimes.com/news/indonesia/rochmanudin-wijaya/pemerintah-diminta-pulangkan-60-pmi-korban-penipuan-di-kamboja
http://www.idntimes.com/news/indonesia/rochmanudin-wijaya/pemerintah-diminta-pulangkan-60-pmi-korban-penipuan-di-kamboja
http://www.idntimes.com/news/indonesia/rochmanudin-wijaya/pemerintah-diminta-pulangkan-60-pmi-korban-penipuan-di-kamboja
http://www.idntimes.com/news/indonesia/rochmanudin-wijaya/pemerintah-diminta-pulangkan-60-pmi-korban-penipuan-di-kamboja
http://www.idntimes.com/news/indonesia/rochmanudin-wijaya/pemerintah-diminta-pulangkan-60-pmi-korban-penipuan-di-kamboja
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Kepolisian Kamboja," kata Kurniasih dalam 

keterangan tertulis, Sabtu (30/7/2022). Kurniasih 

menjelaskan berkolaborasi dengan Kepolisian 

Kamboja tujuannya untuk mengusut hal yang sudah 

masuk ranah pidana, dan mengarah ke dugaan 

perdagangan orang tersebut. Kurniasih mengatakan 

WNI yang berharap jadi pekerja migran Indonesia 

(PMI) itu harus segera dipulangkan, sebab ada 

dugaan mafia rekrutmen PMI non-prosedural atau 

ilegal, untuk bekerja di perusahaan investasi maupun 

teknologi informasi di Kamboja. 

204. 30 July 

2022 

Anggota DPR 

minta 53 WNI 

korban penipuan 

di Kamboja 

segera 

dipulangkan 

Neutral Antara Sulsel Anggota DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta 53 

Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga ditahan 

oleh oknum penipuan perusahaan investasi palsu di 

Sihanoukville, Kamboja, segera dipulangkan ke tanah 

air. KBRI kita di Kamboja sudah bergerak, kita 

harapkan bisa berkolaborasi dengan Kepolisian 

Kamboja," kata Kurniasih dalam keterangannya di 

Jakarta Sabtu. Dia mengatakan berkolaborasi dengan 

Kepolisian Kamboja tujuannya untuk mengusut hal 

yang sudah masuk ranah pidana dan mengarah ke 

dugaan perdagangan orang tersebut. Kurniasih 

mengatakan WNI yang berharap jadi pekerja migran 

Indonesia (PMI) itu harus segera dipulangkan sebab 

ada dugaan mafia rekrutmen PMI non-prosedural 

untuk bekerja di perusahaan investasi maupun 

teknologi informasi di Kamboja. 

205. 30 July 

2022 

Kunjungi Jawa 

Tengah, Wapres 

Buka ASEAN Para 

Games XI 2022 

Neutral Kontrastimes.

com 

COM | Jakarta- Hari ini Sabtu (30/07/2022), Wakil 

Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin didampingi Ibu 

Wury Ma'ruf Amin beserta rombongan terbatas akan 

melakukan kunjungan kerja ke Surakarta, Jawa 

Tengah (Jawa Tengah), untuk meresmikan 

Pembukaan ASEAN Para Games XI 2022. Setibanya di 

Pangkalan Udara TNI AU Adi Soemarmo, Kabupaten 

Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, Wapres akan 

disambut oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar 

Pranowo beserta Ibu Siti Atiqoh Ganjar Pranowo. Di 

lokasi tersebut, Wapres akan disambut Menteri 

Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, Presiden 

ASEAN Para Sports Federation (APSF) Osoth Bhalivai, 

dan Wali Kota Surakarta sekaligus Ketua Indonesia 

ASEAN Para Games Organizing Committee (INASPOC) 

Gibran Rakabuming Raka. Wapres diagendakan akan 

menyaksikan seluruh rangkaian prosesi acara 

http://makassar.antaranews.com/berita/412145/anggota-dpr-minta-53-wni-korban-penipuan-di-kamboja-segera-dipulangkan
http://makassar.antaranews.com/berita/412145/anggota-dpr-minta-53-wni-korban-penipuan-di-kamboja-segera-dipulangkan
http://makassar.antaranews.com/berita/412145/anggota-dpr-minta-53-wni-korban-penipuan-di-kamboja-segera-dipulangkan
http://makassar.antaranews.com/berita/412145/anggota-dpr-minta-53-wni-korban-penipuan-di-kamboja-segera-dipulangkan
http://makassar.antaranews.com/berita/412145/anggota-dpr-minta-53-wni-korban-penipuan-di-kamboja-segera-dipulangkan
http://makassar.antaranews.com/berita/412145/anggota-dpr-minta-53-wni-korban-penipuan-di-kamboja-segera-dipulangkan
http://kontrastimes.com/kunjungi-jateng-wapres-buka-asean-para-games-xi-2022
http://kontrastimes.com/kunjungi-jateng-wapres-buka-asean-para-games-xi-2022
http://kontrastimes.com/kunjungi-jateng-wapres-buka-asean-para-games-xi-2022
http://kontrastimes.com/kunjungi-jateng-wapres-buka-asean-para-games-xi-2022
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Pembukaan ASEAN Para Games XI 2022 yang diikuti 

oleh 11 negara yang ada di kawasan Asia Tenggara 

ini. 

206. 30 July 

2022 

60 WNI Disekap 

di Kamboja, 

Partai Nasdem 

Layangkan 

Pernyataan Sikap 

Negative Fajar Partai Nasdem mengeluarkan pernyataan sikap 

menyangkut penahanan 60 WNI di Kamboja. 

Pertama, mendorong Perdana Menteri Kamboja 

Samdech Hunsen untuk melepaskan korban 

penipuan perusahaan Kamboja yang merekrut 60 

WNI di Kamboja dan mengembalikan 60 WNI 

tersebut dengan selamat ke tanah Air segera. Ketiga, 

mendorong Kepolisian Republik Indonesia agar 

segera mengusut agen yang memberangkatkan 60 

WNI ke Kamboja yang tidak sesuai prosedur. Kelima, 

mengajak seluruh masyarakat Indonesia mendoakan 

agar korban penahanan 60 WNI di Kamboja segera 

kembali dengan selamat kepda keluarga tercinta di 

Tanah Air. 

207. 30 July 

2022 

Terbang ke Solo, 

Wapres Ma'ruf 

Bakal Membuka 

Ajang ASEAN Para 

Games 2022 

Neutral Tribun News Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin didampingi Ibu Wury 

Ma'ruf Amin beserta rombongan terbatas akan 

melakukan kunjungan kerja ke Surakarta (Solo), Jawa 

Tengah pada hari ini, Sabtu (30/7/2022). Kunjungan 

ini dilakukan untuk meresmikan Pembukaan ASEAN 

Para Games XI 2022. Di lokasi tersebut, Ma'ruf akan 

disambut Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin 

Amali, Presiden ASEAN Para Sports Federation (APSF) 

Osoth Bhalivai, dan Wali Kota Surakarta sekaligus 

Ketua Indonesia ASEAN Para Games Organizing 

Committee (INASPOC) Gibran Rakabuming Raka. 

Rencana Ma'ruf akan menyaksikan seluruh rangkaian 

prosesi acara Pembukaan ASEAN Para Games XI 2022 

yang diikuti oleh 11 negara yang ada di kawasan Asia 

Tenggara ini. 

208. 30 July 

2022 

ASEAN Para 

Games XI 2022 di 

Solo akan Dibuka 

Wapres Ma'ruf 

Amin, Sabtu 

Malam Ini 

Neutral Voi Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Ibu Wury 

Ma'ruf Amin beserta rombongan terbatas akan 

melakukan kunjungan kerja ke Kota Solo, Jawa 

Tengah (Jawa Tengah), untuk meresmikan 

pembukaan ASEAN Para Games XI 2022. Di lokasi 

tersebut, telah hadir juga Menteri Pemuda dan 

Olahraga Zainudin Amali, Presiden ASEAN Para Sports 

Federation (APSF) Osoth Bhalivai, dan Wali Kota 

Surakarta sekaligus Ketua Indonesia ASEAN Para 

Games Organizing Committee (INASPOC) Gibran 

Rakabuming Raka. Wapres Ma'ruf akan menyaksikan 

seluruh rangkaian prosesi acara Pembukaan ASEAN 

http://fajar.co.id/2022/07/30/60-wni-disekap-di-kamboja-partai-nasdem-layangkan-pernyataan-sikap
http://fajar.co.id/2022/07/30/60-wni-disekap-di-kamboja-partai-nasdem-layangkan-pernyataan-sikap
http://fajar.co.id/2022/07/30/60-wni-disekap-di-kamboja-partai-nasdem-layangkan-pernyataan-sikap
http://fajar.co.id/2022/07/30/60-wni-disekap-di-kamboja-partai-nasdem-layangkan-pernyataan-sikap
http://fajar.co.id/2022/07/30/60-wni-disekap-di-kamboja-partai-nasdem-layangkan-pernyataan-sikap
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/30/terbang-ke-solo-wapres-maruf-bakal-membuka-ajang-asean-para-games-2022
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/30/terbang-ke-solo-wapres-maruf-bakal-membuka-ajang-asean-para-games-2022
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/30/terbang-ke-solo-wapres-maruf-bakal-membuka-ajang-asean-para-games-2022
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/30/terbang-ke-solo-wapres-maruf-bakal-membuka-ajang-asean-para-games-2022
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/30/terbang-ke-solo-wapres-maruf-bakal-membuka-ajang-asean-para-games-2022
http://voi.id/olahraga/196123/asean-para-games-xi-2022-di-solo-akan-dibuka-wapres-ma-ruf-amin-sabtu-malam-ini
http://voi.id/olahraga/196123/asean-para-games-xi-2022-di-solo-akan-dibuka-wapres-ma-ruf-amin-sabtu-malam-ini
http://voi.id/olahraga/196123/asean-para-games-xi-2022-di-solo-akan-dibuka-wapres-ma-ruf-amin-sabtu-malam-ini
http://voi.id/olahraga/196123/asean-para-games-xi-2022-di-solo-akan-dibuka-wapres-ma-ruf-amin-sabtu-malam-ini
http://voi.id/olahraga/196123/asean-para-games-xi-2022-di-solo-akan-dibuka-wapres-ma-ruf-amin-sabtu-malam-ini
http://voi.id/olahraga/196123/asean-para-games-xi-2022-di-solo-akan-dibuka-wapres-ma-ruf-amin-sabtu-malam-ini
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Para Games XI 2022 yang diikuti oleh 11 negara di 

kawasan Asia Tenggara tersebut. ASEAN Para Games 

XI 2022 merupakan pertandingan olahraga difabel 

terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan di 

Solo Raya dan Semarang mulai 30 Juli hingga 6 

Agustus 2022. 

209. 30 July 

2022 

Wapres Ma'ruf 

Amin buka ASEAN 

Para Games XI 

2022 di Solo 

Neutral Antara Sulsel Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Ibu Wury 

Ma'ruf Amin beserta rombongan terbatas akan 

melakukan kunjungan kerja ke Kota Solo, Jawa 

Tengah (Jawa Tengah), untuk meresmikan 

pembukaan ASEAN Para Games XI 2022. Di lokasi 

tersebut, telah hadir juga Menteri Pemuda dan 

Olahraga Zainudin Amali, Presiden ASEAN Para Sports 

Federation (APSF) Osoth Bhalivai, dan Wali Kota 

Surakarta sekaligus Ketua Indonesia ASEAN Para 

Games Organizing Committee (INASPOC) Gibran 

Rakabuming Raka. Wapres Ma'ruf akan menyaksikan 

seluruh rangkaian prosesi acara Pembukaan ASEAN 

Para Games XI 2022 yang diikuti oleh 11 negara di 

kawasan Asia Tenggara tersebut. ASEAN Para Games 

XI 2022 merupakan pertandingan olahraga difabel 

terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan di 

Solo Raya dan Semarang mulai 30 Juli hingga 6 

Agustus 2022. 

210. 30 July 

2022 

DPR Minta 53 

WNI yang 

Ditahan Oknum 

Penipuan 

Perusahaan 

Investasi Palsu di 

Kamboja 

Dipulangkan 

Negative Realita 

Rakyat 

Realitarakyat.com- Anggota DPR RI Kurniasih 

Mufidayati meminta 53 Warga Negara Indonesia 

(WNI) yang diduga ditahan oleh oknum penipuan 

perusahaan investasi palsu di Sihanoukville, Kamboja, 

segera dipulangkan ke tanah air. KBRI kita di Kamboja 

sudah bergerak, kita harapkan bisa berkolaborasi 

dengan Kepolisian Kamboja," kata Kurniasih dalam 

keterangannya di Jakarta Sabtu (30/7). Dia 

mengatakan berkolaborasi dengan Kepolisian 

Kamboja tujuannya untuk mengusut hal yang sudah 

masuk ranah pidana dan mengarah ke dugaan 

perdagangan orang tersebut. Kurniasih mengatakan 

WNI yang berharap jadi pekerja migran Indonesia 

(PMI) itu harus segera dipulangkan sebab ada dugaan 

mafia rekrutmen PMI non-prosedural untuk bekerja 

di perusahaan investasi maupun teknologi informasi 

di Kamboja. 

211. 30 July 

2022 

Wapres Ma'ruf 

Amin Siap Buku 

Positive Ihram.co.id Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Ibu Wury 

Ma'ruf Amin beserta rombongan terbatas akan 

melakukan kunjungan kerja ke Kota Solo, Jawa 

http://makassar.antaranews.com/berita/412169/wapres-maruf-amin-buka-asean-para-games-xi-2022-di-solo
http://makassar.antaranews.com/berita/412169/wapres-maruf-amin-buka-asean-para-games-xi-2022-di-solo
http://makassar.antaranews.com/berita/412169/wapres-maruf-amin-buka-asean-para-games-xi-2022-di-solo
http://makassar.antaranews.com/berita/412169/wapres-maruf-amin-buka-asean-para-games-xi-2022-di-solo
http://www.realitarakyat.com/2022/07/dpr-minta-53-wni-yang-ditahan-oknum-penipuan-perusahaan-investasi-palsu-di-kamboja-dipulangkan
http://www.realitarakyat.com/2022/07/dpr-minta-53-wni-yang-ditahan-oknum-penipuan-perusahaan-investasi-palsu-di-kamboja-dipulangkan
http://www.realitarakyat.com/2022/07/dpr-minta-53-wni-yang-ditahan-oknum-penipuan-perusahaan-investasi-palsu-di-kamboja-dipulangkan
http://www.realitarakyat.com/2022/07/dpr-minta-53-wni-yang-ditahan-oknum-penipuan-perusahaan-investasi-palsu-di-kamboja-dipulangkan
http://www.realitarakyat.com/2022/07/dpr-minta-53-wni-yang-ditahan-oknum-penipuan-perusahaan-investasi-palsu-di-kamboja-dipulangkan
http://www.realitarakyat.com/2022/07/dpr-minta-53-wni-yang-ditahan-oknum-penipuan-perusahaan-investasi-palsu-di-kamboja-dipulangkan
http://www.realitarakyat.com/2022/07/dpr-minta-53-wni-yang-ditahan-oknum-penipuan-perusahaan-investasi-palsu-di-kamboja-dipulangkan
http://www.realitarakyat.com/2022/07/dpr-minta-53-wni-yang-ditahan-oknum-penipuan-perusahaan-investasi-palsu-di-kamboja-dipulangkan
http://ihram.republika.co.id/berita/rfu0iu480/wapres-maruf-amin-siap-buku-asean-para-games-2022
http://ihram.republika.co.id/berita/rfu0iu480/wapres-maruf-amin-siap-buku-asean-para-games-2022
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ASEAN Para 

Games 2022 

Tengah (Jawa Tengah), untuk meresmikan 

pembukaan ASEAN Para Games XI 2022. Di lokasi 

tersebut, telah hadir juga Menteri Pemuda dan 

Olahraga Zainudin Amali, Presiden ASEAN Para Sports 

Federation (APSF) Osoth Bhalivai, dan Wali Kota 

Surakarta sekaligus Ketua Indonesia ASEAN Para 

Games Organizing Committee (INASPOC) Gibran 

Rakabuming Raka. Wapres Ma'ruf akan menyaksikan 

seluruh rangkaian prosesi acara Pembukaan ASEAN 

Para Games XI 2022 yang diikuti oleh 11 negara di 

kawasan Asia Tenggara tersebut. ASEAN Para Games 

XI 2022 merupakan pertandingan olahraga difabel 

terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan di 

Solo Raya dan Semarang mulai 30 Juli hingga 6 

Agustus 2022. 

212. 30 July 

2022 

Wapres Ma'ruf 

Amin Siap Buku 

ASEAN Para 

Games 2022 

Positive Republika Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Ibu Wury 

Ma'ruf Amin beserta rombongan terbatas akan 

melakukan kunjungan kerja ke Kota Solo, Jawa 

Tengah (Jawa Tengah), untuk meresmikan 

pembukaan ASEAN Para Games XI 2022. Di lokasi 

tersebut, telah hadir juga Menteri Pemuda dan 

Olahraga Zainudin Amali, Presiden ASEAN Para Sports 

Federation (APSF) Osoth Bhalivai, dan Wali Kota 

Surakarta sekaligus Ketua Indonesia ASEAN Para 

Games Organizing Committee (INASPOC) Gibran 

Rakabuming Raka. Wapres Ma'ruf akan menyaksikan 

seluruh rangkaian prosesi acara Pembukaan ASEAN 

Para Games XI 2022 yang diikuti oleh 11 negara di 

kawasan Asia Tenggara tersebut. ASEAN Para Games 

XI 2022 merupakan pertandingan olahraga difabel 

terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan di 

Solo Raya dan Semarang mulai 30 Juli hingga 6 

Agustus 2022. 

213. 30 July 

2022 

Anak Magang 

Dilarang Lembur 

& Wajib Dapat 

Gaji? Ini 

Ketentuannya 

Neutral Portalindones

ia.my.id 

Semoga Baik-baik saja, Kali ini PortalIndonesia akan 

membahas mengenai Anak Magang Dilarang Lembur 

& Wajib Dapat Gaji? Sekian dulu Informasi mengenai 

Anak Magang Dilarang Lembur & Wajib Dapat Gaji? 

Ini Ketentuannya. Ini Ketentuannya, Semoga 

Bermanfaat buat kalian semua. 

214. 30 July 

2022 

Indonesia Cabut 

Moratorium 

Pekerja ke 

Malaysia, Ini 

Neutral Liputan 6 Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk 

melanjutkan pengiriman pekerja dari Indonesia. 

Sebelumnya, Indonesia sempat menerapkan 

moratorium karena mendeteksi adanya pelanggaran 

dalam proses pengiriman tenaga migran. Direktur 

http://ihram.republika.co.id/berita/rfu0iu480/wapres-maruf-amin-siap-buku-asean-para-games-2022
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http://www.republika.co.id/berita/rfu0iu480/wapres-maruf-amin-siap-buku-asean-para-games-2022
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http://www.liputan6.com/global/read/5028363/indonesia-cabut-moratorium-pekerja-ke-malaysia-ini-harapan-pemerintah-ri
http://www.liputan6.com/global/read/5028363/indonesia-cabut-moratorium-pekerja-ke-malaysia-ini-harapan-pemerintah-ri
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Harapan 

Pemerintah RI 

Perlindungan WNI Judha Nugraha berharap ada 

konsistensi pihak Malaysia untuk mengikuti 

kesepakatan yang berlaku. Sementara, VOA 

Indonesia melaporkan bahwa keputusan ini 

dilakukan setelah kedua negara menandatangani 

kesepakatan bersama terkait implementasi 

penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum 

of Understandings/MoU) tentang Penempatan dan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor 

Domestik di Malaysia. 

215. 30 July 

2022 

[Berita]Kemnaker 

Mulai Eksekusi 10 

Jurus untuk 

Pastikan Warga 

Batang Tak jadi 

Penonton KITB 

Neutral Creacorridor.

com 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai 

melaksanakan 10 jurus dukungan untuk proyek 

strategis nasional Kawasan Industri Terpadu Batang 

(KITB). "Kami mulai mengeksekusi 10 jurus dukungan 

untuk proyek strategis nasional KITB dan memastikan 

agar warga Batang tidak hanya jadi penonton di 

tengah industrialisasi raksasa tersebut," kata Staf 

Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie 

Cakrawangsa di Batang, Jawa Tengah, Sabtu (30/7) 

Caswiyono mengatakan bahwa jurus tersebut mulai 

dilakukan pada Kamis (28/7) pagi di Batang. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai 

melaksanakan 10 jurus dukungan untuk proyek 

strategis nasional Kawasan Industri Terpadu Batang 

(KITB). Sepuluh jurus itu untuk memastikan warga 

Batang terlibat dalam proyek industrialisasi raksasa 

tersebut. 

216. 30 July 

2022 

Kemnaker Mulai 

Eksekusi 10 Jurus 

untuk Pastikan 

Warga Batang 

Tak jadi 

Penonton KITB 

Neutral Jawa Post 

National 

Network 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai 

melaksanakan 10 jurus dukungan untuk proyek 

strategis nasional Kawasan Industri Terpadu Batang 

(KITB). "Kami mulai mengeksekusi 10 jurus dukungan 

untuk proyek strategis nasional KITB dan memastikan 

agar warga Batang tidak hanya jadi penonton di 

tengah industrialisasi raksasa tersebut," kata Staf 

Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie 

Cakrawangsa di Batang, Jawa Tengah, Sabtu (30/7). 

Sepuluh jurus itu untuk memastikan warga Batang 

terlibat dalam proyek industrialisasi raksasa tersebut. 

Caswiyono mengatakan bahwa jurus tersebut mulai 

dilakukan pada Kamis (28/7) pagi di Batang. 

217. 30 July 

2022 

NasDem Dorong 

Kemlu dan Polri 

Bisa Bebaskan 60 

WNI yang 

Positive Aktual Ketua DPP Partai NasDem Bidang Hubungan 

Internasional Martin Manurung mendorong 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar 

Negeri dan Polri untuk melakukan segala upaya 

http://www.liputan6.com/global/read/5028363/indonesia-cabut-moratorium-pekerja-ke-malaysia-ini-harapan-pemerintah-ri
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Disekap di 

Kamboja 

pembebasan 60 WNI yang disekap, di Phum 1, Preah 

Sihanouk, Kamboja. Seperti diketahui, 60 WNI yang 

disekap oleh perusahaan investasi palsu di 

Sihanoukville, Kamboja. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI 

ini menuturkan jika proses pembebasan terhadap 60 

WNI ini akan lebih mudah jika Perdana Menteri 

Kamboja Samdech Hunsen turun tangan dalam kasus 

ini. Oleh karena itu, Martin mendorong PM Kamboja 

untuk melepaskan koban penipuan perusahaan 

Kamboja yang merekrut 60 WNI di Kamboja dan 

mengembalikan 60 WNI tersebut dengan selamat ke 

Tanah Air segera. 

218. 30 July 

2022 

Kemnaker 

Siapkan 10 Jurus 

Dukungan Proyek 

KITB dan Pastikan 

Warga Batang 

Terlibat 

Positive Wartapembar

uan.co.id 

Kemnaker Siapkan 10 Jurus Dukungan Proyek KITB 

dan Pastikan Warga Batang Terlibat. Batang, 

Wartapembaryan.co.id- Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai melaksanakan 10 

jurus dukungan untuk proyek strategis nasional 

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). "Sejak 

kemarin dan beberapa hari ke depan kami mulai 

mengeksekusi 10 jurus dukungan untuk proyek 

strategis nasional KITB dan memastikan agar warga 

Batang tidak hanya jadi penonton di tengah 

industrialisasi raksasa tersebut," kata Staf Khusus 

Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie 

Cakrawangsa, Sabtu (30/7/2022) di Batang, Jawa 

Tengah. Setelah rapat pembentukan SDC, pada 

malam harinya ia berbicara pada Forum Discussion 

Group (FGD) BLK Komunitas se-Batang dan 

sekitarnya, guna memastikan kesiapan lembaga 

pelatihan berbasis lembaga keagamaan itu untuk 

berpartisipasi dalam penyiapan SDM bagi KITB. 

219. 30 July 

2022 

Pemerintah 

Didesak Segera 

Bebaskan 60 WNI 

yang Disekap di 

Kamboja 

Positive Merah Putih Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih 

Mufidayati merespons penyekapan 60 warga negara 

Indonesia (WNI) di Kamboja yang menjadi korban 

penipuan investasi bodong. Sebab ada dugaan mafia 

rekrutmen PMI nonprosedural untuk bekerja di 

perusahaan investasi maupun teknologi informasi di 

Kamboja. KBRI kita di Kamboja sudah bergerak, kita 

harapkan bisa berkolaborasi dengan kepolisian 

Kamboja untuk mengusut hal yang sudah masuk 

ranah pidana dan mengarah ke dugaan perdagangan 

orang ini," kata Kurniasih di Jakarta, Sabtu (30/7). 

"Informasi dari KBRI ada 260 WNI kita yang sudah 

jadi korban penipuan tawaran pekerjaan di Kamboja. 
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220. 30 July 

2022 

PENTING NIH 

COY.! Kemnaker: 

Pekerja Resign 

atau Kena PHK 

Berhak Dapat 

Uang Pesangon, 

Begini Cara 

Hitungnya - 

BERGELORA.COM 

Positive Bergelora.co

m 

Berdiri sejak 2014, kami adalah situs berita yang 

menyajikan berbagai berita harian yang penting, 

jujur, aktual, dan terpercaya yang bersumber dari 

narasumber-narasumber yang kredibel. 

221. 30 July 

2022 

Pastikan Warga 

Batang Terlibat 

dalam KITB, 

Kemnaker Mulai 

Eksekusi 10 Jurus 

Negative Progresnews.

info 

Kementerian Ketenagakerjaan mulai melaksanakan 

10 jurus dukungan untuk proyek strategis nasional 

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). "Sejak 

kemarin dan beberapa hari ke depan kami mulai 

mengeksekusi 10 jurus dukungan untuk proyek 

strategis nasional KITB dan memastikan agar warga 

Batang tidak hanya jadi penonton di tengah 

industrialisasi raksasa tersebut," kata Staf Khusus 

Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie 

Cakrawangsa, pada Sabtu (30/7/2022) di Batang, 

Jawa Tengah. Setelah rapat pembentukan SDC, pada 

malam harinya ia berbicara pada Forum Discussion 

Group (FGD) BLK Komunitas se-Batang dan 

sekitarnya, guna memastikan kesiapan lembaga 

pelatihan berbasis lembaga keagamaan itu untuk 

berpartisipasi dalam penyiapan SDM bagi KITB. 

Sepuluh jurus itu juga guna memastikan warga 

Batang terlibat dalam proyek industrialisasi raksasa 

tersebut. 

222. 30 July 

2022 

Kacaunya Kasus 

Scammer dari 

India, Termasuk 

Terparah di Dunia 

Negative Detik Spam dan scam call dari India ternyata termasuk 

yang paling parah di dunia. Menurut 'Global Spam 

Report 2021' Truecaller, India meningkat dari posisi 

ke-9 menjadi posisi ke-4. Data menyebutkan bahwa 

lebih dari 202 juta telepon spam terjadi di India, yang 

mana disederhanakan lebih dari 27 ribu telepon 

spam terjadi setiap jamnya. Untuk urusan scam, 

sudah cukup terkenal bahwa banyak scammer dari 

India. 

223. 30 July 

2022 

Ma'ruf Amin 

Wapres Akan 

Buka ASEAN Para 

Games 2022 di 

Solo - 

Neutral 24hour.id Ma'ruf Amin Wakil Presiden didampingi Ibu Wury 

Ma'ruf Amin beserta rombongan terbatas akan 

melakukan kunjungan kerja ke Kota Solo, Jawa 

Tengah (Jawa Tengah), untuk meresmikan 

pembukaan ASEAN Para Games XI 2022. Ma'ruf Amin 

Wapres dan rombongan berangkat menuju Solo 

menggunakan pesawat Boeing 736-400 TNI AU dari 
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Gedung VIP Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta 

pada sekira pukul 16.30 WIB. Di lokasi tersebut, telah 

hadir juga Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin 

Amali, Presiden ASEAN Para Sports Federation (APSF) 

Osoth Bhalivai, dan Wali Kota Surakarta sekaligus 

Ketua Indonesia ASEAN Para Games Organizing 

Committee (INASPOC) Gibran Rakabuming Raka. 

Wapres Ma'ruf akan menyaksikan seluruh rangkaian 

prosesi acara Pembukaan ASEAN Para Games XI 2022 

yang diikuti oleh 11 negara di kawasan Asia Tenggara 

tersebut. 

224. 30 July 

2022 

Puluhan WNI Jadi 

Korban Penipuan, 

Disekap di 

Kamboja 

Negative Fajar 

Indonesia 

Anggota DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta agar 

puluhan WNI yang disekap di Kamboja segera 

dipulangkan ke tanah air.. 53 Warga Negara 

Indonesia (WNI) diduga disekap oleh oknum 

penipuan perusahaan investasi palsu di Sihanoukville, 

Kamboja. "KBRI kita di Kamboja sudah bergerak, kita 

harapkan bisa berkolaborasi dengan Kepolisian 

Kamboja," kata Kurniasih, Sabtu, 30 Juli 2022. Dia 

mengatakan berkolaborasi dengan Kepolisian 

Kamboja tujuannya untuk mengusut hal yang sudah 

masuk ranah pidana dan mengarah ke dugaan 

perdagangan orang tersebut. 

225. 30 July 

2022 

Catat! Pekerja 

Resign atau Kena 

PHK Berhak 

Dapat Pesangon, 

Bagaimana Cara 

Hitungnya? 

Neutral Kontan Para pekerja atau buruh yang resign dari tempat 

bekerja mempunyai hak untuk mendapat uang pisah 

dan uang penggantian. Dalam regulasi itu, besaran 

uang pisah terdapat dalam perjanjian kerja, 

peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. 

Hak lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, 

peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. 

Masa kerja kurang dari 1 tahun: 1 bulan upah; Masa 

kerja 1 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 2 tahun: 2 

bulan upah; Masa kerja 2 tahun atau lebih, tetapi 

kurang dari 3 tahun: 3 bulan upah; Masa kerja 3 

tahun atau lebih, tetapi kurang dari 4 tahun: 4 bulan 

upah; Masa kerja 4 tahun atau lebih, tetapi kurang 

dari 5 tahun: 5 bulan upah; Masa kerja 5 tahun atau 

lebih, tetapi kurang dari 6 tahun: 6 bulan upah; Masa 

kerja 6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 7 tahun: 7 

bulan upah; Masa kerja 7 tahun atau lebih, tetapi 

kurang dari 8 tahun: 8 bulan upah; Masa kerja 8 

tahun atau lebih: 9 bulan upah. 
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http://fin.co.id/read/103698/Puluhan-WNI-Jadi-Korban-Penipuan-Disekap-di-Kamboja
http://nasional.kontan.co.id/news/catat-pekerja-resign-atau-kena-phk-berhak-dapat-pesangon-bagaimana-cara-hitungnya
http://nasional.kontan.co.id/news/catat-pekerja-resign-atau-kena-phk-berhak-dapat-pesangon-bagaimana-cara-hitungnya
http://nasional.kontan.co.id/news/catat-pekerja-resign-atau-kena-phk-berhak-dapat-pesangon-bagaimana-cara-hitungnya
http://nasional.kontan.co.id/news/catat-pekerja-resign-atau-kena-phk-berhak-dapat-pesangon-bagaimana-cara-hitungnya
http://nasional.kontan.co.id/news/catat-pekerja-resign-atau-kena-phk-berhak-dapat-pesangon-bagaimana-cara-hitungnya
http://nasional.kontan.co.id/news/catat-pekerja-resign-atau-kena-phk-berhak-dapat-pesangon-bagaimana-cara-hitungnya
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226. 30 July 

2022 

Kemnaker dan 

JICA Jajaki Kerja 

Sama Bahasa 

Jepang di BLK 

Positive Bisnistoday.c

o.id 

Salah satunya yakni penjajakan kerja sama 

pengembangan kejuruan bahasa Jepang di BLK Unit 

Pelayanan Teknis Pusat (UPTP) Kemnaker. "Selain 

kerja sama yang telah diselenggarakan, saat ini Ditjen 

Binalavotas sedang melakukan penjajakan kerja sama 

kejuruan bahasa Jepang di BLK UPTP," kata Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, seusai menerima 

audiensi JICA Mission for Foreign Migrant Workers di 

Jakarta, Jumat (29/7). Selain kejuruan bahasa Jepang, 

Ida Fauziyah mengatakan penjajakan kerja sama 

lainnya yakni Penerimaan junior expert di berbagai 

bidang untuk mendukung penyelenggaraan pelatihan 

vokasi di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BBPVP) dan Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BPVP); dan pengembangan tempat uji 

kompetensi bidang pariwisata bekerja sama dengan 

Japan Travel Agency; serta pengembangan program 

promosi penerimaan SDM Indonesia bidang teknisi 

otomotif oleh bengkel-bengkel di Jepang. "Kami 

berharap agar kerja sama yang telah terjalin dengan 

sangat baik khususnya antara JICA dengan Ditjen 

Binalavotas dapat terus berkembang, demi 

kepentingan Pemerintah Indonesia maupun 

Pemerintah Jepang," ujar Ida Fauziyah. 

227. 30 July 

2022 

Kemnaker 

Pastikan Warga 

Batang Dilibatkan 

di KITB 

Neutral Bisnistoday.c

o.id 

-Kementerian Ketenagakerjaan mulai melaksanakan 

10 jurus dukungan untuk proyek strategis nasional 

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). "Sejak 

kemarin dan beberapa hari ke depan kami mulai 

mengeksekusi 10 jurus dukungan untuk proyek 

strategis nasional KITB dan memastikan agar warga 

Batang tidak hanya jadi penonton di tengah 

industrialisasi raksasa tersebut," kata Staf Khusus 

Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie 

Cakrawangsa, pada Sabtu (30/7) di Batang, Jawa 

Tengah. Setelah rapat pembentukan SDC, pada 

malam harinya ia berbicara pada Forum Discussion 

Group (FGD) BLK Komunitas se-Batang dan 

sekitarnya, guna memastikan kesiapan lembaga 

pelatihan berbasis lembaga keagamaan itu untuk 

berpartisipasi dalam penyiapan SDM bagi KITB. 

Sepuluh jurus itu juga guna memastikan warga 

Batang terlibat dalam proyek industrialisasi raksasa 

tersebut. 

http://bisnistoday.co.id/kemnaker-dan-jica-jajaki-kerja-sama-bahasa-jepang-di-blk
http://bisnistoday.co.id/kemnaker-dan-jica-jajaki-kerja-sama-bahasa-jepang-di-blk
http://bisnistoday.co.id/kemnaker-dan-jica-jajaki-kerja-sama-bahasa-jepang-di-blk
http://bisnistoday.co.id/kemnaker-dan-jica-jajaki-kerja-sama-bahasa-jepang-di-blk
http://bisnistoday.co.id/kemnaker-pastikan-warga-batang-dilibatkan-di-kitb
http://bisnistoday.co.id/kemnaker-pastikan-warga-batang-dilibatkan-di-kitb
http://bisnistoday.co.id/kemnaker-pastikan-warga-batang-dilibatkan-di-kitb
http://bisnistoday.co.id/kemnaker-pastikan-warga-batang-dilibatkan-di-kitb
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228. 30 July 

2022 

Cara Cepat Cek 

Daftar Penerima 

BSU 2022 

Bagaimana? 

Pakai KTP Lewat 

Link BPJS 

Ketenagakerjaan 

Neutral Ayo 

Semarang 

Kabar penyaluran dana BSU 2022 sudah sangat 

dinanti para penerima. Dana BSU 2022 atau BLT Gaji 

yang diberikan oleh pemerintah melalui kemnaker 

Rp1 juta per orang. Syarat utama bagi pekerja yang 

bisa menjadi penerima dana bantuan subsidi upah 

yaitu memiliki penghasilan maximal 3,5 juta per 

bulan dan masih terdaftar sebagai anggota aktif BPJS 

Ketenagakerjaan. Pekerja juga bisa mengecek data 

penerima hanya dengan menggunakan KTP melalui 

situs BPJS Ketenagakerjaan, dengan cara:. 

229. 30 July 

2022 

BLT Gaji 2022 

Cair Agustus? 

Simak Cara Cek 

dan Login di 

Kemnaker.go.id 

Neutral Ayo 

Semarang 

Apakah kemnaker akan mengikuti pola jadwal 

penyaluran dana BLT Gaji atau BSU pada bulan 

Agustus?. Jika melihat pola jadwal penyaluran dana 

BLT Gaji atau BSU pada 2021 yang disalurkan kepada 

pekerja pada bulan Agustus. Maka kemungkinan 

besar dana bantuan subsidi 2022 akan cair Agustus. 

Awalnya pemerintah melalui kemnaker memberikan 

pernyataan bahwa program bantuan BLT Gaji atau 

BSU akan dilanjutkan pada tahun 2022. 

230. 30 July 

2022 

BSU 2022 Rp1 

Juta Cair! Cek 

Data Penerima 

dan Penuhi 6 

Syarat BLT Gaji 

Berikut 

Neutral Ayo 

Semarang 

- Sampai saat ini, banyak pekerja yang menunggu dan 

menanyakan kapan BSU 2022 atau BLT Gaji akan 

dicairkan. Seperti yang diketahui, BSU 2022 atau BLT 

Gaji merupakan salah satu program bantuan 

pemerintah yang diberikan kepada pekerja atau 

buruh yang terdampak pandemi covid 19. Penyaluran 

BSU 2022 atau BLT Gaji rencananya akan diberikan 

kepada pekerja atau buruh Rp500 ribu per bulan 

selama dua bulan dan akan diberikan sekaligus Rp1 

juta. BLT Gaji akan diberikan kepada 8,8 juta pekerja 

atau buruh yang memiliki gaji dibawah Rp3,5 juta per 

bulan. 

231. 30 July 

2022 

BSU 2022 Kapan 

Cair ke Rekening 

Penerima? CEK! 

Ini Ciri Bantuan 

Subsidi Upah Rp1 

Juta Cair 

Positive Ayo Bandung Berikut ini ciri BSU 2022 cair ke rekening penerima 

yang bisa dicek melalui link di bawah ini. Kabar 

mengenai pencairan BSU 2022 hingga kini masih 

dinanti oleh calon penerima yaitu pekerja atau 

buruh. Pasalnya BSU 2022 yang dijanjikan Kemnaker 

akan cair di bulan April hingga saat ini masih belum 

cair ke rekening penerima. Melalui Instagram resmi 

Kemnaker, banyak netizen yang kemudian resah 

karena BSU 2022 belum juga dicairkan. 

232. 30 July 

2022 

BSU 2022 BPJS 

Ketenagakerjaan 

Cair Awal 

Neutral Ayo Bandung BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan akan cair awal 

Agustus? Simak jawaban Menaker Ida Fauziyah soal 

jadwal pencairan bantuan subsidi upah. Apakah BSU 

http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774017950/cara-cepat-cek-daftar-penerima-bsu-2022-bagaimana-pakai-ktp-lewat-link-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774017950/cara-cepat-cek-daftar-penerima-bsu-2022-bagaimana-pakai-ktp-lewat-link-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774017950/cara-cepat-cek-daftar-penerima-bsu-2022-bagaimana-pakai-ktp-lewat-link-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774017950/cara-cepat-cek-daftar-penerima-bsu-2022-bagaimana-pakai-ktp-lewat-link-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774017950/cara-cepat-cek-daftar-penerima-bsu-2022-bagaimana-pakai-ktp-lewat-link-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774017950/cara-cepat-cek-daftar-penerima-bsu-2022-bagaimana-pakai-ktp-lewat-link-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774017950/cara-cepat-cek-daftar-penerima-bsu-2022-bagaimana-pakai-ktp-lewat-link-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774017933/blt-gaji-2022-cair-agustus-simak-cara-cek-dan-login-di-kemnakergoid
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774017933/blt-gaji-2022-cair-agustus-simak-cara-cek-dan-login-di-kemnakergoid
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774017933/blt-gaji-2022-cair-agustus-simak-cara-cek-dan-login-di-kemnakergoid
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774017933/blt-gaji-2022-cair-agustus-simak-cara-cek-dan-login-di-kemnakergoid
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774017933/blt-gaji-2022-cair-agustus-simak-cara-cek-dan-login-di-kemnakergoid
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774017910/bsu-2022-rp1-juta-cair-cek-data-penerima-dan-penuhi-6-syarat-blt-gaji-berikut
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774017910/bsu-2022-rp1-juta-cair-cek-data-penerima-dan-penuhi-6-syarat-blt-gaji-berikut
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774017910/bsu-2022-rp1-juta-cair-cek-data-penerima-dan-penuhi-6-syarat-blt-gaji-berikut
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774017910/bsu-2022-rp1-juta-cair-cek-data-penerima-dan-penuhi-6-syarat-blt-gaji-berikut
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774017910/bsu-2022-rp1-juta-cair-cek-data-penerima-dan-penuhi-6-syarat-blt-gaji-berikut
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774017910/bsu-2022-rp1-juta-cair-cek-data-penerima-dan-penuhi-6-syarat-blt-gaji-berikut
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794018044/bsu-2022-kapan-cair-ke-rekening-penerima-cek-ini-ciri-bantuan-subsidi-upah-rp1-juta-cair
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794018044/bsu-2022-kapan-cair-ke-rekening-penerima-cek-ini-ciri-bantuan-subsidi-upah-rp1-juta-cair
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794018044/bsu-2022-kapan-cair-ke-rekening-penerima-cek-ini-ciri-bantuan-subsidi-upah-rp1-juta-cair
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794018044/bsu-2022-kapan-cair-ke-rekening-penerima-cek-ini-ciri-bantuan-subsidi-upah-rp1-juta-cair
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794018044/bsu-2022-kapan-cair-ke-rekening-penerima-cek-ini-ciri-bantuan-subsidi-upah-rp1-juta-cair
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794018044/bsu-2022-kapan-cair-ke-rekening-penerima-cek-ini-ciri-bantuan-subsidi-upah-rp1-juta-cair
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794017675/bsu-2022-bpjs-ketenagakerjaan-cair-awal-agustus-ini-jawaban-menaker-ida-fauziyah-soal-jadwal-pencairan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794017675/bsu-2022-bpjs-ketenagakerjaan-cair-awal-agustus-ini-jawaban-menaker-ida-fauziyah-soal-jadwal-pencairan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794017675/bsu-2022-bpjs-ketenagakerjaan-cair-awal-agustus-ini-jawaban-menaker-ida-fauziyah-soal-jadwal-pencairan
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Agustus? Ini 

Jawaban 

Menaker Ida 

Fauziyah Soal 

Jadwal Pencairan 

2022 BPJS Ketenagakerjaan akan cair awal bulan 

Agustus ini? Hingga akhir Juli ini, BSU 2022 masih 

belum juga dicairkan ke rekening calon penerima 

khususnya pekerja dan buruh. 

233. 30 July 

2022 

Kunjungi 

Surakarta, 

Wapres Buka 

ASEAN Para 

Games XI 2022. - 

INDOTIPIKOR - 

PPWI. 

Neutral Indotipikor.co

m 

Hari ini Sabtu (30/07/2022), Wakil Presiden (Wapres) 

K.H. Ma'ruf Amin didampingi Ibu Wury Ma'ruf Amin 

beserta rombongan terbatas akan melakukan 

kunjungan kerja ke Surakarta, Jawa Tengah (Jawa 

Tengah), untuk meresmikan Pembukaan ASEAN Para 

Games XI 2022. Di lokasi tersebut, Wapres akan 

disambut Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin 

Amali, Presiden ASEAN Para Sports Federation (APSF) 

Osoth Bhalivai, dan Wali Kota Surakarta sekaligus 

Ketua Indonesia ASEAN Para Games Organizing 

Committee (INASPOC) Gibran Rakabuming Raka. 

Sebagai informasi, ASEAN Para Games XI 2022 

merupakan pertandingan olahraga disabilitas 

terbesar di Asia Tenggara, yang diselenggarakan di 

Surakarta mulai 30 Juli hingga 6 Agustus 2022. 

Selanjutnya, dengan berkendara mobil, Wapres 

beserta rombongan direncanakan langsung menuju 

lokasi acara yaitu di Stadion Manahan, Jl. Adi Sucipto 

No. 1 Surakarta. 

234. 30 July 

2022 

Pelatihan MTU 

Tahap II di Muna-

Baubau Berakhir, 

Alumni 

Diharapkan 

Mampu Berusaha 

dan Bekerja 

Positive Berita Sultra Pelatihan Berbasis Kompetensi Non Institusional 

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) 

Kendari atau dikenal dengan kegiatan Mobile 

Training Unit (MTU) tahap II resmi ditutup di Kantor 

Lurah Labunia Kecamatan Wakorumba Selatan 

Kabupaten Muna, Jumat, 29 Juli 2022. Kegiatan 

ditutup oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga 

Kerja Kabupaten Muna diwakili Sekretaris Disnaker 

Kabupaten Muna La Ode Muhammad Nasir Polondu 

didampingi Kepala BPVP Kendari La Ode Haji 

Polondu, Ketua Dharma Wanita Persatuan BPVP 

Kendari Ny Mufridayani, Camat Wakorumba Selatan 

La Medi, Kepala Bidang Disnaker, Kapolsek Pure, dan 

beberapa Kepala Desa dan Lurah se-Kecamatan 

Wakorumba Selatan. Kepala BPVP Kendari La Ode 

Haji Polondu dalam sambutannya menyebutkan, giat 

MTU tahap II yang diselenggarakan BPVP Kendari 

ditempatkan di Kota Baubau dan Kabupaten Muna 

dengan lima program pelatihan. "Untuk Kota Baubau 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-794017675/bsu-2022-bpjs-ketenagakerjaan-cair-awal-agustus-ini-jawaban-menaker-ida-fauziyah-soal-jadwal-pencairan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794017675/bsu-2022-bpjs-ketenagakerjaan-cair-awal-agustus-ini-jawaban-menaker-ida-fauziyah-soal-jadwal-pencairan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794017675/bsu-2022-bpjs-ketenagakerjaan-cair-awal-agustus-ini-jawaban-menaker-ida-fauziyah-soal-jadwal-pencairan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794017675/bsu-2022-bpjs-ketenagakerjaan-cair-awal-agustus-ini-jawaban-menaker-ida-fauziyah-soal-jadwal-pencairan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794017675/bsu-2022-bpjs-ketenagakerjaan-cair-awal-agustus-ini-jawaban-menaker-ida-fauziyah-soal-jadwal-pencairan
http://indotipikor.com/kunjungi-surakarta-wapres-buka-asean-para-games-xi-2022
http://indotipikor.com/kunjungi-surakarta-wapres-buka-asean-para-games-xi-2022
http://indotipikor.com/kunjungi-surakarta-wapres-buka-asean-para-games-xi-2022
http://indotipikor.com/kunjungi-surakarta-wapres-buka-asean-para-games-xi-2022
http://indotipikor.com/kunjungi-surakarta-wapres-buka-asean-para-games-xi-2022
http://indotipikor.com/kunjungi-surakarta-wapres-buka-asean-para-games-xi-2022
http://indotipikor.com/kunjungi-surakarta-wapres-buka-asean-para-games-xi-2022
http://beritasultra.id/pelatihan-mtu-tahap-ii-di-muna-baubau-berakhir-alumni-diharapkan-mampu-berusaha-dan-bekerja
http://beritasultra.id/pelatihan-mtu-tahap-ii-di-muna-baubau-berakhir-alumni-diharapkan-mampu-berusaha-dan-bekerja
http://beritasultra.id/pelatihan-mtu-tahap-ii-di-muna-baubau-berakhir-alumni-diharapkan-mampu-berusaha-dan-bekerja
http://beritasultra.id/pelatihan-mtu-tahap-ii-di-muna-baubau-berakhir-alumni-diharapkan-mampu-berusaha-dan-bekerja
http://beritasultra.id/pelatihan-mtu-tahap-ii-di-muna-baubau-berakhir-alumni-diharapkan-mampu-berusaha-dan-bekerja
http://beritasultra.id/pelatihan-mtu-tahap-ii-di-muna-baubau-berakhir-alumni-diharapkan-mampu-berusaha-dan-bekerja
http://beritasultra.id/pelatihan-mtu-tahap-ii-di-muna-baubau-berakhir-alumni-diharapkan-mampu-berusaha-dan-bekerja
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ditempatkan di Kelurahan Ngangnaumala Kecamatan 

Batupoaro. 

235. 30 July 

2022 

Kemnaker 

Pastikan Warga 

Terlibat dalam 

Kawasan Industri 

Terpadu Batang 

Positive Liputan.co.id Kementerian Ketenagakerjaan mulai melaksanakan 

10 jurus dukungan untuk proyek strategis nasional 

Kawasan Industri Terpadu Batang ( KITB ). Sepuluh 

jurus itu juga guna memastikan warga Batang terlibat 

dalam proyek industrialisasi raksasa tersebut. "Sejak 

kemarin dan beberapa hari ke depan kami mulai 

mengeksekusi 10 jurus dukungan untuk proyek 

strategis nasional KITB dan memastikan agar warga 

Batang tidak hanya jadi penonton di tengah 

industrialisasi raksasa tersebut," kata Staf Khusus 

Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie 

Cakrawangsa, pada Sabtu (30/7/2022) di Batang, 

Jawa Tengah. Caswiyono mengatakan bahwa jurus 

tersebut mulai dilakukan pada Kamis (28/7/2022) 

pagi di Batang. 

236. 30 July 

2022 

Dukung Jaminan 

Kehilangan 

Pekerjaan, 

Kemenaker 

Apresisasi 

Pemprov 

Sulawesi Selatan 

Negative Kabar 

Makassar 

Kepala Disnakertrans Sulawesi Selatan Ardiles Saggaf 

yang menjadi narasumber dalan sharing sesssion 

bersama Kadisnakertrans Prov Jawa Tengah, 

memaparkan tentang. "Saat ini Disnakertrans 

Sulawesi Selatan telah melakukan konseling terhadap 

pekerja ter-PHK Penerima Bantuan Program JKP 

kurang lebih 200 orang dan Alhamdulillah ini sangat 

diapresiasi oleh kemnaker sebagai daerah dengan 

jumlah peserta konseling terbanyak di Indonesia," 

ungkapnya. Berdasarkan info dari Kementerian 

Ketenagakerjaan, Provinsi Sulawesi Selatan menjadi 

daerah nomor 1 atau daerah yang terbanyak dalam 

memberikan konseling di seluruh indonesia. 

Sekretaris Ditjen Bina Penempatan Tenaga Kerja dan 

Perluasan Kesempatan Kerja (Penta dan PKK), Eva 

Trisiana, sangat mengapresiasi program konseling 

terhadap pekerja yang kehilangan pekerjaan di 

Sulawesi Selatan. 

237. 30 July 

2022 

Tuntut Upah dan 

Hak Lainnya, 

Herianto Mogok 

Makan di 

Kemnaker 

Negative Republik 

Merdeka 

Jakarta 

Empat hari tidak mengonsumsi makanan membuat 

kondisi kesehatan Herianto makin menurun. "Saya 

alami pusing dan sakit perut dan keluar darah pas 

saya buang air, tapi saya tidak ingin terlihat lemah 

apalagi di hadapan orang-orang Kemnaker," kata 

Herianto seperti dikutip redaksi, Sabtu (30/7). Sejak 

hari pertama Herianto menggelar mogok makan pada 

Senin (25/7), perwakilan dari Front Millenial 

Jabodetabek (FMJ) sudah berupaya menjalin 

http://liputan.co.id/2022/07/kemnaker-pastikan-warga-terlibat-dalam-kawasan-industri-terpadu-batang
http://liputan.co.id/2022/07/kemnaker-pastikan-warga-terlibat-dalam-kawasan-industri-terpadu-batang
http://liputan.co.id/2022/07/kemnaker-pastikan-warga-terlibat-dalam-kawasan-industri-terpadu-batang
http://liputan.co.id/2022/07/kemnaker-pastikan-warga-terlibat-dalam-kawasan-industri-terpadu-batang
http://liputan.co.id/2022/07/kemnaker-pastikan-warga-terlibat-dalam-kawasan-industri-terpadu-batang
http://www.kabarmakassar.com/posts/view/20425/dukung-jaminan-kehilangan-pekerjaan-kemenaker-apresisasi-pemprov-sulsel.html
http://www.kabarmakassar.com/posts/view/20425/dukung-jaminan-kehilangan-pekerjaan-kemenaker-apresisasi-pemprov-sulsel.html
http://www.kabarmakassar.com/posts/view/20425/dukung-jaminan-kehilangan-pekerjaan-kemenaker-apresisasi-pemprov-sulsel.html
http://www.kabarmakassar.com/posts/view/20425/dukung-jaminan-kehilangan-pekerjaan-kemenaker-apresisasi-pemprov-sulsel.html
http://www.kabarmakassar.com/posts/view/20425/dukung-jaminan-kehilangan-pekerjaan-kemenaker-apresisasi-pemprov-sulsel.html
http://www.kabarmakassar.com/posts/view/20425/dukung-jaminan-kehilangan-pekerjaan-kemenaker-apresisasi-pemprov-sulsel.html
http://www.kabarmakassar.com/posts/view/20425/dukung-jaminan-kehilangan-pekerjaan-kemenaker-apresisasi-pemprov-sulsel.html
http://www.rmoldkijakarta.id/tuntut-upah-dan-hak-lainnya-herianto-mogok-makan-di-kemnaker
http://www.rmoldkijakarta.id/tuntut-upah-dan-hak-lainnya-herianto-mogok-makan-di-kemnaker
http://www.rmoldkijakarta.id/tuntut-upah-dan-hak-lainnya-herianto-mogok-makan-di-kemnaker
http://www.rmoldkijakarta.id/tuntut-upah-dan-hak-lainnya-herianto-mogok-makan-di-kemnaker
http://www.rmoldkijakarta.id/tuntut-upah-dan-hak-lainnya-herianto-mogok-makan-di-kemnaker
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komunikasi dengan pihak Kemnaker agar tuntutan 

dan hak-hak Herianto dipenuhi. Memasuki hari 

keempat, aktivis FMJ kembali menemui Herianto 

sebagai bentuk solidaritas dan pengawalan terhadap 

kasusnya. 

238. 30 July 

2022 

60 WNI Disekap 

di Kamboja, 

NasDem Minta 

Kemenlu 

Pulangkan Semua 

dengan Selamat 

Positive Akurat.co Sebanyak 60 WNI disekap salah satu perusahaan 

investasi bodong di Kamboja. Ketua Bidang 

Hubungan Internasional Dewan Pimpinan Pusat 

(DPP) Partai NasDem, Martin Manurung mendorong 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar 

Negeri dan Kepolisian Republik Indonesia untuk 

melakukan segala upaya pembebasan terhadap 60 

WNI yang ditahan di Phum 1, Preah Sihanouk, 

Kamboja. "Kita minta Kemenlu untuk segera 

memulangkan dan mengembalikan 60 WNI dengan 

selamat ke Indonesia," kata Martin Manurung dalam 

keterangan tertulisnya, Sabtu (30/07/2022). Martin 

mengatakan jika proses pembebasan terhadap 60 

WNI ini akan lebih mudah jika Perdana Menteri 

Kamboja Samdech Hunsen turun tangan dalam kasus 

ini. 

239. 30 July 

2022 

NasDem Minta 

Kemlu 

Selamatkan 60 

WNI yang 

Disekap di 

Kamboja 

Positive Akurat.co Sebanyak 60 WNI disekap salah satu perusahaan 

investasi bodong di Kamboja. Ketua Bidang 

Hubungan Internasional Dewan Pimpinan Pusat 

(DPP) Partai NasDem, Martin Manurung mendorong 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar 

Negeri dan Kepolisian Republik Indonesia untuk 

melakukan segala upaya pembebasan terhadap 60 

WNI yang ditahan di Phum 1, Preah Sihanouk, 

Kamboja. Martin mengatakan jika proses 

pembebasan terhadap 60 WNI ini akan lebih mudah 

jika Perdana Menteri Kamboja Samdech Hunsen 

turun tangan dalam kasus ini. Karenanya, Martin 

mendorong PM Kamboja untuk melepaskan koban 

penipuan perusahaan Kamboja yang merekrut 60 

WNI di Kamboja dan mengembalikan 60 WNI 

tersebut dengan selamat ke Tanah Air segera. 

240. 30 July 

2022 

Bupati Morut 

Dorong Investasi 

Serap Tenaga 

Kerja Lokal 

Positive Sindo News Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi 

mengatakan, investasib dapat berdampak langsung 

pada peningkatan kesejahetraan masyarakat. 

Investasi itu, lanjutnya, banyak berasal dari industri 

pertambangan. Menurut Delis, kerjasama antara 

pPemkab Morut dan PT GNI diharapakan dapat 

menjadi jalan keluar untuk penyerapan tenaga kerja 

http://akurat.co/60-wni-disekap-di-kamboja-nasdem-minta-kemenlu-pulangkan-semua-dengan-selamat
http://akurat.co/60-wni-disekap-di-kamboja-nasdem-minta-kemenlu-pulangkan-semua-dengan-selamat
http://akurat.co/60-wni-disekap-di-kamboja-nasdem-minta-kemenlu-pulangkan-semua-dengan-selamat
http://akurat.co/60-wni-disekap-di-kamboja-nasdem-minta-kemenlu-pulangkan-semua-dengan-selamat
http://akurat.co/60-wni-disekap-di-kamboja-nasdem-minta-kemenlu-pulangkan-semua-dengan-selamat
http://akurat.co/60-wni-disekap-di-kamboja-nasdem-minta-kemenlu-pulangkan-semua-dengan-selamat
http://akurat.co/nasdem-minta-kemlu-selamatkan-60-wni-yang-disekap-di-kamboja
http://akurat.co/nasdem-minta-kemlu-selamatkan-60-wni-yang-disekap-di-kamboja
http://akurat.co/nasdem-minta-kemlu-selamatkan-60-wni-yang-disekap-di-kamboja
http://akurat.co/nasdem-minta-kemlu-selamatkan-60-wni-yang-disekap-di-kamboja
http://akurat.co/nasdem-minta-kemlu-selamatkan-60-wni-yang-disekap-di-kamboja
http://akurat.co/nasdem-minta-kemlu-selamatkan-60-wni-yang-disekap-di-kamboja
http://daerah.sindonews.com/read/841665/174/bupati-morut-dorong-investasi-serap-tenaga-kerja-lokal-1659182843
http://daerah.sindonews.com/read/841665/174/bupati-morut-dorong-investasi-serap-tenaga-kerja-lokal-1659182843
http://daerah.sindonews.com/read/841665/174/bupati-morut-dorong-investasi-serap-tenaga-kerja-lokal-1659182843
http://daerah.sindonews.com/read/841665/174/bupati-morut-dorong-investasi-serap-tenaga-kerja-lokal-1659182843
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lokal, terutama untuk tenaga kerja skill, sehingga 

penurunan angka pengangguran dan kemiskinan bisa 

signifikan. Menurutnya, investasi di Morowali Utara 

cukup tinggi, mencapai 248 persen dari target awal 

Rp4,8 triliun, hingga Rp11 triliun. 

241. 30 July 

2022 

Kemnaker Mulai 

Eksekusi 10 Jurus 

untuk Pastikan 

Warga Batang 

Terlibat dalam 

KITB 

Negative Pripos Kementerian Ketenagakerjaan mulai melaksanakan 

10 jurus dukungan untuk proyek strategis nasional 

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). "Sejak 

kemarin dan beberapa hari ke depan kami mulai 

mengeksekusi 10 jurus dukungan untuk proyek 

strategis nasional KITB dan memastikan agar warga 

Batang tidak hanya jadi penonton di tengah 

industrialisasi raksasa tersebut," kata Staf Khusus 

Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie 

Cakrawangsa, pada Sabtu (30/7/2022) di Batang, 

Jawa Tengah. Setelah rapat pembentukan SDC, pada 

malam harinya ia berbicara pada Forum Discussion 

Group (FGD) BLK Komunitas se-Batang dan 

sekitarnya, guna memastikan kesiapan lembaga 

pelatihan berbasis lembaga keagamaan itu untuk 

berpartisipasi dalam penyiapan SDM bagi KITB. 

Sepuluh jurus itu juga guna memastikan warga 

Batang terlibat dalam proyek industrialisasi raksasa 

tersebut. 

242. 30 July 

2022 

Modernland Raih 

3 Penghargaan di 

HCRE Award 2022 

Positive Media 

Indonesia 

PT Modernland Realty Tbk berhasil membawa pulang 

tiga penghargaan sekaligus dalam Human Capital on 

Resilience Excellence Award (HCREA) 2022 yang 

digelar di Bandung, Jawa Barat, Jumat (29/7). 

Penghargaan HCREA 2022 diserahkan Elviandi Rusdi, 

selaku Biro Perencanaan Kementerian 

Ketenagakerjaan RI sekaligus bertindak sebagai Ketua 

Dewan juri HCREA 2022 dan diterima oleh Vice 

President Director Modernland Dharma Mitra 

Sigamani. Dalam kesempatan itu Dharma Mitra 

mengatakan penghargaan HCREA 2022 sangat 

membanggakan bagi PT Modernland Realty Tbk yang 

selalu berupaya memberikan yang terbaik bagi 

industri properti Indonesia. Modernland sebagai 

institusi dinobatkan sebagai The Best Recruitment 

dan The Best Organization Structure. 

243. 30 July 

2022 

Kemnaker 

Apresiasi Peran 

Sulawesi Selatan 

Dukung Program 

Negative Sulselsatu.co

m 

Kepala Disnakertrans Sulawesi Selatan Ardiles Saggaf 

yang menjadi narasumber dalan sharing sesssion 

bersama Kadisnakertrans Jawa Tengah, memaparkan 

tentang. "Saat ini Disnakertrans Sulawesi Selatan. 

http://pripos.id/kemnaker-mulai-eksekusi-10-jurus-untuk-pastikan-warga-batang-terlibat-dalam-kitb
http://pripos.id/kemnaker-mulai-eksekusi-10-jurus-untuk-pastikan-warga-batang-terlibat-dalam-kitb
http://pripos.id/kemnaker-mulai-eksekusi-10-jurus-untuk-pastikan-warga-batang-terlibat-dalam-kitb
http://pripos.id/kemnaker-mulai-eksekusi-10-jurus-untuk-pastikan-warga-batang-terlibat-dalam-kitb
http://pripos.id/kemnaker-mulai-eksekusi-10-jurus-untuk-pastikan-warga-batang-terlibat-dalam-kitb
http://pripos.id/kemnaker-mulai-eksekusi-10-jurus-untuk-pastikan-warga-batang-terlibat-dalam-kitb
http://mediaindonesia.com/ekonomi/511007/modernland-raih-3-penghargaan-di-hcre-award-2022
http://mediaindonesia.com/ekonomi/511007/modernland-raih-3-penghargaan-di-hcre-award-2022
http://mediaindonesia.com/ekonomi/511007/modernland-raih-3-penghargaan-di-hcre-award-2022
http://www.sulselsatu.com/2022/07/30/mertopolitan/kemnaker-apresiasi-peran-sulsel-dukung-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan.html
http://www.sulselsatu.com/2022/07/30/mertopolitan/kemnaker-apresiasi-peran-sulsel-dukung-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan.html
http://www.sulselsatu.com/2022/07/30/mertopolitan/kemnaker-apresiasi-peran-sulsel-dukung-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan.html
http://www.sulselsatu.com/2022/07/30/mertopolitan/kemnaker-apresiasi-peran-sulsel-dukung-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan.html
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Jaminan 

Kehilangan 

Pekerjaan 

Berdasarkan info dari Kementerian Ketenagakerjaan, 

Provinsi Sulawesi Selatan menjadi daerah nomor 1 

atau daerah yang terbanyak dalam memberikan 

konseling di seluruh Indonesia. Sekretaris Ditjen Bina 

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja (Penta dan PKK), Eva Trisiana, 

sangat mengapresiasi program konseling terhadap 

pekerja yang kehilangan pekerjaan di Sulawesi 

Selatan. 

244. 30 July 

2022 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

Gresik Tingkatkan 

Kepuasan 

Layanan PLKK 

Positive Realita BPJS Ketenagakerjaan Gresik bersama para pimpinan 

rumah sakit dan PLKK di acara koordinasi untuk 

meningkatkan pelayanan pada pekerja kecelakaan 

kerja, Jumat (29/7/2022). Untuk itu, Jumat 

(29/7/2022), BPJS Ketenagakerjaan Gresik kembali 

mengadakan koordinasi dengan sejumlah rumah 

sakit mitra dalam pelayanan Jaminan Kecelakaan 

Kerja (JKK). Mukhibatul Khusnah MM, dan Kepala 

BPJS Ketenagakerjaan Gresik M. Imam Saputra, 

dihadiri sejumlah direktur atau pimpinan rumah sakit 

di Gresik serta sekitar 50 PLKK. Kepala BPJS 

Ketenagakerjaan Gresik M. Imam Saputra 

mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No 82 tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

No 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program 

JKK dan JKM. 

245. 30 July 

2022 

Kemnaker Mulai 

Eksekusi 10 Jurus 

untuk Pastikan 

Warga Batang 

Terlibat dalam 

KITB 

Negative Merdeka Kementerian Ketenagakerjaan mulai melaksanakan 

10 jurus dukungan untuk proyek strategis nasional 

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). "Sejak 

kemarin dan beberapa hari ke depan kami mulai 

mengeksekusi 10 jurus dukungan untuk proyek 

strategis nasional KITB dan memastikan agar warga 

Batang tidak hanya jadi penonton di tengah 

industrialisasi raksasa tersebut," kata Staf Khusus 

Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie 

Cakrawangsa, pada Sabtu (30/7/2022) di Batang, 

Jawa Tengah. Setelah rapat pembentukan SDC, pada 

malam harinya ia berbicara pada Forum Discussion 

Group (FGD) BLK Komunitas se-Batang dan 

sekitarnya, guna memastikan kesiapan lembaga 

pelatihan berbasis lembaga keagamaan itu untuk 

berpartisipasi dalam penyiapan SDM bagi KITB. 

Sepuluh jurus itu juga guna memastikan warga 

http://www.sulselsatu.com/2022/07/30/mertopolitan/kemnaker-apresiasi-peran-sulsel-dukung-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan.html
http://www.sulselsatu.com/2022/07/30/mertopolitan/kemnaker-apresiasi-peran-sulsel-dukung-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan.html
http://www.sulselsatu.com/2022/07/30/mertopolitan/kemnaker-apresiasi-peran-sulsel-dukung-program-jaminan-kehilangan-pekerjaan.html
http://realita.co/baca-11591-bpjs-ketenagakerjaan-gresik-tingkatkan-kepuasan-layanan-plkk
http://realita.co/baca-11591-bpjs-ketenagakerjaan-gresik-tingkatkan-kepuasan-layanan-plkk
http://realita.co/baca-11591-bpjs-ketenagakerjaan-gresik-tingkatkan-kepuasan-layanan-plkk
http://realita.co/baca-11591-bpjs-ketenagakerjaan-gresik-tingkatkan-kepuasan-layanan-plkk
http://realita.co/baca-11591-bpjs-ketenagakerjaan-gresik-tingkatkan-kepuasan-layanan-plkk
http://www.merdeka.com/peristiwa/kemnaker-mulai-eksekusi-10-jurus-untuk-pastikan-warga-batang-terlibat-dalam-kitb.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/kemnaker-mulai-eksekusi-10-jurus-untuk-pastikan-warga-batang-terlibat-dalam-kitb.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/kemnaker-mulai-eksekusi-10-jurus-untuk-pastikan-warga-batang-terlibat-dalam-kitb.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/kemnaker-mulai-eksekusi-10-jurus-untuk-pastikan-warga-batang-terlibat-dalam-kitb.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/kemnaker-mulai-eksekusi-10-jurus-untuk-pastikan-warga-batang-terlibat-dalam-kitb.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/kemnaker-mulai-eksekusi-10-jurus-untuk-pastikan-warga-batang-terlibat-dalam-kitb.html
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Batang terlibat dalam proyek industrialisasi raksasa 

tersebut. 

246. 30 July 

2022 

Pemerintah 

Sepakati 

Kerjasama 

Pengiriman 

Pekerja Migran 

ke Malaysia Mulai 

Agustus 2022 

Positive Prfm News Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) siap 

mengirimkan kembali Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) ke Malaysia mulai Agustus 2022 mendatang. 

Kebijakan ini diambil setelah Pemerintah Indonesia 

dan Malaysia menandatangani Joint Statement 

terkait implementasi penandatanganan nota 

kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor 

Domestik di Malaysia. Penandatanganan dilakukan 

oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah dan 

Menteri Sumber Manusia Malaysia, Dato' Sri M. 

Saravanan Murugan, di Jakarta, Kamis 28 Juli 2022, 

pasca-pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1. 

"Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali 

perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 

Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya 

implementasi dari komitmen yang dibuat dalam 

MoU," ujar Ida Fauziyah dalam keterangannya yang 

dikutip, Minggu 30 Juli 2022. 

247. 30 July 

2022 

AUDIENSI 

DENGAN SP 

ANTARA 

WAMENAKER : 

BIPARTIT KUNCI 

HUBUNGAN 

INDUSTRIAL 

YANG HARMONIS 

Positive Pripos AUDIENSI DENGAN SP ANTARA. JAKARTA, PRIPOS.ID 

(30/07/2022)- Wakil Menteri Ketenagakerjaan, 

Afriansyah Noor menyatakan sebagai Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan yang baru diangkat oleh Presiden 

Jokowie, akan fokus mengawal terpenuhinya hak-hak 

pekerja, seperti upah yang tidak boleh dibayar 

kurang dari Upah Minimum Provinsi/Kabupaten, 

kepesertaan BPJS Kesehatan, dan BPJS 

Ketenagakerjaan kepada pekerja serta Harmonisasi 

Hubungan Industrial di Perusahaan BUMN Hal itu 

disampaikan pada saat audiensi dengan Serikat 

Pekerja Perum LKBN Antara, dan Serikat Karyawan 

JICT, diruang kerjanya, Gedung A Kementerian 

Ketenagakerjaan RI, Jumat, 29 Juli 2022. Dalam 

forum audiensi tersebut, Serikat Pekerja Antara 

melalui Ketuanya, Abdul Gofur, menyampaikan 

bahwa permasalahan ketenagakerjaan di Perusahaan 

BUMN juga masih banyak yang harus diselesaikan, 

seperti keran komunikasi antara Serikat Pekerja 

dengan Manajemen yang saat ini sering terjadi 

hambatan sehingga sulit untuk terlaksana. Gofur 

berharap Kementerian Ketenagakerjaan dapat 

membantu menjembatani kebekuan komunikasi 

http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-135137877/pemerintah-sepakati-kerjasama-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia-mulai-agustus-2022
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-135137877/pemerintah-sepakati-kerjasama-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia-mulai-agustus-2022
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-135137877/pemerintah-sepakati-kerjasama-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia-mulai-agustus-2022
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-135137877/pemerintah-sepakati-kerjasama-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia-mulai-agustus-2022
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-135137877/pemerintah-sepakati-kerjasama-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia-mulai-agustus-2022
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-135137877/pemerintah-sepakati-kerjasama-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia-mulai-agustus-2022
http://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-135137877/pemerintah-sepakati-kerjasama-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia-mulai-agustus-2022
http://pripos.id/audiensi-dengan-sp-antara-wamenaker-bipartit-kunci-hubungan-industrial-yang-harmonis
http://pripos.id/audiensi-dengan-sp-antara-wamenaker-bipartit-kunci-hubungan-industrial-yang-harmonis
http://pripos.id/audiensi-dengan-sp-antara-wamenaker-bipartit-kunci-hubungan-industrial-yang-harmonis
http://pripos.id/audiensi-dengan-sp-antara-wamenaker-bipartit-kunci-hubungan-industrial-yang-harmonis
http://pripos.id/audiensi-dengan-sp-antara-wamenaker-bipartit-kunci-hubungan-industrial-yang-harmonis
http://pripos.id/audiensi-dengan-sp-antara-wamenaker-bipartit-kunci-hubungan-industrial-yang-harmonis
http://pripos.id/audiensi-dengan-sp-antara-wamenaker-bipartit-kunci-hubungan-industrial-yang-harmonis
http://pripos.id/audiensi-dengan-sp-antara-wamenaker-bipartit-kunci-hubungan-industrial-yang-harmonis
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Antara Serikat Pekerja dengan Manajemen dapat 

kembali cair agar dapat terwujud Hubungan 

Industrial yang baik serta kemitraan yang harmonis 

diperusahaan BUMN. 

248. 30 July 

2022 

Tunggangi Kuda, 

Wali Kota Gibran 

Rakabuming Raka 

Beri Kata 

Sambutan di 

Opening ASEAN 

Para Games 2022 

Neutral Wartakotaliv

e 

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka saat 

memberikan kata sambutan pada acara pembukaan 

ASEAN Para Games 2022 di Stadion Manahan, Solo, 

Sabtu (30/7/2022).. Wali Kota Solo yang juga 

menjabat sebagai ketua pelaksana ASEAN Para 

Games XI 2022, Gibran Rakabuming Raka, 

memberikan kata sambutan pada acara itu. Wali Kota 

Solo, Gibran Rakabuming Raka saat memberikan kata 

sambutan pada acara pembukaan ASEAN Para 

Games 2022 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu 

(30/7/2022).. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming 

Raka saat memberikan kata sambutan pada acara 

pembukaan ASEAN Para Games 2022 di Stadion 

Manahan, Solo, Sabtu (30/7/2022).. 

249. 30 July 

2022 

NasDem desak 

Kemenlu lakukan 

upaya 

pembebasan 60 

WNI di Kamboja 

Negative Antara Ketua DPP Partai NasDem Bidang Hubungan 

Internasional Martin Manurung mendorong 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar 

Negeri dan Polri untuk melakukan segala upaya 

pembebasan 60 WNI yang disekap, di Phum 1, Preah 

Sihanouk, Kamboja. "Kita minta Kemenlu untuk 

segera memulangkan dan mengembalikan 60 WNI 

dengan selamat ke Indonesia," kata Martin 

Manurung dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, 

Sabtu. Seperti diketahui, 60 WNI yang disekap oleh 

perusahaan investasi palsu di Sihanoukville, Kamboja. 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini menuturkan jika 

proses pembebasan terhadap 60 WNI ini akan lebih 

mudah jika Perdana Menteri Kamboja Samdech 

Hunsen turun tangan dalam kasus ini. 

250. 30 July 

2022 

NasDem desak 

Kemenlu lakukan 

upaya 

pembebasan 60 

WNI di Kamboja - 

Miliarder.Co.id 

Negative Miliarder.co.i

d 

- Ketua DPP Partai NasDem Bidang Hubungan 

Internasional Martin Manurung mendorong 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar 

Negeri dan Polri untuk melakukan segala upaya 

pembebasan 60 WNI yang disekap, di Phum 1, Preah 

Sihanouk, Kamboja. "Kita minta Kemenlu untuk 

segera memulangkan dan mengembalikan 60 WNI 

dengan selamat ke Indonesia," kata Martin 

Manurung dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, 

Sabtu. Seperti diketahui, 60 WNI yang disekap oleh 

perusahaan investasi palsu di Sihanoukville, Kamboja. 

http://wartakota.tribunnews.com/2022/07/30/tunggangi-kuda-wali-kota-gibran-rakabuming-raka-beri-kata-sambutan-di-opening-asean-para-games-2022
http://wartakota.tribunnews.com/2022/07/30/tunggangi-kuda-wali-kota-gibran-rakabuming-raka-beri-kata-sambutan-di-opening-asean-para-games-2022
http://wartakota.tribunnews.com/2022/07/30/tunggangi-kuda-wali-kota-gibran-rakabuming-raka-beri-kata-sambutan-di-opening-asean-para-games-2022
http://wartakota.tribunnews.com/2022/07/30/tunggangi-kuda-wali-kota-gibran-rakabuming-raka-beri-kata-sambutan-di-opening-asean-para-games-2022
http://wartakota.tribunnews.com/2022/07/30/tunggangi-kuda-wali-kota-gibran-rakabuming-raka-beri-kata-sambutan-di-opening-asean-para-games-2022
http://wartakota.tribunnews.com/2022/07/30/tunggangi-kuda-wali-kota-gibran-rakabuming-raka-beri-kata-sambutan-di-opening-asean-para-games-2022
http://wartakota.tribunnews.com/2022/07/30/tunggangi-kuda-wali-kota-gibran-rakabuming-raka-beri-kata-sambutan-di-opening-asean-para-games-2022
http://www.antaranews.com/berita/3028909/nasdem-desak-kemenlu-lakukan-upaya-pembebasan-60-wni-di-kamboja
http://www.antaranews.com/berita/3028909/nasdem-desak-kemenlu-lakukan-upaya-pembebasan-60-wni-di-kamboja
http://www.antaranews.com/berita/3028909/nasdem-desak-kemenlu-lakukan-upaya-pembebasan-60-wni-di-kamboja
http://www.antaranews.com/berita/3028909/nasdem-desak-kemenlu-lakukan-upaya-pembebasan-60-wni-di-kamboja
http://www.antaranews.com/berita/3028909/nasdem-desak-kemenlu-lakukan-upaya-pembebasan-60-wni-di-kamboja
http://miliarder.co.id/news/nasdem-desak-kemenlu-lakukan-upaya-pembebasan-60-wni-di-kamboja
http://miliarder.co.id/news/nasdem-desak-kemenlu-lakukan-upaya-pembebasan-60-wni-di-kamboja
http://miliarder.co.id/news/nasdem-desak-kemenlu-lakukan-upaya-pembebasan-60-wni-di-kamboja
http://miliarder.co.id/news/nasdem-desak-kemenlu-lakukan-upaya-pembebasan-60-wni-di-kamboja
http://miliarder.co.id/news/nasdem-desak-kemenlu-lakukan-upaya-pembebasan-60-wni-di-kamboja
http://miliarder.co.id/news/nasdem-desak-kemenlu-lakukan-upaya-pembebasan-60-wni-di-kamboja


 

105 

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini menuturkan jika 

proses pembebasan terhadap 60 WNI ini akan lebih 

mudah jika Perdana Menteri Kamboja Samdech 

Hunsen turun tangan dalam kasus ini. 

251. 30 July 

2022 

Alumni Pelatihan 

MTU Tahap II di 

Kabupaten Muna 

dan Kota Baubau 

Diharapkan 

Mampu Berusaha 

dan Bekerja 

Sibernas.id 

Positive Sibernas.id Pelatihan Berbasis Kompetensi Non Institusional 

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) 

Kendari atau dikenal dengan kegiatan Mobile 

Training Unit (MTU) pada Tahap II, resmi ditutup, 

Jumat (29/7/2022) di Kantor Lurah Labunia 

Kecamatan Wakorumba Selatan Kabupaten Muna. 

Giat tersebut ditutup Kepala Dinas Transmigrasi dan 

Tenaga Kerja (Transnaker) Kabupaten Muna yang 

diwakili Sekertaris Dinas Transnaker Kabupaten 

Muna Drs La Ode Muhammad Nasir Polondu M.Pd, 

didampingi Kepala BPVP Kendari Dr La Ode Haji 

Polondu, S.Pd, M.Pd, Ketua Dharma Wanita 

Persatuan BPVP Kendari Ny. Mufridayani Polondu, 

Camat Wakorumba Selatan La Medi, S.Sos, Kepala 

Bidang Ketenagakerjaan Dinas Transnaker Kabupaten 

Muna, Kapolsek Pure, dan beberapa Kepala Desa dan 

Lurah se Kecamatan Wakorumba Selatan. Kepala 

BPVP Kendari Dr La Ode Haji Polondu dalam 

sambutannya menyebutkan, giat MTU Tahap II yang 

diselenggarakan BPVP Kendari ditempatkan di Kota 

Baubau dan Kabupaten Muna dengan lima program 

pelatihan. "Untuk Kota Baubau ditempatkan di 

Kelurahan Ngangnaumala Kecamatan Batupoaro, 

Program Pelatihan Tata Rias Kecantikan dan di 

Kelurahan Kalialia Kecamatan Lealea, Program 

Pelatihan Service Sepeda Motor Konvensional. 

252. 30 July 

2022 

NasDem desak 

Kemenlu lakukan 

upaya 

pembebasan 60 

WNI di Kamboja 

Negative Newsexplorer

.net 

Ketua DPP Partai NasDem Bidang Hubungan 

Internasional Martin Manurung mendorong 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar 

Negeri dan Polri untuk melakukan segala upaya 

pembebasan 60 WNI yang disekap, di Phum 1, Preah 

Sihanouk, Kamboja. "Kita minta Kemenlu untuk 

segera memulangkan dan mengembalikan 60 WNI 

dengan selamat ke Indonesia," kata Martin 

Manurung dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, 

Sabtu. Seperti diketahui, 60 WNI yang disekap oleh 

perusahaan investasi palsu di Sihanoukville, Kamboja. 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini menuturkan jika 

proses pembebasan terhadap 60 WNI ini akan lebih 

http://sibernas.id/alumni-pelatihan-mtu-tahap-ii-di-kabupaten-muna-dan-kota-baubau-berakhir-diharapkan-mampu-berusaha-dan-bekerja-10342
http://sibernas.id/alumni-pelatihan-mtu-tahap-ii-di-kabupaten-muna-dan-kota-baubau-berakhir-diharapkan-mampu-berusaha-dan-bekerja-10342
http://sibernas.id/alumni-pelatihan-mtu-tahap-ii-di-kabupaten-muna-dan-kota-baubau-berakhir-diharapkan-mampu-berusaha-dan-bekerja-10342
http://sibernas.id/alumni-pelatihan-mtu-tahap-ii-di-kabupaten-muna-dan-kota-baubau-berakhir-diharapkan-mampu-berusaha-dan-bekerja-10342
http://sibernas.id/alumni-pelatihan-mtu-tahap-ii-di-kabupaten-muna-dan-kota-baubau-berakhir-diharapkan-mampu-berusaha-dan-bekerja-10342
http://sibernas.id/alumni-pelatihan-mtu-tahap-ii-di-kabupaten-muna-dan-kota-baubau-berakhir-diharapkan-mampu-berusaha-dan-bekerja-10342
http://sibernas.id/alumni-pelatihan-mtu-tahap-ii-di-kabupaten-muna-dan-kota-baubau-berakhir-diharapkan-mampu-berusaha-dan-bekerja-10342
http://sibernas.id/alumni-pelatihan-mtu-tahap-ii-di-kabupaten-muna-dan-kota-baubau-berakhir-diharapkan-mampu-berusaha-dan-bekerja-10342
http://newsexplorer.net/nasdem-desak-kemenlu-lakukan-upaya-pembebasan-60-wni-di-kamboja-s2774360.html
http://newsexplorer.net/nasdem-desak-kemenlu-lakukan-upaya-pembebasan-60-wni-di-kamboja-s2774360.html
http://newsexplorer.net/nasdem-desak-kemenlu-lakukan-upaya-pembebasan-60-wni-di-kamboja-s2774360.html
http://newsexplorer.net/nasdem-desak-kemenlu-lakukan-upaya-pembebasan-60-wni-di-kamboja-s2774360.html
http://newsexplorer.net/nasdem-desak-kemenlu-lakukan-upaya-pembebasan-60-wni-di-kamboja-s2774360.html
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mudah jika Perdana Menteri Kamboja Samdech 

Hunsen turun tangan dalam kasus ini. 

253. 30 July 

2022 

Pt Sami Jepara 

Produksi Apa 

Neutral Noso Project Perusahaan-Perusahaan di Jepara Minta Segera 

Dapat Jatah Vaksin untuk Karyawan | MURIANEWS 

Source: moje-ubuntu-pl.blogspot.com. Daftar Online 

Pt Sami Jepara / Umr Pt Pwi Jepara : Pt Parkland 

Mayong Jepara Butuh Ribuan. Source: 

www.murianews.com. Perusahaan-Perusahaan di 

Jepara Minta Segera Dapat Jatah Vaksin untuk 

Karyawan | MURIANEWS. - Pt sami memiliki tiga 

pabrik, yaitu pertama didaerah tugu semarang, 

bergas kabupaten yaitu. Autocomp tambah pabrik 

kabel otomotif. 

254. 30 July 

2022 

VIRAL : Angkat 

Keris, Wapres 

Ma'ruf Amin Buka 

Ajang ASEAN Para 

Games 2022 di 

Surakarta 

Neutral Tugunews.co

m 

- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin membuka ajang 

ASEAN Para Games XI 2022 yang digelar di Stadion 

Manahan, Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu 

(30/7/2022). Lalu Gubernur Jawa Tengah Ganjar 

Pranowo, dan Wali Kota Surakarta sekaligus Ketua 

Indonesia ASEAN Para Games Organizing Committee 

(INASPOC) Gibran Rakabuming Raka. Pembukaan 

ASEAN Para Games XI 2022 secara resmi ditandai 

dengan pengangkatan keris oleh Ma'ruf. "Setelah 

sempat tertunda karena pandemi Covid-19, malam 

ini, saya sangat gembira karena dapat hadir di 

Stadion Manahan, Surakarta untuk membuka acara 

yang istimewa ini," ujar Ma'ruf dalam sambutannya 

di Stadion Manahan, Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu 

(30/7/2022). 

255. 30 July 

2022 

Angkat Keris, 

Wapres Ma'ruf 

Amin Buka Ajang 

ASEAN Para 

Games 2022 di 

Surakarta 

Neutral Tribun News Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin membuka ajang 

ASEAN Para Games XI 2022 yang digelar di Stadion 

Manahan, Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu 

(30/7/2022). Lalu Gubernur Jawa Tengah Ganjar 

Pranowo, dan Wali Kota Surakarta sekaligus Ketua 

Indonesia ASEAN Para Games Organizing Committee 

(INASPOC) Gibran Rakabuming Raka. Pembukaan 

ASEAN Para Games XI 2022 secara resmi ditandai 

dengan pengangkatan keris oleh Ma'ruf. "Setelah 

sempat tertunda karena pandemi Covid-19, malam 

ini, saya sangat gembira karena dapat hadir di 

Stadion Manahan, Surakarta untuk membuka acara 

yang istimewa ini," ujar Ma'ruf dalam sambutannya 

di Stadion Manahan, Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu 

(30/7/2022). 

http://nosoproject.com/pt-sami-jepara-produksi-apa.html
http://nosoproject.com/pt-sami-jepara-produksi-apa.html
http://www.tugunews.com/59839/Angkat-Keris-Wapres-Ma-ruf-Amin-Buka-Ajang-ASEAN-Para-Games-2022-di-Surakarta
http://www.tugunews.com/59839/Angkat-Keris-Wapres-Ma-ruf-Amin-Buka-Ajang-ASEAN-Para-Games-2022-di-Surakarta
http://www.tugunews.com/59839/Angkat-Keris-Wapres-Ma-ruf-Amin-Buka-Ajang-ASEAN-Para-Games-2022-di-Surakarta
http://www.tugunews.com/59839/Angkat-Keris-Wapres-Ma-ruf-Amin-Buka-Ajang-ASEAN-Para-Games-2022-di-Surakarta
http://www.tugunews.com/59839/Angkat-Keris-Wapres-Ma-ruf-Amin-Buka-Ajang-ASEAN-Para-Games-2022-di-Surakarta
http://www.tugunews.com/59839/Angkat-Keris-Wapres-Ma-ruf-Amin-Buka-Ajang-ASEAN-Para-Games-2022-di-Surakarta
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/30/angkat-keris-wapres-maruf-amin-buka-ajang-asean-para-games-2022-di-surakarta
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/30/angkat-keris-wapres-maruf-amin-buka-ajang-asean-para-games-2022-di-surakarta
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/30/angkat-keris-wapres-maruf-amin-buka-ajang-asean-para-games-2022-di-surakarta
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/30/angkat-keris-wapres-maruf-amin-buka-ajang-asean-para-games-2022-di-surakarta
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/30/angkat-keris-wapres-maruf-amin-buka-ajang-asean-para-games-2022-di-surakarta
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/30/angkat-keris-wapres-maruf-amin-buka-ajang-asean-para-games-2022-di-surakarta
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256. 30 July 

2022 

VP Ma'ruf Amin 

opens 2022 

ASEAN Para 

Games 

Neutral Antara Kalsel Vice President Ma'ruf Amin officially opened the 

2022 XI ASEAN Para Games Manahan Stadium, Solo, 

Central Java, Saturday. After his opening speech, VP 

Ma'ruf then opened a kris (dagger) and raised it 

above his head to mark the opening of the multi-

event sporting event. Minister of Youth and Sports, 

Zainudin Amali; president of the ASEAN Para Sports 

Federation (APSF), Osoth Bhalivai; as well as the 

Mayor of Surakarta and chair of the Indonesian 

ASEAN Para Games Organizing Committee 

(INASPOC), Gibran Rakabuming Raka, joined the Vice 

President at the venue. "Welcome to Indonesia, 

especially the City of Surakarta, to the proud athletes 

who represent eleven countries from the Southeast 

Asian region," said the Vice President. 

257. 30 July 

2022 

NasDem Desak 

Pemerintah 

Lakukan Segala 

Upaya 

Pembebasan 60 

WNI Disekap di 

Kamboja 

Negative Suara.com Ketua DPP Partai NasDem Bidang Hubungan 

Internasional, Martin Manurung mendorong 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar 

Negeri dan Polri untuk melakukan segala upaya 

pembebasan 60 WNI yang disekap di Phum 1, Preah 

Sihanouk, Kamboja. Seperti diketahui, 60 WNI yang 

disekap oleh perusahaan investasi palsu di 

Sihanoukville, Kamboja. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI 

ini menuturkan jika proses pembebasan terhadap 60 

WNI ini akan lebih mudah jika Perdana Menteri 

Kamboja Samdech Hunsen turun tangan dalam kasus 

ini. Oleh karena itu, Martin mendorong PM Kamboja 

untuk melepaskan koban penipuan perusahaan 

Kamboja yang merekrut 60 WNI di Kamboja dan 

mengembalikan 60 WNI tersebut dengan selamat ke 

Tanah Air segera. 

258. 30 July 

2022 

Kegiatan 

Pembangunan 

SDN 15 Tanjung 

Raya Abaikan UU 

Tentang K3 - 

Rumah Berita 

Negative Rumahberita.

co.id 

Tapi lain halnya dengan kegiatan pembangunan di 

sekolah SDN 15 Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, 

yang mengabaikan Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

(K3) dengan alasan para pekerjanya (tukang) yang 

enggan memakainya. "Tukangnya yang gak mau 

pakai nya pak, katanya karena panas," kata Tukijo 

selaku Kepala Sekolah SDN 15 Tanjung Raya. Saat 

ditanya terkait kelengkapan K3, Kepala Sekolah SDN 

15 Tanjung Raya Tukijo mengelak, dengan alasan 

bahwa perlengkapan K3 sudah dibeli tapi para 

pekerjanya yang tidak mau memakainya. Selain 

mengabaikan Undang-Undang dan Peraturan 

Pemerintah, Kepala Sekolah SDN 15 Tanjung Raya 

http://kalsel.antaranews.com/berita/337237/vp-maruf-amin-opens-2022-asean-para-games
http://kalsel.antaranews.com/berita/337237/vp-maruf-amin-opens-2022-asean-para-games
http://kalsel.antaranews.com/berita/337237/vp-maruf-amin-opens-2022-asean-para-games
http://kalsel.antaranews.com/berita/337237/vp-maruf-amin-opens-2022-asean-para-games
http://www.suara.com/news/2022/07/30/212640/nasdem-desak-pemerintah-lakukan-segala-upaya-pembebasan-60-wni-disekap-di-kamboja
http://www.suara.com/news/2022/07/30/212640/nasdem-desak-pemerintah-lakukan-segala-upaya-pembebasan-60-wni-disekap-di-kamboja
http://www.suara.com/news/2022/07/30/212640/nasdem-desak-pemerintah-lakukan-segala-upaya-pembebasan-60-wni-disekap-di-kamboja
http://www.suara.com/news/2022/07/30/212640/nasdem-desak-pemerintah-lakukan-segala-upaya-pembebasan-60-wni-disekap-di-kamboja
http://www.suara.com/news/2022/07/30/212640/nasdem-desak-pemerintah-lakukan-segala-upaya-pembebasan-60-wni-disekap-di-kamboja
http://www.suara.com/news/2022/07/30/212640/nasdem-desak-pemerintah-lakukan-segala-upaya-pembebasan-60-wni-disekap-di-kamboja
http://www.suara.com/news/2022/07/30/212640/nasdem-desak-pemerintah-lakukan-segala-upaya-pembebasan-60-wni-disekap-di-kamboja
http://rumahberita.co.id/kegiatan-pembangunan-sdn-15-tanjung-raya-abaikan-uu-tentang-k3
http://rumahberita.co.id/kegiatan-pembangunan-sdn-15-tanjung-raya-abaikan-uu-tentang-k3
http://rumahberita.co.id/kegiatan-pembangunan-sdn-15-tanjung-raya-abaikan-uu-tentang-k3
http://rumahberita.co.id/kegiatan-pembangunan-sdn-15-tanjung-raya-abaikan-uu-tentang-k3
http://rumahberita.co.id/kegiatan-pembangunan-sdn-15-tanjung-raya-abaikan-uu-tentang-k3
http://rumahberita.co.id/kegiatan-pembangunan-sdn-15-tanjung-raya-abaikan-uu-tentang-k3
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juga tidak memahami norma dalam K3, yaitu; Aturan 

berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. 

259. 30 July 

2022 

Investasi 

Bergeliat, 

Wamenaker 

Dorong Serapan 

Tenaga Kerja 

Lokal 

Positive Jawa Pos Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor 

bersyukur investasi di sejumlah daerah kembali 

menunjukkan tren positif. Dia berharap kembali 

bergairahnya iklim investasi itu, diikuti dengan 

penyerapan tenaga kerja serta pelatihan untuk para 

pencari kerja. Pesan tersebut disampaikan Afriansyah 

saat menghadiri kerjasama antara Pemkab Morowali 

Utara dan PT Gunbuster Nickel Indonesia (GNI) di 

Jakarta pada Jumat (29/7). Dia berharap di tengah 

pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 saat ini, 

ada investasi di daerah bisa dimaksimalkan untuk 

penyerapan tenaga kerja. 

260. 30 July 

2022 

Investasi 

Bergeliat, 

Wamenaker 

Dorong Serapan 

Tenaga Kerja 

Lokal 

Positive En.badaksatu

.com 

Jangan lupa join channel telegram kami Klik disini => 

<= untuk mendapatkan informasi terbaru. 

EN.BADAKSATU.COM- Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Afriansyah Noor bersyukur investasi 

di sejumlah daerah kembali menunjukkan tren 

positif. Dia berharap kembali bergairahnya iklim 

investasi itu, diikuti dengan penyerapan tenaga kerja 

serta pelatihan untuk para pencari kerja. Pesan 

tersebut disampaikan Afriansyah saat menghadiri 

kerjasama antara Pemkab Morowali Utara dan PT 

Gunbuster Nickel Indonesia (GNI) di Jakarta pada 

Jumat (29/7). 

261. 30 July 

2022 

VIRAL : NasDem 

Desak Kemenlu 

Lakukan Upaya 

Pembebasan 

Terhadap 60 WNI 

di Kamboja 

Negative Tugunews.co

m 

- Ketua Bidang Hubungan International DPP Partai 

NasDem Martin Manurung mendorong pemerintah 

Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri 

(Kemenlu) dan Kepolisiaan RI untuk sesegara 

mungkin melakukan segala upaya pembebasan 

terhadap 60 WNI yang ditahan di Phum 1, Preah 

Sihanouk, Kamboja. "Saya juga meminta Perdana 

Menteri Kamboja Samdech Hunsen untuk 

melepaskan koban penipuan perusahaan Kamboja 

yang merekrut 60 WNI di Kamboja dan 

mengembalikan 60 WNI tersebut dengan selamat ke 

Tanah Air," kata Martin Manurung dalam keterangan 

yang diterima, Sabtu (30/7/2022). Peryataan Martin 

itu guna menyikapi kondisi dan situasi di Kamboja, 

yang masih melakukan penahanan terhadap 60 WNI 

sampai hari ini. Dimana, 60 WNI yang dilaporkan 

disekap di Kamboja merupakan korban lowongan 

http://www.jawapos.com/ekonomi/30/07/2022/investasi-bergeliat-wamenaker-dorong-serapan-tenaga-kerja-lokal
http://www.jawapos.com/ekonomi/30/07/2022/investasi-bergeliat-wamenaker-dorong-serapan-tenaga-kerja-lokal
http://www.jawapos.com/ekonomi/30/07/2022/investasi-bergeliat-wamenaker-dorong-serapan-tenaga-kerja-lokal
http://www.jawapos.com/ekonomi/30/07/2022/investasi-bergeliat-wamenaker-dorong-serapan-tenaga-kerja-lokal
http://www.jawapos.com/ekonomi/30/07/2022/investasi-bergeliat-wamenaker-dorong-serapan-tenaga-kerja-lokal
http://www.jawapos.com/ekonomi/30/07/2022/investasi-bergeliat-wamenaker-dorong-serapan-tenaga-kerja-lokal
http://en.badaksatu.com/finance/114919/investasi-bergeliat-wamenaker-dorong-serapan-tenaga-kerja-lokal.html
http://en.badaksatu.com/finance/114919/investasi-bergeliat-wamenaker-dorong-serapan-tenaga-kerja-lokal.html
http://en.badaksatu.com/finance/114919/investasi-bergeliat-wamenaker-dorong-serapan-tenaga-kerja-lokal.html
http://en.badaksatu.com/finance/114919/investasi-bergeliat-wamenaker-dorong-serapan-tenaga-kerja-lokal.html
http://en.badaksatu.com/finance/114919/investasi-bergeliat-wamenaker-dorong-serapan-tenaga-kerja-lokal.html
http://en.badaksatu.com/finance/114919/investasi-bergeliat-wamenaker-dorong-serapan-tenaga-kerja-lokal.html
http://www.tugunews.com/59850/NasDem-Desak-Kemenlu-Lakukan-Upaya-Pembebasan-Terhadap-60-WNI-di-Kamboja
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kerja bodong dan bekerja di perusahaan penipuan 

online. 

262. 30 July 

2022 

NasDem Desak 

Kemenlu Lakukan 

Upaya 

Pembebasan 

Terhadap 60 WNI 

di Kamboja 

Negative Tribun News Ketua Bidang Hubungan International DPP Partai 

NasDem Martin Manurung mendorong pemerintah 

Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri 

(Kemenlu) dan Kepolisiaan RI untuk sesegara 

mungkin melakukan segala upaya pembebasan 

terhadap 60 WNI yang ditahan di Phum 1, Preah 

Sihanouk, Kamboja. "Saya juga meminta Perdana 

Menteri Kamboja Samdech Hunsen untuk 

melepaskan koban penipuan perusahaan Kamboja 

yang merekrut 60 WNI di Kamboja dan 

mengembalikan 60 WNI tersebut dengan selamat ke 

Tanah Air," kata Martin Manurung dalam keterangan 

yang diterima, Sabtu (30/7/2022). Peryataan Martin 

itu guna menyikapi kondisi dan situasi di Kamboja, 

yang masih melakukan penahanan terhadap 60 WNI 

sampai hari ini. Dimana, 60 WNI yang dilaporkan 

disekap di Kamboja merupakan korban lowongan 

kerja bodong dan bekerja di perusahaan penipuan 

online. 

263. 30 July 

2022 

Kunjungi 

Surakarta, Wakil 

Presiden Buka 

ASEAN Para 

Games XI 2022 

Neutral Wargata Hari ini, Sabtu 30 Juli 2022, Wakil Presiden (Wapres) 

K.H. Ma'ruf Amin didampingi Ibu Wury Ma'ruf Amin 

beserta rombongan terbatas akan melakukan 

kunjungan kerja ke Surakarta, Jawa Tengah (Jawa 

Tengah), untuk meresmikan Pembukaan ASEAN Para 

Games XI 2022. Di lokasi tersebut, Wapres akan 

disambut Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin 

Amali, Presiden ASEAN Para Sports Federation (APSF) 

Osoth Bhalivai, dan Wali Kota Surakarta sekaligus 

Ketua Indonesia ASEAN Para Games Organizing 

Committee (INASPOC) Gibran Rakabuming Raka. 

Sebagai informasi, ASEAN Para Games XI 2022 

merupakan pertandingan olahraga disabilitas 

terbesar di Asia Tenggara, yang diselenggarakan di 

Surakarta mulai 30 Juli hingga 6 Agustus 2022. 

Selanjutnya, dengan berkendara mobil, Wapres 

beserta rombongan direncanakan langsung menuju 

lokasi acara yaitu di Stadion Manahan, Jalan Adi 

Sucipto No. 1 Surakarta. 

264. 30 July 

2022 

NasDem Desak 

Kemenlu Dan 

Polri Upayakan 

Pembebasan 

Negative Rmco.id Partai NasDem mendorong Pemerintah Indonesia 

melalui Kementerian Luar Negeri dan Polri untuk 

melakukan segala upaya pembebasan 60 WNI yang 

disekap, di Phum 1, Preah Sihanouk, Kamboja. "Kami 

http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/30/nasdem-desak-kemenlu-lakukan-upaya-pembebasan-terhadap-60-wni-di-kamboja
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/30/nasdem-desak-kemenlu-lakukan-upaya-pembebasan-terhadap-60-wni-di-kamboja
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/30/nasdem-desak-kemenlu-lakukan-upaya-pembebasan-terhadap-60-wni-di-kamboja
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/30/nasdem-desak-kemenlu-lakukan-upaya-pembebasan-terhadap-60-wni-di-kamboja
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/30/nasdem-desak-kemenlu-lakukan-upaya-pembebasan-terhadap-60-wni-di-kamboja
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/30/nasdem-desak-kemenlu-lakukan-upaya-pembebasan-terhadap-60-wni-di-kamboja
http://www.wargata.com/2022/07/kunjungi-surakarta-wakil-presiden-buka.html
http://www.wargata.com/2022/07/kunjungi-surakarta-wakil-presiden-buka.html
http://www.wargata.com/2022/07/kunjungi-surakarta-wakil-presiden-buka.html
http://www.wargata.com/2022/07/kunjungi-surakarta-wakil-presiden-buka.html
http://www.wargata.com/2022/07/kunjungi-surakarta-wakil-presiden-buka.html
http://rm.id/baca-berita/internasional/134559/nasdem-desak-kemenlu-dan-polri-upayakan-pembebasan-seluruh-tki-disekap-di-kamboja
http://rm.id/baca-berita/internasional/134559/nasdem-desak-kemenlu-dan-polri-upayakan-pembebasan-seluruh-tki-disekap-di-kamboja
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Seluruh TKI 

Disekap Di 

Kamboja 

minta Kemenlu untuk segera memulangkan dan 

mengembalikan 60 WNI dengan selamat ke 

Indonesia," kata Ketua DPP Partai NasDem Bidang 

Hubungan Internasional Martin Manurung melalui 

keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (30/7). 

Seperti diketahui, 60 WNI yang disekap oleh 

perusahaan investasi palsu di Sihanoukville, Kamboja. 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini menuturkan jika 

proses pembebasan terhadap 60 WNI ini akan lebih 

mudah jika Perdana Menteri Kamboja Samdech 

Hunsen turun tangan dalam kasus ini. 

265. 30 July 

2022 

Gibran Tunggangi 

Kuda Coklat di 

Acara 

Pembukaan 

ASEAN Para 

Games 2022 Solo 

Neutral Goriau Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), KH 

Ma'ruf Amin membuka secara resmi ASEAN Para 

Games 2022 Solo di Stadion Manahan Solo, Jawa 

Tengah, Sabtu (30/7/2022). Dalam pembukaan 

ASEAN Para Games 2022 Solo ini, sangat kental 

dengan budaya, dalam hal ini kebudayaan Jawa 

Tengah, dimana performa wayang kulit tampil 

digandengkan dengan wayang orang Sriwedari dan 

RRI. "Terimakasih atas kepercayaannya, Solo kembali 

menjadi tuan rumah ASEAN Para Games 2022," 

tambahnya. Kemudian disambung dengan 

penampilan komedian Dodit Mulyanto, Gubernur 

Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Endah Laras dan Arda 

Krisna yang membawakan lagu Bengawan Solo 

ciptaan sang maestro, Gesang. 

266. 30 July 

2022 

NasDem Desak 

Kemenlu Dan 

Polri Upayakan 

Pembebasan 

Seluruh TKI 

Disekap Di 

Kamboja 

Negative Indonesiasoci

alite.com 

Partai NasDem mendorong Pemerintah Indonesia 

melalui Kementerian Luar Negeri dan Polri untuk 

melakukan segala upaya pembebasan 60 WNI yang 

disekap, di Phum 1, Preah Sihanouk, Kamboja. Partai 

NasDem mendorong Pemerintah Indonesia melalui 

Kementerian Luar Negeri dan Polri untuk melakukan 

segala upaya pembebasan 60 WNI yang disekap, di 

Phum 1, Preah Sihanouk, Kamboja. "Kami minta 

Kemenlu untuk segera memulangkan dan 

mengembalikan 60 WNI dengan selamat ke 

Indonesia," kata Ketua DPP Partai NasDem Bidang 

Hubungan Internasional Martin Manurung melalui 

keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (30/7). 

Seperti diketahui, 60 WNI yang disekap oleh 

perusahaan investasi palsu di Sihanoukville, Kamboja. 

267. 30 July 

2022 

Menunggangi 

Kuda Menuju 

Panggung, Gibran 

Neutral Redaksiharian

.com 

Menunggangi Kuda Menuju Panggung, Gibran Beri 

Sambutan di Pembukaan ASEAN Para Games 2022. 

TRIBUNNEWS.COM, SOLO- Wali Kota Solo yang juga 

http://rm.id/baca-berita/internasional/134559/nasdem-desak-kemenlu-dan-polri-upayakan-pembebasan-seluruh-tki-disekap-di-kamboja
http://rm.id/baca-berita/internasional/134559/nasdem-desak-kemenlu-dan-polri-upayakan-pembebasan-seluruh-tki-disekap-di-kamboja
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http://www.goriau.com/berita/baca/gibran-tunggangi-kuda-coklat-di-acara-pembukaan-asean-para-games-2022-solo.html
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http://www.indonesiasocialite.com/nasdem-desak-kemenlu-dan-polri-upayakan-pembebasan-seluruh-tki-disekap-di-kamboja
http://www.indonesiasocialite.com/nasdem-desak-kemenlu-dan-polri-upayakan-pembebasan-seluruh-tki-disekap-di-kamboja
http://www.indonesiasocialite.com/nasdem-desak-kemenlu-dan-polri-upayakan-pembebasan-seluruh-tki-disekap-di-kamboja
http://www.indonesiasocialite.com/nasdem-desak-kemenlu-dan-polri-upayakan-pembebasan-seluruh-tki-disekap-di-kamboja
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111 

 

Rakabuming Beri 

Sambutan di 

Pembukaan 

ASEAN Para 

Games 2022 - 

RedaksiHarian.co

m 

menjabat sebagai ketua pelaksana ASEAN Para 

Games XI 2022, Gibran Rakabuming Raka turut 

memberikan kata sambutan pada acara opening 

ceremony ASEAN Para Games 2022 di Stadion 

Manahan, Solo, Sabtu (30/7/2022). Terima kasih atas 

kepercayaannya kepada Solo untuk menjadi tuan 

rumah ASEAN Para Games XI 2022," kata Gibran, 

Sabtu (30/7/2022). Bahkan dirinya mengaku bangga 

lantaran warga Solo menyambutnya dengan bangga 

APG 2022 ini. 

268. 30 July 

2022 

Kepala BPVP 

Kendari Harap 

Alumni Pelatihan 

MTU di Muna 

dan Baubau 

Mampu Berusaha 

dan Bekerja 

Positive Pena Sultra Giat tersebut ditutup Kepala Dinas Transmigrasi dan 

Tenaga Kerja (Transnaker) Kabupaten Muna yang 

diwakili Sekertaris Dinas Transnaker Kabupaten 

Muna Drs La Ode Muhammad Nasir Polondu M.Pd, 

didampingi Kepala BPVP Kendari Dr La Ode Haji 

Polondu, S.Pd, M.Pd, Ketua Dharma Wanita 

Persatuan BPVP Kendari Ny. Mufridayani Polondu, 

Camat Wakorumba Selatan La Medi, S.Sos, Kepala 

Bidang Ketenagakerjaan Dinas Transnaker Kabupaten 

Muna, Kapolsek Pure, dan beberapa Kepala Desa dan 

Lurah se Kecamatan Wakorumba Selatan. Kepala 

BPVP Kendari Dr La Ode Haji Polondu dalam 

sambutannya menyebutkan, giat MTU Tahap II yang 

diselenggarakan BPVP Kendari ditempatkan di Kota 

Baubau dan Kabupaten Muna dengan lima program 

pelatihan. Sekertaris Dinas Transnaker Kabupaten 

Muna Drs La Ode Muhammad Nasir Polondu M.Pd 

dalam sambutannya menuturkan, pihaknya sangat 

berterimakasih dan mengapresiasi kegiatan yang 

diselenggarakan BPVP Kendari, sebab memberikan 

dampak positif bagi angkatan kerja dan mampu 

menekan angka pengangguran. Sementara itu, Camat 

Wakorumba Selatan La Medi, S. Sos dikonfirmasi 

akan hal ini mengucapkan terimakasih kepada Kepala 

BPVP Kendari Dr La Ode Haji Polondu beserta 

jajarannya atas terselenggaranya pelatihan di 

wilayahnya. 

269. 30 July 

2022 

Menunggangi 

Kuda Menuju 

Panggung, Gibran 

Rakabuming Beri 

Sambutan di 

Pembukaan 

Neutral Tribun News Wali Kota Solo yang juga menjabat sebagai ketua 

pelaksana ASEAN Para Games XI 2022, Gibran 

Rakabuming Raka turut memberikan kata sambutan 

pada acara opening ceremony ASEAN Para Games 

2022 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (30/7/2022). 

Terima kasih atas kepercayaannya kepada Solo untuk 

menjadi tuan rumah ASEAN Para Games XI 2022," 

http://redaksiharian.com/bisnis/menunggangi-kuda-menuju-panggung-gibran-rakabuming-beri-sambutan-di-pembukaan-asean-para-games-2022
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http://redaksiharian.com/bisnis/menunggangi-kuda-menuju-panggung-gibran-rakabuming-beri-sambutan-di-pembukaan-asean-para-games-2022
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http://www.tribunnews.com/sport/2022/07/30/menunggangi-kuda-menuju-panggung-gibran-rakabuming-beri-sambutan-di-pembukaan-asean-para-games-2022


 

112 

 

ASEAN Para 

Games 2022 

kata Gibran, Sabtu (30/7/2022). Suasana pembukaan 

ASEAN Para Games XI 2022 di Stadion Manahan, 

Solo, Sabtu (30/7/2022). Kemeriahan dan keriangan 

pembukaan ASEAN Para Games 2022 juga diisi oleh 

penampilan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, 

standup comedian, Dodit Mulyanto, dan penyanyi 

Endah Laras. 

270. 30 July 

2022 

NasDem Minta 

Pemerintsembeb

asan 60 WNI di 

Kamboja 

Neutral Pewartasatu.

com 

Seperti diketahui, 60 WNI yang disekap oleh 

perusahaan investasi palsu di Sihanoukville, Kamboja. 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini menuturkan jika 

proses pembebasan terhadap 60 WNI ini akan lebih 

mudah jika Perdana Menteri Kamboja Samdech 

Hunsen turun tangan dalam kasus ini. Oleh karena 

itu, Martin mendorong PM Kamboja untuk 

melepaskan koban penipuan perusahaan Kamboja 

yang merekrut 60 WNI di Kamboja dan 

mengembalikan 60 WNI tersebut dengan selamat ke 

Tanah Air segera. "Saya juga mengajak seluruh 

masyarakat Indonesia mendoakan agar korban 

penahanan 60 WNI di Kamboja segera kembali 

dengan selamat kepada keluarga tercinta di Tanah 

Air," ajaknya. 

271. 30 July 

2022 

Anggota DPR 

Minta 53 WNI 

Korban Penipuan 

Segera 

Dipulangkan 

Neutral Borneonews Anggota DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta 53 

Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga ditahan 

oleh oknum penipuan perusahaan investasi palsu di 

Sihanoukville, Kamboja, segera dipulangkan ke tanah 

air. Anggota DPR RI Dapil luar negeri, Jakarta Selatan 

dan Jakarta Pusat itu mengingatkan agar siapa saja 

tidak terjebak dan tergiur dengan tawaran pekerjaan 

di luar negeri dengan jalur non-prosedural. Kurniasih 

mengatakan WNI yang berharap jadi pekerja migran 

Indonesia (PMI) itu harus segera dipulangkan sebab 

ada dugaan mafia rekrutmen PMI non-prosedural 

untuk bekerja di perusahaan investasi maupun 

teknologi informasi di Kamboja. Untuk penanganan 

dalam negeri, Kurniasih menyebutkan aparat 

kepolisian RI bisa mengusut jaringan perekrut WNI 

yang berada di wilayah hukum Indonesia. 

272. 30 July 

2022 

Investasi 

Bergeliat, 

Wamenaker 

Dorong Serapan 

Positive Andalan 

News 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor 

bersyukur investasi di sejumlah daerah kembali 

menunjukkan tren positif. Dia berharap kembali 

bergairahnya iklim investasi itu, diikuti dengan 

penyerapan tenaga kerja serta pelatihan untuk para 

pencari kerja. Pesan tersebut disampaikan Afriansyah 

http://www.tribunnews.com/sport/2022/07/30/menunggangi-kuda-menuju-panggung-gibran-rakabuming-beri-sambutan-di-pembukaan-asean-para-games-2022
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Tenaga Kerja 

Lokal 

saat menghadiri kerjasama antara Pemkab Morowali 

Utara dan PT Gunbuster Nickel Indonesia (GNI) di 

Jakarta pada Jumat (29/7). Dia berharap di tengah 

pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 saat ini, 

ada investasi di daerah bisa dimaksimalkan untuk 

penyerapan tenaga kerja. 

273. 30 July 

2022 

Al Haris Apresiasi 

Mahasiswa Peduli 

Air 

Positive Kabarnegeri.c

o 

- Gubernur Jambi, Al Haris mengapresiasi langkah 

langkah mahasiswa nusantara yang peduli terhadap 

air dan sungai sebagai kebutuhan seluruh makhluk 

hidup. Hal tersebut disampaikan Al Haris pada acara 

Hari Air Dunia ke 30 dan Hari Sungai Nasional ke 11 

Tahun 2022, yang berlangsung di GOR Kota Baru, 

Jambi, Rabu (27/07) malam. Air merupakan 

komponen yang sangat dibutuhkan oleh setiap 

makhluk hidup dimanapun habitatnya, hal ini 

menunjukkan begitu pentingnya air bagi kehidupan," 

ujar Al Haris. Al Haris menuturkankan, Provinsi Jambi 

dengan kondisi geografis terdiri dari dataran tinggi, 

sedang, dan rendah, yang dilalui oleh aliran sungai 

Batanghari dengan memiliki panjang lebih kurang 

870 kilometer. 

274. 30 July 

2022 

Investasi 

Bergeliat, 

Wamenaker 

Dorong Serapan 

Tenaga Kerja 

Lokal 

Positive Xnews.id Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor 

bersyukur investasi di sejumlah daerah kembali 

menunjukkan tren positif. Dia berharap kembali 

bergairahnya iklim investasi itu, diikuti dengan 

penyerapan tenaga kerja serta pelatihan untuk para 

pencari kerja. Pesan tersebut disampaikan Afriansyah 

saat menghadiri kerjasama antara Pemkab Morowali 

Utara dan PT Gunbuster Nickel Indonesia (GNI) di 

Jakarta pada Jumat (29/7). Dia berharap di tengah 

pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 saat ini, 

ada investasi di daerah bisa dimaksimalkan untuk 

penyerapan tenaga kerja. 

275. 30 July 

2022 

Pembukaan 

ASEAN Para 

Games, Wapres 

Ma'ruf Amin 

Bangga Indonesia 

Jadi Tuan Rumah 

Positive Tribun News 

Batam 

Pengangkatan keris oleh Wakil Presiden RI KH Ma'ruf 

Amin menjadi tanda dibukanya ASEAN Para Games 

ini. Lalu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan 

Wali Kota Surakarta sekaligus Ketua Indonesia ASEAN 

Para Games Organizing Committee (INASPOC) Gibran 

Rakabuming Raka. Indonesia menjadi tuan rumah 

pagelaran ASEAN Para Games ke-XI yang akan 

dilaksanakan pada tanggal 30 Juli hingga 6 Agustus 

2022 mendatang. Namun, negara tersebut mundur 
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sebagai tuan rumah dan Indonesia akhirnya terpilih 

menjadi tuan rumah ASEAN Para Games 2022. 

276. 30 July 

2022 

Ma'ruf Amin 

Wapres Akan 

Buka ASEAN Para 

Games 2022 di 

Solo 

Neutral Suara 

Surabaya 

Ma'ruf Amin Wakil Presiden didampingi Ibu Wury 

Ma'ruf Amin beserta rombongan terbatas akan 

melakukan kunjungan kerja ke Kota Solo, Jawa 

Tengah (Jawa Tengah), untuk meresmikan 

pembukaan ASEAN Para Games XI 2022. Ma'ruf Amin 

Wapres dan rombongan berangkat menuju Solo 

menggunakan pesawat Boeing 736-400 TNI AU dari 

Gedung VIP Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta 

pada sekira pukul 16.30 WIB. Di lokasi tersebut, telah 

hadir juga Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin 

Amali, Presiden ASEAN Para Sports Federation (APSF) 

Osoth Bhalivai, dan Wali Kota Surakarta sekaligus 

Ketua Indonesia ASEAN Para Games Organizing 

Committee (INASPOC) Gibran Rakabuming Raka. 

Wapres Ma'ruf akan menyaksikan seluruh rangkaian 

prosesi acara Pembukaan ASEAN Para Games XI 2022 

yang diikuti oleh 11 negara di kawasan Asia Tenggara 

tersebut. 

277. 30 July 

2022 

Buka ASEAN Para 

Games XI, 

Wapres: Sumber 

Inspirasi 

Kesetaraan - 

Positive 24hour.id Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma'ruf Amin 

menyampaikan bahwa ASEAN Para Games 

merupakan ajang yang positif bagi para difabel untuk 

meningkatkan semangat dan produktivitas demi 

mencapai tujuan meskipun banyak rintangan 

dihadapi. Hal tersebut disampaikan Wapres saat 

secara resmi membuka ASEAN Para Games XI Tahun 

2022, di Stadion Manahan, Surakarta, Jawa Tengah 

(Jawa Tengah), Sabtu (30/07/2022) malam. Menutup 

sambutannya, Wapres berharap agar 

penyelenggaraan ASEAN Para Games XI 2022 dapat 

menjadi jembatan komunikasi dalam mempererat 

hubungan antarnegara, khususnya di kawasan Asia 

Tenggara. Para games adalah ajang istimewa karena 

menjadi sumber inspirasi bagi kita semua akan 

makna tentang kesetaraan," ujar Wapres. 

278. 30 July 

2022 

Modernland Raih 

3 Penghargaan di 

HCRE Award 2022 

- JogoBoyo 

#JagaNKRI 

Positive Jogoboyo.co

m 

PT Modernland Realty Tbk berhasil membawa pulang 

tiga penghargaan sekaligus dalam Human Capital on 

Resilience Excellence Award (HCREA) 2022 yang 

digelar di Bandung, Jawa Barat, Jumat (29/7). 

Penghargaan HCREA 2022 diserahkan Elviandi Rusdi, 

selaku Biro Perencanaan Kementerian 

Ketenagakerjaan RI sekaligus bertindak sebagai Ketua 

Dewan juri HCREA 2022 dan diterima oleh Vice 
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President Director Modernland Dharma Mitra 

Sigamani. Dalam kesempatan itu Dharma Mitra 

mengatakan penghargaan HCREA 2022 sangat 

membanggakan bagi PT Modernland Realty Tbk yang 

selalu berupaya memberikan yang terbaik bagi 

industri properti Indonesia. Modernland sebagai 

institusi dinobatkan sebagai The Best Recruitment 

dan The Best Organization Structure. 

279. 30 July 

2022 

Paragames 

Menjadikan 

ASEAN Komunitas 

Inklusif 

Neutral Infopublik.id Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, 

berharap ajang ASEAN Paragames XI Solo 2022 

semakin memperkuat jati diri ASEAN sebagai 

komunitas yang inklusif. Hal itu disampaikan 

Menaker usai turut hadir mendampingi Wakil 

Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Ma'ruf Amin 

membuka ASEAN Paragames Solo 2022 di Stadion 

Manahan Solo, Surakarta, Sabtu (30/7/2022) malam. 

Menaker Ida Fauziyah, mengatakan bahwa 

pelaksanaan kompetisi olahraga itu menunjukkan 

bahwa negara-negara ASEAN memiliki komitmen 

yang sama dalam menghadirkan kesetaraan. 

Sebelumnya Wapres Ma'ruf Amin dalam pidato 

pembukaan mengatakan, ASEAN Paragames adalah 

ajang istimewa karena menjadi sumber inspirasi 

tentang kesetaraan. 

280. 30 July 

2022 

Resmi Buka 

Asean Para 

Games Solo 2022, 

Wapres: Para 

Games Ajang 

Istimewa karena 

Sumber Inspirasi 

Tentang 

Kesetaraan 

Positive Jayakartanew

s.com 

Ma'ruf Amin secara resmi membuka gelaran Asean 

Para Games Solo 2022 di Stadion Manahan Solo, 

Jawa Tengah, Sabtu (30/7) malam. "Dengan 

mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Asean Para 

Games Solo 2022, saya nyatakan secara resmi 

dibuka," ujar Kiai Ma'ruf Amin. Sebelum dibuka oleh 

Wapres, Walikota Solo yang juga Ketua Pelaksana 

Indonesia National Paralympic Organization Comittee 

(INASPOC) Gibran Rakabuming Raka dengan 

menggunakan kuda berwarna coklat menuju tempat 

memberikan sambutan. "Terimakasih atas 

kepercayaannya, Solo kembali menjadi tuan rumah 

ASEAN Para Games 2022," tambahnya. 

281. 31 July 

2022 

Progres 

Pembangunan 

Infrastruktur dan 

SDM di IKN 

Positive Kaltim Kita Menurutnya percepatan pembangunan Sepaku 

semoi menunjukkan pembangunan basic 

infrastructure sudah dimulai dan Persemaian 

Mentawir sebagai bukti bahwa Pembangunan IKN 

sangat memperhatikan aspek lingkungan. Upaya 

pembangunan dan perhatian terkait SDM di IKN dan 

sekitarnya terus dilakukan. Mesti ada alokasi dana 
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khusus dari pemerintah untuk pembangunan SDM di 

IKN dan sekitarnya. Jika ada yang nanya bagaimana 

progres pembangunan di IKN Nusantara, maka 

menurut kepala otorita IKN Bambang Susantono 

pada wawancara yang dilakukan TVRI hari Jumat 29 

Juli 2022 bahwa Pembangunan di IKN sudah dimulai. 

282. 31 July 

2022 

Resmi Buka 

Asean Para 

Games Solo 2022, 

Wapres KH. 

Ma'ruf Amin: 

Para Games 

Ajang Istimewa 

Karena Sumber 

Inspirasi Tentang 

Kesetaraan | 

Berita Magelang 

Hari Ini 

Positive Mnews.id Ma'ruf Amin secara resmi membuka gelaran Asean 

Para Games Solo 2022 di Stadion Manahan Solo, 

Jawa Tengah, Sabtu (30/7) malam. "Dengan 

mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Asean Para 

Games Solo 2022, saya nyatakan secara resmi 

dibuka," ujar Kiai Ma'ruf Amin. Sebelum dibuka oleh 

Wapres, Walikota Solo yang juga Ketua Pelaksana 

Indonesia National Paralympic Organization Comittee 

(INASPOC) Gibran Rakabuming Raka dengan 

menggunakan kuda berwarna coklat menuju tempat 

memberikan sambutan. "Terimakasih atas 

kepercayaannya, Solo kembali menjadi tuan rumah 

ASEAN Para Games 2022," tambahnya. 

283. 31 July 

2022 

ASEAN Para 

Games Sumber 

Inspirasi Tentang 

Kesetaraan Kata 

Wapres Ma'ruf 

Amin 

Positive Goriau Ma'ruf Amin secara resmi membuka ASEAN Para 

Games 2022 Solo di Stadion Manahan Solo, Jawa 

Tengah, Sabtu (30/7/2022) malam. "Dengan 

mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Asean Para 

Games Solo 2022, saya nyatakan secara resmi 

dibuka," ujar Kiai Ma'ruf Amin. Saya berharap 

perhelatan olaharaga ini akan semakin mempererat 

hubungan persahabatan negara-negara ASEAN dan 

masyarakatnya," harapnya. "Terimakasih atas 

kepercayaannya, Solo kembali menjadi tuan rumah 

ASEAN Para Games 2022," tambahnya. 

284. 31 July 

2022 

Wapres KH. 

Ma'ruf Amin: 

ASEAN Para 

Games Ajang 

Istimewa 

Positive Gosumbar ASEAN Para Games 2022 Solo dibuka secara resmi 

oleh Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), 

KH Ma'ruf Amin di Stadion Manahan Solo, Jawa 

Tengah, Sabtu (30/7/2022) malam. "Dengan 

mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Asean Para 

Games Solo 2022, saya nyatakan secara resmi 

dibuka," ujar Kiai Ma'ruf Amin. Saya berharap 

perhelatan olaharaga ini akan semakin mempererat 

hubungan persahabatan negara-negara ASEAN dan 

masyarakatnya," harapnya. "Terimakasih atas 

kepercayaannya, Solo kembali menjadi tuan rumah 

ASEAN Para Games 2022," tambahnya. 
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285. 31 July 

2022 

Wapres KH. 

Ma'ruf Amin: 

ASEAN Para 

Games Sumber 

Inspirasi Tentang 

Kesetaraan 

Positive Gonews.co Ma'ruf Amin secara resmi membuka gelaran ASEAN 

Para Games 2022 Solo di Stadion Manahan Solo, 

Jawa Tengah, Sabtu (30/7/2022) malam. "Dengan 

mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Asean Para 

Games Solo 2022, saya nyatakan secara resmi 

dibuka," ujar Kiai Ma'ruf Amin. Saya berharap 

perhelatan olaharaga ini akan semakin mempererat 

hubungan persahabatan negara-negara ASEAN dan 

masyarakatnya," harapnya. "Terimakasih atas 

kepercayaannya, Solo kembali menjadi tuan rumah 

ASEAN Para Games 2022," tambahnya. 

286. 31 July 

2022 

KSP ingatkan 

penempatan 

kembali PMI di 

Malaysia perlu 

diawasi ketat 

Neutral Finroll.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) 

Fadjar Dwi Wisnuwardhani mengingatkan 

penempatan kembali Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

di Malaysia perlu diawasi ketat, agar tetap 

berlandaskan pada komitmen Nota Kesepahaman 

(MoU) antara dua negara yang telah diteken pada 1 

April dan 28 Juli 2022. Pemerintah Indonesia dan 

Malaysia telah menandatangani Pernyataan Bersama 

( Joint Statement ) terkait implementasi Nota 

Kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor 

Domestik di Malaysia. Penandatanganan dilakukan 

oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida 

Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia 

Dato' Sri M Saravanan Murugan pada Kamis (28/7) 

pascapertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1. 

Penandatanganan tersebut mewujudkan kembali 

kesepakatan antarkedua negara untuk membuka 

perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 

Agustus 2022. 

287. 31 July 

2022 

Cek Info Loker! 

BUMN PT Kimia 

Farma Apotek 

Buka Lowongan 

Kerja Terbaru, Ini 

Syarat dan Cara 

Daftarnya 

Neutral Semarangku.

com 

BUMN PT Kimia Farma Apotek buka loker atau 

lowongan kerja untuk formasi yang tersedia. Berikut 

persyaratan dan cara daftar loker atau lowongan 

kerja terbaru yang dibuka BUMN PT Kimia Farma 

Apotek. Melalui Instagram resminya, Kemnaker 

menginformasikan loker atau lowongan kerja di 

BUMN PT Kimia Farma Apotek. Berikut adalah 

persyaratan dan cara mendaftar loker atau lowongan 

kerja terbaru di BUMN PT Kimia Farma Apotek :. 

Apoteker Pendamping (Extended). 

288. 31 July 

2022 

Kemnaker Mulai 

Eksekusi 10 Jurus 

untuk Pastikan 

Negative Liputan 6 Kementerian Ketenagakerjaan mulai melaksanakan 

10 jurus dukungan untuk proyek strategis nasional 

Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). "Sejak 
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Warga Batang 

Terlibat dalam 

KITB 

kemarin dan beberapa hari ke depan kami mulai 

mengeksekusi 10 jurus dukungan untuk proyek 

strategis nasional KITB dan memastikan agar warga 

Batang tidak hanya jadi penonton di tengah 

industrialisasi raksasa tersebut," kata Staf Khusus 

Menteri Ketenagakerjaan, Caswiyono Rusydie 

Cakrawangsa, pada Sabtu (30/7/2022) di Batang, 

Jawa Tengah. Setelah rapat pembentukan SDC, pada 

malam harinya ia berbicara pada Forum Discussion 

Group (FGD) BLK Komunitas se-Batang dan 

sekitarnya, guna memastikan kesiapan lembaga 

pelatihan berbasis lembaga keagamaan itu untuk 

berpartisipasi dalam penyiapan SDM bagi KITB. 

Sepuluh jurus itu juga guna memastikan warga 

Batang terlibat dalam proyek industrialisasi raksasa 

tersebut. 

289. 31 July 

2022 

Nasdem Desak 

Kemenlu 

Upayakan 

Pembebasan 60 

WNI di Kamboja 

Negative Republik 

Merdeka 

Politik Pemerintah Indonesia melalui Kementerian 

Luar Negeri dan Polri diminta melakukan segala 

upaya untuk membebaskan 60 WNI yang disekap, di 

Phum 1, Preah Sihanouk, Kamboja. Seluruh 60 WNI 

ini disekap oleh perusahaan investasi palsu di 

Sihanoukville, Kamboja. "Kita minta Kemenlu untuk 

segera memulangkan dan mengembalikan 60 WNI 

dengan selamat ke Indonesia," kata Ketua DPP Partai 

Nasdem bidang Hubungan Internasional, Martin 

Manurung, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, 

Sabtu (30/7). Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini 

menuturkan, proses pembebasan terhadap 60 WNI 

ini akan lebih mudah jika Perdana Menteri Kamboja 

Samdech Hunsen turun tangan dalam kasus ini. 

290. 31 July 

2022 

Resmi Buka 

ASEAN Para 

Games 2022, 

Ma'ruf Amin: 

Selamat Berjuang 

Positive Kabar Joglo 

Semar 

Pembukaan ASEAN Para Games XI 2022 ini ditandai 

dengan pengangkatan keris oleh Ma'ruf Amin. 

Melansir dari tayangan langsung di YouTube Gibran 

Rakabuming, Ma'ruf Amin mengatakan ajang ASEAN 

Para Games ini rupanya sempat tertunda karena 

pandemi Covid-19. Berkesempatan untuk membuka 

acara, sebelummya Ma'ruf Amin memberikan 

sambutan pembukaan ASEAN Para Games 2022 yang 

berisi semangat dan pesan persatuan bagi negara-

negara Asia Tenggara yang akan bertanding. Saya 

juga berharap, ASEAN Para Games akan menjadikan 

Komunitas ASEAN semakin inklusif dan tangguh," 

lanjut Ma'ruf Amin saat menyampaikan pidato 
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pembukaan di Stadion Manahan Solo, Sabtu 

(30/7/2022). 

291. 31 July 

2022 

2 Tanda Bantuan 

Subsudi Upah 

(BSU) 2022 Bakal 

Cair, Cek di Sini! 

Neutral Ayoindonesia

.com 

Bahkan, hingga akhir Juli 2022 ini Bantuan Subsudi 

Upah (BSU) belum kunjung cair. Tanda pertama, 

kabar BSU 2022 batal cair ditepis dengan jawaban 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah beberapa 

waktu lalu pada kolom komentar salah satu 

unggahan Instagram. Lambatnya pencairan BSU 2022 

memang membuat banyak orang jengkel, khususnya 

para pekerja dan buruh yang merasa berhak 

menerima bantuan ini. Namun, tanda- tanda 

pencairan BSU 2022 sudah mulai bermunculan. 

292. 31 July 

2022 

ASEAN Para 

Games 2022 

Menjadi Ajang 

Pertandingan 

Istimewa 

Positive Kompas.id ASEAN Para Games XI yang dibuka di Stadion 

Manahan, Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu 

(30/7/2022) malam, menjadi ajang pertandingan 

yang istimewa. Wakil Presiden Ma'ruf Amin 

meresmikan dimulainya ASEAN Para Games XI tahun 

2022 dengan mencabut keris dari sarung (warangka) 

dan mengangkatnya. Hadir pula dalam pembukaan 

ASEAN Para Games 2022 antara lain Menteri 

Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan 

Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir 

Effendy, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick 

Thohir, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Arifin 

Tasrif, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dan 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. "Atlet-atlet 

para games membuktikan bahwa dorongan untuk 

meraih cita-cita dan mengukir prestasi haruslah lebih 

kuat daripada hambatan yang dihadapi," tutur 

Wapres dalam pembukaan ASEAN Para Games XI 

tahun 2022 di Stadion Manahan. 

293. 31 July 

2022 

Hadiri 

Pembukaan 

ASEAN Para 

Games, Menaker 

Berharap ASEAN 

Jadi Komunitas 

Inklusif 

Neutral Pewartasatu.

com 

Menaker Ida Fauziyah, usai menghadiri acara 

pembukaan ASEAN Para Games, mengatakan bahwa 

pelaksanaan kompetisi olahraga ini menunjukkan 

bahwa Negara-negara ASEAN memiliki komitmen 

yang sama dalam menghadirkan kesetaraan. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, turut hadir 

mendampingi Wakil Presiden RI, K.H. Ma'ruf Amin, 

membuka ASEAN Para Games ke-11 di Stadion 

Manahan Solo, Surakarta, Sabtu (30/7/2022). 

Gelaran olahraga ini diharapkan semakin 

memperkuat jati diri ASEAN sebagai komunitas yang 

inklusif. Wapres Ma'ruf Amin dalam pidatonya 
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mengatakan, ASEAN Para Games adalah ajang 

istimewa karena menjadi sumber inspirasi tentang 

kesetaraan. 

294. 31 July 

2022 

Dampingi Wapres 

Buka ASEAN Para 

Games, Menaker 

Ungkap 

Komitmen 

Hadirkan 

Kesetaraan 

Neutral Jawa Post 

National 

Network 

Sebelumnya, Wapres Ma'ruf Amin dalam 

sambutannya menyampaikan ASEAN Para Games 

merupakan ajang istimewa karena menjadi sumber 

inspirasi tentang kesetaraan. "Saya juga berharap 

ASEAN Para Games akan menjadikan komunitas 

ASEAN semakin inklusif dan tangguh," kata Wapres 

Ma'ruf Amin. Sementara itu, Menaker Ida Fauziyah 

mengatakan pelaksanaan kompetisi olahraga ini 

menunjukkan negara-negara ASEAN memiliki 

komitmen yang sama dalam menghadirkan 

kesetaraan. ASEAN Para Games diharapkan 

memperkuat jati diri organisasi negara-negara di Asia 

Tenggara sebagai komunitas yang inklusif. 

295. 31 July 

2022 

Wapres Apresiasi 

Sukses 

Penyelenggaraan 

ASEAN Para 

Games XI 2022 di 

Surakarta 

Positive Kontrastimes.

com 

COM | Surakarta- Setelah satu tahun tertunda karena 

pandemi Covid-19, akhirnya perhelatan ASEAN Para 

Games XI yang diselenggarakan setiap 2 tahun, dapat 

digelar tahun ini. "Setelah sempat tertunda karena 

pandemi Covid-19, malam ini, saya sangat gembira 

karena dapat hadir di Stadion Manahan, Surakarta 

untuk membuka acara yang istimewa ini," ucap Wakil 

Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin ketika membuka 

ASEAN Para Games XI Tahun 2022, di Stadion 

Manahan, Jl. Adi Sucipto No. 1, Surakarta, Sabtu 

malam (30/07/2022). "Saya menyampaikan apresiasi 

dan ucapan selamat kepada Gubernur Jawa Tengah 

beserta seluruh jajaran, khususnya Wali Kota 

Surakarta, atas kerja keras yang telah dilakukan 

dalam mempersiapkan penyelenggaraan ASEAN Para 

Games tahun 2022," ujarnya. Sebelumnya, Wali Kota 

Surakarta selaku Ketua Indonesia ASEAN Para Games 

XI 2022 Gibran Rakabuming Raka menyampaikan 

rasa syukur serta apresiasinya terhadap 

penyelenggaraan ASEAN Para Games XI 2022 dan 

berharap acara ini memberikan inspirasi bagi 

masyarakat Indonesia. 

296. 31 July 

2022 

Menaker Ida 

Fauziyah Beri 

Sinyal BSU 2022 

Cair? 

Neutral Ayo Bandung Pertanyaan kapan BSU 2022 cair, masih menjadi 

topik hangat yang diperbincangkan para pekerja atau 

buruh. Karena sampai akhir bulan Juli, kapan BSU 

2022 cair masih belum diketahui, seringkali para 

pekerja menanyakannya langsung melalui Instagram 

resmi milik Kemnaker. Seperti diketahui, pada 1 Mei 
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2022 lalu Kemnaker memberikan pernyataan bahwa 

BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 akan kembali cair. 

"Untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional, 

pemerintah (melalui Kemnaker) kembali 

menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji atau Upah (BSU) 

bagi pekerja atau buruh di tahun 2022," tulis 

Kemnaker melalui laman resmi Instagram milik 

Kementerian Ketenagakerjaan. 

297. 31 July 

2022 

Opening 

Ceremony ASEAN 

Para Games 

2022, Wali Kota 

Solo Gibran 

Rakabuming Raka 

Sampaikan Rasa 

Bangganya Jadi 

Tuan Rumah! 

Positive Grid.id Diwartakan Grid.ID, Sabtu (30/7/2022), Wali Kota 

Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku sangat 

bangga. Pembukaan acara ASEAN Para Games 2022, 

berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. 

Bahkan, Gibran Rakabuming Raka diketahui 

merangkap tanggung jawab sebagai ketua pelaksana 

ASEAN Para Games XI 2022. "Terima kasih atas 

kepercayaannya kepada Solo untuk menjadi tuan 

rumah ASEAN Para Games XI 2022," kata Gibran di 

upacara pembukaan seperti dikutip Grid.ID, Sabtu 

(30/7/2022). 

298. 31 July 

2022 

Bupati Morut 

Dorong Investasi 

Berdampak 

Langsung pada 

Peningkatan 

Kesejahteraan 

Masyarakat - 

RedaksiHarian.co

m 

Positive Redaksiharian

.com 

Jpnn.com, JAKARTA- Bupati Morowali Utara Delis 

Julkarson Hehi mendorong realisasi investasi di 

wilayahnya dapat berdampak langsung pada 

peningkatan kesejahetraan masyarakat. Bupati 

Morowali Utara Delis Julkarson Hehi pada acara 

penandatangan nota kesepahaman Bersama antara 

pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan PT 

Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Kantor Pusat Pasar 

Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI Jakarta pada 

Rabu (29/7/2022). Foto: Pemkab Morut. Hal tersebut 

disampaikan Delis saat penandatangan nota 

kesepahaman bersama antara pemerintah 

Kabupaten Morowali Utara dan PT Gunbuster Nickel 

Industry (GNI) di Kantor Pusat Pasar Kerja 

Kementerian Ketenagakerjaan RI Jakarta pada Rabu 

(29/7/2022). 

299. 31 July 

2022 

Bupati Morut 

Dorong Investasi 

Berdampak 

Langsung pada 

Peningkatan 

Kesejahteraan 

Masyarakat 

Positive Jawa Post 

National 

Network 

Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi 

mendorong realisasi investasi di wilayahnya dapat 

berdampak langsung pada peningkatan 

kesejahetraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan 

Delis saat penandatangan nota kesepahaman 

bersama antara pemerintah Kabupaten Morowali 

Utara dan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di 

Kantor Pusat Pasar Kerja Kementerian 

Ketenagakerjaan RI Jakarta pada Rabu (29/7/2022). 

http://www.grid.id/read/043401640/opening-ceremony-asean-para-games-2022-wali-kota-solo-gibran-rakabuming-raka-sampaikan-rasa-bangganya-jadi-tuan-rumah
http://www.grid.id/read/043401640/opening-ceremony-asean-para-games-2022-wali-kota-solo-gibran-rakabuming-raka-sampaikan-rasa-bangganya-jadi-tuan-rumah
http://www.grid.id/read/043401640/opening-ceremony-asean-para-games-2022-wali-kota-solo-gibran-rakabuming-raka-sampaikan-rasa-bangganya-jadi-tuan-rumah
http://www.grid.id/read/043401640/opening-ceremony-asean-para-games-2022-wali-kota-solo-gibran-rakabuming-raka-sampaikan-rasa-bangganya-jadi-tuan-rumah
http://www.grid.id/read/043401640/opening-ceremony-asean-para-games-2022-wali-kota-solo-gibran-rakabuming-raka-sampaikan-rasa-bangganya-jadi-tuan-rumah
http://www.grid.id/read/043401640/opening-ceremony-asean-para-games-2022-wali-kota-solo-gibran-rakabuming-raka-sampaikan-rasa-bangganya-jadi-tuan-rumah
http://www.grid.id/read/043401640/opening-ceremony-asean-para-games-2022-wali-kota-solo-gibran-rakabuming-raka-sampaikan-rasa-bangganya-jadi-tuan-rumah
http://www.grid.id/read/043401640/opening-ceremony-asean-para-games-2022-wali-kota-solo-gibran-rakabuming-raka-sampaikan-rasa-bangganya-jadi-tuan-rumah
http://www.grid.id/read/043401640/opening-ceremony-asean-para-games-2022-wali-kota-solo-gibran-rakabuming-raka-sampaikan-rasa-bangganya-jadi-tuan-rumah
http://redaksiharian.com/bisnis/bupati-morut-dorong-investasi-berdampak-langsung-pada-peningkatan-kesejahteraan-masyarakat
http://redaksiharian.com/bisnis/bupati-morut-dorong-investasi-berdampak-langsung-pada-peningkatan-kesejahteraan-masyarakat
http://redaksiharian.com/bisnis/bupati-morut-dorong-investasi-berdampak-langsung-pada-peningkatan-kesejahteraan-masyarakat
http://redaksiharian.com/bisnis/bupati-morut-dorong-investasi-berdampak-langsung-pada-peningkatan-kesejahteraan-masyarakat
http://redaksiharian.com/bisnis/bupati-morut-dorong-investasi-berdampak-langsung-pada-peningkatan-kesejahteraan-masyarakat
http://redaksiharian.com/bisnis/bupati-morut-dorong-investasi-berdampak-langsung-pada-peningkatan-kesejahteraan-masyarakat
http://redaksiharian.com/bisnis/bupati-morut-dorong-investasi-berdampak-langsung-pada-peningkatan-kesejahteraan-masyarakat
http://redaksiharian.com/bisnis/bupati-morut-dorong-investasi-berdampak-langsung-pada-peningkatan-kesejahteraan-masyarakat
http://redaksiharian.com/bisnis/bupati-morut-dorong-investasi-berdampak-langsung-pada-peningkatan-kesejahteraan-masyarakat
http://www.jpnn.com/news/bupati-morut-dorong-investasi-berdampak-langsung-pada-peningkatan-kesejahteraan-masyarakat
http://www.jpnn.com/news/bupati-morut-dorong-investasi-berdampak-langsung-pada-peningkatan-kesejahteraan-masyarakat
http://www.jpnn.com/news/bupati-morut-dorong-investasi-berdampak-langsung-pada-peningkatan-kesejahteraan-masyarakat
http://www.jpnn.com/news/bupati-morut-dorong-investasi-berdampak-langsung-pada-peningkatan-kesejahteraan-masyarakat
http://www.jpnn.com/news/bupati-morut-dorong-investasi-berdampak-langsung-pada-peningkatan-kesejahteraan-masyarakat
http://www.jpnn.com/news/bupati-morut-dorong-investasi-berdampak-langsung-pada-peningkatan-kesejahteraan-masyarakat
http://www.jpnn.com/news/bupati-morut-dorong-investasi-berdampak-langsung-pada-peningkatan-kesejahteraan-masyarakat
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Menurut Delis, kerja sama antara pemkab Morut dan 

PT GNI diharapakan dapat menjadi jalan keluar untuk 

penyerapan tenaga kerja lokal terutama untuk 

tenaga kerja skill sehingga penurunan angka 

pengangguran dan kemiskinan bisa signifikan. Hadir 

juga dalam acara penandatangan nota kesepahaman 

antara Pemkab Morut dan PT GNI Sekretaris Jenderal 

Kemenaker RI Anwar Sanusi dan Direktur Utama 

Total HR Indonesia Aulia Febrina. 

300. 31 July 

2022 

Malaysia Kembali 

Terima PMI, KSP: 

Tetap Berpegang 

pada Komitmen 

MoU 

Neutral Kabar Nusa Malaysia kembali membuka pintu bagi Pekerja 

Migran Indonesia ( PMI ) karenanya Kantor Staf 

Presiden ( KSP ) mengingatkan agar dipatuhinya 

kesepakatan MoU antara Indonesia dan Negeri Jiran 

itu. KSP juga mendorong supaya keputusan 

pembukaan penempatan ini dikomunikasikan kepada 

berbagai pihak di dalam negeri, baik kepada pihak 

pemerintah dan pihak non-pemerintah, terutama 

kepada Calon PMI yang akan berangkat ke Malaysia. 

Karenanya, KSP mendorong Kemenlu untuk 

mempercepat MoU khusus tentang pencegahan 

TPPO khususnya PMI dengan pihak Malaysia guna 

meningkatkan perlindungan. Langkah cepat 

dilakukan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan 

Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), dalam 

negosiasi dan perumusan kembali nota kesepahaman 

(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia ( PMI ) Sektor Domestik di 

Malaysia, pada 28 Juli 2022. 

301. 31 July 

2022 

BSU 2022 Cair 1 

Agustus? 

Kemnaker 

bocorkan Kapan 

Transfer Rp1 Juta 

Negative Ayo Bandung Soalnya kabar yang menggantung soal kapan BSU 

2022 cair membuat banyaknya isu yang tersiar soal 

kapan jadwal dana bantuan tersebut akan cair. 

Namun yang pasti, dana subsidi gaji itu akan 

ditransfer kepada para karyawan, apabila regulasi 

terbaru BSU 2022 telah rampung. Kabar terbaru soal 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 cair masih 

dinantikan kalangan karyawan yang terdaftar sebagai 

peserta penerima BLT subsidi gaji Rp1 juta. 

Berdasarkan hal tersebut, kencang berembus kabar 

yang mengatakan bahwa BSU BPJS Ketenagakerjaan 

akan pada awal Agustus mendatang. 

302. 31 July 

2022 

KSP ingatkan 

penempatan 

kembali PMI di 

Neutral Antara - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) 

Fadjar Dwi Wisnuwardhani mengingatkan 

penempatan kembali Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

di Malaysia perlu diawasi ketat, agar tetap 

http://kabarnusa.com/malaysia-kembali-terima-pmi-ksp-tetap-berpegang-pada-komitmen-mou
http://kabarnusa.com/malaysia-kembali-terima-pmi-ksp-tetap-berpegang-pada-komitmen-mou
http://kabarnusa.com/malaysia-kembali-terima-pmi-ksp-tetap-berpegang-pada-komitmen-mou
http://kabarnusa.com/malaysia-kembali-terima-pmi-ksp-tetap-berpegang-pada-komitmen-mou
http://kabarnusa.com/malaysia-kembali-terima-pmi-ksp-tetap-berpegang-pada-komitmen-mou
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794020876/bsu-2022-cair-1-agustus-kemnaker-bocorkan-kapan-transfer-rp1-juta
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794020876/bsu-2022-cair-1-agustus-kemnaker-bocorkan-kapan-transfer-rp1-juta
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794020876/bsu-2022-cair-1-agustus-kemnaker-bocorkan-kapan-transfer-rp1-juta
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794020876/bsu-2022-cair-1-agustus-kemnaker-bocorkan-kapan-transfer-rp1-juta
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794020876/bsu-2022-cair-1-agustus-kemnaker-bocorkan-kapan-transfer-rp1-juta
http://www.antaranews.com/berita/3029289/ksp-ingatkan-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat
http://www.antaranews.com/berita/3029289/ksp-ingatkan-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat
http://www.antaranews.com/berita/3029289/ksp-ingatkan-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat
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Malaysia perlu 

diawasi ketat 

berlandaskan pada komitmen Nota Kesepahaman 

(MoU) antara dua negara yang telah diteken pada 1 

April dan 28 Juli 2022. Pemerintah Indonesia dan 

Malaysia telah menandatangani Pernyataan Bersama 

( Joint Statement) terkait implementasi Nota 

Kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor 

Domestik di Malaysia. Penandatanganan dilakukan 

oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida 

Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia 

Dato' Sri M Saravanan Murugan pada Kamis (28/7) 

pascapertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1. 

Penandatanganan tersebut mewujudkan kembali 

kesepakatan antarkedua negara untuk membuka 

perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 

Agustus 2022. 

303. 31 July 

2022 

KSP ingatkan 

penempatan 

kembali PMI di 

Malaysia perlu 

diawasi ketat 

Neutral Newsexplorer

.net 

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Fadjar 

Dwi Wisnuwardhani mengingatkan penempatan 

kembali Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia 

perlu diawasi ketat, agar tetap berlandaskan pada 

komitmen Nota Kesepahaman (MoU) antara dua 

negara yang telah diteken pada 1 April dan 28 Juli 

2022. Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah 

menandatangani Pernyataan Bersama (Joint 

Statement) terkait implementasi Nota Kesepahaman 

(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia. 

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah dan 

Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M 

Saravanan Murugan pada Kamis (28/7) 

pascapertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1. 

Penandatanganan tersebut mewujudkan kembali 

kesepakatan antarkedua negara untuk membuka 

perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 

Agustus 2022. 

304. 31 July 

2022 

KSP: Penempatan 

kembali PMI di 

Malaysia perlu 

diawasi ketat 

agar sesuai MoU 

Neutral Antara Sulsel Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Fadjar 

Dwi Wisnuwardhani mengingatkan penempatan 

kembali Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia 

perlu diawasi ketat, agar tetap berlandaskan pada 

komitmen Nota Kesepahaman (MoU) antara dua 

negara yang telah diteken pada 1 April dan 28 Juli 

2022. Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah 

menandatangani Pernyataan Bersama (Joint 

http://www.antaranews.com/berita/3029289/ksp-ingatkan-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat
http://www.antaranews.com/berita/3029289/ksp-ingatkan-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat
http://newsexplorer.net/ksp-ingatkan-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat-s2783303.html
http://newsexplorer.net/ksp-ingatkan-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat-s2783303.html
http://newsexplorer.net/ksp-ingatkan-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat-s2783303.html
http://newsexplorer.net/ksp-ingatkan-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat-s2783303.html
http://newsexplorer.net/ksp-ingatkan-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat-s2783303.html
http://makassar.antaranews.com/berita/412285/ksp-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat-agar-sesuai-mou
http://makassar.antaranews.com/berita/412285/ksp-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat-agar-sesuai-mou
http://makassar.antaranews.com/berita/412285/ksp-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat-agar-sesuai-mou
http://makassar.antaranews.com/berita/412285/ksp-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat-agar-sesuai-mou
http://makassar.antaranews.com/berita/412285/ksp-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat-agar-sesuai-mou
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Statement) terkait implementasi Nota Kesepahaman 

(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia. 

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah dan 

Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M 

Saravanan Murugan pada Kamis (28/7) 

pascapertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1. 

Penandatanganan tersebut mewujudkan kembali 

kesepakatan antarkedua negara untuk membuka 

perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 

Agustus 2022. 

305. 31 July 

2022 

Info Loker 

Agustus 2022: PT 

Indonesia 

Chemical Alumina 

Cari Lulusan 

Sarjana Teknik 

dan Psikologi 

Neutral Pikiran 

Rakyat Bekasi 

PT Indonesia Chemical Alumina sedang mencari 

lulusan Sarjana Teknik untuk mengisi posisi yang 

tersedia. Loker yang dibuka oleh PT Indonesia 

Chemical Alumina ini dibuka untuk para lulusan baru 

atau fresh graduate. Bagi Anda yang berminat untuk 

melamar di PT Indonesia Chemical Alumina, berikut 

syarat dan kualifikasi yang harus dipenuhi, dikutip 

PikiranRakyat-Bekasi.com dari Instagram @kemnaker 

pada Minggu 31 Juli 2022. Pelamar yang lolos 

kualifikasi akan dihubungi oleh PT Indonesia 

Chemical Alumina, hanya kandidat terbaik yang akan 

dipilih. 

306. 31 July 

2022 

Inventaris 

Masalah RUU 

Kesejahteraan 

Ibu-Anak 

Ditargetkan 

Rampung Agustus 

Positive Rrinews Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah 

terkait Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu 

dan Anak (RUU KIA) ditargetkan akan rampung pada 

26 Agustus 2022. "Diperlukan kerja-kerja luar biasa 

karena tanggal 26 Agustus 2022 DIM RUU KIA harus 

sudah selesai disusun dan dibubuhi paraf para 

menteri yang mewakili Presiden RI pada tiap 

lembarnya. KemenPPPA meminta seluruh K/L yang 

ditunjuk dapat berkomitmen serius untuk bersama 

menyusun dan menyelesaikan DIM RUU KIA secara 

cepat dan tepat," ujar Menteri Bintang dalam 

keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (30/7/2022). Lima 

menteri yang diusulkan untuk mewakili Presiden 

dalam pembahasan RUU KIA bersama Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) adalah Menteri PPPA, 

Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Sosial, Menteri 

Dalam Negeri, serta Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia. 

http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125147774/info-loker-agustus-2022-pt-indonesia-chemical-alumina-cari-lulusan-sarjana-teknik-dan-psikologi
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125147774/info-loker-agustus-2022-pt-indonesia-chemical-alumina-cari-lulusan-sarjana-teknik-dan-psikologi
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125147774/info-loker-agustus-2022-pt-indonesia-chemical-alumina-cari-lulusan-sarjana-teknik-dan-psikologi
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125147774/info-loker-agustus-2022-pt-indonesia-chemical-alumina-cari-lulusan-sarjana-teknik-dan-psikologi
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125147774/info-loker-agustus-2022-pt-indonesia-chemical-alumina-cari-lulusan-sarjana-teknik-dan-psikologi
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125147774/info-loker-agustus-2022-pt-indonesia-chemical-alumina-cari-lulusan-sarjana-teknik-dan-psikologi
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125147774/info-loker-agustus-2022-pt-indonesia-chemical-alumina-cari-lulusan-sarjana-teknik-dan-psikologi
http://rri.co.id/humaniora/info-publik/1560280/inventaris-masalah-ruu-kesejahteraan-ibu-anak-ditargetkan-rampung-agustus
http://rri.co.id/humaniora/info-publik/1560280/inventaris-masalah-ruu-kesejahteraan-ibu-anak-ditargetkan-rampung-agustus
http://rri.co.id/humaniora/info-publik/1560280/inventaris-masalah-ruu-kesejahteraan-ibu-anak-ditargetkan-rampung-agustus
http://rri.co.id/humaniora/info-publik/1560280/inventaris-masalah-ruu-kesejahteraan-ibu-anak-ditargetkan-rampung-agustus
http://rri.co.id/humaniora/info-publik/1560280/inventaris-masalah-ruu-kesejahteraan-ibu-anak-ditargetkan-rampung-agustus
http://rri.co.id/humaniora/info-publik/1560280/inventaris-masalah-ruu-kesejahteraan-ibu-anak-ditargetkan-rampung-agustus
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307. 31 July 

2022 

Penempatan 

kembali PMI di 

Malaysia perlu 

Diawasi dengan 

Lebih Ketat, Ini 

Alasannya | 

Pilar.ID 

Neutral Pilar Penempatan kembali Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

di Malaysia perlu diawasi ketat. Pemerintah 

Indonesia dan Malaysia, katanya, telah 

menandatangani Pernyataan Bersama (Joint 

Statement) terkait implementasi Nota Kesepahaman 

(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia. 

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah dan 

Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M 

Saravanan Murugan pada Kamis (28/7) 

pascapertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1. 

Penandatanganan tersebut mewujudkan kembali 

kesepakatan antarkedua negara untuk membuka 

perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 

Agustus 2022. 

308. 31 July 

2022 

Indonesia Kirim 

Pekerja Migran 

ke Malaysia, KSP: 

Perlu 

Pengawasan 

Ketat 

Positive Bisnis 

Indonesia 

Kantor Staf Presiden mengapreasiasi langkah cepat 

Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Tenaga 

Kerja dalam merumuskan kembali nota kesepahaman 

tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) Sektor Domestik di Malaysia. 

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Fadjar Dwi 

Wisnuwardhani mengatakan upaya tersebut 

mewujudkan kembali kesepakatan antar kedua 

negara untuk membuka perekrutan dan penempatan 

PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022. Fadjar 

menegaskan pembukaan dan penempatan kembali 

PMI di Malaysia harus tetap berpegang teguh pada 

komitmen Memorandum of Understanding (MoU) 

yang telah ditandatangani pada 1 April dan 28 Juli 

2022. Dia juga menekankan kebijakan pengiriman 

kembali PMI ke Malaysia harus diikuti dengan 

pengawasan ketat atas implementasi MoU tersebut. 

309. 31 July 

2022 

Penempatan 

Kembali PMI di 

Malaysia Perlu 

Pengawasan 

Ketat 

Positive Infoindonesia

.id 

JAKARTA- Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden 

(KSP), Fadjar Dwi Wisnuwardhani, mengingatkan 

bahwa penempatan kembali Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) di Malaysia perlu diawasi ketat, agar 

tetap berlandaskan pada komitmen Nota 

Kesepahaman (MoU) antara dua negara yang telah 

diteken pada 1 April dan 28 Juli 2022. Pemerintah 

Indonesia dan Malaysia telah menandatangani 

Pernyataan Bersama (Joint Statement) terkait 

implementasi MoU tentang Penempatan dan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor 

http://www.pilar.id/penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-diawasi-dengan-lebih-ketat-ini-alasannya
http://www.pilar.id/penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-diawasi-dengan-lebih-ketat-ini-alasannya
http://www.pilar.id/penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-diawasi-dengan-lebih-ketat-ini-alasannya
http://www.pilar.id/penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-diawasi-dengan-lebih-ketat-ini-alasannya
http://www.pilar.id/penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-diawasi-dengan-lebih-ketat-ini-alasannya
http://www.pilar.id/penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-diawasi-dengan-lebih-ketat-ini-alasannya
http://www.pilar.id/penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-diawasi-dengan-lebih-ketat-ini-alasannya
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220731/12/1561123/indonesia-kirim-pekerja-migran-ke-malaysia-ksp-perlu-pengawasan-ketat
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220731/12/1561123/indonesia-kirim-pekerja-migran-ke-malaysia-ksp-perlu-pengawasan-ketat
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220731/12/1561123/indonesia-kirim-pekerja-migran-ke-malaysia-ksp-perlu-pengawasan-ketat
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220731/12/1561123/indonesia-kirim-pekerja-migran-ke-malaysia-ksp-perlu-pengawasan-ketat
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220731/12/1561123/indonesia-kirim-pekerja-migran-ke-malaysia-ksp-perlu-pengawasan-ketat
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220731/12/1561123/indonesia-kirim-pekerja-migran-ke-malaysia-ksp-perlu-pengawasan-ketat
http://www.infoindonesia.id/read/2022/07/31/17525/penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
http://www.infoindonesia.id/read/2022/07/31/17525/penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
http://www.infoindonesia.id/read/2022/07/31/17525/penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
http://www.infoindonesia.id/read/2022/07/31/17525/penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
http://www.infoindonesia.id/read/2022/07/31/17525/penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
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Domestik di Malaysia. Penandatanganan dilakukan 

oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dan 

Menteri Sumber Manusia Malaysia, Dato' Sri M 

Saravanan Murugan, pada Kamis (28/7/2022) pasca-

pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1. 

Penandatanganan tersebut mewujudkan kembali 

kesepakatan antarkedua negara untuk membuka 

perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 

Agustus 2022. 

310. 31 July 

2022 

Buka ASEAN Para 

Games XI, 

Wapres: Sumber 

Inspirasi 

Kesetaraan - 

Suara Batam 

Positive Suara Batam SUARABATAM.COM, Surakarta- Wakil Presiden 

(Wapres) RI, Ma'ruf Amin menyampaikan ASEAN 

Para Games merupakan ajang yang positif bagi para 

difabel untuk meningkatkan semangat dan 

produktivitas demi mencapai tujuan meskipun 

banyak rintangan dihadapi. Hal tersebut disampaikan 

Wapres saat secara resmi membuka ASEAN Para 

Games XI Tahun 2022, di Stadion Manahan, 

Surakarta, Sabtu (30/07/2022) malam. Menutup 

sambutannya, Wapres berharap agar 

penyelenggaraan ASEAN Para Games XI 2022 dapat 

menjadi jembatan komunikasi dalam mempererat 

hubungan antarnegara, khususnya di kawasan Asia 

Tenggara. Para games adalah ajang istimewa karena 

menjadi sumber inspirasi bagi kita semua akan 

makna tentang kesetaraan," ujar Wapres. 

311. 31 July 

2022 

Tanda BSU 2022 

Segera Cair, Awal 

Agustus? 

Neutral Ayo Surabaya Bantuan Subsidi Upah alias BSU 2022 hingga 

sekarang belum dicairkan. BSU 2022 sendiri 

diperuntukkan untuk golongan pekerja atau buruh 

sebagaimana bantuan tersebut digulirkan pada awal 

masa pandemi Covid-19 di Indonesia. Lalu apa tanda 

dan kapan BSU 2022 cair?. Jika mengacu pada 

informasi yang disampaikan pengelola program 

beberapa waktu lalu, terdapat urusan administrasi 

yang perlu dirampungkan sehingga BSU 2022 bisa 

dicairkan. 

312. 31 July 

2022 

KSP: 

Implementasi 

MoU 

Penempatan 

Kembali PMI di 

Malaysia Perlu 

Pengawasan 

Ketat 

Neutral Kontan Kantor Staf Presiden (KSP) mengapresiasi langkah 

cepat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dalam 

negosiasi dan perumusan kembali nota kesepahaman 

(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) Sektor Domestik di Malaysia, 

pada Kamis (28/7). Upaya tersebut mewujudkan 

kembali kesepakatan antar kedua negara untuk 

membuka perekrutan dan penempatan PMI di 

http://suarabatam.com/buka-asean-para-games-xi-wapres-sumber-inspirasi-kesetaraan
http://suarabatam.com/buka-asean-para-games-xi-wapres-sumber-inspirasi-kesetaraan
http://suarabatam.com/buka-asean-para-games-xi-wapres-sumber-inspirasi-kesetaraan
http://suarabatam.com/buka-asean-para-games-xi-wapres-sumber-inspirasi-kesetaraan
http://suarabatam.com/buka-asean-para-games-xi-wapres-sumber-inspirasi-kesetaraan
http://suarabatam.com/buka-asean-para-games-xi-wapres-sumber-inspirasi-kesetaraan
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784021560/tanda-bsu-2022-segera-cair-awal-agustus
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784021560/tanda-bsu-2022-segera-cair-awal-agustus
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784021560/tanda-bsu-2022-segera-cair-awal-agustus
http://nasional.kontan.co.id/news/ksp-implementasi-mou-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
http://nasional.kontan.co.id/news/ksp-implementasi-mou-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
http://nasional.kontan.co.id/news/ksp-implementasi-mou-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
http://nasional.kontan.co.id/news/ksp-implementasi-mou-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
http://nasional.kontan.co.id/news/ksp-implementasi-mou-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
http://nasional.kontan.co.id/news/ksp-implementasi-mou-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
http://nasional.kontan.co.id/news/ksp-implementasi-mou-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
http://nasional.kontan.co.id/news/ksp-implementasi-mou-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
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Malaysia mulai 1 Agustus 2022. JAKARTA. DONASI, 

Dapat Voucer Gratis!. 

313. 31 July 

2022 

Kemnaker Mulai 

Eksekusi 10 Jurus 

untuk Pastikan 

Warga Batang 

Terlibat dalam 

Proyek KITB - 

Dobrak 

Negative Dobrak.co "Sejak kemarin dan beberapa hari ke depan kami 

mulai mengeksekusi 10 jurus dukungan untuk proyek 

strategis nasional KITB dan memastikan agar warga 

Batang tidak hanya jadi penonton di tengah 

industrialisasi raksasa tersebut," kata Staf Khusus 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Caswiyono 

Rusydie Cakrawangsa, pada Sabtu (30/7/2022) di 

Batang, Jawa Tengah. Kementerian Ketenagakerjaan 

( Kemnaker ) mulai melaksanakan 10 jurus dukungan 

untuk proyek strategis nasional Kawasan Industri 

Terpadu Batang ( KITB ). Sepuluh jurus itu juga guna 

memastikan warga Batang terlibat dalam proyek 

industrialisasi raksasa tersebut. Setelah rapat 

pembentukan SDC, pada malam harinya ia berbicara 

pada Forum Discussion Group (FGD) BLK Komunitas 

se- Batang dan sekitarnya, guna memastikan 

kesiapan lembaga pelatihan berbasis lembaga 

keagamaan itu untuk berpartisipasi dalam penyiapan 

SDM bagi KITB. 

314. 31 July 

2022 

KSP ingatkan 

penempatan 

kembali PMI di 

Malaysia perlu 

diawasi ketat - 

JogoBoyo 

#JagaNKRI 

Neutral Jogoboyo.co

m 

- Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) 

Fadjar Dwi Wisnuwardhani mengingatkan 

penempatan kembali Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

di Malaysia perlu diawasi ketat, agar tetap 

berlandaskan pada komitmen Nota Kesepahaman 

(MoU) antara dua negara yang telah diteken pada 1 

April dan 28 Juli 2022. Pemerintah Indonesia dan 

Malaysia telah menandatangani Pernyataan Bersama 

( Joint Statement ) terkait implementasi Nota 

Kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor 

Domestik di Malaysia. Penandatanganan dilakukan 

oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida 

Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia 

Dato' Sri M Saravanan Murugan pada Kamis (28/7) 

pascapertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1. 

Penandatanganan tersebut mewujudkan kembali 

kesepakatan antarkedua negara untuk membuka 

perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 

Agustus 2022. 

315. 31 July 

2022 

Ma'ruf Amin: 

ASEAN Para 

Games 2022 

Positive Dobrak.co Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyampaikan 

bahwa ASEAN Para Games merupakan ajang yang 

positif bagi para difabel untuk meningkatkan 

http://www.dobrak.co/news/pr-934021656/kemnaker-mulai-eksekusi-10-jurus-untuk-pastikan-warga-batang-terlibat-dalam-proyek-kitb
http://www.dobrak.co/news/pr-934021656/kemnaker-mulai-eksekusi-10-jurus-untuk-pastikan-warga-batang-terlibat-dalam-proyek-kitb
http://www.dobrak.co/news/pr-934021656/kemnaker-mulai-eksekusi-10-jurus-untuk-pastikan-warga-batang-terlibat-dalam-proyek-kitb
http://www.dobrak.co/news/pr-934021656/kemnaker-mulai-eksekusi-10-jurus-untuk-pastikan-warga-batang-terlibat-dalam-proyek-kitb
http://www.dobrak.co/news/pr-934021656/kemnaker-mulai-eksekusi-10-jurus-untuk-pastikan-warga-batang-terlibat-dalam-proyek-kitb
http://www.dobrak.co/news/pr-934021656/kemnaker-mulai-eksekusi-10-jurus-untuk-pastikan-warga-batang-terlibat-dalam-proyek-kitb
http://www.dobrak.co/news/pr-934021656/kemnaker-mulai-eksekusi-10-jurus-untuk-pastikan-warga-batang-terlibat-dalam-proyek-kitb
http://www.jogoboyo.com/ksp-ingatkan-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat
http://www.jogoboyo.com/ksp-ingatkan-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat
http://www.jogoboyo.com/ksp-ingatkan-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat
http://www.jogoboyo.com/ksp-ingatkan-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat
http://www.jogoboyo.com/ksp-ingatkan-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat
http://www.jogoboyo.com/ksp-ingatkan-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat
http://www.jogoboyo.com/ksp-ingatkan-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat
http://www.dobrak.co/news/pr-934021668/maruf-amin-asean-para-games-2022-sumper-inspirasi-untuk-kesetaraan
http://www.dobrak.co/news/pr-934021668/maruf-amin-asean-para-games-2022-sumper-inspirasi-untuk-kesetaraan
http://www.dobrak.co/news/pr-934021668/maruf-amin-asean-para-games-2022-sumper-inspirasi-untuk-kesetaraan
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Sumper Inspirasi 

untuk Kesetaraan 

- Dobrak 

semangat dan produktivitas demi mencapai tujuan 

meskipun banyak rintangan dihadapi. Para games 

adalah ajang istimewa karena menjadi sumber 

inspirasi bagi kita semua akan makna tentang 

kesetaraan," ujar Ma'ruf Amin saat secara resmi 

membuka ASEAN Para Games XI Tahun 2022, di 

Stadion Manahan, Surakarta, Jawa Tengah (Jawa 

Tengah), Sabtu (30/07/2022) malam. "Saya 

menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada 

Gubernur Jawa Tengah beserta seluruh jajaran, 

khususnya Wali Kota Surakarta, atas kerja keras yang 

telah dilakukan dalam mempersiapkan 

penyelenggaraan ASEAN Para Games tahun 2022," 

ujarnya. Menutup sambutannya, Wapres berharap 

agar penyelenggaraan ASEAN Para Games XI 2022 

dapat menjadi jembatan komunikasi dalam 

mempererat hubungan antarnegara, khususnya di 

kawasan Asia Tenggara. 

316. 31 July 

2022 

Tak Perlu Lembur 

Mahasiswa 

Magang Wajib 

Dapat Gaji, Ini 

Ketentuannya 

Neutral Suara 

Pemerintah 

Apakah Anak Magang Wajib Digaji?. Anak Magang 

Tidak Boleh Lembur.. Magang adalah salah satu 

kegiatan pembelajaran yang memberikan wawasan 

dan pengalaman praktis kepada mahasiswa 

mengenai dunia industri, dunia usaha, dan dunia 

kerja. Melalui Magang, mahasiswa bisa memperoleh 

di antaranya:. 

317. 31 July 

2022 

Pembukaan 

ASEAN Para 

Games ke- 11, 

Menaker 

Berharap ASEAN 

Jadi Komunitas 

Inklusif 

Neutral Wartapembar

uan.co.id 

Pembukaan ASEAN Para Games ke- 11, Menaker 

Berharap ASEAN Jadi Komunitas Inklusif. Surakarta, 

Wartapembaruan.co.id- Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah, turut hadir mendampingi 

Wakil Presiden RI, K.H. Ma'ruf Amin, membuka 

ASEAN Para Games ke-11 di Stadion Manahan Solo, 

Surakarta, Sabtu (30/7/2022). Menaker Ida Fauziyah, 

usai menghadiri acara pembukaan ASEAN Para 

Games, mengatakan, pelaksanaan kompetisi 

olahraga ini menunjukkan bahwa Negara-negara 

ASEAN memiliki komitmen yang sama dalam 

menghadirkan kesetaraan. Gelaran olahraga ini 

diharapkan semakin memperkuat jati diri ASEAN 

sebagai komunitas yang inklusif. 

318. 31 July 

2022 

Indonesia 

Kembali Kirim 

Pekerja ke 

Malaysia Mulai 1 

Agustus, KSP: 

Neutral Voi Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Fadjar 

Dwi Wisnuwardhani menegaskan penempatan 

kembali Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia 

perlu diawasi ketat. Pemerintah Indonesia dan 

Malaysia telah menandatangani Pernyataan Bersama 

http://www.dobrak.co/news/pr-934021668/maruf-amin-asean-para-games-2022-sumper-inspirasi-untuk-kesetaraan
http://www.dobrak.co/news/pr-934021668/maruf-amin-asean-para-games-2022-sumper-inspirasi-untuk-kesetaraan
http://www.dobrak.co/news/pr-934021668/maruf-amin-asean-para-games-2022-sumper-inspirasi-untuk-kesetaraan
http://suarapemerintah.id/2022/07/tak-perlu-lembur-mahasiswa-magang-wajib-dapat-gaji-ini-ketentuannya
http://suarapemerintah.id/2022/07/tak-perlu-lembur-mahasiswa-magang-wajib-dapat-gaji-ini-ketentuannya
http://suarapemerintah.id/2022/07/tak-perlu-lembur-mahasiswa-magang-wajib-dapat-gaji-ini-ketentuannya
http://suarapemerintah.id/2022/07/tak-perlu-lembur-mahasiswa-magang-wajib-dapat-gaji-ini-ketentuannya
http://suarapemerintah.id/2022/07/tak-perlu-lembur-mahasiswa-magang-wajib-dapat-gaji-ini-ketentuannya
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/pembukaan-asean-para-games-ke-11.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/pembukaan-asean-para-games-ke-11.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/pembukaan-asean-para-games-ke-11.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/pembukaan-asean-para-games-ke-11.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/pembukaan-asean-para-games-ke-11.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/pembukaan-asean-para-games-ke-11.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/pembukaan-asean-para-games-ke-11.html
http://voi.id/berita/196186/indonesia-kembali-kirim-pekerja-ke-malaysia-mulai-1-agustus-ksp-perlu-diawasi-ketat
http://voi.id/berita/196186/indonesia-kembali-kirim-pekerja-ke-malaysia-mulai-1-agustus-ksp-perlu-diawasi-ketat
http://voi.id/berita/196186/indonesia-kembali-kirim-pekerja-ke-malaysia-mulai-1-agustus-ksp-perlu-diawasi-ketat
http://voi.id/berita/196186/indonesia-kembali-kirim-pekerja-ke-malaysia-mulai-1-agustus-ksp-perlu-diawasi-ketat
http://voi.id/berita/196186/indonesia-kembali-kirim-pekerja-ke-malaysia-mulai-1-agustus-ksp-perlu-diawasi-ketat
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Perlu Diawasi 

Ketat 

(joint statement) terkait implementasi Nota 

Kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor 

Domestik di Malaysia. Penandatanganan dilakukan 

oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida 

Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia 

Dato' Sri M Saravanan Murugan pada Kamis 28 Juli, 

pascapertemuan joint working group (JWG) ke-1. 

Penandatanganan tersebut mewujudkan kembali 

kesepakatan antarkedua negara untuk membuka 

perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 

Agustus 2022. 

319. 31 July 

2022 

Penempatan PMI 

di Malaysia Perlu 

Diawasi Ketat 

Neutral Merah Putih Penempatan kembali Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

di Malaysia perlu diawasi ketat, agar tetap 

berlandaskan pada komitmen Nota Kesepahaman 

(MoU) antara dua negara yang telah diteken pada 1 

April dan 28 Juli 2022. Pemerintah Indonesia dan 

Malaysia telah menandatangani Pernyataan Bersama 

(Joint Statement) terkait implementasi Nota 

Kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor 

Domestik di Malaysia. Penandatanganan dilakukan 

oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida 

Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia 

Dato' Sri M Saravanan Murugan pada Kamis (28/7) 

pascapertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1. 

Penandatanganan tersebut mewujudkan kembali 

kesepakatan antarkedua negara untuk membuka 

perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 

Agustus 2022. 

320. 31 July 

2022 

Hadiri 

Pembukaan 

ASEAN Para 

Games, Menaker 

Berharap ASEAN 

Jadi Komunitas 

Inklusif 

Neutral Pripos Menaker Ida Fauziyah, usai menghadiri acara 

pembukaan ASEAN Para Games, mengatakan bahwa 

pelaksanaan kompetisi olahraga ini menunjukkan 

bahwa Negara-negara ASEAN memiliki komitmen 

yang sama dalam menghadirkan kesetaraan. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, turut hadir 

mendampingi Wakil Presiden RI, K.H. Ma'ruf Amin, 

membuka ASEAN Para Games ke-11 di Stadion 

Manahan Solo, Surakarta, Sabtu (30/7/2022). 

Gelaran olahraga ini diharapkan semakin 

memperkuat jati diri ASEAN sebagai komunitas yang 

inklusif. Wapres Ma'ruf Amin dalam pidatonya 

mengatakan, ASEAN Para Games adalah ajang 

http://voi.id/berita/196186/indonesia-kembali-kirim-pekerja-ke-malaysia-mulai-1-agustus-ksp-perlu-diawasi-ketat
http://voi.id/berita/196186/indonesia-kembali-kirim-pekerja-ke-malaysia-mulai-1-agustus-ksp-perlu-diawasi-ketat
http://merahputih.com/post/read/penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat
http://merahputih.com/post/read/penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat
http://merahputih.com/post/read/penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat
http://pripos.id/hadiri-pembukaan-asean-para-games-menaker-berharap-asean-jadi-komunitas-inklusif
http://pripos.id/hadiri-pembukaan-asean-para-games-menaker-berharap-asean-jadi-komunitas-inklusif
http://pripos.id/hadiri-pembukaan-asean-para-games-menaker-berharap-asean-jadi-komunitas-inklusif
http://pripos.id/hadiri-pembukaan-asean-para-games-menaker-berharap-asean-jadi-komunitas-inklusif
http://pripos.id/hadiri-pembukaan-asean-para-games-menaker-berharap-asean-jadi-komunitas-inklusif
http://pripos.id/hadiri-pembukaan-asean-para-games-menaker-berharap-asean-jadi-komunitas-inklusif
http://pripos.id/hadiri-pembukaan-asean-para-games-menaker-berharap-asean-jadi-komunitas-inklusif
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istimewa karena menjadi sumber inspirasi tentang 

kesetaraan. 

321. 31 July 

2022 

KSP Ingatkan 

Menaker Ida: 

Awasi Ketat 

Penempatan 

Kembali PMI di 

Malaysia 

Positive Merdeka Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Fadjar 

Dwi Wisnuwardhani mengingatkan Kementerian 

Tenaga Kerja (Kemenaker) awasi ketat penempatan 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Fadjar 

mengatakan pengawasan PMI di Malaysia tetap 

berlandaskan pada komitmen Nota Kesepahaman 

(MoU) antara dua negara yang telah diteken pada 1 

April dan 28 Juli 2022. Pemerintah Indonesia dan 

Malaysia telah menandatangani Pernyataan Bersama 

(Joint Statement) terkait implementasi Nota 

Kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor 

Domestik di Malaysia. Penandatanganan dilakukan 

oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida 

Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia 

Dato' Sri M Saravanan Murugan pada Kamis (28/7) 

pascapertemuan (JWG) ke-1. 

322. 31 July 

2022 

Buka ASEAN Para 

Games XI, 

Wapres: Sumber 

Inspirasi 

Kesetaraan - 

jatengdaily.com 

Positive Jateng Daily SOLO (Jawa Tengahdaily.com)- Wakil Presiden 

(Wapres) RI, Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa 

ASEAN Para Games merupakan ajang yang positif 

bagi para difabel untuk meningkatkan semangat dan 

produktivitas demi mencapai tujuan meskipun 

banyak rintangan dihadapi. Hal tersebut disampaikan 

Wapres saat secara resmi membuka ASEAN Para 

Games XI Tahun 2022, di Stadion Manahan, 

Surakarta, Jawa Tengah (Jawa Tengah), Sabtu 

(30/07/2022) malam. Menutup sambutannya, 

Wapres berharap agar penyelenggaraan ASEAN Para 

Games XI 2022 dapat menjadi jembatan komunikasi 

dalam mempererat hubungan antarnegara, 

khususnya di kawasan Asia Tenggara. Para games 

adalah ajang istimewa karena menjadi sumber 

inspirasi bagi kita semua akan makna tentang 

kesetaraan," ujar Wapres, dilansir laman setkab. 

323. 31 July 

2022 

Ketua Nasdem 

Minta 60 WNI 

Dipulangkan 

dengan Selamat 

dari Kamboja 

Positive Republik 

Merdeka 

Politik Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri 

bersama Polri harus bisa memastikan keselamatan 

dan segera memulangkan 60 warga negara Indonesia 

(WNI) yang mengalami penyekapan oleh perusahaan 

investasi palsu di Sihanoukville, Kamboja. 

Berdasarkan laporan terbaru, Menteri Luar Negeri 

Retno Marsudi mengatakan 55 WNI yang dikabarkan 

menjadi korban penyekapan di Kamboja bisa 

http://www.merdeka.com/peristiwa/ksp-ingatkan-menaker-ida-awasi-ketat-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/ksp-ingatkan-menaker-ida-awasi-ketat-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/ksp-ingatkan-menaker-ida-awasi-ketat-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/ksp-ingatkan-menaker-ida-awasi-ketat-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/ksp-ingatkan-menaker-ida-awasi-ketat-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/ksp-ingatkan-menaker-ida-awasi-ketat-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia.html
http://jatengdaily.com/2022/buka-asean-para-games-xi-wapres-sumber-inspirasi-kesetaraan
http://jatengdaily.com/2022/buka-asean-para-games-xi-wapres-sumber-inspirasi-kesetaraan
http://jatengdaily.com/2022/buka-asean-para-games-xi-wapres-sumber-inspirasi-kesetaraan
http://jatengdaily.com/2022/buka-asean-para-games-xi-wapres-sumber-inspirasi-kesetaraan
http://jatengdaily.com/2022/buka-asean-para-games-xi-wapres-sumber-inspirasi-kesetaraan
http://jatengdaily.com/2022/buka-asean-para-games-xi-wapres-sumber-inspirasi-kesetaraan
http://politik.rmol.id/read/2022/07/31/542055/ketua-nasdem-minta-60-wni-dipulangkan-dengan-selamat-dari-kamboja
http://politik.rmol.id/read/2022/07/31/542055/ketua-nasdem-minta-60-wni-dipulangkan-dengan-selamat-dari-kamboja
http://politik.rmol.id/read/2022/07/31/542055/ketua-nasdem-minta-60-wni-dipulangkan-dengan-selamat-dari-kamboja
http://politik.rmol.id/read/2022/07/31/542055/ketua-nasdem-minta-60-wni-dipulangkan-dengan-selamat-dari-kamboja
http://politik.rmol.id/read/2022/07/31/542055/ketua-nasdem-minta-60-wni-dipulangkan-dengan-selamat-dari-kamboja
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diselamatkan. "Kita minta Kemenlu untuk segera 

memulangkan dan mengembalikan 60 WNI dengan 

selamat ke Indonesia," ujar Martin Manurung kepada 

wartawan, Minggu (31/7). Sementara lainnya, masih 

dalam proses evakuasi. 

324. 31 July 

2022 

KSP: Penempatan 

kembali PMI di 

Malaysia perlu 

diawasi ketat 

Neutral Elshinta Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Fadjar 

Dwi Wisnuwardhani mengingatkan penempatan 

kembali Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia 

perlu diawasi ketat, agar tetap berlandaskan pada 

komitmen Nota Kesepahaman (MoU) antara dua 

negara yang telah diteken pada 1 April dan 28 Juli 

2022. Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah 

menandatangani Pernyataan Bersama ( Joint 

Statement ) terkait implementasi Nota Kesepahaman 

(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia. 

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah dan 

Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M 

Saravanan Murugan pada Kamis (28/7) 

pascapertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1. 

Penandatanganan tersebut mewujudkan kembali 

kesepakatan antarkedua negara untuk membuka 

perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 

Agustus 2022. 

325. 31 July 

2022 

KSP: Penempatan 

Kembali PMI Di 

Malaysia Perlu 

Pengawasan 

Ketat 

Neutral Indonesiatele

graph.com 

Kantor Staf Presiden (KSP) mengapreasiasi langkah 

cepat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan 

Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), dalam 

negosiasi dan perumusan kembali nota kesepahaman 

(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) Sektor Domestik di Malaysia, 

pada tanggal 28 Juli 2022. KSP juga mendorong 

supaya keputusan pembukaan penempatan ini 

dikomunikasikan kepada berbagai pihak di dalam 

negeri, baik kepada pihak pemerintah dan pihak non-

pemerintah, terutama kepada Calon PMI yang akan 

berangkat ke Malaysia. "Dalam kaitan ini, KSP 

mendorong Kemenlu untuk mempercepat MoU 

khusus tentang pencegahan TPPO khususnya PMI 

dengan pihak Malaysia guna meningkatkan 

perlindungan," terang Fadjar. Upaya tersebut 

mewujudkan kembali kesepakatan antar kedua 

negara untuk membuka perekrutan dan penempatan 

PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022. 

http://elshinta.com/news/275230/2022/07/31/ksp-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat
http://elshinta.com/news/275230/2022/07/31/ksp-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat
http://elshinta.com/news/275230/2022/07/31/ksp-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat
http://elshinta.com/news/275230/2022/07/31/ksp-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat
http://www.indonesiatelegraph.com/ksp-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
http://www.indonesiatelegraph.com/ksp-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
http://www.indonesiatelegraph.com/ksp-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
http://www.indonesiatelegraph.com/ksp-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
http://www.indonesiatelegraph.com/ksp-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
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326. 31 July 

2022 

Dompet Dhuafa 

Raih 2 

Penghargaan 

dalam Ajang 

Human Capital on 

Resilience 

Excellence Award 

2022 

Positive Tribun Jabar TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG, JAWA BARAT- Dompet 

Dhuafa raih dua kategori penghargaan: The Best 

Employee Value & Performance dan The Best 

Recruitment pada acara Human Capital on Resilience 

Excellence Award 2022. Penghargaan ini didapat 

dengan hasil kerja keras insan Dompet Dhuafa dalam 

perannya mengelola dan menyalurkan dana Ziswaf. 

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi insan 

Dompet Dhuafa untuk tetap beraksi dan 

mengembangkan diri ditengah ketidakpastian 

ekonomi. Tutur Prima Hadi Putra Direktur Business 

Operation Support Dompet Dhuafa. 

327. 31 July 

2022 

Sebagai Leading 

Sector, 

KemenPPPA 

Gelar Rapat 

Lintas K/L Siapkan 

DIM RUU KIA 

Positive Pewartasatu.

com 

"KemenPPPA meminta seluruh K/L yang ditunjuk 

dapat berkomitmen serius untuk bersama menyusun 

dan menyelesaikan DIM RUU KIA secara cepat dan 

tepat," ujar Menteri PPPA, di Ruang Rapat Kartini 

Kemen PPPA, Jumat (29/7). Dalam kesempatan 

tersebut, Menteri PPPA menekankan pentingnya 

sinergi dari seluruh K/L dalam proses penyusunan 

DIM RUU KIA. Dalam rapat koordinasi tersebut, 

perwakilan 12 K/L menyatakan siap mengawal dan 

terlibat aktif dalam penyusunan DIM RUU KIA yang 

merupakan RUU inisiatif DPR. Menindaklanjuti surat 

Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia 

(Mensesneg RI) Nomor 674/M/D-

1/HK.00.03/07/2022 tentang Penyusunan Daftar 

Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-

Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA). 

328. 31 July 

2022 

KSP Minta 

Pengiriman 

Kembali PMI ke 

Malaysia Diawasi 

Ketat 

Neutral Paperlane Jakarta, CNN Indonesia-. Tenaga Ahli Utama Kantor 

Staf Presiden (KSP) Fadjar Dwi Wisnuwardhani 

mengingatkan perekrutan dan penempatan kembali 

pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia perlu 

diawasi ketat. "KSP juga mendorong agar keputusan 

pembukaan penempatan ini dikomunikasikan kepada 

berbagai pihak di dalam negeri, bagus kepada pihak 

pemerintah dan pihak nonpemerintah, terutama 

kepada calon PMI yang akan berangkat ke Malaysia," 

tuturnya. "Dalam kaitan ini, KSP mendorong Kemenlu 

untuk mempercepat MoU spesifik tentang 

pencegahan TPPO khususnya PMI dengan pihak 

Malaysia guna meningkatkan perlindungan," kata dia. 

Misalnya, kesepakatan tentang penggunaan One 

Channel System (OCS) atau Sistem Penempatan Satu 

http://jabar.tribunnews.com/2022/07/31/dompet-dhuafa-raih-2-penghargaan-dalam-ajang-human-capital-on-resilience-excellence-award-2022
http://jabar.tribunnews.com/2022/07/31/dompet-dhuafa-raih-2-penghargaan-dalam-ajang-human-capital-on-resilience-excellence-award-2022
http://jabar.tribunnews.com/2022/07/31/dompet-dhuafa-raih-2-penghargaan-dalam-ajang-human-capital-on-resilience-excellence-award-2022
http://jabar.tribunnews.com/2022/07/31/dompet-dhuafa-raih-2-penghargaan-dalam-ajang-human-capital-on-resilience-excellence-award-2022
http://jabar.tribunnews.com/2022/07/31/dompet-dhuafa-raih-2-penghargaan-dalam-ajang-human-capital-on-resilience-excellence-award-2022
http://jabar.tribunnews.com/2022/07/31/dompet-dhuafa-raih-2-penghargaan-dalam-ajang-human-capital-on-resilience-excellence-award-2022
http://jabar.tribunnews.com/2022/07/31/dompet-dhuafa-raih-2-penghargaan-dalam-ajang-human-capital-on-resilience-excellence-award-2022
http://jabar.tribunnews.com/2022/07/31/dompet-dhuafa-raih-2-penghargaan-dalam-ajang-human-capital-on-resilience-excellence-award-2022
http://pewartasatu.com/sebagai-leading-sector-kemenpppa-gelar-rapat-lintas-k-l-siapkan-dim-ruu-kia
http://pewartasatu.com/sebagai-leading-sector-kemenpppa-gelar-rapat-lintas-k-l-siapkan-dim-ruu-kia
http://pewartasatu.com/sebagai-leading-sector-kemenpppa-gelar-rapat-lintas-k-l-siapkan-dim-ruu-kia
http://pewartasatu.com/sebagai-leading-sector-kemenpppa-gelar-rapat-lintas-k-l-siapkan-dim-ruu-kia
http://pewartasatu.com/sebagai-leading-sector-kemenpppa-gelar-rapat-lintas-k-l-siapkan-dim-ruu-kia
http://pewartasatu.com/sebagai-leading-sector-kemenpppa-gelar-rapat-lintas-k-l-siapkan-dim-ruu-kia
http://paperplane-tm.site/ksp-minta-pengiriman-kembali-pmi-ke-malaysia-diawasi-ketat-15395.html
http://paperplane-tm.site/ksp-minta-pengiriman-kembali-pmi-ke-malaysia-diawasi-ketat-15395.html
http://paperplane-tm.site/ksp-minta-pengiriman-kembali-pmi-ke-malaysia-diawasi-ketat-15395.html
http://paperplane-tm.site/ksp-minta-pengiriman-kembali-pmi-ke-malaysia-diawasi-ketat-15395.html
http://paperplane-tm.site/ksp-minta-pengiriman-kembali-pmi-ke-malaysia-diawasi-ketat-15395.html
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Kanal (SPSK) sebagai satu-satunya sistem perekrutan 

PMI di Malaysia. 

329. 31 July 

2022 

KSP Ingatkan 

Kemenlu-

Kemnaker Awasi 

Ketat 

Penempatan 

Kembali TKI di 

Malaysia 

Positive Liputan 6 Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Fadjar 

Dwi Wisnuwardhani mengingatkan 

kementerian/lembaga terkait untuk mengawasi ketat 

MoU atau nota kesepahaman soal pembukaan dan 

penempatan kembali Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

alias TKI di Malaysia. Hal ini untuk memastikan para 

PMI dapat kembali bekerja di Malaysia. "Kemlu 

(Kementerian Luar Negeri), Kemnaker (Kementerian 

Tenaga Kerja), dan BP2MI (Badan Pelindung Pekerja 

Migran Indonesia), (penting) melakukan pengawasan 

ketat atas implementasi MoU tersebut," kata Fadjar 

dikutip dari siaran persnya, Minggu (31/7/2022). 

330. 31 July 

2022 

Kabar BSU 2022 

Cair Besok? 

Kemnaker 

Pastikan Transfer 

Rp1 Juta ke 7 

Kategori 

Karyawan ini 

Neutral Ayo Bandung Namun, kabar yang menggantung soal kapan BSU 

2022 cair ini membuat banyaknya berita yang 

beredar periha kapan jadwal BSU BPJS 

Ketenagakerjaan akan cair. Namun dipastikan, dana 

BSU BPJS Ketenagakerjaan itu akan ditransfer kepada 

para karyawan, jika regulasi terbaru BSU 2022 sudah 

rampung. Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 akan cair 

bagi karyawan atau buruh yang telah terdaftar 

sebagai penerima BLT subsidi gaji. Tak sedikit yang 

mengatakan dana bansos tersebut akan cair pada 1 

Agustus besok. 

331. 31 July 

2022 

Penempatan PMI 

di Malaysia Perlu 

Diawasi Ketat 

Neutral Aktual Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Fadjar 

Dwi Wisnuwardhani mengingatkan penempatan 

kembali Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia 

perlu diawasi ketat, agar tetap berlandaskan pada 

komitmen Nota Kesepahaman (MoU) antara dua 

negara yang telah diteken pada 1 April dan 28 Juli 

2022. Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah 

menandatangani Pernyataan Bersama ( Joint 

Statement ) terkait implementasi Nota Kesepahaman 

(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia. 

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah dan 

Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M 

Saravanan Murugan pada Kamis (28/7) 

pascapertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1. 

Penandatanganan tersebut mewujudkan kembali 

kesepakatan antarkedua negara untuk membuka 

http://www.liputan6.com/news/read/5028684/ksp-ingatkan-kemenlu-kemnaker-awasi-ketat-penempatan-kembali-tki-di-malaysia
http://www.liputan6.com/news/read/5028684/ksp-ingatkan-kemenlu-kemnaker-awasi-ketat-penempatan-kembali-tki-di-malaysia
http://www.liputan6.com/news/read/5028684/ksp-ingatkan-kemenlu-kemnaker-awasi-ketat-penempatan-kembali-tki-di-malaysia
http://www.liputan6.com/news/read/5028684/ksp-ingatkan-kemenlu-kemnaker-awasi-ketat-penempatan-kembali-tki-di-malaysia
http://www.liputan6.com/news/read/5028684/ksp-ingatkan-kemenlu-kemnaker-awasi-ketat-penempatan-kembali-tki-di-malaysia
http://www.liputan6.com/news/read/5028684/ksp-ingatkan-kemenlu-kemnaker-awasi-ketat-penempatan-kembali-tki-di-malaysia
http://www.liputan6.com/news/read/5028684/ksp-ingatkan-kemenlu-kemnaker-awasi-ketat-penempatan-kembali-tki-di-malaysia
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794022226/kabar-bsu-2022-cair-besok-kemnaker-pastikan-transfer-rp1-juta-ke-7-kategori-karyawan-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794022226/kabar-bsu-2022-cair-besok-kemnaker-pastikan-transfer-rp1-juta-ke-7-kategori-karyawan-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794022226/kabar-bsu-2022-cair-besok-kemnaker-pastikan-transfer-rp1-juta-ke-7-kategori-karyawan-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794022226/kabar-bsu-2022-cair-besok-kemnaker-pastikan-transfer-rp1-juta-ke-7-kategori-karyawan-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794022226/kabar-bsu-2022-cair-besok-kemnaker-pastikan-transfer-rp1-juta-ke-7-kategori-karyawan-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794022226/kabar-bsu-2022-cair-besok-kemnaker-pastikan-transfer-rp1-juta-ke-7-kategori-karyawan-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794022226/kabar-bsu-2022-cair-besok-kemnaker-pastikan-transfer-rp1-juta-ke-7-kategori-karyawan-ini
http://aktual.com/penempatan-pmi-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat
http://aktual.com/penempatan-pmi-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat
http://aktual.com/penempatan-pmi-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat
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perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 

Agustus 2022. 

332. 31 July 

2022 

Pengiriman TKI ke 

Malaysia Dibuka 

Lagi Mulai 1 

Agustus, Seperti 

Apa Skemanya? 

Neutral Metro Tv Pemerintah Indonesia menyetujui permintaan 

Pemerintah Malaysia untuk kembali mengirimkan 

Tenga Kerja Indonesia (TKI) ke Negeri Jiran mulai 

Agustus 2022. Hal tersebut dikarenakan Malaysia 

sudah berkomitmen untuk menggunakan sistem 

rekrutmen yang diinginkan oleh Indonesia. Menteri 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauziyah 

mengatakan kedua pihak menyetujui kembali 

perekrutan dan penempatan Pekerja Migran 

Indonesia di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, 

bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari 

komitmen yang dibuat dalam Memorandum of 

Understanding (MoU). Sebelumnya, Pemerintah 

Indonesia memberhentikan sementara pengiriman 

TKI ke Malaysia dikarenakan sistem penempatan 

masih menggunakan beberapa saluran. 

333. 31 July 

2022 

KSP: Penempatan 

Pekerja Migran 

Indonesia di 

Malaysia Perlu 

Pengawasan 

Ketat | TIMES 

Indonesia 

Positive Times 

Indonesia 

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Fadjar 

Dwi Wisnuwardhani mengingatkan penempatan 

kembali Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia 

perlu diawasi ketat. Pemerintah Indonesia dan 

Malaysia telah menandatangani Pernyataan Bersama 

(Joint Statement) terkait implementasi Nota 

Kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor 

Domestik di Malaysia. Fadjar menekankan 

pentingnya Kementerian Luar Negeri, Kementerian 

Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia (BP2MI) melakukan pengawasan 

ketat atas implementasi MoU tersebut. Sistem 

tersebut menempatkan Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) secara langsung dengan mengubah visa 

kunjungan menjadi visa kerja di Malaysia, termasuk 

bagi pekerja asal Indonesia. 

334. 31 July 

2022 

Cek BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 

2022, Apakah BLT 

Rp1 Juta Cair 

Agustus? Berikut 

Informasi dari 

Kemnaker 

Neutral Pikiran 

Rakyat Depok 

Lalu apakah BLT Rp1 juta dari BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 bakal cair Agustus?. Informasi 

cara cek BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 dari 

Kemnaker akan dirangkum dalam artikel ini. Jadwal 

pencarian BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 atau BLT 

Rp1 Juta hingga saat ini terus dinantikan oleh para 

pekerja di Tanah Air. Lewat program BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022, pemerintah dalam hal ini 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana 

http://www.metrotvnews.com/play/kj2CAqoz-pengiriman-tki-ke-malaysia-dibuka-lagi-mulai-1-agustus-seperti-apa-skemanya
http://www.metrotvnews.com/play/kj2CAqoz-pengiriman-tki-ke-malaysia-dibuka-lagi-mulai-1-agustus-seperti-apa-skemanya
http://www.metrotvnews.com/play/kj2CAqoz-pengiriman-tki-ke-malaysia-dibuka-lagi-mulai-1-agustus-seperti-apa-skemanya
http://www.metrotvnews.com/play/kj2CAqoz-pengiriman-tki-ke-malaysia-dibuka-lagi-mulai-1-agustus-seperti-apa-skemanya
http://www.metrotvnews.com/play/kj2CAqoz-pengiriman-tki-ke-malaysia-dibuka-lagi-mulai-1-agustus-seperti-apa-skemanya
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/421046/ksp-penempatan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/421046/ksp-penempatan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/421046/ksp-penempatan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/421046/ksp-penempatan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/421046/ksp-penempatan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/421046/ksp-penempatan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
http://www.timesindonesia.co.id/read/news/421046/ksp-penempatan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095149261/cek-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-apakah-blt-rp1-juta-cair-agustus-berikut-informasi-dari-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095149261/cek-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-apakah-blt-rp1-juta-cair-agustus-berikut-informasi-dari-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095149261/cek-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-apakah-blt-rp1-juta-cair-agustus-berikut-informasi-dari-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095149261/cek-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-apakah-blt-rp1-juta-cair-agustus-berikut-informasi-dari-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095149261/cek-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-apakah-blt-rp1-juta-cair-agustus-berikut-informasi-dari-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095149261/cek-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-apakah-blt-rp1-juta-cair-agustus-berikut-informasi-dari-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095149261/cek-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-apakah-blt-rp1-juta-cair-agustus-berikut-informasi-dari-kemnaker
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menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT Rp1 

juta. 

335. 31 July 

2022 

Puluhan WNI 

Disekap di 

Kamboja, Ketua 

NasDem Minta 

Pemerintah Bisa 

Pulangkan 

dengan Selamat 

Positive Rmol Jatim Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri 

bersama Polri harus bisa memastikan keselamatan 

dan segera memulangkan 60 warga negara Indonesia 

(WNI) yang mengalami penyekapan oleh perusahaan 

investasi palsu di Sihanoukville, Kamboja. 

Berdasarkan laporan terbaru, Menteri Luar Negeri 

Retno Marsudi mengatakan 55 WNI yang dikabarkan 

menjadi korban penyekapan di Kamboja bisa 

diselamatkan. Sementara lainnya, masih dalam 

proses evakuasi. Setelah proses evakuasi selesai, 

Ketua Bidang Hubungan Internasional Dewan 

Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem, Martin 

Manurung meminta pemerintah Indonesia dalam 

memulangkan para WNI itu dengan selamat ke 

kelurganya. 

336. 31 July 

2022 

Ada Indikasi 

Perdagangan 

Manusia, 

KemenPPPA 

Kawal Kasus 

Penyekapan 53 

Pekerja Indonesia 

di Kamboja 

Negative Halosemaran

g.id 

HALO SEMARANG- Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), 

menyesalkan terjadinya penyekapan 53 Pekerja 

Migran Indonesia di Kota Shonoukvile, Kamboja. 

Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian 

PPPA, Ratna Susianawati, mengungkapkan selaku 

Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan 

Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

(TPPO), pihaknya telah berkoordinasi dengan 

Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, 

Kementerian Luar Negeri dan Direktorat Tindak 

Pidana Umum, Bareskrim Polri, dan akan terus 

mengawal jalannya penanganan kasus penyekapan 

tersebut. Menteri PPPA secara khusus meminta agar 

kasus tersebut ditangani sebaik mungkin sehingga 

para korban dapat segera dibebaskan dan 

dipulangkan kembali ke Indonesia. Selain itu, Menteri 

PPPA mengapresiasi kinerja Kementerian Luar 

Negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di 

Kamboja, Bareskrim Polri, dan semua pihak terlibat 

yang terus menjalin komunikasi dengan pihak 

Kepolisian Kamboja sebagai upaya pembebasan dan 

pemulangan Pekerja Migran Indonesia. 

337. 31 July 

2022 

Dewan Apresiasi 

PBK Tahap II di 

Palangka Raya 

Positive Borneonews Diketahui, ada 144 peserta dengan sembilan 

kejuruan mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi 

(PBK) program pelatihan vokasi dan produktivitas 

tahap II tahun 2022 di Dinas Tenaga Kerja Kota 

http://www.rmoljatim.id/2022/07/31/puluhan-wni-disekap-di-kamboja-ketua-nasdem-minta-pemerintah-bisa-pulangkan-dengan-selamat
http://www.rmoljatim.id/2022/07/31/puluhan-wni-disekap-di-kamboja-ketua-nasdem-minta-pemerintah-bisa-pulangkan-dengan-selamat
http://www.rmoljatim.id/2022/07/31/puluhan-wni-disekap-di-kamboja-ketua-nasdem-minta-pemerintah-bisa-pulangkan-dengan-selamat
http://www.rmoljatim.id/2022/07/31/puluhan-wni-disekap-di-kamboja-ketua-nasdem-minta-pemerintah-bisa-pulangkan-dengan-selamat
http://www.rmoljatim.id/2022/07/31/puluhan-wni-disekap-di-kamboja-ketua-nasdem-minta-pemerintah-bisa-pulangkan-dengan-selamat
http://www.rmoljatim.id/2022/07/31/puluhan-wni-disekap-di-kamboja-ketua-nasdem-minta-pemerintah-bisa-pulangkan-dengan-selamat
http://www.rmoljatim.id/2022/07/31/puluhan-wni-disekap-di-kamboja-ketua-nasdem-minta-pemerintah-bisa-pulangkan-dengan-selamat
http://halosemarang.id/ada-indikasi-perdagangan-manusia-kemenpppa-kawal-kasus-penyekapan-53-pekerja-indonesia-di-kamboja
http://halosemarang.id/ada-indikasi-perdagangan-manusia-kemenpppa-kawal-kasus-penyekapan-53-pekerja-indonesia-di-kamboja
http://halosemarang.id/ada-indikasi-perdagangan-manusia-kemenpppa-kawal-kasus-penyekapan-53-pekerja-indonesia-di-kamboja
http://halosemarang.id/ada-indikasi-perdagangan-manusia-kemenpppa-kawal-kasus-penyekapan-53-pekerja-indonesia-di-kamboja
http://halosemarang.id/ada-indikasi-perdagangan-manusia-kemenpppa-kawal-kasus-penyekapan-53-pekerja-indonesia-di-kamboja
http://halosemarang.id/ada-indikasi-perdagangan-manusia-kemenpppa-kawal-kasus-penyekapan-53-pekerja-indonesia-di-kamboja
http://halosemarang.id/ada-indikasi-perdagangan-manusia-kemenpppa-kawal-kasus-penyekapan-53-pekerja-indonesia-di-kamboja
http://halosemarang.id/ada-indikasi-perdagangan-manusia-kemenpppa-kawal-kasus-penyekapan-53-pekerja-indonesia-di-kamboja
http://www.borneonews.co.id/berita/271943-dewan-apresiasi-pbk-tahap-ii-di-palangka-raya
http://www.borneonews.co.id/berita/271943-dewan-apresiasi-pbk-tahap-ii-di-palangka-raya
http://www.borneonews.co.id/berita/271943-dewan-apresiasi-pbk-tahap-ii-di-palangka-raya
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Palangka Raya. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota 

Palangka Raya, Mesliani Tara mengatakan peserta ini 

nantinya akan mengikuti pelatihan hingga 30 Agustus 

2022 sesuai dengan jumlah jam pelajaran yang 

diberikan. Anggota Komisi C DPRD Kota Palangka 

Raya Susi Idawati mengapresiasi kebijakan 

pemerintah daerah melalui Balai Latihan Kerja (BLK) 

yang semakin gencar melaksanakan pelatihan 

keterampilan. "Kemarin ada pelatihan vokasi dan 

produktivitas tahap II tahun anggaran 2022. 

338. 31 July 

2022 

Implementasi 

MoU 

Penempatan 

Kembali PMI di 

Malaysia Perlu 

Pengawasan 

Ketat 

Neutral Media 

Indonesia 

KANTOR Staf Presiden mengapreasiasi langkah cepat 

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan 

Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) dalam 

negosiasi dan perumusan kembali nota kesepahaman 

(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) Sektor Domestik di Malaysia. 

Upaya tersebut guna mewujudkan kembali 

kesepakatan antarkedua negara untuk membuka 

perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 

Agustus 2022. Dengan begitu, ada kepastian bagi 

semua pihak terutama calon pekerja migran 

Indonesia (CPMI) untuk bisa bekerja kembali di 

Malaysia. "KSP juga mendorong supaya keputusan 

pembukaan penempatan ini dikomunikasikan kepada 

berbagai pihak di dalam negeri, baik kepada pihak 

pemerintah dan pihak non-pemerintah, terutama 

kepada Calon PMI yang akan berangkat ke Malaysia," 

ungkapnya. 

339. 31 July 

2022 

60 WNI Disekap 

di Kamboja, 

NasDem Desak 

Pemerintah 

Indonesia Segera 

Lakukan Upaya 

Pembebasan 

Neutral Suara.com Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai NasDem 

Bidang Hubungan Internasional Martin Manurung 

mendorong Pemerintah Indonesia melalui 

Kementerian Luar Negeri dan Polri untuk segera 

melakukan segala upaya pembebasan 60 WNI yang 

disekap tersebut. Sebanyak 60 WNI disekap oleh 

perusahaan investasi palsu di Phum 1, Preah 

Sihanouk, Kamboja sejak beberapa hari lalu hingga 

saat ini. "Kita minta Kemenlu untuk segera 

memulangkan dan mengembalikan 60 WNI dengan 

selamat ke Indonesia," kata Martin Manurung, di 

Jakarta, Sabtu. Dirinya menuturkan jika proses 

pembebasan terhadap 60 WNI ini akan lebih mudah 

jika Perdana Menteri Kamboja Samdech Hunsen 

turun tangan dalam kasus ini. 

http://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/511092/implementasi-mou-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
http://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/511092/implementasi-mou-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
http://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/511092/implementasi-mou-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
http://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/511092/implementasi-mou-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
http://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/511092/implementasi-mou-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
http://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/511092/implementasi-mou-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
http://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/511092/implementasi-mou-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
http://kaltim.suara.com/read/2022/07/31/131101/60-wni-disekap-di-kamboja-nasdem-desak-pemerintah-indonesia-segera-lakukan-upaya-pembebasan
http://kaltim.suara.com/read/2022/07/31/131101/60-wni-disekap-di-kamboja-nasdem-desak-pemerintah-indonesia-segera-lakukan-upaya-pembebasan
http://kaltim.suara.com/read/2022/07/31/131101/60-wni-disekap-di-kamboja-nasdem-desak-pemerintah-indonesia-segera-lakukan-upaya-pembebasan
http://kaltim.suara.com/read/2022/07/31/131101/60-wni-disekap-di-kamboja-nasdem-desak-pemerintah-indonesia-segera-lakukan-upaya-pembebasan
http://kaltim.suara.com/read/2022/07/31/131101/60-wni-disekap-di-kamboja-nasdem-desak-pemerintah-indonesia-segera-lakukan-upaya-pembebasan
http://kaltim.suara.com/read/2022/07/31/131101/60-wni-disekap-di-kamboja-nasdem-desak-pemerintah-indonesia-segera-lakukan-upaya-pembebasan
http://kaltim.suara.com/read/2022/07/31/131101/60-wni-disekap-di-kamboja-nasdem-desak-pemerintah-indonesia-segera-lakukan-upaya-pembebasan
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340. 31 July 

2022 

KSP Minta 

Pengiriman 

Kembali PMI ke 

Malaysia Diawasi 

Ketat 

Neutral Cnn 

Indonesia 

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Fadjar 

Dwi Wisnuwardhani mengingatkan perekrutan dan 

penempatan kembali pekerja migran Indonesia (PMI) 

di Malaysia perlu diawasi ketat. "KSP juga 

mendorong supaya keputusan pembukaan 

penempatan ini dikomunikasikan kepada berbagai 

pihak di dalam negeri, baik kepada pihak pemerintah 

dan pihak nonpemerintah, terutama kepada calon 

PMI yang akan berangkat ke Malaysia," tuturnya. 

"Dalam kaitan ini, KSP mendorong Kemenlu untuk 

mempercepat MoU khusus tentang pencegahan 

TPPO khususnya PMI dengan pihak Malaysia guna 

meningkatkan perlindungan," kata dia. Misalnya, 

kesepakatan tentang penggunaan One Channel 

System (OCS) atau Sistem Penempatan Satu Kanal 

(SPSK) sebagai satu-satunya sistem perekrutan PMI di 

Malaysia. 

341. 31 July 

2022 

Opening APG 

2022 Sukses dan 

Meriah, Menpora 

Amali Sanjung 

Kerja Keras 

Gibran 

Rakabuming 

Positive Wartakotaliv

e 

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin 

Amali menilai kesuksesan pembukaan ajang olahraga 

Paralimpik tingkat Asia Tenggara ini tidak terlepas 

dari peran yang luar biasa dari Wali Kota Solo yang 

juga Ketua Pelaksana Indonesia National Paralympic 

Organization Committee (INASPOC) Gibran 

Rakabuming Raka dalam mempersiapkan acara ini. 

Ini berkat Ketua INASPOC dan Walikota, itu luar biasa 

sampai tidak tidur Wali Kota persiapkan ini semua," 

kata Menpora Amali. Menpora Amali mengatakan 

acara ini mendapatkan apresiasi dari negara-negara 

peserta, termasuk Sekjen ASEAN Para Sport 

Federation (APSF), Kolonel Senior Dr. Wandee 

Tosuwan.. Menpora Zainudin Amali dan Wali Kota 

Solo Gibran Rakabuming Raka saat diwawancarai 

setelah acara pembukaan ASEAN Para Games 2022 di 

Stadion Manahan, Solo, Sabtu (30/7/2022).. 

342. 31 July 

2022 

55 WNI yang 

Disekap di 

Kamboja Berhasil 

Dibebaskan - 

Positive 24hour.id Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa 

pers, Sabtu (30/7) mengatakan 55 Warga Negara 

Indonesia (WNI) yang disekap oleh perusahaan 

investasi palsu di Kamboja telah berhasil 

diselamatkan. Sejak menerima informasi mengenai 

penyekapan 60 WNI oleh perusahaan investasi 

bodong di Kamboja, pemerintah terus 

mengupayakan pembebasan mereka. "Kemarin, 

Jumat, 29 Juli 2022, saya melakukan komunikasi 

dengan menteri luar negeri Kamboja (Prak Sokhonn) 

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20220731125542-20-828359/ksp-minta-pengiriman-kembali-pmi-ke-malaysia-diawasi-ketat
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20220731125542-20-828359/ksp-minta-pengiriman-kembali-pmi-ke-malaysia-diawasi-ketat
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20220731125542-20-828359/ksp-minta-pengiriman-kembali-pmi-ke-malaysia-diawasi-ketat
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20220731125542-20-828359/ksp-minta-pengiriman-kembali-pmi-ke-malaysia-diawasi-ketat
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20220731125542-20-828359/ksp-minta-pengiriman-kembali-pmi-ke-malaysia-diawasi-ketat
http://wartakota.tribunnews.com/2022/07/31/opening-apg-2022-sukses-dan-meriah-menpora-amali-sanjung-kerja-keras-gibran-rakabuming
http://wartakota.tribunnews.com/2022/07/31/opening-apg-2022-sukses-dan-meriah-menpora-amali-sanjung-kerja-keras-gibran-rakabuming
http://wartakota.tribunnews.com/2022/07/31/opening-apg-2022-sukses-dan-meriah-menpora-amali-sanjung-kerja-keras-gibran-rakabuming
http://wartakota.tribunnews.com/2022/07/31/opening-apg-2022-sukses-dan-meriah-menpora-amali-sanjung-kerja-keras-gibran-rakabuming
http://wartakota.tribunnews.com/2022/07/31/opening-apg-2022-sukses-dan-meriah-menpora-amali-sanjung-kerja-keras-gibran-rakabuming
http://wartakota.tribunnews.com/2022/07/31/opening-apg-2022-sukses-dan-meriah-menpora-amali-sanjung-kerja-keras-gibran-rakabuming
http://wartakota.tribunnews.com/2022/07/31/opening-apg-2022-sukses-dan-meriah-menpora-amali-sanjung-kerja-keras-gibran-rakabuming
http://www.24hour.id/55-wni-yang-disekap-di-kamboja-berhasil-dibebaskan
http://www.24hour.id/55-wni-yang-disekap-di-kamboja-berhasil-dibebaskan
http://www.24hour.id/55-wni-yang-disekap-di-kamboja-berhasil-dibebaskan
http://www.24hour.id/55-wni-yang-disekap-di-kamboja-berhasil-dibebaskan
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agar para WNI tersebut dapat segera dikeluarkan 

dengan selamat dari tempat penyekapan secepat 

mungkin. Menanggapi permintaan Retno itu, Menteri 

Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn menyampaikan 

akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk 

segera menangani kasus tersebut. 

343. 31 July 

2022 

55 WNI yang 

Disekap di 

Kamboja Berhasil 

Dibebaskan - 

Miliarder.Co.id 

Positive Miliarder.co.i

d 

- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa 

pers, Sabtu (30/7) mengatakan 55 Warga Negara 

Indonesia (WNI) yang disekap oleh perusahaan 

investasi palsu di Kamboja telah berhasil 

diselamatkan. Sejak menerima informasi mengenai 

penyekapan 60 WNI oleh perusahaan investasi 

bodong di Kamboja, pemerintah terus 

mengupayakan pembebasan mereka. "Kemarin, 

Jumat, 29 Juli 2022, saya melakukan komunikasi 

dengan menteri luar negeri Kamboja (Prak Sokhonn) 

agar para WNI tersebut dapat segera dikeluarkan 

dengan selamat dari tempat penyekapan secepat 

mungkin. Menanggapi permintaan Retno itu, Menteri 

Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn menyampaikan 

akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk 

segera menangani kasus tersebut. 

344. 31 July 

2022 

55 WNI yang 

Disekap di 

Kamboja Berhasil 

Dibebaskan - 

PortalUtama.com 

Positive Portalutama.

com 

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa 

pers, Sabtu (30/7) mengatakan 55 Warga Negara 

Indonesia (WNI) yang disekap oleh perusahaan 

investasi palsu di Kamboja telah berhasil 

diselamatkan. Sejak menerima informasi mengenai 

penyekapan 60 WNI oleh perusahaan investasi 

bodong di Kamboja, pemerintah terus 

mengupayakan pembebasan mereka. "Kemarin, 

Jumat, 29 Juli 2022, saya melakukan komunikasi 

dengan menteri luar negeri Kamboja (Prak Sokhonn) 

agar para WNI tersebut dapat segera dikeluarkan 

dengan selamat dari tempat penyekapan secepat 

mungkin. Menanggapi permintaan Retno itu, Menteri 

Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn menyampaikan 

akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk 

segera menangani kasus tersebut. 

345. 31 July 

2022 

55 WNI yang 

Disekap di 

Kamboja Berhasil 

Dibebaskan - 

Rakyat62.id 

Positive Rakyat62.id - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa 

pers, Sabtu (30/7) mengatakan 55 Warga Negara 

Indonesia (WNI) yang disekap oleh perusahaan 

investasi palsu di Kamboja telah berhasil 

diselamatkan. Sejak menerima informasi mengenai 

penyekapan 60 WNI oleh perusahaan investasi 

http://miliarder.co.id/internasional/55-wni-yang-disekap-di-kamboja-berhasil-dibebaskan
http://miliarder.co.id/internasional/55-wni-yang-disekap-di-kamboja-berhasil-dibebaskan
http://miliarder.co.id/internasional/55-wni-yang-disekap-di-kamboja-berhasil-dibebaskan
http://miliarder.co.id/internasional/55-wni-yang-disekap-di-kamboja-berhasil-dibebaskan
http://miliarder.co.id/internasional/55-wni-yang-disekap-di-kamboja-berhasil-dibebaskan
http://portalutama.com/internasional/55-wni-yang-disekap-di-kamboja-berhasil-dibebaskan
http://portalutama.com/internasional/55-wni-yang-disekap-di-kamboja-berhasil-dibebaskan
http://portalutama.com/internasional/55-wni-yang-disekap-di-kamboja-berhasil-dibebaskan
http://portalutama.com/internasional/55-wni-yang-disekap-di-kamboja-berhasil-dibebaskan
http://portalutama.com/internasional/55-wni-yang-disekap-di-kamboja-berhasil-dibebaskan
http://rakyat62.id/internasional/55-wni-yang-disekap-di-kamboja-berhasil-dibebaskan
http://rakyat62.id/internasional/55-wni-yang-disekap-di-kamboja-berhasil-dibebaskan
http://rakyat62.id/internasional/55-wni-yang-disekap-di-kamboja-berhasil-dibebaskan
http://rakyat62.id/internasional/55-wni-yang-disekap-di-kamboja-berhasil-dibebaskan
http://rakyat62.id/internasional/55-wni-yang-disekap-di-kamboja-berhasil-dibebaskan
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bodong di Kamboja, pemerintah terus 

mengupayakan pembebasan mereka. "Kemarin, 

Jumat, 29 Juli 2022, saya melakukan komunikasi 

dengan menteri luar negeri Kamboja (Prak Sokhonn) 

agar para WNI tersebut dapat segera dikeluarkan 

dengan selamat dari tempat penyekapan secepat 

mungkin. Menanggapi permintaan Retno itu, Menteri 

Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn menyampaikan 

akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk 

segera menangani kasus tersebut. 

346. 31 July 

2022 

55 WNI yang 

Disekap di 

Kamboja Berhasil 

Dibebaskan - 

RedaksiHarian.co

m 

Positive Redaksiharian

.com 

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa 

pers, Sabtu (30/7) mengatakan 55 Warga Negara 

Indonesia (WNI) yang disekap oleh perusahaan 

investasi palsu di Kamboja telah berhasil 

diselamatkan. Sejak menerima informasi mengenai 

penyekapan 60 WNI oleh perusahaan investasi 

bodong di Kamboja, pemerintah terus 

mengupayakan pembebasan mereka. "Kemarin, 

Jumat, 29 Juli 2022, saya melakukan komunikasi 

dengan menteri luar negeri Kamboja (Prak Sokhonn) 

agar para WNI tersebut dapat segera dikeluarkan 

dengan selamat dari tempat penyekapan secepat 

mungkin. Menanggapi permintaan Retno itu, Menteri 

Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn menyampaikan 

akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk 

segera menangani kasus tersebut. 

347. 31 July 

2022 

55 WNI yang 

Disekap di 

Kamboja Berhasil 

Dibebaskan - 

TribunWarta.com 

Positive Tribunwarta.c

om 

- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa 

pers, Sabtu (30/7) mengatakan 55 Warga Negara 

Indonesia (WNI) yang disekap oleh perusahaan 

investasi palsu di Kamboja telah berhasil 

diselamatkan. Sejak menerima informasi mengenai 

penyekapan 60 WNI oleh perusahaan investasi 

bodong di Kamboja, pemerintah terus 

mengupayakan pembebasan mereka. "Kemarin, 

Jumat, 29 Juli 2022, saya melakukan komunikasi 

dengan menteri luar negeri Kamboja (Prak Sokhonn) 

agar para WNI tersebut dapat segera dikeluarkan 

dengan selamat dari tempat penyekapan secepat 

mungkin. Menanggapi permintaan Retno itu, Menteri 

Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn menyampaikan 

akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk 

segera menangani kasus tersebut. 

http://redaksiharian.com/internasional/55-wni-yang-disekap-di-kamboja-berhasil-dibebaskan
http://redaksiharian.com/internasional/55-wni-yang-disekap-di-kamboja-berhasil-dibebaskan
http://redaksiharian.com/internasional/55-wni-yang-disekap-di-kamboja-berhasil-dibebaskan
http://redaksiharian.com/internasional/55-wni-yang-disekap-di-kamboja-berhasil-dibebaskan
http://redaksiharian.com/internasional/55-wni-yang-disekap-di-kamboja-berhasil-dibebaskan
http://redaksiharian.com/internasional/55-wni-yang-disekap-di-kamboja-berhasil-dibebaskan
http://tribunwarta.com/internasional/55-wni-yang-disekap-di-kamboja-berhasil-dibebaskan
http://tribunwarta.com/internasional/55-wni-yang-disekap-di-kamboja-berhasil-dibebaskan
http://tribunwarta.com/internasional/55-wni-yang-disekap-di-kamboja-berhasil-dibebaskan
http://tribunwarta.com/internasional/55-wni-yang-disekap-di-kamboja-berhasil-dibebaskan
http://tribunwarta.com/internasional/55-wni-yang-disekap-di-kamboja-berhasil-dibebaskan
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348. 31 July 

2022 

Implementasi 

Penempatan 

Kembali Pekerja 

Migran di 

Malaysia Perlu 

Diawasi 

Neutral Kompas.id Kantor Staf Presiden mengapresiasi langkah cepat 

Kementerian Luar Negeri dan Kementerian 

Ketenagakerjaan dalam negosiasi dan perumusan 

kembali nota kesepahaman tentang Penempatan dan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor 

Domestik di Malaysia pada 28 Juli 2022. Upaya 

tersebut mewujudkan kembali kesepakatan 

antarkedua negara untuk membuka perekrutan dan 

penempatan pekerja migran Indonesia di Malaysia 

mulai 1 Agustus 2022. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf 

Presiden (KSP) Fadjar Dwi Wisnuwardhani, melalui 

keterangan tertulis, Minggu (31/7/2022), 

menuturkan, pembukaan dan penempatan kembali 

pekerja migran Indonesia di Malaysia harus tetap 

berpegang teguh pada komitmen nota kesepahaman 

(MoU) yang telah ditandatangani pada 1 April dan 28 

Juli 2022. Hal ini bernilai penting agar ada kepastian 

bagi semua pihak, terutama calon pekerja migran 

Indonesia, untuk dapat bekerja kembali di Malaysia. 

349. 31 July 

2022 

Hadiri 

Pembukaan 

ASEAN Para 

Games 2022, 

Wapres dan 

Menaker: Sumber 

Inspirasi 

Kesetaraan 

Positive Priangantimu

r 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, 

turut hadir di acara pembukaan ASEAN Para Games 

2022 di Stadion Manahan Solo, Surakarta, pada 

Sabtu, 30 Juli 2022. Melalui pidatonya, Wapres 

Ma'ruf Amin mengatakan, ASEAN Para Games 

merupakan ajang istimewa karena menjadi salah satu 

sumber inspirasi terkait kesetaraan. "Saya juga 

berharap, ASEAN Para Games akan menjadikan 

Komunitas ASEAN semakin inklusif dan tangguh," 

kata Wapres Ma'ruf Amin. Sementara Menaker Ida 

Fauziyah mengatakan pelaksanaan kompetisi 

olahraga ini menunjukkan bahwa Negara-negara 

ASEAN memiliki komitmen yang sama dalam 

menghadirkan kesetaraan. 

350. 31 July 

2022 

Kemnaker-JICA 

Jajaki Kerja Sama 

Pelatihan Bahasa 

Jepang di BLK 

Positive Seputar 

Cibubur 

Salah satunya yakni penjajakan kerja sama 

pengembangan kejuruan bahasa Jepang di BLK Unit 

Pelayanan Teknis Pusat (UPTP) Kemnaker. "Selain 

kerja sama yang telah diselenggarakan, saat ini Ditjen 

Binalavotas sedang melakukan penjajakan kerja sama 

kejuruan bahasa Jepang di BLK UPTP," kata Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, seusai menerima 

audiensi JICA Mission for Foreign Migrant Workers di 

Jakarta, Jumat (29 Juli 2022). Selain kejuruan bahasa 

Jepang, Ida Fauziyah mengatakan penjajakan kerja 

sama lainnya yakni Penerimaan junior expert di 

http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/07/31/implementasi-penempatan-kembali-pekerja-migran-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/07/31/implementasi-penempatan-kembali-pekerja-migran-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/07/31/implementasi-penempatan-kembali-pekerja-migran-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/07/31/implementasi-penempatan-kembali-pekerja-migran-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/07/31/implementasi-penempatan-kembali-pekerja-migran-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/07/31/implementasi-penempatan-kembali-pekerja-migran-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat
http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/olahraga/pr-1225150305/hadiri-pembukaan-asean-para-games-2022-wapres-dan-menaker-sumber-inspirasi-kesetaraan
http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/olahraga/pr-1225150305/hadiri-pembukaan-asean-para-games-2022-wapres-dan-menaker-sumber-inspirasi-kesetaraan
http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/olahraga/pr-1225150305/hadiri-pembukaan-asean-para-games-2022-wapres-dan-menaker-sumber-inspirasi-kesetaraan
http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/olahraga/pr-1225150305/hadiri-pembukaan-asean-para-games-2022-wapres-dan-menaker-sumber-inspirasi-kesetaraan
http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/olahraga/pr-1225150305/hadiri-pembukaan-asean-para-games-2022-wapres-dan-menaker-sumber-inspirasi-kesetaraan
http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/olahraga/pr-1225150305/hadiri-pembukaan-asean-para-games-2022-wapres-dan-menaker-sumber-inspirasi-kesetaraan
http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/olahraga/pr-1225150305/hadiri-pembukaan-asean-para-games-2022-wapres-dan-menaker-sumber-inspirasi-kesetaraan
http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/olahraga/pr-1225150305/hadiri-pembukaan-asean-para-games-2022-wapres-dan-menaker-sumber-inspirasi-kesetaraan
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785150247/kemnaker-jica-jajaki-kerja-sama-pelatihan-bahasa-jepang-di-blk
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785150247/kemnaker-jica-jajaki-kerja-sama-pelatihan-bahasa-jepang-di-blk
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785150247/kemnaker-jica-jajaki-kerja-sama-pelatihan-bahasa-jepang-di-blk
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785150247/kemnaker-jica-jajaki-kerja-sama-pelatihan-bahasa-jepang-di-blk
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berbagai bidang untuk mendukung penyelenggaraan 

pelatihan vokasi di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BBPVP) dan Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BPVP); dan pengembangan tempat uji 

kompetensi bidang pariwisata bekerja sama dengan 

Japan Travel Agency; serta pengembangan program 

promosi penerimaan SDM Indonesia bidang teknisi 

otomotif oleh bengkel-bengkel di Jepang. "Kami 

berharap agar kerja sama yang telah terjalin dengan 

sangat baik khususnya antara JICA dengan Ditjen 

Binalavotas dapat terus berkembang, demi 

kepentingan Pemerintah Indonesia maupun 

Pemerintah Jepang," ujar Ida Fauziyah. 

351. 31 July 

2022 

55 WNI yang 

Disekap di 

Kamboja Berhasil 

Dibebaskan 

Positive Voa Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa 

pers, Sabtu (30/7) mengatakan 55 Warga Negara 

Indonesia (WNI) yang disekap oleh perusahaan 

investasi palsu di Kamboja telah berhasil 

diselamatkan. Sejak menerima informasi mengenai 

penyekapan 60 WNI oleh perusahaan investasi 

bodong di Kamboja, pemerintah terus 

mengupayakan pembebasan mereka. "Kemarin, 

Jumat, 29 Juli 2022, saya melakukan komunikasi 

dengan menteri luar negeri Kamboja (Prak Sokhonn) 

agar para WNI tersebut dapat segera dikeluarkan 

dengan selamat dari tempat penyekapan secepat 

mungkin. Menanggapi permintaan Retno itu, Menteri 

Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn menyampaikan 

akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk 

segera menangani kasus tersebut. 

352. 31 July 

2022 

Bantuan BSU 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

2022, Masih 

Mempertanyakan 

Kapan Cair? Ini 

Pernyataan 

Resmi Kemenaker 

Neutral Ayo Bandung Dana tersebut dialokasikan untuk merealisasikan 

program bantuan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022. 

Bantuan BSU BPJS Ketenagakerjaan masih menjadi 

topik perbincangan di kalangan para pekerja saat ini. 

Pasalnya dana bantuan BSU BPJS Ketenagakerjaan 

tersebut belum juga cair. BSU kapan cair?. 

353. 31 July 

2022 

Wapres Ma'ruf 

Amin Buka 

ASEAN Para 

Games XI 2022 

Neutral Abadikini.co

m 

Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma'ruf Amin 

menyampaikan bahwa ASEAN Para Games 

merupakan ajang yang positif bagi para difabel untuk 

meningkatkan semangat dan produktivitas demi 

mencapai tujuan meskipun banyak rintangan 

dihadapi. Hal tersebut disampaikan Wapres saat 

secara resmi membuka ASEAN Para Games XI Tahun 

http://www.voaindonesia.com/a/wni-yang-disekap-di-kamboja-berhasil-dibebaskan-/6680839.html
http://www.voaindonesia.com/a/wni-yang-disekap-di-kamboja-berhasil-dibebaskan-/6680839.html
http://www.voaindonesia.com/a/wni-yang-disekap-di-kamboja-berhasil-dibebaskan-/6680839.html
http://www.voaindonesia.com/a/wni-yang-disekap-di-kamboja-berhasil-dibebaskan-/6680839.html
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794022922/bantuan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-masih-mempertanyakan-kapan-cair-ini-pernyataan-resmi-kemenaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794022922/bantuan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-masih-mempertanyakan-kapan-cair-ini-pernyataan-resmi-kemenaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794022922/bantuan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-masih-mempertanyakan-kapan-cair-ini-pernyataan-resmi-kemenaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794022922/bantuan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-masih-mempertanyakan-kapan-cair-ini-pernyataan-resmi-kemenaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794022922/bantuan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-masih-mempertanyakan-kapan-cair-ini-pernyataan-resmi-kemenaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794022922/bantuan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-masih-mempertanyakan-kapan-cair-ini-pernyataan-resmi-kemenaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794022922/bantuan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-masih-mempertanyakan-kapan-cair-ini-pernyataan-resmi-kemenaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794022922/bantuan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-masih-mempertanyakan-kapan-cair-ini-pernyataan-resmi-kemenaker
http://www.abadikini.com/2022/07/31/wapres-maruf-amin-buka-asean-para-games-xi-2022
http://www.abadikini.com/2022/07/31/wapres-maruf-amin-buka-asean-para-games-xi-2022
http://www.abadikini.com/2022/07/31/wapres-maruf-amin-buka-asean-para-games-xi-2022
http://www.abadikini.com/2022/07/31/wapres-maruf-amin-buka-asean-para-games-xi-2022
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2022, di Stadion Manahan, Surakarta, Jawa Tengah 

(Jawa Tengah), Sabtu (30/07/2022) malam. Menutup 

sambutannya, Wapres berharap agar 

penyelenggaraan ASEAN Para Games XI 2022 dapat 

menjadi jembatan komunikasi dalam mempererat 

hubungan antarnegara, khususnya di kawasan Asia 

Tenggara. Para games adalah ajang istimewa karena 

menjadi sumber inspirasi bagi kita semua akan 

makna tentang kesetaraan," ujar Wapres. 

354. 31 July 

2022 

Ketua Nasdem 

Minta 60 WNI 

Dipulangkan 

dengan Selamat 

dari Kamboja 

Positive Demokrasi.co

.id 

Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri 

bersama Polri harus bisa memastikan keselamatan 

dan segera memulangkan 60 warga negara Indonesia 

(WNI) yang mengalami penyekapan oleh perusahaan 

investasi palsu di Sihanoukville, Kamboja. 

Berdasarkan laporan terbaru, Menteri Luar Negeri 

Retno Marsudi mengatakan 55 WNI yang dikabarkan 

menjadi korban penyekapan di Kamboja bisa 

diselamatkan. "Kita minta Kemenlu untuk segera 

memulangkan dan mengembalikan 60 WNI dengan 

selamat ke Indonesia," ujar Martin Manurung kepada 

wartawan, Minggu (31/7). Sementara lainnya, masih 

dalam proses evakuasi. 

355. 31 July 

2022 

Pelatihan MTU di 

Kabupaten Muna 

dan Kota Baubau 

Berakhir, Alumni 

Diharapkan 

Mampu Bekerja 

Positive Inilah Sultra Giat ini dilaksanakan di Kantor Lurah Labunia 

Kecamatan Wakorumba Selatan Kabupaten Muna 

provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Jumat 29 Juli 

2022. Selain itu Giat tersebut ditutup Kepala Dinas 

Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Transnaker) 

Kabupaten Muna yang diwakili Sekertaris Dinas 

Transnaker Kabupaten Muna Drs La Ode Muhammad 

Nasir Polondu didampingi Kepala BPVP Kendari La 

Ode Haji Polondu, Ketua Dharma Wanita Persatuan 

BPVP Kendari Ny. Mufridayani Polondu, Camat 

Wakorumba Selatan La Medi, Kepala Bidang 

Ketenagakerjaan Dinas Transnaker Kabupaten Muna, 

Kapolsek Pure, dan beberapa Kepala Desa dan Lurah 

se Kecamatan Wakorumba Selatan. Kepala BPVP 

Kendari, La Ode Haji Polondu dalam sambutannya 

menyebutkan, giat MTU Tahap II yang 

diselenggarakan BPVP Kendari ditempatkan di Kota 

Baubau dan Kabupaten Muna dengan lima program 

pelatihan. "Untuk Kota Baubau ditempatkan di 

Kelurahan Ngangnaumala Kecamatan Batupoaro, 

Program Pelatihan Tata Rias Kecantikan dan di 

http://www.demokrasi.co.id/2022/07/ketua-nasdem-minta-60-wni-dipulangkan.html
http://www.demokrasi.co.id/2022/07/ketua-nasdem-minta-60-wni-dipulangkan.html
http://www.demokrasi.co.id/2022/07/ketua-nasdem-minta-60-wni-dipulangkan.html
http://www.demokrasi.co.id/2022/07/ketua-nasdem-minta-60-wni-dipulangkan.html
http://www.demokrasi.co.id/2022/07/ketua-nasdem-minta-60-wni-dipulangkan.html
http://inilahsultra.com/2022/07/31/pelatihan-mtu-di-kabupaten-muna-dan-kota-baubau-berakhir-alumni-diharapkan-mampu-bekerja
http://inilahsultra.com/2022/07/31/pelatihan-mtu-di-kabupaten-muna-dan-kota-baubau-berakhir-alumni-diharapkan-mampu-bekerja
http://inilahsultra.com/2022/07/31/pelatihan-mtu-di-kabupaten-muna-dan-kota-baubau-berakhir-alumni-diharapkan-mampu-bekerja
http://inilahsultra.com/2022/07/31/pelatihan-mtu-di-kabupaten-muna-dan-kota-baubau-berakhir-alumni-diharapkan-mampu-bekerja
http://inilahsultra.com/2022/07/31/pelatihan-mtu-di-kabupaten-muna-dan-kota-baubau-berakhir-alumni-diharapkan-mampu-bekerja
http://inilahsultra.com/2022/07/31/pelatihan-mtu-di-kabupaten-muna-dan-kota-baubau-berakhir-alumni-diharapkan-mampu-bekerja
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Kelurahan Kalialia Kecamatan Lealea, Program 

Pelatihan Service Sepeda Motor Konvensional. 

356. 31 July 

2022 

Penempatan 

Kembali PMI di 

Malaysia Perlu 

Pengawasan 

Ketat 

Positive Berita Satu Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan perlu adanya 

pengawasan ketat terhadap implementasi nota 

kesepahaman atau memorandum of understanding 

(MoU) penempatan kembali pekerja migran 

Indonesia (PMI) di Malaysia. Tenaga Ahli Utama KSP 

Fadjar Dwi Wisnuwardhani mengatakan pihaknya 

mengapresiasi langkah cepat Kementerian Luar 

Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Tenaga Kerja 

(Kemenaker) dalam negosiasi dan perumusan 

kembali nota kesepahaman tentang penempatan dan 

perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia pada 

tanggal 28 Juli 2022. "Upaya tersebut mewujudkan 

kembali kesepakatan antarkedua negara untuk 

membuka perekrutan dan penempatan PMI di 

Malaysia mulai 1 Agustus 2022," kata Fadjar Dwi 

Wisnuwardhani, Minggu (31/7/2022). Fadjar 

menegaskan pembukaan dan penempatan kembali 

PMI di Malaysia, harus tetap berpegang teguh pada 

komitmen MoU yang telah ditandatangani pada 1 

April dan 28 Juli 2022. 

357. 31 July 

2022 

Nasdem Minta 60 

WNI Korban 

Penyekapan 

Dipulangkan dari 

Kamboja 

Negative Rmol Sumut Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri 

bersama Polri harus bisa memastikan keselamatan 

dan segera memulangkan 60 warga negara Indonesia 

(WNI) yang mengalami penyekapan oleh perusahaan 

investasi palsu di Sihanoukville, Kamboja. 

Berdasarkan laporan terbaru, Menteri Luar Negeri 

Retno Marsudi mengatakan 55 WNI yang dikabarkan 

menjadi korban penyekapan di Kamboja bisa 

diselamatkan. "Kita minta Kemenlu untuk segera 

memulangkan dan mengembalikan 60 WNI dengan 

selamat ke Indonesia," ujar Martin Manurung kepada 

wartawan, Minggu (31/7). Sementara lainnya, masih 

dalam proses evakuasi. 

358. 31 July 

2022 

Polemik UMP 

2022 DKI Makin 

Panjang, Eh 2023 

di Depan Mata 

Negative Detik Artinya diskusi soal UMP 2023 bakal segera dimulai. 

Bila polemik terus terjadi, dikhawatirkan penentuan 

UMP 2023 bakal tetap berpolemik bila UMP 2022 

pun belum selesai urusannya. "Sebentar lagi kita 

akan hadapi dan mulai lagi pembicaraan UMP 2023, 

kalau ini masih berkepanjangan, pijakan kami kan jadi 

belum jelas," kata Nurjaman. Upah minimum provinsi 

http://www.beritasatu.com/news/958337/penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
http://www.beritasatu.com/news/958337/penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
http://www.beritasatu.com/news/958337/penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
http://www.beritasatu.com/news/958337/penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
http://www.beritasatu.com/news/958337/penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
http://www.rmolsumut.id/nasdem-minta-60-wni-korban-penyekapan-dipulangkan-dari-kamboja
http://www.rmolsumut.id/nasdem-minta-60-wni-korban-penyekapan-dipulangkan-dari-kamboja
http://www.rmolsumut.id/nasdem-minta-60-wni-korban-penyekapan-dipulangkan-dari-kamboja
http://www.rmolsumut.id/nasdem-minta-60-wni-korban-penyekapan-dipulangkan-dari-kamboja
http://www.rmolsumut.id/nasdem-minta-60-wni-korban-penyekapan-dipulangkan-dari-kamboja
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6208705/polemik-ump-2022-dki-makin-panjang-eh-2023-di-depan-mata
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6208705/polemik-ump-2022-dki-makin-panjang-eh-2023-di-depan-mata
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6208705/polemik-ump-2022-dki-makin-panjang-eh-2023-di-depan-mata
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6208705/polemik-ump-2022-dki-makin-panjang-eh-2023-di-depan-mata
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DKI Jakarta di tahun 2022 menjadi polemik 

berkepanjangan. 

359. 31 July 

2022 

KSP: Penempatan 

kembali PMI di 

Malaysia perlu 

diawasi ketat 

sesuai MoU 

Neutral Antara 

Kalteng 

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Fadjar 

Dwi Wisnuwardhani mengingatkan penempatan 

kembali Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia 

perlu diawasi ketat, agar tetap berlandaskan pada 

komitmen Nota Kesepahaman (MoU) antara dua 

negara yang telah diteken pada 1 April dan 28 Juli 

2022. Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah 

menandatangani Pernyataan Bersama (Joint 

Statement) terkait implementasi Nota Kesepahaman 

(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia. 

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah dan 

Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M 

Saravanan Murugan pada Kamis (28/7) 

pascapertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1. 

Penandatanganan tersebut mewujudkan kembali 

kesepakatan antarkedua negara untuk membuka 

perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 

Agustus 2022. 

360. 31 July 

2022 

Wapres Maruf: 

ASEAN Para 

Games Jadi 

Insipirasi Tentang 

Ke 

Neutral Beritakota.id Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma'ruf Amin 

menyampaikan bahwa ASEAN Para Games 

merupakan ajang yang positif bagi para difabel untuk 

meningkatkan semangat dan produktivitas demi 

mencapai tujuan meskipun banyak rintangan 

dihadapi. Hal tersebut disampaikan Wapres saat 

secara resmi membuka ASEAN Para Games XI Tahun 

2022, di Stadion Manahan, Surakarta, Jawa Tengah 

(Jawa Tengah), Sabtu (30/07/2022) malam. Menutup 

sambutannya, Wapres berharap agar 

penyelenggaraan ASEAN Para Games XI 2022 dapat 

menjadi jembatan komunikasi dalam mempererat 

hubungan antarnegara, khususnya di kawasan Asia 

Tenggara. Para games adalah ajang istimewa karena 

menjadi sumber inspirasi bagi kita semua akan 

makna tentang kesetaraan," ujar Wapres. 

361. 31 July 

2022 

Rumah Sakit 

Hermina Buka 

Lowongan Kerja, 

Posisi: General 

Neutral Tribun News 

Ambon 

Rumah Sakit Hermina buka lowongan kerja, 

pendaftaran paling lambat tanggal 31 Juli 2022. 

Rumah Sakit Hermina membuka kesempatan bagimu 

untuk mengisi formasi yang tersedia. 1. General 

http://kl.antaranews.com/berita/11089/ksp-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat-sesuai-mou
http://kl.antaranews.com/berita/11089/ksp-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat-sesuai-mou
http://kl.antaranews.com/berita/11089/ksp-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat-sesuai-mou
http://kl.antaranews.com/berita/11089/ksp-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat-sesuai-mou
http://kl.antaranews.com/berita/11089/ksp-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-diawasi-ketat-sesuai-mou
http://beritakota.id/2022/07/31/wapres-maruf-asean-para-games-jadi-insipirasi-tentang-kesetaraan
http://beritakota.id/2022/07/31/wapres-maruf-asean-para-games-jadi-insipirasi-tentang-kesetaraan
http://beritakota.id/2022/07/31/wapres-maruf-asean-para-games-jadi-insipirasi-tentang-kesetaraan
http://beritakota.id/2022/07/31/wapres-maruf-asean-para-games-jadi-insipirasi-tentang-kesetaraan
http://beritakota.id/2022/07/31/wapres-maruf-asean-para-games-jadi-insipirasi-tentang-kesetaraan
http://ambon.tribunnews.com/2022/07/31/rumah-sakit-hermina-buka-lowongan-kerja-posisi-general-practitioners-dan-perawat
http://ambon.tribunnews.com/2022/07/31/rumah-sakit-hermina-buka-lowongan-kerja-posisi-general-practitioners-dan-perawat
http://ambon.tribunnews.com/2022/07/31/rumah-sakit-hermina-buka-lowongan-kerja-posisi-general-practitioners-dan-perawat
http://ambon.tribunnews.com/2022/07/31/rumah-sakit-hermina-buka-lowongan-kerja-posisi-general-practitioners-dan-perawat
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Practitioners dan 

Perawat 

Practitioners. Melansir laman Instagram @kemnaker, 

berikut informasi lengkapnya. 

362. 31 July 

2022 

Menaker 

Berharap ASEAN 

Jadi Komunitas 

Inklusif 

Neutral Paperlane Sementara itu Menaker Ida Fauziyah, usai 

menghadiri acara pembukaan ASEAN Para Games, 

mengatakan bahwa penyelenggaraan kompetisi 

olahraga ini menunjukkan bahwa Negara-negara 

ASEAN mempunyai komitmen yang sama dalam 

menghadirkan kesetaraan. Gelaran olahraga ini 

diharapkan semakin memperkuat jati diri ASEAN 

sebagai komunitas yang inklusif. Metro, Suara.com- 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah hadir 

mendampingi Wakil Presiden RI, K.H. Ma'ruf Amin 

yang membuka ASEAN Para Games ke-11 di Stadion 

Manahan Solo, Surakarta, Sabtu (30/7/2022). Wapres 

Ma'ruf Amin dalam pidatonya mengatakan, ASEAN 

Para Games ialah ajang istimewa karena menjadi 

sumber inspirasi tentang kesetaraan. 

363. 31 July 

2022 

Indonesia 

Kembali Kirim 

PMI ke Malaysia, 

Mekanisme 

Pengawasan 

Disorot 

Neutral Kompas Com- Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis 

Hidayah meminta pemerintah membenahi 

mekanisme pengawasan terhadap penempatan 

pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia. 

"Sehingga ini juga yang harus menjadi perhatian 

pemerintah indonesia terutama saat kita melakukan 

moratorium ataupun tidak gitu ya, pengawasannya 

ini sangat lemah," ujar Anis. Indonesia dan Malaysia 

sepakat akan membuka kembali penempatan PMI 

untuk semua sektor mulai Senin (1/8/2022) besok. 

Keputusan itu diambil setelah Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah dan 

Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M 

Saravanan meneken pernyataan bersama terkait 

implementasi penandatanganan nota kesepahaman 

(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia, pada 

Kamis (28/7/2022) lalu. 

364. 31 July 

2022 

Daftar Nama 

Penerima BSU 

2022 Sedang 

Didata Ulang, Cek 

Disini 

Neutral Ayo Bandung Cara cek daftar penerima BSU 2022 di sini. Dengan 

begitu, diperkirakan BSU 2022 akan segara cair akhir 

bulan Juli ataupun menjelang awal bulan Agustus. 

Adapun penyaluran dana BSU 2022 akan diberikan 

sekaligus sehingga para pekerja maupun buruh akan 

menerima bantuan sebesar Rp 1.000.000,-. 

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak 

kementerian ketenagakerjaan, penyaluran dana BSU 

sebesar Rp 1.000.000,- akan segera direalisasikan 

http://ambon.tribunnews.com/2022/07/31/rumah-sakit-hermina-buka-lowongan-kerja-posisi-general-practitioners-dan-perawat
http://ambon.tribunnews.com/2022/07/31/rumah-sakit-hermina-buka-lowongan-kerja-posisi-general-practitioners-dan-perawat
http://paperplane-tm.site/menaker-berharap-asean-jadi-komunitas-inklusif-15532.html
http://paperplane-tm.site/menaker-berharap-asean-jadi-komunitas-inklusif-15532.html
http://paperplane-tm.site/menaker-berharap-asean-jadi-komunitas-inklusif-15532.html
http://paperplane-tm.site/menaker-berharap-asean-jadi-komunitas-inklusif-15532.html
http://nasional.kompas.com/read/2022/07/31/16000011/indonesia-kembali-kirim-pmi-ke-malaysia-mekanisme-pengawasan-disorot
http://nasional.kompas.com/read/2022/07/31/16000011/indonesia-kembali-kirim-pmi-ke-malaysia-mekanisme-pengawasan-disorot
http://nasional.kompas.com/read/2022/07/31/16000011/indonesia-kembali-kirim-pmi-ke-malaysia-mekanisme-pengawasan-disorot
http://nasional.kompas.com/read/2022/07/31/16000011/indonesia-kembali-kirim-pmi-ke-malaysia-mekanisme-pengawasan-disorot
http://nasional.kompas.com/read/2022/07/31/16000011/indonesia-kembali-kirim-pmi-ke-malaysia-mekanisme-pengawasan-disorot
http://nasional.kompas.com/read/2022/07/31/16000011/indonesia-kembali-kirim-pmi-ke-malaysia-mekanisme-pengawasan-disorot
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-014020477/daftar-nama-penerima-bsu-2022-sedang-didata-ulang-cek-disini
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-014020477/daftar-nama-penerima-bsu-2022-sedang-didata-ulang-cek-disini
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-014020477/daftar-nama-penerima-bsu-2022-sedang-didata-ulang-cek-disini
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-014020477/daftar-nama-penerima-bsu-2022-sedang-didata-ulang-cek-disini
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-014020477/daftar-nama-penerima-bsu-2022-sedang-didata-ulang-cek-disini
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ketika sudah selesainya proses penetapan regulasi 

BSU 2022. 

365. 31 July 

2022 

Kemen PPPA 

Duga Ada Tindak 

Pidana 

Perdagangan 

Orang Pada Kasus 

Penyekapan 53 

WNI di Kamboja 

Negative Suara.com Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (KemenPPPA) menduga adanya 

tindakan pedagangan orang dalam penyekapan 

terhadap 53 Pekerja Migran Indonesia (PMI) di 

Shonoukvile, Kamboja. Pekerjaan yang ditawarkan 

untuk bekerja di Kamboja sebagai operator, call 

center, dan bagian keuangan marketing dengan 

iming-iming gaji sebesar US$ 1.000-1.500 atau sekitar 

Rp 15 juta hingga Rp 22,5 juta. Namun, ketika sampai 

di Kamboja, korban tidak memperoleh sesuai yang 

dijanjikan pada saat perekrutan. Bahkan, 

sesampainya di Kamboja, paspor para korban diambil 

oleh agen yang menawarkan pekerjaan. 

366. 31 July 

2022 

Cara Cek BSU 

2022 Online di 

bsu.bpjsketenaga

kerjaan.go.id, 

Cair Agsutus? 

Neutral Pikiran 

Rakyat Depok 

Simak cara cek BSU 2022 secara online di situs 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Hingga kini jadwal 

pencairan BSU 2022 masih banyak dicari oleh para 

pekerja dan buruh untuk mencairkan dana BLT Rp1 

juta. Saat ini Menaker masih belum memberikan 

informasi terbaru terkait jadwal pasti pencairan BSU 

2022. Namun untuk mengantisipasi jika sewaktu-

waktu dana BSU 2022 sudah cair, berkaca pada 

mekanisme penyaluran tahun lalu maka penerima 

bisa cek penerima online di 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Adapun untuk alasan 

kenapa dana BSU 2022 belum dicairkan karena pihak 

Menaker masih merampungkan instrumen kebijakan 

pencairan dana BLT Rp1 juta tersebut. 

367. 31 July 

2022 

Kemen PPPA 

Duga Ada Tindak 

Pidana 

Perdagangan 

Orang Pada Kasus 

Penyekapan 53 

WNI di Kamboja 

Negative Suara.com Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (KemenPPPA) menduga adanya 

tindakan pedagangan orang dalam penyekapan 

terhadap 53 Pekerja Migran Indonesia (PMI) di 

Shonoukvile, Kamboja. Pekerjaan yang ditawarkan 

untuk bekerja di Kamboja sebagai operator, call 

center, dan bagian keuangan marketing dengan 

iming-iming gaji sebesar US$ 1.000-1.500 atau sekitar 

Rp 15 juta hingga Rp 22,5 juta. Namun, ketika sampai 

di Kamboja, korban tidak memperoleh sesuai yang 

dijanjikan pada saat perekrutan. Bahkan, 

sesampainya di Kamboja, paspor para korban diambil 

oleh agen yang menawarkan pekerjaan. 

http://www.suara.com/lifestyle/2022/07/31/164140/kemen-pppa-duga-ada-tindak-pidana-perdagangan-orang-pada-kasus-penyekapan-53-wni-di-kamboja
http://www.suara.com/lifestyle/2022/07/31/164140/kemen-pppa-duga-ada-tindak-pidana-perdagangan-orang-pada-kasus-penyekapan-53-wni-di-kamboja
http://www.suara.com/lifestyle/2022/07/31/164140/kemen-pppa-duga-ada-tindak-pidana-perdagangan-orang-pada-kasus-penyekapan-53-wni-di-kamboja
http://www.suara.com/lifestyle/2022/07/31/164140/kemen-pppa-duga-ada-tindak-pidana-perdagangan-orang-pada-kasus-penyekapan-53-wni-di-kamboja
http://www.suara.com/lifestyle/2022/07/31/164140/kemen-pppa-duga-ada-tindak-pidana-perdagangan-orang-pada-kasus-penyekapan-53-wni-di-kamboja
http://www.suara.com/lifestyle/2022/07/31/164140/kemen-pppa-duga-ada-tindak-pidana-perdagangan-orang-pada-kasus-penyekapan-53-wni-di-kamboja
http://www.suara.com/lifestyle/2022/07/31/164140/kemen-pppa-duga-ada-tindak-pidana-perdagangan-orang-pada-kasus-penyekapan-53-wni-di-kamboja
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095151715/cara-cek-bsu-2022-online-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-cair-agsutus
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095151715/cara-cek-bsu-2022-online-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-cair-agsutus
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095151715/cara-cek-bsu-2022-online-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-cair-agsutus
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095151715/cara-cek-bsu-2022-online-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-cair-agsutus
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095151715/cara-cek-bsu-2022-online-di-bsubpjsketenagakerjaangoid-cair-agsutus
http://www.suara.com/health/2022/07/31/164140/kemen-pppa-duga-ada-tindak-pidana-perdagangan-orang-pada-kasus-penyekapan-53-wni-di-kamboja
http://www.suara.com/health/2022/07/31/164140/kemen-pppa-duga-ada-tindak-pidana-perdagangan-orang-pada-kasus-penyekapan-53-wni-di-kamboja
http://www.suara.com/health/2022/07/31/164140/kemen-pppa-duga-ada-tindak-pidana-perdagangan-orang-pada-kasus-penyekapan-53-wni-di-kamboja
http://www.suara.com/health/2022/07/31/164140/kemen-pppa-duga-ada-tindak-pidana-perdagangan-orang-pada-kasus-penyekapan-53-wni-di-kamboja
http://www.suara.com/health/2022/07/31/164140/kemen-pppa-duga-ada-tindak-pidana-perdagangan-orang-pada-kasus-penyekapan-53-wni-di-kamboja
http://www.suara.com/health/2022/07/31/164140/kemen-pppa-duga-ada-tindak-pidana-perdagangan-orang-pada-kasus-penyekapan-53-wni-di-kamboja
http://www.suara.com/health/2022/07/31/164140/kemen-pppa-duga-ada-tindak-pidana-perdagangan-orang-pada-kasus-penyekapan-53-wni-di-kamboja
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368. 31 July 

2022 

Pengiriman PMI 

ke Malaysia 

Berlanjut, 

Migrant Care 

Minta 

Pengawasan 

Imigrasi Dibenahi 

Positive Kompas Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah 

berharap proses pemeriksaan dokumen 

pemberangkatan oleh Imigrasi dibenahi guna 

mencegah kerugian yang dialami di kemudian hari 

oleh pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia. 

Menurut Anis, sindikat penyalur tenaga kerja migran 

yang tidak melalui prosedur dan tidak terdaftar 

(unprocedural/undocumented) beroperasi di 

Indonesia dan Malaysia. Menurut Anis, tugas Imigrasi 

sangat penting karena menjadi pihak yang ikut 

mengawasi pemberangkatan tenaga kerja Indonesia 

ke luar negeri, salah satunya menuju Malaysia, dari 

sisi kelengkapan dokumen. Hal itulah yang menurut 

Anis perlu dibenahi supaya para pekerja migran 

Indonesia yang berangkat ke Malaysia terjamin dan 

terlindungi karena mengantongi dokumen sesuai 

persyaratan. 

369. 31 July 

2022 

Simak Informasi 

Terbaru 

Kemnaker soal 

BSU 2022 Rp 1 

Juta, Berikut Cara 

Cek Penerima 

Subsidi Gaji - 

Tribunkaltim.co 

Neutral Tribun News 

Kaltim 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

menyampaikan informasi terbaru terkait Bantuan 

Subsidi Upah (BSU) tahun 2022 atau BLT Subsidi gaji 

sebesar Rp 1 juta. Bantuan Sosial Informasi terbaru 

BSU 2022 sebesar Rp 1 juta disampaikan 

Kementerian Ketenagakerjaan. Bantuan Sosial 

Informasi terbaru BSU 2022 sebesar Rp 1 juta 

disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan. 

"Pemerintah mengalokasikan anggaran BSU 2022 

sebesar Rp8,8 triliun dengan alokasi bantuan per 

penerima sebesar Rp1 juta," ujar Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, Rabu (6/4/2022), 

dilansir laman Kemnaker. 

370. 31 July 

2022 

KSP Ingatkan 

Penempatan PMI 

di Malaysia Perlu 

Diawasai Ketat 

Neutral Realita 

Rakyat 

Realitarakyat.com- Tenaga Ahli Utama Kantor Staf 

Presiden (KSP) Fadjar Dwi Wisnuwardhani 

mengingatkan perekrutan dan penempatan kembali 

pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia perlu 

diawasi ketat. "KSP juga mendorong supaya 

keputusan pembukaan penempatan ini 

dikomunikasikan kepada berbagai pihak di dalam 

negeri, baik kepada pihak pemerintah dan pihak 

nonpemerintah, terutama kepada calon PMI yang 

akan berangkat ke Malaysia," tuturnya. "Dalam 

kaitan ini, KSP mendorong Kemenlu untuk 

mempercepat MoU khusus tentang pencegahan 

TPPO khususnya PMI dengan pihak Malaysia guna 

meningkatkan perlindungan," kata dia. Misalnya, 

http://nasional.kompas.com/read/2022/07/31/17000011/pengiriman-pmi-ke-malaysia-berlanjut-migrant-care-minta-pengawasan-imigrasi
http://nasional.kompas.com/read/2022/07/31/17000011/pengiriman-pmi-ke-malaysia-berlanjut-migrant-care-minta-pengawasan-imigrasi
http://nasional.kompas.com/read/2022/07/31/17000011/pengiriman-pmi-ke-malaysia-berlanjut-migrant-care-minta-pengawasan-imigrasi
http://nasional.kompas.com/read/2022/07/31/17000011/pengiriman-pmi-ke-malaysia-berlanjut-migrant-care-minta-pengawasan-imigrasi
http://nasional.kompas.com/read/2022/07/31/17000011/pengiriman-pmi-ke-malaysia-berlanjut-migrant-care-minta-pengawasan-imigrasi
http://nasional.kompas.com/read/2022/07/31/17000011/pengiriman-pmi-ke-malaysia-berlanjut-migrant-care-minta-pengawasan-imigrasi
http://nasional.kompas.com/read/2022/07/31/17000011/pengiriman-pmi-ke-malaysia-berlanjut-migrant-care-minta-pengawasan-imigrasi
http://kaltim.tribunnews.com/2022/07/31/simak-informasi-terbaru-kemnaker-soal-bsu-2022-rp-1-juta-berikut-cara-cek-penerima-subsidi-gaji
http://kaltim.tribunnews.com/2022/07/31/simak-informasi-terbaru-kemnaker-soal-bsu-2022-rp-1-juta-berikut-cara-cek-penerima-subsidi-gaji
http://kaltim.tribunnews.com/2022/07/31/simak-informasi-terbaru-kemnaker-soal-bsu-2022-rp-1-juta-berikut-cara-cek-penerima-subsidi-gaji
http://kaltim.tribunnews.com/2022/07/31/simak-informasi-terbaru-kemnaker-soal-bsu-2022-rp-1-juta-berikut-cara-cek-penerima-subsidi-gaji
http://kaltim.tribunnews.com/2022/07/31/simak-informasi-terbaru-kemnaker-soal-bsu-2022-rp-1-juta-berikut-cara-cek-penerima-subsidi-gaji
http://kaltim.tribunnews.com/2022/07/31/simak-informasi-terbaru-kemnaker-soal-bsu-2022-rp-1-juta-berikut-cara-cek-penerima-subsidi-gaji
http://kaltim.tribunnews.com/2022/07/31/simak-informasi-terbaru-kemnaker-soal-bsu-2022-rp-1-juta-berikut-cara-cek-penerima-subsidi-gaji
http://kaltim.tribunnews.com/2022/07/31/simak-informasi-terbaru-kemnaker-soal-bsu-2022-rp-1-juta-berikut-cara-cek-penerima-subsidi-gaji
http://www.realitarakyat.com/2022/07/ksp-ingatkan-penempatan-pmi-di-malaysia-perlu-diawasai-ketat
http://www.realitarakyat.com/2022/07/ksp-ingatkan-penempatan-pmi-di-malaysia-perlu-diawasai-ketat
http://www.realitarakyat.com/2022/07/ksp-ingatkan-penempatan-pmi-di-malaysia-perlu-diawasai-ketat
http://www.realitarakyat.com/2022/07/ksp-ingatkan-penempatan-pmi-di-malaysia-perlu-diawasai-ketat
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kesepakatan tentang penggunaan One Channel 

System (OCS) atau Sistem Penempatan Satu Kanal 

(SPSK) sebagai satu-satunya sistem perekrutan PMI di 

Malaysia. 

371. 31 July 

2022 

Progres 

Pembangunan 

Infrastruktur dan 

Sumber Daya 

Manusia di IKN 

Nusantara 

Positive Tribun 

Kaltara 

Sejalan dengan apa yang disampaikan Menteri PUPR, 

Presiden Jokowi pada 22 Juni 2022 saat meninjau IKN 

Nusantara di Mentawir, Bendungan Sepaku Semoi 

dan Titik Nol IKN menyatakan bahwa pembangunan 

IKN sudah diawali dengan percepatan penyelesaian 

Bendungan Sepaku semoi dan persemaian Mentawir. 

- Jika ada yang nanya bagaimana progres 

pembangunan di ibu kota negara atau IKN Nusantara, 

menurut Kepala Otorita IKN Bambang Susantono 

bahwa pembangunan di IKN sudah dimulai. 

Pembangunan akses jalan logistik dan penetapan 

jalur logistik merupakan pertanda bahwa sejumlah 

desain dan tender sedang dilakukan dan sebagian 

sudah selesai dan tinggal dilaksanakan. Apa yang 

disampaikan Ketua Otorita IKN Bambang Susantono 

melengkapi pernyataan yang sebelumnya 

disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (PUPR) dan Presiden Joko 

Widodo. 

372. 31 July 

2022 

Cara Daftar Kartu 

Prakerja 

Gelombang 39, 

Ini Cara Daftar 

dan Ikuti Tes 

Hanya di 

www.prakerja.go.

id 

Neutral Tribun News 

Palu 

Cara daftar Kartu Prakerja gelombang ke 39, berikut 

cara daftar Kartu Prakerja gelombang 39 lewat HP: 

cara daftar hingga cara gabung gelombang serta 

mengerjakan tes melalui HP atau komputer. Semua 

pendaftaran kartu prakerja 39 dan pengisian data 

hanya dilakukan di link resmi www.prakerja.go.id. 

Lalu apa saja syarat untuk mendaftar Kartu Prakerja 

gelombang 39 dan cara untuk mendaftar Prakerja 39. 

Semua informasi resmi akan disampaikan di akun 

resmi Instagram @prakerja.id. Tes ini dapat 

dilakukan secara online pada situs resmi Kartu Pra 

Kerja, www.prakerja.go.id. Tes ini wajib diikuti bagi 

masayrakat yang telah berhasil mendaftarkan diri 

pada situs Kartu Pra Kerja dan telah memverifikasi 

email untuk akunnya. Program Kartu Prakerja akan 

diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang dirumahkan 

maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang 

terdampak ekonomi selama pandemi covid 19. 

373. 31 July 

2022 

Info Loker Juli 

2022: PT MRT 

Mass Rapid Trans 

Neutral Pikiran 

Rakyat Bekasi 

PT Mass Rapid Trans Jakarta atau biasa disingkat MRT 

baru saja membuka 2 posisi lowongan kerja di bulan 

Juli 2022. Posisi yang dibutuhkan oleh PT Mass Rapid 

http://kaltara.tribunnews.com/2022/07/31/progres-pembangunan-infrastruktur-dan-sumber-daya-manusia-di-ikn-nusantara
http://kaltara.tribunnews.com/2022/07/31/progres-pembangunan-infrastruktur-dan-sumber-daya-manusia-di-ikn-nusantara
http://kaltara.tribunnews.com/2022/07/31/progres-pembangunan-infrastruktur-dan-sumber-daya-manusia-di-ikn-nusantara
http://kaltara.tribunnews.com/2022/07/31/progres-pembangunan-infrastruktur-dan-sumber-daya-manusia-di-ikn-nusantara
http://kaltara.tribunnews.com/2022/07/31/progres-pembangunan-infrastruktur-dan-sumber-daya-manusia-di-ikn-nusantara
http://kaltara.tribunnews.com/2022/07/31/progres-pembangunan-infrastruktur-dan-sumber-daya-manusia-di-ikn-nusantara
http://palu.tribunnews.com/2022/07/31/cara-daftar-kartu-prakerja-gelombang-39-ini-cara-daftar-dan-ikuti-tes-hanya-di-wwwprakerjagoid
http://palu.tribunnews.com/2022/07/31/cara-daftar-kartu-prakerja-gelombang-39-ini-cara-daftar-dan-ikuti-tes-hanya-di-wwwprakerjagoid
http://palu.tribunnews.com/2022/07/31/cara-daftar-kartu-prakerja-gelombang-39-ini-cara-daftar-dan-ikuti-tes-hanya-di-wwwprakerjagoid
http://palu.tribunnews.com/2022/07/31/cara-daftar-kartu-prakerja-gelombang-39-ini-cara-daftar-dan-ikuti-tes-hanya-di-wwwprakerjagoid
http://palu.tribunnews.com/2022/07/31/cara-daftar-kartu-prakerja-gelombang-39-ini-cara-daftar-dan-ikuti-tes-hanya-di-wwwprakerjagoid
http://palu.tribunnews.com/2022/07/31/cara-daftar-kartu-prakerja-gelombang-39-ini-cara-daftar-dan-ikuti-tes-hanya-di-wwwprakerjagoid
http://palu.tribunnews.com/2022/07/31/cara-daftar-kartu-prakerja-gelombang-39-ini-cara-daftar-dan-ikuti-tes-hanya-di-wwwprakerjagoid
http://palu.tribunnews.com/2022/07/31/cara-daftar-kartu-prakerja-gelombang-39-ini-cara-daftar-dan-ikuti-tes-hanya-di-wwwprakerjagoid
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-125151018/info-loker-juli-2022-pt-mrt-mass-rapid-trans-jakarta-buka-lowongan-untuk-2-posisi-lulusan-s1
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-125151018/info-loker-juli-2022-pt-mrt-mass-rapid-trans-jakarta-buka-lowongan-untuk-2-posisi-lulusan-s1
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-125151018/info-loker-juli-2022-pt-mrt-mass-rapid-trans-jakarta-buka-lowongan-untuk-2-posisi-lulusan-s1
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Jakarta Buka 

Lowongan untuk 

2 Posisi Lulusan 

S1 

Trans Jakarta adalah minimal lulusan sarjana mulai 

dari semua jurusan dengan persyaratan umum 

memiliki pengalaman di bidang yang relevan. Untuk 

dua jenis loker yang tersedia di PT MRT tersebut 

adalah Safety, Health, and Environment Specialist 

dan Leadership and Soft Skill Specialist. Informasi 

lowongan kerja di perusahaan MRT di bulan Juli 2022 

ini memang khusus untuk lulusan S1 dengan 

penempatan di wilayah Jakarta. 

374. 31 July 

2022 

Warga Mesuji 

Kerja di Malaysia 

6 Tahun Tidak 

Digaji, SBMI 

Lampung 

Upayakan 

Pemulangan 

Positive Tribun News 

Lampung 

Warga Kabupaten Mesuji, Lampung, AS (27), 

mengalami nasib malang setelah 6 tahun kerja di 

Malaysia tetapi tidak digaji. Serikat Buruh Migran 

Indonesia (SBMI) Provinsi Lampung kini sedang 

mengupayakan pemulangan AS ke kampung 

halamannya di Mesuji. Sekretaris SBMI Lampung 

Timo Irawan mengungkapkan AS berangkat secara 

nonprosedural ke Malaysia. "Kami mendapat rujukan 

dari DPLN (Dewan Pimpinan Luar Negeri) SBMI 

Malaysia untuk mendampingi dan mengurus 

kepulangan korban," sambungnya. 

375. 31 July 

2022 

Pemerintah 

Cabut 

Moratorium 

Pengiriman 

Pekerja Migran 

ke Malaysia Mulai 

1 Agustus - 

poskota.co.id 

Neutral Poskota Kebijakan penghentian sementara atau moratorium 

pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke 

Malaysia dicabut mulai 1 Agustus 2022. Keputusan 

Pemerintah ini diambil usai kedua negara 

menandatangani kesepakatan bersama terkait 

implementasi penandatanganan nota kesepahaman 

(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia. 

Penandatanganan ini dilakukan Menteri 

Ketenagakerjaan Indonesia Ida Fauziyah dan Menteri 

Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M. Saravanan 

Murugan di Jakarta pada Kamis (28/7/2022) pasca-

pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1. "Kedua 

pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan 

penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022 

bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari 

komitmen yang dibuat dalam MoU," ungkap Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. 

376. 31 July 

2022 

KSP: Penempatan 

Kembali PMI Di 

Malaysia Perlu 

Pengawasan 

Ketat 

Neutral Rmco.id Kantor Staf Presiden (KSP) mengapreasiasi langkah 

cepat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan 

Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), dalam 

negosiasi dan perumusan kembali nota kesepahaman 

(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) Sektor Domestik di Malaysia, 

http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-125151018/info-loker-juli-2022-pt-mrt-mass-rapid-trans-jakarta-buka-lowongan-untuk-2-posisi-lulusan-s1
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-125151018/info-loker-juli-2022-pt-mrt-mass-rapid-trans-jakarta-buka-lowongan-untuk-2-posisi-lulusan-s1
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-125151018/info-loker-juli-2022-pt-mrt-mass-rapid-trans-jakarta-buka-lowongan-untuk-2-posisi-lulusan-s1
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-125151018/info-loker-juli-2022-pt-mrt-mass-rapid-trans-jakarta-buka-lowongan-untuk-2-posisi-lulusan-s1
http://lampung.tribunnews.com/2022/07/31/warga-mesuji-kerja-di-malaysia-6-tahun-tidak-digaji-sbmi-lampung-upayakan-pemulangan
http://lampung.tribunnews.com/2022/07/31/warga-mesuji-kerja-di-malaysia-6-tahun-tidak-digaji-sbmi-lampung-upayakan-pemulangan
http://lampung.tribunnews.com/2022/07/31/warga-mesuji-kerja-di-malaysia-6-tahun-tidak-digaji-sbmi-lampung-upayakan-pemulangan
http://lampung.tribunnews.com/2022/07/31/warga-mesuji-kerja-di-malaysia-6-tahun-tidak-digaji-sbmi-lampung-upayakan-pemulangan
http://lampung.tribunnews.com/2022/07/31/warga-mesuji-kerja-di-malaysia-6-tahun-tidak-digaji-sbmi-lampung-upayakan-pemulangan
http://lampung.tribunnews.com/2022/07/31/warga-mesuji-kerja-di-malaysia-6-tahun-tidak-digaji-sbmi-lampung-upayakan-pemulangan
http://lampung.tribunnews.com/2022/07/31/warga-mesuji-kerja-di-malaysia-6-tahun-tidak-digaji-sbmi-lampung-upayakan-pemulangan
http://poskota.co.id/2022/07/31/pemerintah-cabut-moratorium-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus
http://poskota.co.id/2022/07/31/pemerintah-cabut-moratorium-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus
http://poskota.co.id/2022/07/31/pemerintah-cabut-moratorium-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus
http://poskota.co.id/2022/07/31/pemerintah-cabut-moratorium-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus
http://poskota.co.id/2022/07/31/pemerintah-cabut-moratorium-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus
http://poskota.co.id/2022/07/31/pemerintah-cabut-moratorium-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus
http://poskota.co.id/2022/07/31/pemerintah-cabut-moratorium-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus
http://poskota.co.id/2022/07/31/pemerintah-cabut-moratorium-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia-mulai-1-agustus
http://rm.id/baca-berita/government-action/134630/ksp-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
http://rm.id/baca-berita/government-action/134630/ksp-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
http://rm.id/baca-berita/government-action/134630/ksp-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
http://rm.id/baca-berita/government-action/134630/ksp-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
http://rm.id/baca-berita/government-action/134630/ksp-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
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pada tanggal 28 Juli 2022. KSP juga mendorong 

supaya keputusan pembukaan penempatan ini 

dikomunikasikan kepada berbagai pihak di dalam 

negeri, baik kepada pihak pemerintah dan pihak non-

pemerintah, terutama kepada Calon PMI yang akan 

berangkat ke Malaysia. "Dalam kaitan ini, KSP 

mendorong Kemenlu untuk mempercepat MoU 

khusus tentang pencegahan TPPO khususnya PMI 

dengan pihak Malaysia guna meningkatkan 

perlindungan," terang Fadjar. Upaya tersebut 

mewujudkan kembali kesepakatan antar kedua 

negara untuk membuka perekrutan dan penempatan 

PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022. 

377. 31 July 

2022 

Info Loker 

Terbaru 2022, PT 

Bantex Bino 

Mitra Sejati Buka 

Lowongan di 4 

Kota, Cek 

Persyaratannya 

Positive Pikiran 

Rakyat Bekasi 

PT Bino Mitra Sejati atau biasa disebut Bantex sedang 

mencari pria dengan usia maksimal 30 tahun untuk 

mengisi posisi yang tersedia. Loker yang tersedia di 

PT Bino Mitra Sejati (Bantex) adalah Sales Area 

dengan memiliki pengalaman di bidang sales atau 

yang relevan. Persyaratan Sales Area PT Bino Mitra 

Sejati (Bantex):. Surat lamaran, CV, transkrip nilai dan 

ijazah terakhir ke join.bantex@gmail.com. Dengan 

subjek: Sales Area 

(Semarang/Balikpapan/Samarinda/Jogja) dan nama 

lengkap. 

378. 31 July 

2022 

Hadiri 

Pembukaan 

ASEAN Para 

Games, Menaker 

Berharap ASEAN 

Jadi Komunitas 

Inklusif 

Neutral Beritakbb.co

m 

Menaker Ida Fauziyah, usai menghadiri acara 

pembukaan ASEAN Para Games, mengatakan bahwa 

pelaksanaan kompetisi olahraga ini menunjukkan 

bahwa Negara-negara ASEAN memiliki komitmen 

yang sama dalam menghadirkan kesetaraan. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, turut hadir 

mendampingi Wakil Presiden RI, K.H. Ma'ruf Amin, 

membuka ASEAN Para Games ke-11 di Stadion 

Manahan Solo, Surakarta, Sabtu (30/7/2022). 

Gelaran olahraga ini diharapkan semakin 

memperkuat jati diri ASEAN sebagai komunitas yang 

inklusif. Wapres Ma'ruf Amin dalam pidatonya 

mengatakan, ASEAN Para Games adalah ajang 

istimewa karena menjadi sumber inspirasi tentang 

kesetaraan. 

379. 31 July 

2022 

Buka ASEAN Para 

Games XI, 

Wapres: Sumber 

Positive Detak.co Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma'ruf Amin 

menyampaikan bahwa ASEAN Para Games 

merupakan ajang yang positif bagi para difabel untuk 

meningkatkan semangat dan produktivitas demi 

mencapai tujuan meskipun banyak rintangan 

http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125151353/info-loker-terbaru-2022-pt-bantex-bino-mitra-sejati-buka-lowongan-di-4-kota-cek-persyaratannya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125151353/info-loker-terbaru-2022-pt-bantex-bino-mitra-sejati-buka-lowongan-di-4-kota-cek-persyaratannya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125151353/info-loker-terbaru-2022-pt-bantex-bino-mitra-sejati-buka-lowongan-di-4-kota-cek-persyaratannya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125151353/info-loker-terbaru-2022-pt-bantex-bino-mitra-sejati-buka-lowongan-di-4-kota-cek-persyaratannya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125151353/info-loker-terbaru-2022-pt-bantex-bino-mitra-sejati-buka-lowongan-di-4-kota-cek-persyaratannya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125151353/info-loker-terbaru-2022-pt-bantex-bino-mitra-sejati-buka-lowongan-di-4-kota-cek-persyaratannya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125151353/info-loker-terbaru-2022-pt-bantex-bino-mitra-sejati-buka-lowongan-di-4-kota-cek-persyaratannya
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/olahraga/pr-965153231/hadiri-pembukaan-asean-para-games-menaker-berharap-asean-jadi-komunitas-inklusif
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/olahraga/pr-965153231/hadiri-pembukaan-asean-para-games-menaker-berharap-asean-jadi-komunitas-inklusif
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/olahraga/pr-965153231/hadiri-pembukaan-asean-para-games-menaker-berharap-asean-jadi-komunitas-inklusif
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/olahraga/pr-965153231/hadiri-pembukaan-asean-para-games-menaker-berharap-asean-jadi-komunitas-inklusif
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/olahraga/pr-965153231/hadiri-pembukaan-asean-para-games-menaker-berharap-asean-jadi-komunitas-inklusif
http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/olahraga/pr-965153231/hadiri-pembukaan-asean-para-games-menaker-berharap-asean-jadi-komunitas-inklusif
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Inspirasi 

Kesetaraan 

dihadapi. Hal tersebut disampaikan Wapres saat 

secara resmi membuka ASEAN Para Games XI Tahun 

2022, di Stadion Manahan, Surakarta, Jawa Tengah 

(Jawa Tengah), Sabtu (30/07/2022) malam. Menutup 

sambutannya, Wapres berharap agar 

penyelenggaraan ASEAN Para Games XI 2022 dapat 

menjadi jembatan komunikasi dalam mempererat 

hubungan antarnegara, khususnya di kawasan Asia 

Tenggara. Para games adalah ajang istimewa karena 

menjadi sumber inspirasi bagi kita semua akan 

makna tentang kesetaraan," ujar Wapres. 

380. 31 July 

2022 

KemenPPA 

Menduga Ada 

Perdagangan 

Orang Terhadap 

WNI yang 

Disekap di 

Kamboja 

Negative Sekato JAKARTA- Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menduga 

adanya tindakan pedagangan orang dalam 

penyekapan terhadap 53 Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) di Shonoukvile, Kamboja. Pekerjaan yang 

ditawarkan untuk bekerja di Kamboja sebagai 

operator, call center, dan bagian keuangan marketing 

dengan iming-iming gaji sebesar US$ 1.000-1.500 

atau sekitar Rp 15 juta hingga Rp 22,5 juta. Namun, 

ketika sampai di Kamboja, korban tidak memperoleh 

sesuai yang dijanjikan pada saat perekrutan. Bahkan, 

sesampainya di Kamboja, paspor para korban diambil 

oleh agen yang menawarkan pekerjaan. 

381. 31 July 

2022 

Buka ASEAN Para 

Games XI, 

Wapres: Sumber 

Inspirasi 

Kesetaraan - EL 

JOHN News 

Positive Eljhon News Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma'ruf Amin 

menyampaikan bahwa ASEAN Para Games 

merupakan ajang yang positif bagi para difabel untuk 

meningkatkan semangat dan produktivitas demi 

mencapai tujuan meskipun banyak rintangan 

dihadapi. Hal tersebut disampaikan Wapres saat 

secara resmi membuka ASEAN Para Games XI Tahun 

2022, di Stadion Manahan, Surakarta, Jawa Tengah 

(Jawa Tengah), Sabtu malam (30/07/2022). Menutup 

sambutannya, Wapres berharap agar 

penyelenggaraan ASEAN Para Games XI 2022 dapat 

menjadi jembatan komunikasi dalam mempererat 

hubungan antarnegara, khususnya di kawasan Asia 

Tenggara. Para games adalah ajang istimewa karena 

menjadi sumber inspirasi bagi kita semua akan 

makna tentang kesetaraan," ujar Wapres. 

382. 31 July 

2022 

WNI di Kamboja 

Kembali 

Diselamatkan, 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Tasikmalaya 

Sebanyak 7 WNI kembali berhasil diselamatkan oleh 

Kepolisian Kamboja bersama dengan KBRI Phnom 

Penh. Dengan bertambahnya jumlah WNI yang 

berhasil diselamatkan, total WNI tersebut menjadi 62 

http://detak.co/detail/berita/buka-asean-para-games-xi-wapres-sumber-inspirasi-kesetaraan
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Kini Total 

Menjadi 62 Orang 

orang. Penambahan WNI yang bisa diselamatkan ini 

ini dapat dilakukan karena Kepolisian Kamboja terus 

melakukan pendalaman dilansir PkiranRakyat-

Tasikmalaya.com dari Antara. Rencana, 62 orang WNI 

ini dipindahkan dari Sihanoukville ke Phnom Penh 

pada tanggal 31 Juli 2022 malam waktu setempat. 

383. 31 July 

2022 

Tambah 7, Total 

62 WNI Berhasil 

Diselamatkan dari 

Penyekapan di 

Kamboja 

Positive Beritabaru.ne

ws 

"Pengawasan menjadi penting untuk dilakukan, agar 

ketidakpastian berupa penutupan penempatan 

kembali di masa depan bisa dihindari," kata Tenaga 

Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Fadjar Dwi 

Wisnuwardhani di Jakarta, Minggu (31/7/2022). 

Penempatan kembali Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

di Malaysia perlu diawasi ketat. Hal ini perlu 

dilakukan berlandaskan pada komitmen Nota 

Kesepahaman (MoU) antara dua negara yang telah 

diteken pada 1 April dan 28 Juli 2022. Pemerintah 

Indonesia dan Malaysia, katanya, telah 

menandatangani Pernyataan Bersama (Joint 

Statement) terkait implementasi Nota Kesepahaman 

(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia. 

384. 31 July 

2022 

BSU BLT Subsidi 

Gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 

2022 Bakal Cair 

Rp1 Juta ke 

Rekening 7 

Pekerja Ini 

Neutral Ayo Surabaya Kendati demikian, pekerja calon penerima dana tak 

perlu risau, BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 pasti cair untuk 7 pekerja 

dengan kategori yang diulas dalam artikel ini. 

Bantuan subsidi upah BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 belum juga cair. Sebelumnya, 

penyaluran BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta dikabarkan bakal cair 

April. Terkait berbagai kabar mengenai BSU BLT 

subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022, para 

pekerja calon penerima dana hendaknya melakukan 

kroscek dengan memantau website resmi dan media 

sosial milik Kementerian Ketenagakerjaan atau 

Kemnaker. 

385. 31 July 

2022 

Pemerintah 

Indonesia dan 

Malaysia 

Kerjasama 

Bilateral Lawan 

TPPO 

Positive Pewartasatu.

com 

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Fadjar 

Dwi Wisnuwardhani mengatakan, Pemerintah 

Indonesia dan Malaysia berkomitmen serta bekerja 

sama bilateral untuk melawan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (TPPO). Sebelumnya Pemerintah 

Indonesia dan Malaysia telah menandatangani 

Pernyataan Bersama (Joint Statement) terkait 

implementasi Nota Kesepahaman (MoU) tentang 

Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran 

http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-065153392/wni-di-kamboja-kembali-diselamatkan-kini-total-menjadi-62-orang
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Indonesia Sektor Domestik di Malaysia. "Dalam 

kaitan ini, KSP mendorong Kemenlu untuk 

mempercepat MoU khusus tentang pencegahan 

TPPO khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

dengan pihak Malaysia guna meningkatkan 

perlindungan," kata Fadjar Fadjar dalam keterangan 

tertulis, di Jakarta, Minggu (31/7/2022). Selain itu, ia 

juga mengingatkan penempatan kembali PMI di 

Malaysia perlu diawasi ketat, agar tetap 

berlandaskan pada komitmen Nota Kesepahaman 

(MoU) antara dua negara yang telah diteken pada 1 

April dan 28 Juli 2022. 

386. 31 July 

2022 

Wakil Presiden 

Apresiasi 

Penyelenggaraan 

ASEAN Para 

Games XI 2022 di 

Surakarta 

Positive Wargata "Setelah sempat tertunda karena pandemi Covid-19, 

malam ini, saya sangat gembira karena dapat hadir di 

Stadion Manahan, Surakarta untuk membuka acara 

yang istimewa ini," ucap Wakil Presiden (Wapres) 

K.H. Ma'ruf Amin ketika membuka ASEAN Para 

Games XI Tahun 2022, di Stadion Manahan, Jalan Adi 

Sucipto No. 1, Surakarta, Sabtu malam, (30/07/2022). 

"Saya menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat 

kepada Gubernur Jawa Tengah beserta seluruh 

jajaran, khususnya Wali Kota Surakarta, atas kerja 

keras yang telah dilakukan dalam mempersiapkan 

penyelenggaraan ASEAN Para Games tahun 2022," 

ujarnya. Sebelumnya, Wali Kota Surakarta selaku 

Ketua Indonesia ASEAN Para Games XI 2022 Gibran 

Rakabuming Raka menyampaikan rasa syukur serta 

apresiasinya terhadap penyelenggaraan ASEAN Para 

Games XI 2022 dan berharap acara ini memberikan 

inspirasi bagi masyarakat Indonesia. Setelah satu 

tahun tertunda karena pandemi Covid-19, akhirnya 

perhelatan ASEAN Para Games XI yang 

diselenggarakan setiap 2 tahun, dapat digelar tahun 

ini. 

387. 31 July 

2022 

ASEAN Para 

Games 2022 

Resmi Dibuka, 

Kental Adat Jawa, 

Acara Penuh 

Kejutan 

Positive Pikiran 

Rakyat Solo 

BERITASLORAYA.com- Wapres Ma'ruf Amin 

mengacungkan sebuah keris yang kemudian 

disambar oleh petir di layar LED raksasa sebagai 

simbol dimulainya ASEAN Para Games 2022 pada 

Sabtu, 30 Juli 2022 di Stadion Manahan, Solo. 

Sebagaimana yang dijanjikan Menpora Amali, 

pembukaan ASEAN Para Games 2022 memang penuh 

kejutan. Menariknya, adat Jawa yang kental kian 

terasa bahkan di awal pembukaan upacara. Ia juga 

berterima kasih atas segenap kepercayaan yang 
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diberikan kepada Kota Solo untuk menjadi tuan 

rumah acara ASEAN Para Games 2022 ini. 

388. 31 July 

2022 

Manpower 

Ministry vows to 

safeguard 

industrial 

relations in SOEs 

Positive Planetcirculat

e.com 

Deputy Minister of Manpower Afriansyah Noor has 

pledged to promote and safeguard the 

implementation of harmonious industrial relations in 

state-owned enterprises (SOEs). The Manpower 

Ministry will help to fulfill the aspirations of 

rebuilding harmonious industrial relations in 

Indonesia's national news agency ANTARA, he said as 

quoted in the press statement. At the meeting, Gofur 

said the Manpower Ministry could help revive 

bipartite social dialogue and seek solutions to hurdles 

that had hindered the endeavors to create 

harmonious industrial relations. Noor, who took his 

oath to hold the deputy ministerial post on June 15, 

2022, also welcomed the ANTARA Trade Union's 

aspirations of being able to rebuild harmonious 

industrial relations within ANTARA. 

389. 31 July 

2022 

Al Haris Apresiasi 

Mahasiswa Peduli 

Air | Gelora 

Nusantara 

Positive Geloranusant

ara.my.id 

geloranusantara.my.id- Jambi, Gubernur Jambi 

Dr.H.Al Haris,S.Sos, M.H, mengapresiasi langkah 

langkah mahasiswa nusantara yang peduli terhadap 

air dan sungai sebagai kebutuhan seluruh makhluk 

hidup. Hal tersebut disampaikan Al Haris pada acara 

Hari Air Dunia ke 30 dan Hari Sungai Nasional ke 11 

Tahun 2022, yang berlangsung di GOR Kota Baru, 

Jambi, Rabu (27/07/2022) malam. Air merupakan 

komponen yang sangat dibutuhkan oleh setiap 

makhluk hidup dimanapun habitatnya, hal ini 

menunjukkan begitu pentingnya air bagi kehidupan," 

ujar Al Haris. Al Haris menuturkankan, Provinsi Jambi 

dengan kondisi geografis terdiri dari dataran tinggi, 

sedang, dan rendah, yang dilalui oleh aliran sungai 

Batanghari dengan memiliki panjang lebih kurang 

870 kilometer. 

390. 31 July 

2022 

Kemen PPPA 

Targetkan DIM 

RUU KIA 

Rampung Agustus 

2022 

Positive Infopublik.id Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menargetkan 

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Pemerintah 

terkait Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu 

dan Anak (RUU KIA) dapat selesai pada 26 Agustus 

2022. "Diperlukan kerja luar biasa karena 26 Agustus 

2022 DIM RUU KIA harus sudah selesai disusun dan 

dibubuhi paraf para menteri yang mewakili Presiden 

RI pada tiap lembarnya," ujar Menteri PPPA Bintang 

Puspayoga sebagaimana dikutip InfoPublik pada 
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Minggu (31/7/2022). Untuk itu Kemen PPPA 

meminta seluruh kementerian/lembaga (K/L) yang 

ditunjuk agar dapat berkomitmen serius untuk 

bersama menyusun dan menyelesaikan DIM RUU KIA 

secara cepat dan tepat. Sebagai informasi, Kemen 

PPPA telah ditunjuk sebagai leading sector 

menyelenggarakan rapat koordinasi bersama 12 

Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menyiapkan DIM 

RUU KIA. 

391. 31 July 

2022 

Para Pencari 

Kerja Siap-siap, 

Kemnaker 

Luncurkan 

Aplikasi e-

Pengantar Kerja 

dan e-Jabatan 

yang Terintegrasi 

dengan SIAPKerja 

- Karawang 

Bekasi Ekspres 

Positive Karawangbek

asi.jabarekspr

es.com 

Kemnaker luncurkan aplikasi e-Pengantar Kerja dan 

e-Jabatan yang terintegrasi dengan SIAPKerja. 

Menaker Ida Fauziyah menyampaikan kehadiran 

aplikasi ini tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi 

dengan SIAPKerja. PARA pencari kerja simak. 

Kementerian Ketenagakerjaan meluncurkan aplikasi 

e-Pengantar Kerja dan e-Jabatan. 

392. 31 July 

2022 

Al Haris Apresiasi 

Mahasiswa Peduli 

Air 

Positive Jambimandiri

.my.id 

jambimandiri.my.id-Jambi, Gubernur Jambi Dr.H.Al 

Haris,S.Sos, M.H, mengapresiasi langkah langkah 

mahasiswa nusantara yang peduli terhadap air dan 

sungai sebagai kebutuhan seluruh makhluk hidup. 

Hal tersebut disampaikan Al Haris pada acara Hari Air 

Dunia ke 30 dan Hari Sungai Nasional ke 11 Tahun 

2022, yang berlangsung di GOR Kota Baru, Jambi, 

Rabu (27/07/2022) malam. Air merupakan 

komponen yang sangat dibutuhkan oleh setiap 

makhluk hidup dimanapun habitatnya, hal ini 

menunjukkan begitu pentingnya air bagi kehidupan," 

ujar Al Haris. Al Haris menuturkankan, Provinsi Jambi 

dengan kondisi geografis terdiri dari dataran tinggi, 

sedang, dan rendah, yang dilalui oleh aliran sungai 

Batanghari dengan memiliki panjang lebih kurang 

870 kilometer. 

393. 01 

August 

2022 

Penempatan 

Kembali PMI di 

Malaysia Mesti 

Diawasi Ketat 

Neutral Koran Jakarta Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Fadjar 

Dwi Wisnuwardhani mengingatkan penempatan 

kembali Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia 

perlu diawasi ketat, agar tetap berlandaskan pada 

komitmen Nota Kesepahaman (MoU) antara dua 

negara yang telah diteken pada 1 April dan 28 Juli 

2022. Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah 

menandatangani Pernyataan Bersama (Joint 

http://karawangbekasi.jabarekspres.com/2022/07/31/para-pencari-kerja-siap-saiap-kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-jabatan-yang-terintegrasi-dengan-siapkerja
http://karawangbekasi.jabarekspres.com/2022/07/31/para-pencari-kerja-siap-saiap-kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-jabatan-yang-terintegrasi-dengan-siapkerja
http://karawangbekasi.jabarekspres.com/2022/07/31/para-pencari-kerja-siap-saiap-kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-jabatan-yang-terintegrasi-dengan-siapkerja
http://karawangbekasi.jabarekspres.com/2022/07/31/para-pencari-kerja-siap-saiap-kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-jabatan-yang-terintegrasi-dengan-siapkerja
http://karawangbekasi.jabarekspres.com/2022/07/31/para-pencari-kerja-siap-saiap-kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-jabatan-yang-terintegrasi-dengan-siapkerja
http://karawangbekasi.jabarekspres.com/2022/07/31/para-pencari-kerja-siap-saiap-kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-jabatan-yang-terintegrasi-dengan-siapkerja
http://karawangbekasi.jabarekspres.com/2022/07/31/para-pencari-kerja-siap-saiap-kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-jabatan-yang-terintegrasi-dengan-siapkerja
http://karawangbekasi.jabarekspres.com/2022/07/31/para-pencari-kerja-siap-saiap-kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-jabatan-yang-terintegrasi-dengan-siapkerja
http://karawangbekasi.jabarekspres.com/2022/07/31/para-pencari-kerja-siap-saiap-kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-jabatan-yang-terintegrasi-dengan-siapkerja
http://karawangbekasi.jabarekspres.com/2022/07/31/para-pencari-kerja-siap-saiap-kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-jabatan-yang-terintegrasi-dengan-siapkerja
http://karawangbekasi.jabarekspres.com/2022/07/31/para-pencari-kerja-siap-saiap-kemnaker-luncurkan-aplikasi-e-pengantar-kerja-dan-e-jabatan-yang-terintegrasi-dengan-siapkerja
http://jambimandiri.my.id/2022/07/31/al-haris-apresiasi-mahasiswa-peduli-air
http://jambimandiri.my.id/2022/07/31/al-haris-apresiasi-mahasiswa-peduli-air
http://jambimandiri.my.id/2022/07/31/al-haris-apresiasi-mahasiswa-peduli-air
http://koran-jakarta.com/penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-mesti-diawasi-ketat
http://koran-jakarta.com/penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-mesti-diawasi-ketat
http://koran-jakarta.com/penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-mesti-diawasi-ketat
http://koran-jakarta.com/penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-mesti-diawasi-ketat
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Statement) terkait implementasi Nota Kesepahaman 

(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia. 

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah dan 

Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M 

Saravanan Murugan pada Kamis (28/7) 

pascapertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1. 

Penandatanganan tersebut mewujudkan kembali 

kesepakatan antarkedua negara untuk membuka 

perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 

Agustus 2022. 

394. 01 

August 

2022 

Berita 

Penyandang 

Disabilitas 

Terbaru dan 

Terkini Hari ini - 

Medcom.id 

Neutral Medcom.id Keberatan Indonesia dengan dilanjutkannya SMO 

akan membuat OCS tidak berjalan efektif dan hal ini 

melanggar Pasal 3 dan Appendix C MoU yang 

disepakati dua negara," tutur Judha. 

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Sumber 

Manusia Malaysia Dato' Sri M. Saravanan Murugan di 

Jakarta pascapertemuan Joint Working Group (JWG) 

ke-1. "Perwakilan kita di Malaysia menemukan 

beberapa bukti bahwa Malaysia masih menerapkan 

system maid online (SMO)," ucap Direktur 

Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia 

(PWNI dan BHI) Kementerian Luar Negeri Judha 

Nugraha. Judha menuturkan, sistem mekanisme 

perekrutan ini di luar kesepakatan yang ada dalam 

MoU tersebut. 

395. 01 

August 

2022 

5 Fakta BLT 

Subsidi Gaji Rp1 

Juta, Ini Kriteria 

hingga Alasan 

Pekerja Gagal 

Dapat 

Negative Okezone Adapun calon penerima BLT Subsidi Gaji akan 

mendapat pemberitahuan telah terdaftar sebagai 

calon penerima BSU. Pekerja/buruh bekerja di 

wilayah dengan upah minimum provinsi atau 

kabupaten/kota lebih besar dari Rp3,5 juta, maka 

persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling 

banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota 

dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh. 

Pemerintah akan mencairkan BLT subsidi gaji sebesar 

Rp1 juta untuk 8,8 juta pekerja. Dirangkum Okezone, 

Senin (1/8/2022), berikut fakta BLT subsidi gaji Rp1 

juta:. 

396. 01 

August 

2022 

BSU 2022 Cair 

Awal Agustus? 

Cek Info Terbaru 

dan Cara Cek 

Neutral Tribun News 

Kaltim 

Benarkah BSU 2022 cair awal Agustus Ini? cek info 

terbaru dan cara rek penerima Via login 

bsu.kemnaker.go.id. Pertanyaan kapan BSU 2022 cair 

masih sering dicari di mesin pencairan, cek informasi 

http://www.medcom.id/tag/7868/penyandang-disabilitas
http://www.medcom.id/tag/7868/penyandang-disabilitas
http://www.medcom.id/tag/7868/penyandang-disabilitas
http://www.medcom.id/tag/7868/penyandang-disabilitas
http://www.medcom.id/tag/7868/penyandang-disabilitas
http://www.medcom.id/tag/7868/penyandang-disabilitas
http://economy.okezone.com/read/2022/07/31/622/2639378/5-fakta-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-ini-kriteria-hingga-alasan-pekerja-gagal-dapat
http://economy.okezone.com/read/2022/07/31/622/2639378/5-fakta-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-ini-kriteria-hingga-alasan-pekerja-gagal-dapat
http://economy.okezone.com/read/2022/07/31/622/2639378/5-fakta-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-ini-kriteria-hingga-alasan-pekerja-gagal-dapat
http://economy.okezone.com/read/2022/07/31/622/2639378/5-fakta-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-ini-kriteria-hingga-alasan-pekerja-gagal-dapat
http://economy.okezone.com/read/2022/07/31/622/2639378/5-fakta-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-ini-kriteria-hingga-alasan-pekerja-gagal-dapat
http://economy.okezone.com/read/2022/07/31/622/2639378/5-fakta-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-ini-kriteria-hingga-alasan-pekerja-gagal-dapat
http://kaltim.tribunnews.com/2022/08/01/bsu-2022-cair-awal-agustus-cek-info-terbaru-dan-cara-cek-penerima-lewat-login-bsukemnakergoid
http://kaltim.tribunnews.com/2022/08/01/bsu-2022-cair-awal-agustus-cek-info-terbaru-dan-cara-cek-penerima-lewat-login-bsukemnakergoid
http://kaltim.tribunnews.com/2022/08/01/bsu-2022-cair-awal-agustus-cek-info-terbaru-dan-cara-cek-penerima-lewat-login-bsukemnakergoid
http://kaltim.tribunnews.com/2022/08/01/bsu-2022-cair-awal-agustus-cek-info-terbaru-dan-cara-cek-penerima-lewat-login-bsukemnakergoid
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Penerima Lewat 

login 

bsu.kemnaker.go.

id - 

Tribunkaltim.co 

terbaru dan tanda penerima BLT BPJS 

Ketenagakerjaan saat login bsu.kemnaker.go.id. 

Belakangan terkuak, ada 3 hal yang menyebabkan 

BSU 2022 tak kunjung cair. BSU 2022 merupakan 

salah satu bantuan tambahan yang diberikan 

pemerintah untuk karyawan yang tercatat sebagai 

peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kabar gembiranya, 

dalam akun Instagram pribadi miliknya, Menaker, Ida 

Fauziyah mengungkapkan bahwa bantuan BSU 2022 

pasti akan cair. -. Bantuan Sosial Benarkah BSU 2022 

cair awal Agustus Ini? cek info terbaru dan cara rek 

penerima Via login bsu.kemnaker.go.id. 4. 

397. 01 

August 

2022 

Moratorium 

Ulang jika Ada 

Pelanggaran 

Neutral Kompas.id Moratorium dapat kembali berlaku jika ada 

kesepakatan yang dilanggar. "Moratorium itu sebagai 

mekanisme legal bentuk protes atau ketidaksetujuan 

kita jika seandainya terjadi pelanggaran komitmen. 

Moratorium dilakukan karena pemerintah Malaysia 

melanggar salah satu kesepakatan utama dalam nota 

kesepahaman (memorandum of understanding atau 

MOU) terkait penempatan dan perlindungan PMI 

sektor domestik ke Malaysia. Menurutnya, jika ke 

depan terbukti ada pelanggaran komitmen dari 

pemerintah Malaysia terhadap prinsip-prinsip MOU 

Perlindungan PMI Domestik, moratorium 

penempatan PMI ke Malaysia sangat mungkin 

kembali diterapkan. 

398. 01 

August 

2022 

Pengiriman PMI 

Ke Malaysia 

Dibuka Lagi Mulai 

Hari Ini (1/8), 

Berapa Gaji TKI? 

Neutral Kontan Pemerintah membuka lagi pengiriman tenaga kerja 

Indonesia (TKI) atau pekerja migran Indonesia (PMI) 

ke Malaysia mulai hari ini 1 Agustus 2022. Pengiriman 

TKI ke Malaysia resmi dibuka kembali hari ini setelah 

sebelumnya dihentikan pada Juli 2022. Berikut 

jumlah gaji TKI di Malaysia 2022 yang perlu diketahui 

jika Anda berminat menjadi PMI ke negeri jiran. 

Penghentian pengiriman TKI lantaran Malaysia 

melanggar perjanjian. 

399. 01 

August 

2022 

BSU 2022 Cair 

Agustus? Simak 

Info Terbaru dari 

Kemnaker Soal 

Kriteria Penerima 

BLT Rp1 Juta 

Neutral Pikiran 

Rakyat Depok 

BSU 2022 cair Agustus? Sempat disebut bakal cair 

April sebelum Hari Raya Idul Fitri, hingga memasuki 

bulan Agustus, BSU 2022 tak kunjung dicairkan 

Kemnaker. Para pekerja pun bertanya-tanya apakah 

BSU 2022 cair Agustus? Pencairan BLT Rp1 juta dari 

program Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 yang 

dijanjikan Kemnaker terus dinantikan oleh para 

pekerja. 

http://kaltim.tribunnews.com/2022/08/01/bsu-2022-cair-awal-agustus-cek-info-terbaru-dan-cara-cek-penerima-lewat-login-bsukemnakergoid
http://kaltim.tribunnews.com/2022/08/01/bsu-2022-cair-awal-agustus-cek-info-terbaru-dan-cara-cek-penerima-lewat-login-bsukemnakergoid
http://kaltim.tribunnews.com/2022/08/01/bsu-2022-cair-awal-agustus-cek-info-terbaru-dan-cara-cek-penerima-lewat-login-bsukemnakergoid
http://kaltim.tribunnews.com/2022/08/01/bsu-2022-cair-awal-agustus-cek-info-terbaru-dan-cara-cek-penerima-lewat-login-bsukemnakergoid
http://kaltim.tribunnews.com/2022/08/01/bsu-2022-cair-awal-agustus-cek-info-terbaru-dan-cara-cek-penerima-lewat-login-bsukemnakergoid
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/07/31/moratorium-penempatan-pmi-bisa-kembali-diterapkan-jika-ada-pelanggaran
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/07/31/moratorium-penempatan-pmi-bisa-kembali-diterapkan-jika-ada-pelanggaran
http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/07/31/moratorium-penempatan-pmi-bisa-kembali-diterapkan-jika-ada-pelanggaran
http://nasional.kontan.co.id/news/pengiriman-pmi-ke-malaysia-dibuka-lagi-mulai-hari-ini-18-berapa-gaji-tki
http://nasional.kontan.co.id/news/pengiriman-pmi-ke-malaysia-dibuka-lagi-mulai-hari-ini-18-berapa-gaji-tki
http://nasional.kontan.co.id/news/pengiriman-pmi-ke-malaysia-dibuka-lagi-mulai-hari-ini-18-berapa-gaji-tki
http://nasional.kontan.co.id/news/pengiriman-pmi-ke-malaysia-dibuka-lagi-mulai-hari-ini-18-berapa-gaji-tki
http://nasional.kontan.co.id/news/pengiriman-pmi-ke-malaysia-dibuka-lagi-mulai-hari-ini-18-berapa-gaji-tki
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095155586/bsu-2022-cair-agustus-simak-info-terbaru-dari-kemnaker-soal-kriteria-penerima-blt-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095155586/bsu-2022-cair-agustus-simak-info-terbaru-dari-kemnaker-soal-kriteria-penerima-blt-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095155586/bsu-2022-cair-agustus-simak-info-terbaru-dari-kemnaker-soal-kriteria-penerima-blt-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095155586/bsu-2022-cair-agustus-simak-info-terbaru-dari-kemnaker-soal-kriteria-penerima-blt-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095155586/bsu-2022-cair-agustus-simak-info-terbaru-dari-kemnaker-soal-kriteria-penerima-blt-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095155586/bsu-2022-cair-agustus-simak-info-terbaru-dari-kemnaker-soal-kriteria-penerima-blt-rp1-juta
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400. 01 

August 

2022 

Setelah 1 

Muharram 1444 

H BSU 2022 Akan 

Ditransfer Ke 

Rekening 

Himbara 

Penerima BSU 

BPJS 

Ketenagakerjaan? 

Neutral Ayo Bandung Akankah setelah 1 Muharram 1444 H BSU 2022 akan 

ditransfer ke rekening Himbara penerima BSU BPJS 

Ketenagakerjaan?. Apa kata Menaker soal BSU 2022 

ditransfer setelah 1 Muharram 1444 H?. Setelah 1 

Muharram 1444 H BSU 2022 belum juga ada kabar. 

Sehingga BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 dari 

Kemnaker masih ditunggu-tunggu oleh para pekerja 

atau buruh. Bantuan Subsidi Upah anggaran 2022 

adalah bantuan dari pemerintah dalam hal ini BSU 

Kementerian Ketenagakerjaan 2022 untuk para 

pekerja yang telah mengantongi persyaratan untuk 

menjadi penerima dana tersebut. 

401. 01 

August 

2022 

KSP: 

Implementasi 

MoU 

penempatan 

kembali PMI di 

Malaysia perlu 

pengawasan 

ketat 

Neutral Kabar Bisnis "KSP juga mendorong supaya keputusan pembukaan 

penempatan ini dikomunikasikan kepada berbagai 

pihak di dalam negeri, baik kepada pihak pemerintah 

dan pihak non-pemerintah, terutama kepada Calon 

PMI yang akan berangkat ke Malaysia," tambahnya. 

"Dalam kaitan ini, KSP mendorong Kemenlu untuk 

mempercepat MoU khusus tentang pencegahan 

TPPO khususnya PMI dengan pihak Malaysia guna 

meningkatkan perlindungan," terang Fadjar. Kantor 

Staf Presiden mengapreasiasi langkah cepat 

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kementerian 

Tenaga Kerja (Kemnaker), dalam negosiasi dan 

perumusan kembali nota kesepahaman (MoU) 

tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) Sektor Domestik di Malaysia, 

pada tanggal 28 Juli 2022. Upaya tersebut 

mewujudkan kembali kesepakatan antar kedua 

negara untuk membuka perekrutan dan penempatan 

PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022. 

402. 01 

August 

2022 

Lowongan Kerja 

Kimia Farma 

Apotek, Ini Posisi 

dan 

Persyaratannya 

Neutral Kompas PT Kimia Farma Apotek membuka lowongan kerja 

yang nantinya akan mengisi posisi Apoteker 

Pendamping. Kimia Farma Apotek merupakan 

perusahaan yang resmi didirikan pada 4 Januari 2003. 

Kimia Farma Apotek juga menjadi penyedia layanan 

kesehatan di Indonesia yang sudah memiliki lebih 

dari 1.300 outlet di 200 kota dan kabuptan di seluruh 

Indonesia. Bagi kamu lulusan Diploma (D3) dari 

jurusan farmasi ingin berkarier di salah satu 

perusahaan farmasi terbesar di Indonesia, simak 

lowongan pekerjaan yang satu ini. 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-794027141/setelah-1-muharram-1444-h-bsu-2022-akan-ditransfer-ke-rekening-himbara-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794027141/setelah-1-muharram-1444-h-bsu-2022-akan-ditransfer-ke-rekening-himbara-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794027141/setelah-1-muharram-1444-h-bsu-2022-akan-ditransfer-ke-rekening-himbara-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794027141/setelah-1-muharram-1444-h-bsu-2022-akan-ditransfer-ke-rekening-himbara-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794027141/setelah-1-muharram-1444-h-bsu-2022-akan-ditransfer-ke-rekening-himbara-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794027141/setelah-1-muharram-1444-h-bsu-2022-akan-ditransfer-ke-rekening-himbara-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794027141/setelah-1-muharram-1444-h-bsu-2022-akan-ditransfer-ke-rekening-himbara-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794027141/setelah-1-muharram-1444-h-bsu-2022-akan-ditransfer-ke-rekening-himbara-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794027141/setelah-1-muharram-1444-h-bsu-2022-akan-ditransfer-ke-rekening-himbara-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://kabarbisnis.com/read/28114530/ksp-implementasi-mou-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
http://kabarbisnis.com/read/28114530/ksp-implementasi-mou-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
http://kabarbisnis.com/read/28114530/ksp-implementasi-mou-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
http://kabarbisnis.com/read/28114530/ksp-implementasi-mou-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
http://kabarbisnis.com/read/28114530/ksp-implementasi-mou-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
http://kabarbisnis.com/read/28114530/ksp-implementasi-mou-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
http://kabarbisnis.com/read/28114530/ksp-implementasi-mou-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
http://kabarbisnis.com/read/28114530/ksp-implementasi-mou-penempatan-kembali-pmi-di-malaysia-perlu-pengawasan-ketat
http://money.kompas.com/read/2022/08/01/074000526/lowongan-kerja-kimia-farma-apotek-ini-posisi-dan-persyaratannya
http://money.kompas.com/read/2022/08/01/074000526/lowongan-kerja-kimia-farma-apotek-ini-posisi-dan-persyaratannya
http://money.kompas.com/read/2022/08/01/074000526/lowongan-kerja-kimia-farma-apotek-ini-posisi-dan-persyaratannya
http://money.kompas.com/read/2022/08/01/074000526/lowongan-kerja-kimia-farma-apotek-ini-posisi-dan-persyaratannya
http://money.kompas.com/read/2022/08/01/074000526/lowongan-kerja-kimia-farma-apotek-ini-posisi-dan-persyaratannya
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403. 01 

August 

2022 

Wapres Sebut 

ASEAN Para 

Games Sumber 

Inspirasi 

Kesetaraan 

Positive Rmco.id Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin 

menyampaikan, bahwa ASEAN Para Games 

merupakan ajang yang positif bagi para difabel untuk 

meningkatkan semangat dan produktivitas. Hal 

tersebut disampaikan Wapres saat membuka ASEAN 

Para Games XI Tahun 2022, di Stadion Manahan, 

Surakarta, Jawa Tengah (Jawa Tengah), Sabtu (30/7) 

malam. Menutup sambutannya, Wapres berharap 

agar penyelenggaraan ASEAN Para Games XI 2022 

dapat menjadi jembatan komunikasi dalam 

mempererat hubungan antar negara, khususnya di 

kawasan Asia Tenggara. Para games menjadi sumber 

inspirasi bagi kita semua akan makna tentang 

kesetaraan," ujar Wapres. 

404. 01 

August 

2022 

BSU 2022 Cair 

Hari ini? 

Kemnaker Beri 

Kabar Gembira 

untuk Karyawan 

Positive Ayo Bandung Jadi belum bisa dipastikan apakah BSU 2022 akan cair 

hari ini atau belum. Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah memastikan akan 

menyalurkan dana BSU 2022 kepada para karyawan 

di berbagai sektor, kecuali bidang pendidikan dan 

kesehatan. Diketahui salah satu penyebab belum 

cairnya dana bantuan tersebut, karena belum 

rampungnya regulasi terbaru terkait penyaluran dana 

BSU 2022 ke para karyawan. Adapaun tujuan 

pemberian dana BSU 2022 ialah untuk membantu 

perekonomian para buruh, setelah adanya dampak 

pandemi di berbagai sektor, serta sebagai antisipasi 

pemerintah naiknya harga BBM. 

405. 01 

August 

2022 

Ciri BSU 2022 Cair 

ke Rekening 

Himbara 

Penerima, CEK 

dengan Login BSU 

Kemnaker 

Neutral Ayo Bandung Apa ciri BSU 2022 telah dicairkan ke rekening bank 

Himbara penerima, bisa dicek dengan login BSU 

Kemnaker. Jika Anda adalah salah satu karyawan 

yang merupakan peserta BPJS ketenagakerjaan aktif, 

maka bisa dicek langsung dengan cara login BSU 

Kemnaker. Jika Bantuan Subsidi Upah anggaran 

tahun 2022 cair, maka akan ada ciri-ciri jika dana BSU 

2022 dari Kemnaker sudah masuk ke rekening 

Himbara milikmu yang berstatus sebagai penerima. 

Diketahui, persyaratan bagi tenaga kerja atau buruh 

yang dapat menerima BSU BPJS Ketenagakaerjaan 

2022 adalah harus menjadi bagian dari karyawan 

yang dinyatakan masih terdaftar peserta aktif BPJS 

Ketenagakerjaan. 

http://rm.id/baca-berita/nasional/134681/wapres-sebut-asean-para-games-sumber-inspirasi-kesetaraan
http://rm.id/baca-berita/nasional/134681/wapres-sebut-asean-para-games-sumber-inspirasi-kesetaraan
http://rm.id/baca-berita/nasional/134681/wapres-sebut-asean-para-games-sumber-inspirasi-kesetaraan
http://rm.id/baca-berita/nasional/134681/wapres-sebut-asean-para-games-sumber-inspirasi-kesetaraan
http://rm.id/baca-berita/nasional/134681/wapres-sebut-asean-para-games-sumber-inspirasi-kesetaraan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794027511/bsu-2022-cair-hari-ini-kemnaker-beri-kabar-gembira-untuk-karyawan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794027511/bsu-2022-cair-hari-ini-kemnaker-beri-kabar-gembira-untuk-karyawan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794027511/bsu-2022-cair-hari-ini-kemnaker-beri-kabar-gembira-untuk-karyawan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794027511/bsu-2022-cair-hari-ini-kemnaker-beri-kabar-gembira-untuk-karyawan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794027511/bsu-2022-cair-hari-ini-kemnaker-beri-kabar-gembira-untuk-karyawan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794027342/ciri-bsu-2022-cair-ke-rekening-himbara-penerima-cek-dengan-login-bsu-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794027342/ciri-bsu-2022-cair-ke-rekening-himbara-penerima-cek-dengan-login-bsu-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794027342/ciri-bsu-2022-cair-ke-rekening-himbara-penerima-cek-dengan-login-bsu-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794027342/ciri-bsu-2022-cair-ke-rekening-himbara-penerima-cek-dengan-login-bsu-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794027342/ciri-bsu-2022-cair-ke-rekening-himbara-penerima-cek-dengan-login-bsu-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794027342/ciri-bsu-2022-cair-ke-rekening-himbara-penerima-cek-dengan-login-bsu-kemnaker
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406. 01 

August 

2022 

ASEAN Para 

Games XI, 

Wapres Ma'ruf 

Amin: Sumber 

Inspirasi 

Kesetaraan | 

Kabar Tangsel 

Positive Kabartangsel.

com 

Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma'ruf Amin 

menyampaikan ASEAN Para Games merupakan ajang 

yang positif bagi para difabel untuk meningkatkan 

semangat dan produktivitas demi mencapai tujuan 

meskipun banyak rintangan dihadapi. Hal tersebut 

disampaikan Wapres saat secara resmi membuka 

ASEAN Para Games XI Tahun 2022, di Stadion 

Manahan, Surakarta, Sabtu (30/07/2022) malam. 

407. 01 

August 

2022 

Mulai Hari Ini, 

Pekerja Indonesia 

Kembali Bisa 

Dikirim Kerja ke 

Malaysia 

Neutral Merah Putih Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah 

menandatangani Pernyataan Bersama (Joint 

Statement) terkait implementasi Nota Kesepahaman 

(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia. 

Penandatanganan dilakukan oleh Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah dan 

Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M 

Saravanan Murugan pada Kamis (28/7) 

pascapertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1. 

408. 01 

August 

2022 

Nestapa 

Pahlawan Devisa 

Indonesia 

Positive Medcom.id Pekerja migran Indonesia (PMI) tengah menjadi 

sorotan dalam beberapa pekan terakhir. 

Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) 

merupakan salah satu pilar utama politik luar negeri 

Indonesia. Pada 14 Juli lalu, Indonesia dengan tegas 

menghentikan sementara pengiriman PMI ke 

Malaysia. Pasalnya, pihak Negeri Jiran tidak 

mematuhi kesepakatan dalam nota kesepahaman 

(MoU) terkait penempatan pekerja migran sektor 

domestik dari Indonesia ke Malaysia yang 

ditandatangani pada 1 April lalu. 

  

http://kabartangsel.com/asean-para-games-xi-wapres-maruf-amin-sumber-inspirasi-kesetaraan
http://kabartangsel.com/asean-para-games-xi-wapres-maruf-amin-sumber-inspirasi-kesetaraan
http://kabartangsel.com/asean-para-games-xi-wapres-maruf-amin-sumber-inspirasi-kesetaraan
http://kabartangsel.com/asean-para-games-xi-wapres-maruf-amin-sumber-inspirasi-kesetaraan
http://kabartangsel.com/asean-para-games-xi-wapres-maruf-amin-sumber-inspirasi-kesetaraan
http://kabartangsel.com/asean-para-games-xi-wapres-maruf-amin-sumber-inspirasi-kesetaraan
http://kabartangsel.com/asean-para-games-xi-wapres-maruf-amin-sumber-inspirasi-kesetaraan
http://merahputih.com/post/read/mulai-hari-ini-pekerja-indonesia-kembali-bisa-dikirim-kerja-ke-malaysia
http://merahputih.com/post/read/mulai-hari-ini-pekerja-indonesia-kembali-bisa-dikirim-kerja-ke-malaysia
http://merahputih.com/post/read/mulai-hari-ini-pekerja-indonesia-kembali-bisa-dikirim-kerja-ke-malaysia
http://merahputih.com/post/read/mulai-hari-ini-pekerja-indonesia-kembali-bisa-dikirim-kerja-ke-malaysia
http://merahputih.com/post/read/mulai-hari-ini-pekerja-indonesia-kembali-bisa-dikirim-kerja-ke-malaysia
http://www.medcom.id/internasional/opini/yNLOEAvK-nestapa-pahlawan-devisa-indonesia
http://www.medcom.id/internasional/opini/yNLOEAvK-nestapa-pahlawan-devisa-indonesia
http://www.medcom.id/internasional/opini/yNLOEAvK-nestapa-pahlawan-devisa-indonesia
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Title Mulai 1 Agustus 2022, Pengiriman Pekerja Migran 

Indonesia ke Malaysia Dimulai Lagi 

Author Authorposted Byadmin 

Media Posmetro Padang Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Neutral 

Link http://posmetropadang.co.id/mulai-1-agustus-2022-pengiriman-pekerja-migran-indonesia-

ke-malaysia-dimulai-lagi 

Summary Sesuai kesepakatan yang ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

dengan Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M Saravanan Murugan, perekrutan dan 

penempatan PMI di Malaysia akan dibuka kembali mulai 1 Agustus 2022. JAKARTA, METRO-

Pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia yang sempat 

dihentikan sementara sejak 13 Juli lalu akan segera dibuka. Penandatanganan joint 

statement terkait implementasi nota kesepahaman (MoU) tentang penempatan dan 

perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia itu berlangsung setelah pertemuan joint 

working group (JWG) ke-1. 

 

JAKARTA, METRO-Pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik ke Malaysia yang sempat 

dihentikan sementara sejak 13 Juli lalu akan segera dibuka. Sesuai kesepakatan yang ditandatangani 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dengan Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M 

Saravanan Murugan, perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia akan dibuka kembali mulai 1 Agustus 

2022. Penandatanganan joint statement terkait implementasi nota kesepahaman (MoU) tentang 

penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia itu berlangsung setelah pertemuan joint 

working group (JWG) ke-1. Menaker Ida Fauziyah mengatakan Forum JWG mengakui ada sejumlah 

masalah yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan MoU, sehingga disepakati bersama tentang langkah-

langkah yang diperlukan untuk memastikan implementasi secara menyeluruh, khususnya One Channel 

System (OCS). "Indonesia dan Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi satu-

satunya mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia dengan mengintegrasikan sistem 

online yang ada," terang Menaker Ida Fauziyah. Sistem online yang ada tersebut dikelola perwakilan 

Indonesia di Malaysia maupun yang dikelola oleh Departemen Imigrasi Malaysia. "Hal ini dilakukan 

dengan sepenuhnya mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati sebagaimana diatur dalam MoU," 

tegasnya. Menaker Ida Fauziyah juga menyampaikan pilot project perlu dilakukan dan harus dilaksanakan 

tiga bulan sebelum penerapan secara penuh sistem OCS untuk memastikan kelancaran aplikasi sistem 

terintegrasi. Kedua pihak juga sepakat mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan 

norma dan prosedur yang disepakat sebagaimana ditetapkan dalam MoU dipatuhi sepenuhnya oleh 

seluruh pihak dengan melibatkan lembaga atau departemen terkait di pemerintahan masing-masing. 

Lebih lanjut Menaker Ida Fauziyah mengatakan pihak Indonesia dan Malaysia mengakui pentingnya 

memerangi perdagangan orang (trafficking in person) dan berkomitmen untuk melibatkan pemangku 

kepentingan terkait di negaranya masing-masing dalam rangka menjalin kerja sama bilateral yang 

konkrit. "Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama antara lembaga jaminan 

sosial di Malaysia dan Indonesia dalam rangka memperkuat pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia," 

pungkasnya. Selain joint statement, pada kesempatan yang sama dilakukan juga penandatanganan 

Record of Discussion (RoD) yang dilakukan Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono 

dan Deputi Sekretaris Jenderal Kementerian Sumber Manusia Malaysia Datuk Khair Razman. 
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Title Kapan BSU 2022 Ditransfer Ke Rekening Himbara Penerima BSU 

BPJS Ketenagakerjaan? Ini Kata Menaker! 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-794007385/kapan-bsu-2022-ditransfer-ke-

rekening-himbara-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-ini-kata-menaker 

Summary Kapan BSU 2022 ditransfer ke rekening Himbara penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan dari 

Kemnaker? Ini kata Menaker!. Kapan BSU 2022 ditransfer? Dana bantuan BSU BPJS 

Ketenagakerjaan dari Kemnaker sampai saat ini belum ada kabar dan masih ditunggu 

pencairannya. 

 

 

 

Kapan BSU 2022 ditransfer ke rekening Himbara penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan dari Kemnaker? Ini 

kata Menaker!Kapan BSU 2022 ditransfer? Dana bantuan BSU BPJS Ketenagakerjaan dari Kemnaker 

sampai saat ini belum ada kabar dan masih ditunggu pencairannya.Sudah lama para pekerja 

mengharapkan dana BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan ini masuk ke rekening Himbara milik 

mereka.Diketahui bahwa saat ini pihak Kementrian akan melakukan sinkronisasi data penerima di 

beberapa lembaga yang menjadi satu kesatuan dalam regulasi proses persiapan pencairan dana bantuan 

subsidi upah bagi pekerja ini.Bantuan Subsidi Upah merupakan bantuan dari pemerintah dalam hal ini 

Kementerian Ketenagakerjaan untuk para pekerja yang telah mengantongi persyaratan untuk menjadi 

penerima dana tersebut.Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah salah satunya memiliki gaji 

Rp3,5 Juta dan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan aktif.Kapan dana BSU 2022 ditransfer ke 

rekening Himbara, penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan dari Kemnaker? 
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Title Cara Daftar JKP Ketenagakerjaan Online, Bagi Karyawan Yang 

Terdampak PHK 

Author _noname 

Media Tribun News Pontianak Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Negative 

Link http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/29/cara-daftar-jkp-ketenagakerjaan-online-

bagi-karyawan-yang-terdampak-phk 

Summary Program JKP dibuat untuk tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya akibat dari dampak 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Program JKP BPJS Ketenagakerjaan telah disediakan pada 

awal tahun 2022. Melalui program JKP pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja 

(PHK) bisa memenuhi kebutuhan hidup dan menghadapi risiko yang terjadi seraya berusaha 

mendapatkan pekerjaan baru. Kendati demikian, program JKP bukan digunakan sebagai 

pengganti kewajiban pengusaha ketika melakukan PHK karyawannya. 

 

 

 

Pemerintah melalui Badan penyelenggara Jaminan Sosial Jamsostek memberikan bantuan kepada tenaga 

kerja dengan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).Program JKP dibuat untuk tenaga kerja yang 

kehilangan pekerjaannya akibat dari dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).Program JKP BPJS 

Ketenagakerjaan telah disediakan pada awal tahun 2022.Tujuan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) 

merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).Tujuan dari program JKP adalah untuk mempertahankan 

derajat kehidupan yang layak ketika pekerja kehilangan pekerjaannya.Melalui program JKP pekerja yang 

terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bisa memenuhi kebutuhan hidup dan menghadapi risiko yang 

terjadi seraya berusaha mendapatkan pekerjaan baru.Kendati demikian, program JKP bukan digunakan 

sebagai pengganti kewajiban pengusaha ketika melakukan PHK karyawannya. Artinya, pengusaha tetap 

harus membayarkan pesangon kepada pekerja yang terkena PHK.Berikut adalah syarat yang diperlukan 

jika ingin mengurus Program JKP:1. WNI2. Belum mencapai usia 54 tahun</3. Pekerja pada PK/BU Skala 

Usaha Menengah dan Besar mengikuti 4 Program (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan 

Hari Tua, dan Jaminan Pensiun)4. Pekerja pada PK/BU Skala Kecil dan Mikro dengan minimal ikut 3 

Program (Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua)5. Terdaftar sebagai 

Pekerja Penerima Upah.Jika telah memenuhi persyaratan diatas maka anda dapat mengakses formulir 

pendaftaran di situsSitus kemnaker diatas ini dapat diakses secara online jadi anda tidak perlu kwatir 



 

164 

 

untuk mengurusnya.Berikut cara mudah daftar program JKP dengan mengisi formulir, sebagai berikut:1. 

Isi Nama perusahaan2. Isi nama Pekerja/Buruh3. Isi NIK4.5. Isi Tanggal mulai dan berakhirnya kontrak 

kerja (untuk PKWT) atau tanggal mulai kontrak kerja/pengangkatan (untuk PKWTT).Jika Anda telah 

memenuhi syarat dan terdaftar sebagai penerima manfaat JKP, maka Anda berhak mendapatkan 3 

manfaat Program JKP, yaitu:* Uang TunaiBagi penerima JKP akan mendapatkan manfaat uang tunai yang 

diterima oleh peserta setiap bulan selama 6 bulan.Bantuan tunai tersebut akan disalurkan setelah 

pekerja mengalami PHK yang telah diverifikasi oleh BPJS KetenagakerjaanAdapun bantuan uang tunai 

yang diberikan adalah sebesar (45 persen x upah x 3 bulan)   ( 25 persen x upah x 3 bulan).Upah tersebut 

merupakan upah terakhir yang dilaporkan, dengan batas upah Rp5 juta.* Akses Informasi KerjaAnda juga 

berhak mendapatkan informasi kerja dalam bentuk layanan informasi pasar kerja.Selain itu, Anda akan 

mendapatkan bimbingan jabatan dalam bentuk penilaian diri dan konseling karir.* Pelatihan Kerja</Anda 

berhak mendapatkan pelatihan kerja berbasis kompetensi kerja.Dalam pelatihan nantinya semua proses 

akan dilakukan dari lembag milik pemerintah, swaasta ataupun perusahaan yang pelaksanaannya 

dilakukan secara daring. 
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Title Kolaborasi Pemkab Batang dengan Kemenaker serap kebutuhan 

tenaga kerja 

Author _noname 

Media Antara Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.antaranews.com/video/3025513/kolaborasi-pemkab-batang-dengan-

kemenaker-serap-kebutuhan-tenaga-kerja 

Summary Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) bersama Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa 

Tengah, membentuk Tim Skill Development Center (SDC) yang bertujuan untuk menampung 

kebutuhan pekerja di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). SDC dibentuk untuk 

menyeimbangkan penawaran dan permintaan kebutuhan serapan tenaga kerja di KITB agar 

sesuai keahlian. (Yusup Fatoni/Satrio Giri Marwanto/Risbeyhi). 

 

 

 

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) bersama Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, 

membentuk Tim Skill Development Center (SDC) yang bertujuan untuk menampung kebutuhan pekerja 

di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). SDC dibentuk untuk menyeimbangkan penawaran dan 

permintaan kebutuhan serapan tenaga kerja di KITB agar sesuai keahlian. (Yusup Fatoni/Satrio Giri 

Marwanto/Risbeyhi) 
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Title Kolaborasi Pemkab Batang dengan Kemenaker serap 

kebutuhan tenaga kerja - ANTARA News - 

Author Bysuara 

Surabaya 

Media 24hour.id Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.24hour.id/kolaborasi-pemkab-batang-dengan-kemenaker-serap-kebutuhan-

tenaga-kerja-antara-news 

Summary Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) bersama Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa 

Tengah, membentuk Tim Skill Development Center (SDC) yang bertujuan untuk menampung 

kebutuhan pekerja di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). SDC dibentuk untuk 

menyeimbangkan penawaran dan permintaan kebutuhan serapan tenaga kerja di KITB agar 

sesuai keahlian. (Yusup Fatoni/Satrio Giri Marwanto/Risbeyhi). 

 

 

 

 Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) bersama Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, 

membentuk Tim Skill Development Center (SDC) yang bertujuan untuk menampung kebutuhan pekerja 

di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). SDC dibentuk untuk menyeimbangkan penawaran dan 

permintaan kebutuhan serapan tenaga kerja di KITB agar sesuai keahlian. (Yusup Fatoni/Satrio Giri 

Marwanto/Risbeyhi) 
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Title Kemnaker dan ANRI Kerja Sama untuk Tingkatkan 

Produktivitas Kerja 

Author Fabiola Febrinastri 

Media Suara.com Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.suara.com/news/2022/07/29/102604/kemnaker-dan-anri-kerja-sama-untuk-

tingkatkan-produktivitas-kerja 

Summary Sementara itu, Kepala ANRI Imam Gunarto menyataka, tanpa arsip terjaga, maka negara 

akan diragukan keberlangsungannya untuk masa depan. Dalam acara Kearsipan tersebut 

juga diserahkan arsip terjaga Kemnaker kepada ANRI; penandatanganan Komitmen Bersama 

Penyelenggaraan Kearsipan dinamis oleh seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kemnaker 

sebagai kelanjutan komitmen GNSTA yang ditandatangani pada tahun 2019; dan 

penandatanganan berita acara serah terima salinan autentik arsip terjaga dari Kemnaker 

kepada ANRI. Untuk mencapai peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan dalam 

meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor swasta, Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto 

menandatangani Nota Kesepahaman Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) 

bidang kearsipan, di Jakarta, Kamis (28/7/2022). Ida mengungkapkan, sejak dicanangkan 

Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) Tahun 2019, kualitas penyelenggaraan 

kearsipan di Kemnaker semakin baik dari aspek penilaian hasil pengawasan oleh ANRI 

maupun pengawasan kearsipan internal Kemnaker. 

 

 

 

"Saya minta bapak dan ibu untuk memasifkan penggunaan Aplikasi SRIKANDI dan segera 

mengalihmediakan arsip-arsip fisik menjadi arsip digital," pintanya.Sementara itu, Kepala ANRI Imam 

Gunarto menyataka, tanpa arsip terjaga, maka negara akan diragukan keberlangsungannya untuk masa 

depan."Arsip terjaga berdasarkan Undang-Undang. Arsip berfungsi untuk menjaga keberadaan sebuah 

negara," katanya.Dalam acara Kearsipan tersebut juga diserahkan arsip terjaga Kemnaker kepada ANRI; 

penandatanganan Komitmen Bersama Penyelenggaraan Kearsipan dinamis oleh seluruh Pejabat 

Pimpinan Tinggi Madya Kemnaker sebagai kelanjutan komitmen GNSTA yang ditandatangani pada tahun 

2019; dan penandatanganan berita acara serah terima salinan autentik arsip terjaga dari Kemnaker 

kepada ANRI.Untuk mencapai peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan dalam meningkatkan 
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produktivitas tenaga kerja di sektor swasta, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dan Kepala Arsip 

Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto menandatangani Nota Kesepahaman Bersama atau 

Memorandum of Understanding (MoU) bidang kearsipan, di Jakarta, Kamis (28/7/2022)."Ini berarti, 

kearsipan juga diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja," kata 

Menaker, dalam sambutan acara Kearsipan bertajuk 'Warisan Abadi Kala Diabdi Kemnaker Tahun 

2022'.Ida mengungkapkan, sejak dicanangkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) Tahun 2019, 

kualitas penyelenggaraan kearsipan di Kemnaker semakin baik dari aspek penilaian hasil pengawasan 

oleh ANRI maupun pengawasan kearsipan internal Kemnaker."Melihat pentingnya arsip, saya minta 

kualitas penyelenggaraan kearsipan di Kemnaker dapat ditingkatkan lagi khususnya dalam pengelolaan 

arsip dinamis," ujarnya.Terkait warisan/memori kolektif bangsa bidang ketenagakerjaan, sejak tahun 

2019 hingga sekarang, secara berturut-turut Kemnaker telah menyerahkan arsip statis kepada 

ANRI."Salah satunya adalah arsip mengenai hari ulang tahun Kemnaker yang jatuh pada tanggal 25 Juli, 

yang telah diserahkan kepada ANRI pada tahun 2021," katanya.Selain itu, Kemnaker juga telah mencatat 

sejarah untuk pertama kalinya menyerahkan arsip terjaga, yaitu arsip-arsip berupa MoU Internasional 

sebagai bukti pertanggungjawaban kepada negara. Hal ini tak lepas dari peranan SDM arsiparis Kemnaker 

telah berhasil menemukan "harta karun/warisan" yang sangat berharga sehingga arsip harus dirawat, 

dikelola, diabdi."Saya memberikan apresiasi kepada SDM arsiparis, yang telah menyandang sebagai 

arsiparis teladan dan unit kerja yang telah berprestasi dalam penyelenggaraan kearsipan. Semoga akan 

menjadi motivasi kepada yang lain untuk penyelenggaraan kearsipan yang lebih baik," ujarnya.Dalam 

sambutannya, Ida merasa bangga karena Kemnaker tercatat sebagai Kementerian pertama yang 

menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagai amanat Perpres Nomor 

95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Artinya, Kemanaker siap 

bertransformasi digital bidang kearsipan.Terlebih pemerintah akan pindah Ibu Kota Negara (IKN), 

sehingga nanti cukup menggunakan arisp digital dan tak perlu lagi membawa arsip kertas dari Jakarta ke 

IKN. 
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Title PT Pupuk Iskandar Muda Terima Penghargaan Zero Accident Author _noname 

Media Radar Aceh Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.radaraceh.id/2022/07/pt-pupuk-iskandar-muda-terima.html 

Summary PT Pupuk Iskandar Muda Raih penghargaan Sertifikat Zero Accident Tahun 2022 pada acara 

Anugerah Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Provinsi Aceh Tahun 2022 di 

Hotel Parkside Takengon pada Rabu (27/7/2022). VP K3LH PT Pupuk Iskandar Muda Zulfikar 

yang diberikan atas prestasi dalam melaksanakan Program Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) karena K3 merupakan investasi dan untuk menjaga keberlangsungan usaha serta 

mencapai produktivitas di Perusahaan sehingga mencapai kerja selamat 10.242.784 jam 

kerja tanpa kecelakaan kerja (Zero Accident) terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2018 s.d 30 

September 2021, ujar Zulfikar. Penyerahan Penghargaan diserahkan langsung oleh Staf Ahli 

Gubernur dan di dampingingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, mewakili 

Pj Gubernur Aceh memberikan penghargaan kepada Perusahaan di wiliyah kerja Provinsi 

Aceh, penerima pengharagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Menteri Tenaga 

Kerja. Takengon, Rabu (27/7 2022). 

 

PT Pupuk Iskandar Muda Raih penghargaan Sertifikat Zero Accident Tahun 2022 pada acara Anugerah 

Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Provinsi Aceh Tahun 2022 di Hotel Parkside 

Takengon pada Rabu (27/7/2022).Penyerahan Penghargaan diserahkan langsung oleh Staf Ahli Gubernur 

dan di dampingingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, mewakili Pj Gubernur Aceh 

memberikan penghargaan kepada Perusahaan di wiliyah kerja Provinsi Aceh, penerima pengharagaan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Menteri Tenaga Kerja. Takengon, Rabu (27/7 

2022).Penyerahan penghargaan diterima langsung oleh Plt. VP K3LH PT Pupuk Iskandar Muda Zulfikar 

yang diberikan atas prestasi dalam melaksanakan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) karena 

K3 merupakan investasi dan untuk menjaga keberlangsungan usaha serta mencapai produktivitas di 

Perusahaan sehingga mencapai kerja selamat 10.242.784 jam kerja tanpa kecelakaan kerja (Zero 

Accident) terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2018 s.d 30 September 2021, ujar Zulfikar.Hal ini merupakan 

wujud kepedulian dari Manajemen dan pekerja dalam mererapkan keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) 

di setiap aktifitas segingga tidak terjadi insiden fatality atau kecelakaan yang dapat menggugurkan jam 

kerja selamat.Pengahargaan ini diharapkan menjadi semangat baru bagi Insan PIM untuk terus 

menjalankan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (k3) dengan baik di Perushaan, tutup Zulfikar. 
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Title Memperluas Ruang Lingkup Regulasi Keselamatan Kerja Author Abdul Mukhlis 

Media Detik Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://news.detik.com/kolom/d-6205213/memperluas-ruang-lingkup-regulasi-

keselamatan-kerja 

Summary Dari sisi normatif, regulasi yang mengatur K3 khususnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 

1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang 

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sebagai kebijakan nasional 

dan pedoman perusahaan dalam penerapan K3 yang merupakan upaya untuk menjamin dan 

melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan 

kerja dan penyakit akibat kerja perlu dikaji dan diuji kembali efektivitas dan efisiensinya 

dalam menjawab permasalahan K3 yang berkembang. 

 

Kecelakaan maut di Jalan Alternatif Cibubur pada 18 Juli 2022 menyebabkan korban jiwa dan korban luka-

luka. Penyebab kecelakaan adalah truk tangki Pertamina yang diduga mengalami rem blong sehingga 

sopir membanting setir ke kiri jalan dan menabrak sejumlah pengguna jalan lain, dengan ditambah 

kondisi jalanan dalam posisi menurun dan penempatan lampu merah yang dinilai kurang tepat. Dari 

kesaksian warga sekitar menyebutkan, di lokasi itu memang sering terjadi kecelakaan lalu lintas.Truk 

Pertamina pengangkut bahan bakar minyak (BBM) melaju dari arah Jalan Alternatif Cibubur mengarah ke 

Cileungsi. Menurut informasi dari Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan, kecelakaan itu bisa 

dari beberapa faktor: manusia, teknis, atau kondisi jalan. Namun terlalu dini untuk menyimpulkan karena 

masih dilakukan scientific traffic investigation berbasis IT dengan cara traffic accident analysis untuk 

merekonstruksi tepatnya pada sebelum, saat, dan setelah kejadian.Belum ada informasi dari Dinas 

Perhubungan wilayah Bekasi untuk kelaikan jalan truk, khususnya ihwal fungsi pengereman saat tulisan 

ini dibuat. Bahasan ini tidak mengulas kronologis kejadian secara detail dan tidak berusaha melihat 

analisis kecelakaan lalu lintas yang akan atau sedang dilakukan kepolisian. Tulisan ini lebih menekankan 

bahwa kecelakaan kerja tidak hanya berdampak pada pekerja dan perusahaan, melainkan pula 

masyarakat yang lebih luas.Perlu DikajiRuang lingkup keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tidak hanya 

sebatas pada pekerja dan perusahaan. Dari sisi normatif, regulasi yang mengatur K3 khususnya Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 

tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sebagai kebijakan nasional dan 

pedoman perusahaan dalam penerapan K3 yang merupakan upaya untuk menjamin dan melindungi 

keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat 

kerja perlu dikaji dan diuji kembali efektivitas dan efisiensinya dalam menjawab permasalahan K3 yang 

berkembang.Pertanyaannya, apakah regulasi itu masih relevan dengan kondisi kekinian atau perlu 

perubahan menyeluruh agar lebih adaptif terhadap perkembangan dunia industri, menjawab kebutuhan 

yang semakin kompleks, dan menjadi solusi dalam menjawab permasalahan K3 yang sering muncul ke 

permukaan? Dilihat dari urutan waktunya, regulasi itu muncul berdasarkan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja versi Occupational Health and Safety Assessment Series 18001:1999 

(OHSAS 18001:1999) dan Guidelines for the implementation of OHSAS 18001:1999. Sistem ini dinilai 

kompatibel dengan ISO 9001:1994 tentang Sistem Manajemen Mutu dan ISO 14001:1996 tentang Sistem 

Manajemen Lingkungan. Tujuannya adalah mengintegrasikan antara kualitas, lingkungan dan sistem 
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manajemen K3.Pada tahap selanjutnya, ISO 45001:2018 disusun untuk menggantikan OHSAS 18001. 

Lembaga BSI ditunjuk untuk melakukan proses penarikan resmi dari standar BS OSHAS 18001 pada Maret 

2021. Salah satu alasan diterbitkannya ISO 45001:2018 adalah angka kecelakaan kerja sangat tinggi. 

Bahkan ILO mencatat sebanyak 2,78 juta kecelakaan kerja terjadi setiap tahunnya atau setiap hari ada 

7,7 juta orang meninggal karena dampak dari pekerjaannya. Secara khusus, di Indonesia juga mempunyai 

tingkat kecelakaan kerja yang sangat tinggi yaitu 123 ribuan kasus kecelakaan kerja pada 2017.BPJS 

Ketenagakerjaan mencatat kecelakaan kerja terus meningkat dari tahun ke tahun. Dilihat tren lima tahun 

terakhir, jumlah kasus kecelakaan kerja di Indonesia sejak 2017, jumlah kecelakaan kerja meningkat 

21,38% dengan 123. 040 kasus. Jumlahnya naik 40,94% menjadi 173. 415 kasus (2018), meningkat 

sebesar 5,43% menjadi 182. 835 kasus (2019), meningkat 21,28% menjadi 221. 740 kasus (2020) dan 

meningkat 5,65% menjadi 234. 270 kasus (2021).Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menambahkan, 

berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan yang dihitung sejak Januari-Maret 2022, jumlah kecelakaan kerja 

tercatat 61.805 kasus yang didominasi kelompok usia muda 20-25 tahun. Pertanyaannya, bagaimana 

dengan pekerja yang tidak terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan khususnya tenaga kerja 

informal yang jumlahnya lebih besar dari pekerja formal?Jumlah pekerja Indonesia per Februari 2022 

tercatat 135,61 juta pekerja. Jumlah pekerja formal sebanyak 54,28 juta pekerja, sedangkan pekerja 

informal mencapai 81,33 juta pekerja atau 59,97%. Dari asumsi diatas, data sesungguhnya kecelakaan 

kerja atau penyakit kerja tidak dapat teridentifikasi secara pasti. Angkanya bisa lebih tinggi dari angka 

yang disuguhkan BPJS Ketenagakerjaan.Berdasarkan landasan normatif hukum ketenagakerjaan, 

terdapat dua perlindungan hukum yaitu hukum preventif dan hukum represif yang menempatkan posisi 

berbeda tetapi saling mengisi dan menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Pengawasan 

ketenagakerjaan perlu mempertimbangkan kembali kedua pendekatan ini dari sisi waktu dan pilihan 

sesuai konteks.Lebih AdaptifK3 berdasarkan dari fungsinya lebih berperan pada pendekatan preventif 

yaitu upaya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya 

pelanggaran khususnya meminimalisasi pada titik terendah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit 

akibat kerja. Namun kendalanya adalah dari sisi regulasi yang hingga saat ini belum ada perubahan 

mendasar dan masih berlaku walaupun dihadapkan pada kenyataan permasalahan K3 dan PAK yang terus 

meningkat tajam.Salah satu yang perlu dipertimbangkan dalam perubahan regulasi khususnya Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang mempunyai banyak keterbatasan dari sisi lingkup, kewenangan, dan 

dukungan kelembagaan dengan cara meratifikasi Konvensi ILO Nomor 155 tentang Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja atau membuat undang-undang baru yang lebih adaptif dan komprehensif sebagai upaya 

promosi, edukasi, dan pengujian K3 yang terintegrasi dalam satu sistem K3 agar dapat menyuguhkan 

profil dan potret K3 Nasional sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan K3 sebagai tindakan 

afirmatif.Dari sisi pelaksanaan, Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 yang merujuk pada OHSAS 

18001 khususnya pada Pasal 2 yang menjelaskan bahwa penerapan SMK3 bertujuan untuk meningkatkan 

efektivitas perlindungan; mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja; dan 

menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Lalu 

bagaimana dengan tempat kerja yang berbagi space dengan sarana dan fasilitas publik seperti di ruang-

ruang publik seperti di jalan raya dan tempat-tempat umum lainnya? Atau bagaimana dengan 

perlindungan K3 untuk para pihak yang berkepentingan dengan tempat kerja itu?Regulasi pelaksanaan 

itu belum dapat menawarkan opsi perlindungan yang dapat dilakukan. Tidak heran kalau dalam 

pelaksanaannya angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja semakin bertambah dari wkatu ke 

waktu. Berbeda dengan ISO 45001:2018 yang telah memberikan penekanan pada konteks organisasi 

yang tidak ditemukan pada OHSAS 18001 dan PP No. 50 Tahun 2012.Konteks organisasi memungkinkan 

untuk membahas dan memberi penekanan pada kebutuhan dan harapan pihak-pihak yang 

berkepentingan, seperti pemerintah, stakeholders, pemasok, dan masyarakat sekitar. Selain itu juga 
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mempertimbangkan isu-isu K3 internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kemampuan organisasi 

untuk memenuhi tujuan K3. Dengan cara itu, K3 tidak hanya ditempatkan pada ruang tempat kerja tapi 

berbagi ruang keselamatan dan kesehatan kerja di ruang-ruang publik.Kecelakaan yang diungkap diatas 

merupakan salah satu contoh kecil yang dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bersama khususnya 

bagi pembuat kebijakan untuk merefleksikan kembali urgensi perubahan regulasi K3. Refleksi ini penting 

untuk keluar dari kondisi dilematis yang mestinya bisa diminimalisasi sejak dini dengan 

mengarusutamakan K3 sebagai pendekatan preventif dalam pengawasan ketenagakerjaan. Pendekatan 

preventif ini tidak menghilangkan penegakan hukum represif seperti jaminan kecelakaan kerja dan 

penyakit akibat kerja atau penindakan sesuai dengan peraturan perundangan tetapi lebih menempatkan 

dalam posisi yang sebenarnya.Abdul Mukhlis alumni Magister Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, 

pemerhati sosial politik dan kebijakan publik 
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Title Indonesia Sepakat Cabut Pembekuan Pengiriman Pekerja Migran 

ke Malaysia 

Author Endarti 

Media Akurat.co Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://akurat.co/indonesia-sepakat-cabut-pembekuan-pengiriman-pekerja-migran-ke-

malaysia 

Summary Indonesia telah setuju untuk mencabut pembekuan pengiriman pekerja migran ke Malaysia, 

dengan kebijakan mulai efektif pada 1 Agustus 2022. Pernyataan soal kelanjutan pengiriman 

pekerja migran Indonesia (PMI) juga telah disampaikan sebelumnya oleh Menteri Sumber 

Daya Manusia Malaysia pada Kamis (28/7). Indonesia pada bulan ini memutuskan untuk 

menghentikan sementara pengiriman PMI ke Malaysia. Diporkan sebelumnya bahwa 

Malaysia terbukti masih menggunakan System Maid Online (SMO) untuk merekrut para 

pekerja dari Indonesia. 

 

 

 

Indonesia telah setuju untuk mencabut pembekuan pengiriman pekerja migran ke Malaysia, dengan 

kebijakan mulai efektif pada 1 Agustus 2022.Pernyataan soal kelanjutan pengiriman pekerja migran 

Indonesia (PMI) juga telah disampaikan sebelumnya oleh Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia pada 

Kamis (28/7).Indonesia pada bulan ini memutuskan untuk menghentikan sementara pengiriman PMI ke 

Malaysia. Ini termasuk ribuan pekerja yang direkrut untuk sektor perkebunan, dengan alasan 

pelanggaran kesepakatan yang dibuat dua negara terkait dengan mekanisme perekrutan PMI.Diporkan 

sebelumnya bahwa Malaysia terbukti masih menggunakan System Maid Online (SMO) untuk merekrut 

para pekerja dari Indonesia. Sementara, Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa 

Indonesia tidak pernah menyetujui SMO, yang sebelumnya diberlakukan Negeri Jiran untuk perekrutan 

PMI.Sistem rekrutmen online untuk pekerja rumah tangga dari Malaysia telah dikaitkan dengan tuduhan 

perdagangan manusia dan kerja paksa, lapor Reuters.Dalam pernyataan bersama Saravanan dengan 

Menteri Tenaga Kerja Indonesia Ida Fauziah, kedua negara pun kini sepakat menggunakan sistem 

rekrutmen terpadu yang akan beroperasi penuh dalam tiga pekan ke depan."Untuk memastikan 

kelancaran aplikasi dan keandalan sistem terintegrasi, proyek percontohan selama tiga bulan harus 

dilakukan sebelum penerapan penuh sistem di bawah One Channel System (OCS)," kata Saravanan, 

seperti dikutip dari Free Malaysia Today.Kedua menteri itu juga telah kembali menegaskan komitmen 



 

174 

 

untuk melarang perekrutan atau memperkerjakan PMI melalui mekanisme apapun selain OCS. OCS 

sendiri adalah sistem yang ada di Memorandum of Understanding (MoU) yang disepakati kedua negara 

pada 1 April 2022, sebelum Indonesia membekukan pengiriman pekerjanya ke Malaysia untuk 

sementara."Kedua menteri menegaskan kembali komitmen mereka untuk melarang perekrutan dan 

mempekerjakan pekerja migran rumah tangga Indonesia melalui mekanisme apa pun selain OCS," kata 

mereka.Selain itu, kedua menteri telah sepakat soal kebutuhan untuk mempercepat deportasi pekerja 

migran yang tidak berdokumen, terutama mereka yang berasal dari kelompok rentan.Mengakui 

kebutuhan untuk mengatasi perdagangan manusia, keduanya kemudian menegaskan kembali komitmen 

untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait untuk membangun kerja sama bilateral yang kuat atas 

masalah tersebut."Terakhir, kedua menteri berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama antara lembaga 

jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia untuk memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia," 

kata kedua belah pihak dalam pernyataannya.Malaysia tercatat menjadi produsen minyak sawit terbesar 

kedua di dunia, dan merupakan mata rantai pasokan global. Dan masuknya pekerja migran Indonesia 

akan membantu memenuhi kebutuhan pekerja di negara itu, yang diketahui kekurangan hingga sekitar 

1,2 juta pekerja.Sejauh ini, pengawasan atas perlakuan terhadap pekerja migran di Malaysia telah 

berkembang. Dalam dua tahun terakhir misalnya, tujuh perusahaan Malaysia sampai dicekal oleh 

Amerika Serikat, karena apa yang digambarkan sebagai 'kerja paksa'.Selain Indonesia, Malaysia 

bergantung pada jutaan pekerja asing dari negara-negara lain, seperti Bangladesh dan Nepal untuk 

menjadi staf perkebunan hingga pekerjaan pabrik.Pembekuan perekrutan yang disebabkan pandemi 

telah dicabut pada bulan Februari. Namun, Malaysia belum melihat pengembalian pekerja yang signifikan 

karena persetujuan pemerintah yang lambat dan pembicaraan yang berlarut-larut dengan negara-negara 

sumber terkait dengan isu perlindungan karyawan. 
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Title BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo Kampanye Anti Korupsi ke 

Mahasiswa 

Author _noname 

Media Realita Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://realita.co/baca-11564-bpjs-ketenagakerjaan-sidoarjo-kampanye-anti-korupsi-ke-

mahasiswa 

Summary BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Sidoarjo menggelar kegiatan sosialisasi bertajuk 

Kampanye Anti Korupsi dan Sosialisasi Program BPJAMSOSTEK melalui virtual zoom meeting 

pada para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan siswa-siswi peserta magang. Kepala 

BPJAMSOSTEK Sidoarjo Novias Dewo Santoso di acara Kampanye Anti Korupsi dan Sosialisasi 

Program BPJAMSOSTEK melalui virtual zoom meeting. Dalam sambutannya di acara pada 

Rabu (27/7/2022) itu Kepala BPJAMSOSTEK Sidoarjo Novias Dewo Santoso menjelaskan 

pengertian Korupsi menurut UU TIPIKOR nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. 

Selain itu Dewo menyampaikan, BPJS Ketenagakerjaan selalu berkomitmen dalam 

pelaksanaan pengendalian korupsi dan menjunjung tinggi integritas di setiap aktivitas insan 

BPJS Ketenagakerjaan. 

 

 

 

Kepala BPJAMSOSTEK Sidoarjo Novias Dewo Santoso di acara Kampanye Anti Korupsi dan Sosialisasi 

Program BPJAMSOSTEK melalui virtual zoom meeting.BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Sidoarjo 

menggelar kegiatan sosialisasi bertajuk Kampanye Anti Korupsi dan Sosialisasi Program BPJAMSOSTEK 

melalui virtual zoom meeting pada para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan siswa-siswi 

peserta magang.Dalam sambutannya di acara pada Rabu (27/7/2022) itu Kepala BPJAMSOSTEK Sidoarjo 

Novias Dewo Santoso menjelaskan pengertian Korupsi menurut UU TIPIKOR nomor 31 Tahun 1999 jo UU 

No.20 Tahun 2001."Pengertiannya setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan 

perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang 

mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara," terang Dewo.Selain itu Dewo 

menyampaikan, BPJS Ketenagakerjaan selalu berkomitmen dalam pelaksanaan pengendalian korupsi dan 

menjunjung tinggi integritas di setiap aktivitas insan BPJS Ketenagakerjaan."Manajemen telah 

mewujudkan penerapan sistem Manajemen Anti Penyuapan dalam rangka upaya pencegahan suap 

dalam bentuk apapun sesuai dengan Nilai Anti Penyuapan BPJS Ketenagakerjaan yaitu 4 FIGHTs dengan 
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komitmen seperti Faith, Integrity, Good Governance, Harmony dan Truthful," tambah Dewo.Badrul 

selaku Ketua Penyuluhan Anti Korupsi Jawa Timur dan sebagai narasumber dalam paparannya 

mengapresiasi kegiatan kampanye anti korupsi yang diselenggarakan oleh BPJAMSOSTEK Cabang 

Sidoarjo, karena pada dasarnya peserta yang mengikuti kegiatan tersebut merupakan mahasiswa yang 

meneruskan masa depan bangsa Indonesia."Tujuan akhir pemberantasan korupsi adalah mewujudkan 

cita-cita kemerdekaan Indonesia, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Semoga para adik-adik 

sekalian berani untuk mengatakan tidak pada korupsi demi masa depan Indonesia yang lebih baik," kata 

Badrul.Selain itu untuk mengenalkan program BPJS Ketenagakerjaan kepada para mahasiswa dan siswa 

peserta magang, dilakukan kegiatan sosialisasi implementasi Permenaker No 5 Tahun 2021."Hal ini 

bertujuan untuk mengatasi risiko yang dialami ketika peserta dan siswa kerja praktik mengalami risiko 

dalam konteks melaksanakan tugas yang diberikan oleh pihak sekolah maupun kampus," pungkas Dewo. 
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Title Tingkatkan Produktivitas Kerja, Kemnaker dan ANRI Jalin 

Kerjasama 

Author Nuris Mardhatika 

Media Nawacita.co Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://nawacita.co/index.php/2022/07/29/tingkatkan-produktivitas-kerja-kemnaker-dan-

anri-jalin-kerjasama 

Summary Kemnaker dan ANRI jalin kerjasama untuk mencapai peningkatan kualitas penyelenggaraan 

kearsipan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor swasta. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam 

Gunarto menandatangani Nota Kesepahaman Bersama atau Memorandum of 

Understanding (MoU) bidang kearsipan, di Jakarta, Kamis (28/7/2022). 

 

Kemnaker dan ANRI jalin kerjasama untuk mencapai peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan 

dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor swasta. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah 

dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam Gunarto menandatangani Nota 

Kesepahaman Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) bidang kearsipan, di Jakarta, Kamis 

(28/7/2022)."Ini berarti, kearsipan juga diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan produktivitas 

tenaga kerja," kata Menaker, dalam sambutan acara Kearsipan bertajuk 'Warisan Abadi Kala Diabdi 

Kemnaker Tahun 2022'. Ida mengungkapkan, sejak dicanangkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip 

(GNSTA) Tahun 2019, kualitas penyelenggaraan kearsipan di Kemnaker semakin baik dari aspek penilaian 

hasil pengawasan oleh ANRI maupun pengawasan kearsipan internal Kemnaker. "Melihat pentingnya 

arsip, saya minta kualitas penyelenggaraan kearsipan di Kemnaker dapat ditingkatkan lagi khususnya 

dalam pengelolaan arsip dinamis," ujarnya. Terkait warisan/memori kolektif bangsa bidang 

ketenagakerjaan, sejak tahun 2019 hingga sekarang, secara berturut-turut Kemnaker telah menyerahkan 

arsip statis kepada ANRI. "Salah satunya adalah arsip mengenai hari ulang tahun Kemnaker yang jatuh 

pada tanggal 25 Juli, yang telah diserahkan kepada ANRI pada tahun 2021," katanya. Kemnaker juga telah 

mencatat sejarah untuk pertama kalinya menyerahkan arsip terjaga, yaitu arsip-arsip berupa MoU 

Internasional sebagai bukti pertanggungjawaban kepada negara. Hal ini tak lepas dari peranan SDM 

arsiparis Kemnaker telah berhasil menemukan "harta karun/warisan" yang sangat berharga sehingga 

arsip harus dirawat, dikelola, diabdi. "Saya memberikan apresiasi kepada SDM arsiparis, yang telah 

menyandang sebagai arsiparis teladan dan unit kerja yang telah berprestasi dalam penyelenggaraan 

kearsipan. Semoga akan menjadi motivasi kepada yang lain untuk penyelenggaraan kearsipan yang lebih 

baik," ujarnya. Ida merasa bangga karena Kemnaker tercatat sebagai Kementerian pertama yang 

menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) sebagai amanat Perpres Nomor 

95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Artinya, Kemanaker siap 

bertransformasi digital bidang kearsipan. "Saya minta bapak dan ibu untuk memasifkan penggunaan 

Aplikasi SRIKANDI dan segera mengalihmediakan arsip-arsip fisik menjadi arsip digital," pintanya. 

Sementara itu, Kepala ANRI Imam Gunarto menyataka, tanpa arsip terjaga, maka negara akan diragukan 

keberlangsungannya untuk masa depan. "Arsip terjaga berdasarkan Undang-Undang. Arsip berfungsi 

untuk menjaga keberadaan sebuah negara," katanya. 
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Title Menaker: Kondisi Ekonomi Sektor Ketenagakerjaan Mulai 

Tunjukkan Pemulihan 

Author _noname 

Media Mimbar Kita Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.mimbarkita.com/read-1-89703-2022-07-29-menaker-kondisi-ekonomi-sektor-

ketenagakerjaan-mulai-tunjukkan-pemulihan.html 

Summary Menaker mengatakan, kondisi pemulihan perekonomian di sektor ketenegakaerjaan 

tersebut setidaknya terlihat pada enam hal. Sekaligus tanda bahwa penduduk usia kerja 

mulai menunjukkan optimisme terhadap perbaikan kondisi pasar kerja dalam konteks 

pemulihan ekonomi paska pandemi COVID-19," kata Menaker dikutip Kamis (28/7/2022). 

 

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

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

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

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

mencapai 5,01 % (y-o-y). Sumber pertumbuhan tertinggi terdapat pada sektor Industri yaitu sebesar 1,06 

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

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

masuk ke dalam pasar kerja. Sekaligus tanda bahwa penduduk usia kerja mulai menunjukkan optimisme 

terhadap perbaikan kondisi pasar kerja dalam konteks pemulihan ekonomi paska pandemi COVID-19," 

kata Menaker dikutip Kamis (28/7/2022).Ketiga, tingkat pengangguran terbuka menurun dari 6,26 % 

pada Februari 2021 menjadi 5,83 % pada Februari 2022. Dalam konteks ini, jumlah pengangguran karena 

Covid-19 menurun dari 1,62 juta orang menjadi 0,96 juta orang.Lalu, pada periode yang sama. Selain itu, 

jumlah penduduk yang berstatus sementara tidak bekerja karena Covid-19 menurun dari 1,11 juta orang 

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

bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja juga mengalami penurunan dari 15,72 juta orang pada 

tahun 2021 menjadi 9,44 juta orang pada tahun 2022."Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa 

kondisi waktu produktif (waktu bekerja) tenaga kerja Indonesia semakin membaik," ucapnya.Keempat, 

jumlah penduduk bekerja bertambah 4,55 juta orang dalam kurun waktu satu tahun terakhir dari 131,06 

juta orang pada tahun 2021 menjadi 135,61 juta orang pada tahun 2022.Geliat penciptaan lapangan kerja 

terjadi pada sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri, listrik gas dan air, konstruksi, 

transportasi dan pergudangan, serta akomodasi dan makan minum.Kelima, rata-rata upah buruh di 

Indonesia mengalami peningkatan dari Rp. 2.860.630,- pada tahun 2021 menjadi Rp. 2.892.537,- pada 

tahun 2022.Menurutnya, meskipun rata-rata upah buruh belum meningkat secara signifikan, namun hal 

ini paling tidak menunjukkan adanya perbaikan dari sisi pendapatan pekerja.Keenam, jumlah 

kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan dapat terus dijaga peningkatannya selama masa pandemi dari 

29,98 juta orang pada tahun 2020 menjadi 32,30 juta orang pada Mei 2022."Seluruh perbaikan tersebut 

bermuara pada menurunnya tingkat kemiskinan dari 10,14 % pada Maret 2021 menjadi 9,54 % pada 

Maret 2022. Secara nominal, jumlah penduduk miskin menurun dari 27,54 juta orang menjadi 26,16 juta 

orang pada periode yang sama," ujarnya. 
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Title Lowongan Kerja Telah di Buka Untuk Lulusan Diploma 3 

Sampai Srata 1 

Author Gusti Intan Wijaya 

Media Beritakbb.com Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Neutral 

Link http://beritakbb.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-965132824/lowongan-kerja-telah-di-

buka-untuk-lulusan-diploma-3-sampai-srata-1 

Summary Bagi kamu lulusan minimal- Bagi kamu lulusan minimal Diploma 3 hingga Sarjana ( S1 ) dari 

jurusan Public Relations, Sekretaris, Administrasi, ada baiknya simak lowongan kerja yang 

satu ini. Persyaratan Lowongan Kerja PTPN XII. Wanita, usia maksimal 25 tahun (per 1 

Agustus 2022). Administrasi Perkantoran/Manajemen Perhotelan Pendidikan minimal D3/ 

S1 jurusan Public Relations/Sekretaris/Administrasi Perkantoran/Manajemen Perhotelan. 

Cara Mendaftar Lowongan Kerja PTPN XII. Bagi kamu yang tertarik untuk lowongan kerja ini 

bisa mengisi data secara online melalui https://ptpn12.com/category/ karir/. 

 

 

 

 Bagi kamu lulusan minimal - Bagi kamu lulusan minimal Diploma 3 hingga Sarjana ( S1 ) dari jurusan 

Public Relations, Sekretaris, Administrasi, ada baiknya simak lowongan kerja yang satu ini.PTPN XII adalah 

anak usaha Perkebunan Nusantara III yang bergerak di bidang perkebunan kakao, teh, tebu, karet, dan 

kopi. Seluruh unit usaha PTPN XII berada di Provinsi Jawa Timur.PTPN XII. Mengutip dari instagram resmi 

@kemnaker, Rabu (27/7/2022), berikut adalah persyaratan dan cara mendaftar lowongan 

kerjaPersyaratan Lowongan Kerja PTPN XIIWanita, usia maksimal 25 tahun (per 1 Agustus 

2022)Administrasi Perkantoran/Manajemen Perhotelan Pendidikan minimal D3/ S1 jurusan Public 

Relations/Sekretaris/Administrasi Perkantoran/Manajemen PerhotelanIPK minimal 3,00 

(PTNU/PTS)Status belum menikahMampu mengoperasikan komputer dengan aplikasi program 

administrasi perkantoranTekun, pekerja keras, bertanggungjawab, telitiMampu berbahasa Inggris 

dengan aktif.Cara Mendaftar Lowongan Kerja PTPN XIIBagi kamu yang tertarik untuk lowongan kerja ini 

bisa mengisi data secara online melalui https://ptpn12.com/category/ karir/Pendaftaran lowongan kerja 

PTPN XII paling lambat tanggal 28 Juli 2022. Pelamar tidak dipungut biaya apapun tekait pelaksanaan 

rekrutmen dan seleksi.Hanya pelamar yang memenuhi syarat dan terbaik yang akan dipanggil untuk 

mengikuti seleksi ini.*** 
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Title BSU 2022 Cair Agustus? Cek dan Login di Kemnaker.go.id, Simak 

Caranya di Sini 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-794007789/bsu-2022-cair-agustus-cek-dan-login-

di-kemnakergoid-simak-caranya-di-sini 

Summary Apakah BSU 2022 cair Agustus? BSU 2022 yang dijadwalkan cair April 2022 yang lalu, telah 

dibatalkan oleh Kemnaker dan apakah nantinya BSU 2022 cair Agustus 2022?. Sehingga 

besar kemungkinan bahwa BSU 2022 akan cair Agustus. Apakah BSU 2022 cair awal Agustus 

2022?. 

 

 

 

Apakah BSU 2022 cair Agustus? Login di Kemnaker.go.id dan cek, simak caranya di sini.BSU 2022 yang 

dijadwalkan cair April 2022 yang lalu, telah dibatalkan oleh Kemnaker dan apakah nantinya BSU 2022 cair 

Agustus 2022?Jika mengikuti pola jadwal pencairan 2021, yang mana bantuan subsidi upah bagi pekerja 

ini tersalurkan kepada pekerja pada bulan Agustus. Sehingga besar kemungkinan bahwa BSU 2022 akan 

cair Agustus.Akankah Kemnaker akan mengikuti pola pencairan 2021 yang mana pencairannya akan 

dilaksanakan pada bulan Agustus?Apakah BSU 2022 cair awal Agustus 2022?Adapun mengenai jadwal 

pencairan dana bantuan subsidi upah anggaran 2022 dari Kemenaker, ini sudah disampaikan oleh 

Menaker Ida Fauziyah pada akun instagramnya.Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah, mengatakan 

bahwa, BSU 2022 pasti akan dicairkan kepada pekerja dan buruh yang telah mengantongi beberapa 

persyaratan dan kriteria yang telah mereka tentukan.Namun, kepastian tanggal berapa cairnya dana 

tersebut belum diumumkan secara resmi oleh pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian 

Ketenagakerjaan. 
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Title Setujui Sistem RI, Pengiriman TKI akan di Mulai Lagi 1 

Agustus 2022 

Author Munawir Sani 

Media Marwah Kepri Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Neutral 

Link http://marwahkepri.com/2022/07/29/setujui-sistem-ri-pengiriman-tki-akan-di-mulai-lagi-

1-agustus-2022 

Summary "Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia 

mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen yang 

dibuat dalam MoU," ujarnya. Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani Joint 

Statement terkait implementasi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang 

Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau TKI di Malaysia. Dilansir 

dari detik.com, penandatanganan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah 

dan Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M. Saravanan Murugan di Jakarta, Kamis 

(28/7/2022). Dalam pertemuan itu, Malaysia akhirnya setuju untuk menggunakan sistem 

yang diminta Indonesia terkait penempatan PMI di Negeri Jiran. 

 

 

Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani Joint Statement terkait implementasi 

penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) atau TKI di Malaysia. Dilansir dari detik.com, penandatanganan dilakukan oleh Menteri 

Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M. Saravanan Murugan 

di Jakarta, Kamis (28/7/2022). Dalam pertemuan itu, Malaysia akhirnya setuju untuk menggunakan 

sistem yang diminta Indonesia terkait penempatan PMI di Negeri Jiran. "Indonesia dan Malaysia sepakat 

dan menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan 

penempatan PMI di Malaysia dengan mengintegrasikan sistem online yang ada," kata Ida dalam 

keterangan tertulisnya. Sistem ini dikelola oleh perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem online yang 

dikelola oleh Departemen Imigrasi Malaysia. Hal ini dilakukan dengan mematuhi syarat dan ketentuan 

yang disepakati sebagaimana diatur dalam MoU. Ia juga mengatakan, pilot project perlu dilakukan dan 

harus dilaksanakan tiga bulan sebelum penerapan secara penuh sistem OCS untuk memastikan 

kelancaran aplikasi sistem terintegrasi. "Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan 

penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari 

komitmen yang dibuat dalam MoU," ujarnya. Indonesia dan Malaysia menekankan pentingnya perang 

terhadap perdagangan manusia dan berkomitmen untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait di 

negaranya masing-masing. "Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama antara 

lembaga jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia dalam rangka memperkuat perlindungan bagi Pekerja 

Migran Indonesia," imbuhnya. 
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Title Miris! Tergiur Tawaran Kerja Di Kamboja, 53 WNI Jadi Korban 

Perusahaan Investasi Palsu 

Author Bangun Santoso 

Media Suara.com Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.suara.com/news/2022/07/29/112801/miris-tergiur-tawaran-kerja-di-kamboja-

53-wni-jadi-korban-perusahaan-investasi-palsu 

Summary Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian 

Luar Negeri Judha Nugraha kepada VOA, Kamis (28/7) menjelaskan Kedutaan Besar Republik 

Indonesia (KBRI) di Ibu Kota Pnom Penh telah menerima informasi mengenai 53 warga 

Indonesia yang dilaporkan menjadi korban penipuan perusahaan investasi palsu di 

Sihanoukville, Kamboja. Segera setelah menerima informasi tersebut, lanjutnya, KBRI Pnom 

Penh menghubungi pihak kepolisian Kamboja untuk meminta bantuan pembebasan 53 

warga Indonesia itu, sekaligus terus menjalin komunikasi dengan warga Indonesia tersebut. 

Kepolisian Kamboja saat ini sedang melakukan langkah-langkah penanganan. Maraknya 

tawaran kerja di Kamboja melalui media sosial memicu terjadinya penipuan. 

 

 

 

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri 

Judha Nugraha kepada VOA, Kamis (28/7) menjelaskan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Ibu 

Kota Pnom Penh telah menerima informasi mengenai 53 warga Indonesia yang dilaporkan menjadi 

korban penipuan perusahaan investasi palsu di Sihanoukville, Kamboja.Segera setelah menerima 

informasi tersebut, lanjutnya, KBRI Pnom Penh menghubungi pihak kepolisian Kamboja untuk meminta 

bantuan pembebasan 53 warga Indonesia itu, sekaligus terus menjalin komunikasi dengan warga 

Indonesia tersebut. Kepolisian Kamboja saat ini sedang melakukan langkah-langkah penanganan."Kondisi 

mereka secara fisik memang sehat namun mereka dalam keadaan tertekan karena mereka tidak boleh 

meninggalkan tempat mereka bekerja. Kita terus memberikan dukungan," kata Judha.Penipuan Lewat 

MedsosMaraknya tawaran kerja di Kamboja melalui media sosial memicu terjadinya penipuan. Judha 

mengatakan 53 warga Indonesia itu tidak mendapat penjelasan secara spesifik jenis pekerjaan yang akan 

mereka lakoni, atau rincian pekerjaan lain sebelum mereka diberangkatkan dari tanah air. Informasi 

tawaran bekerja di Kamboja itu mereka peroleh melalui media sosial dengan gaji tinggi tanpa persyaratan 

yang sulit.Sebanyak 53 warga Indonesia itu kemudian langsung berangkat ke Kamboja tahun ini tanpa 
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melalui prosedur penempatan pekerja migran sesuai aturan. Setiba di Kamboja, mereka dipaksa untuk 

bekerja di perusahaan-perusahaan cyber scamming.Judha mengakui ini bukan kasus pertama warga 

Indonesia ditipu lewat tawaran bekerja di Kamboja. Tahun lalu, 119 warga Indonesia mengalami 

penipuan serupa dan semuanya sudah dipulangkan ke Indonesia. Tahun ini, jumlah warga Indonesia yang 

tertipu tawaran bekerja di Kamboja meningkat menjadi 291 orang, termasuk 53 yang tengah ditangani 

oleh KBRI Pnom Penh bersama kepolisian setempat. Dari 291 orang Indonesia itu, 133 sudah 

dipulangkan.Menurutnya, Kementerian Luar Negeri juga sudah bekerjasama dengan Badan Reserse dan 

Kriminal Kepolisian Republik Indonesia untuk turut menyelidiki kasus penipuan tawaran kerja di Kamboja 

tersebut, terutama untuk menindak pihak-pihak yang memberangkatkan mereka dari 

Indonesia.Fenomena penipuan serupa juga terjadi di Laos, dengan beragam modus, tawaran gaji 

fantastis, persyaratan kerja ala kadarnya dan pemberangkatan dengan visa kunjungan wisata, bukan visa 

kerja. Semua dilakukan melalui media sosial.Respons Migrant CareWahyu SusiloDirektur Eksekutif 

Migrant Care Wahyu Susilo menegaskan pemerintah perlu memperkuat pengawasan, termasuk dari 

tingkat desa, untuk mencegah kasus serupa berulang.Secara prosedural, katanya, seharusnya ada 

koordinasi yang lebih baik antara pihak imigrasi, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Badan Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia untuk memastikan legalitas sebuah proses perekrutan tenaga 

kerja."Imigrasinya kerap tutup mata, dia bilang secara imigrasi berhak untuk ke luar negeri tetapi kan ada 

dokumen penyertaannya, dia ke luar negeri karena apa? Karena bekerja? Kalau karena bekerja imigrasi 

harusnya berkoordinasi dengan Kemenaker misalnya benar tidak dia bekerja ke Saudi resmi atau tidak. 

Nah ini seringkali tidak menjadi pertimbangan" ujar Wahyu. 
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Title RI Bakal Kirim TKI Lagi ke Malaysia Mulai 1 Agustus 2022 Author Zuhirna Wulan Dilla 

Media Okezone Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Neutral 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/07/29/320/2638371/ri-bakal-kirim-tki-lagi-ke-

malaysia-mulai-1-agustus-2022 

Summary Indonesia memutuskan untuk mencabut pembekuan sementara pengiriman tenaga kerja ke 

Malaysia mulai 1 Agustus 2022 mendatang. Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono 

mengatakan alasan utama pemberlakuan kembali pengiriman adalah karena Malaysia mau 

melaksanakan MoU. 

 

Indonesia memutuskan untuk mencabut pembekuan sementara pengiriman tenaga kerja ke Malaysia 

mulai 1 Agustus 2022 mendatang.Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono mengatakan alasan 

utama pemberlakuan kembali pengiriman adalah karena Malaysia mau melaksanakan 

MoU."Penghentian itu kan karena mereka tidak menghormati dan melaksanakan MoU. Sekarang mereka 

sudah mau," ujarnya dikutip dari BBC, Jumat (29/7/2022).Diketahui, pembekuan diterapkan 13 Juli lalu 

setelah Malaysia disebut melanggar MoU yang ditandatangani kedua negara pada 1 April lalu di Jakarta 

dan disaksikan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob.Adapun dalam 

nota kesepahaman itu dimaksudkan untuk memperbaiki berbagai pelanggaran yang dihadapi para 

pekerja rumah tangga Indonesia di Malaysia termasuk kerja dengan jam panjang, tidak digaji dan 

pengurangan gaji sampai penyiksaan fisik dan mental.Serta salah satu pelanggaran yang dilakukan 

Malaysia adalah langkah Malaysia yang masih menggunakan Maid Online, sistem yang memungkinkan 

perekrutan pembantu rumah tangga, tanpa langkah perlindungan yang jelas.Di mana permintaan pekerja 

migran yang telah diterima berjumlah antara 15.000-20.000.Kemudian, dari jumlah ini 10.000 di 

antaranya adalah untuk perkebunan dan manufaktur.Tercatat kalau peermintaan untuk pembantu 

rumah tangga hanya 16, sejak MoU ditandatangani namun belum ada yang tiba di Malaysia.Lalu, untuk 

sektor lain yang telah tiba di negara jiran itu diperkirakan antara 1.000-1.500 pekerja.Migrant Care 

bernama Anis Hidayah mengatakan pada pertengahan Juli lalu mendukung langkah moratorium ini tetapi 

memperingatkan perlu strategi."Jangan sampai Malaysia main curang dengan nenampung pekerja 

migran yang datang tanpa dokumen dan diterbitkan visa di sana tanpa ada MoU dengan kita," 

bebernya."Ini perlu diantisipasi bagaimana pengawasan dan alternatif pekerjaan mereka yang ingin ke 

Malaysia untuk bekerja," ucapnya.Dia juga menyebut majikan pekerja Indonesia Adelina Lisauo 

dibebaskan, Migrant Care mendorong pemerintah untuk menunda implementasi MoU."Ini bentuk sikap 

Indonesia terhadap Malaysia yang tidak adil terhadap pekerja kita," jelasnya.Diketahui, Mahkamah 

Persekutuan Malaysia-setara dengan Mahkamah Agung di Indonesia mengesahkan pembebasan majikan 

Adelina yang meninggal dunia dengan banyak luka di tubuhnya pada Februari 2018.Hermono pun telah 

dinfokan kepada Menteri Tenaga Kerja M Saravanan.Kini, Malaysia menjawab singkat bahwa masalah ini 

akan dibicarakan dengan kementerian dalam negeri.Sehingga, Malaysia kekurangan setidaknya 1,2 juta 

pekerja untuk sektor manufaktur, perkembangan dan konstruksi.Saat ini Nota kesepahaman tersebut 

diklaim dapat memperkuat perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia (PMI), khususnya pekerja 

rumah tangga.Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan MoU itu akan mengatur penggunaan One 

Channel System bagi seluruh proses penempatan, pemantauan, dan kepulangan pekerja migran 

Indonesia."Pekerja migran Indonesia telah berkontribusi banyak bagi pembangunan ekonomi di 
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Malaysia. Sudah sewajarnya mereka mendapatkan hak dan perlindungan yang maksimal dari dua negara 

kita.Dengan kehadiran PM Sabri hari ini saya yakin MoU ini dapat dilaksanakan dengan baik dan saya 

tidak ingin MoU ini hanya berhenti di atas kertas saja, semua pihak harus menjalankan MoU ini dengan 

baik," jelasnya.Sedangkan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob mengatakan penandatanganan 

MoU ini merupakan momen besar dan penting karena ini merupakan komitmen berkelanjutan 

pemerintah Malaysia dan Indonesia untuk memberikan dampak besar dan berkepanjangan kepada 

rakyat kedua negara."MoU ini akan memastikan segala proses pengambilan dan mekanisme 

perlindungan PMI akan dilaksanakan secara komprehensif oleh pihak-pihak terkait berdasarkan 

perundangan di kedua negara, dalam hal ini saluran tunggal bagi PDI ke Malaysia telah disetujui hanya 

menggunakan sistem saluran tunggal atau one channel system, yang hanya menyaring majikan yang 

layak menggaji PMI," jelasnya,Dia pun menerangkan Malaysia juga telah meratifikasi protokol 29 ILO 

sebagai komitmen Malaysia untuk memberantas isu buruh paksa, termasuk memberi perlindungan untuk 

pekerja migran Indonesia.Malaysia juga sudah menyiapkan beberapa fasilitas agar para pekerja bisa 

menyampaikan aduannya, termasuk soal kekerasan yang dilakukan oleh majikan.Untuk isi Nota 

Kesepahaman tentang Perekrutan dan Penempatan Pekerja Domestik Indonesia pertama kali 

ditandatangani Indonesia dan Malaysia pada tahun 2006 dan diperbarui lima tahun kemudian, namun 

berhenti diperbarui pada 2016 karena kedua pihak tidak mencapai kesepakatan.Namun, etelah berkali-

kali didesak oleh pemerintah Indonesia, Malaysia akhirnya setuju untuk menambah poin-poin 

perlindungan bagi pekerja domestik Indonesia yang diamanatkan oleh UU no. 18 tahun 2017.Poin-poin 

yang ditambahkan Indonesia pada perjanjian sebelumnya antara lain:- Mendata semua pekerja migran 

Indonesia (PMI) dalam one channel system yang terintegrasi dengan pemerintah Malaysia. Data 

mencakup lokasi bekerja, identitas majikan, dan latar belakang majikan- Menaikkan upah minimum dari 

1.200 (Rp4 juta) Ringgit menjadi 1.500 Ringgit (Rp5 juta)- Melarang majikan menahan paspor atau 

dokumen pribadi milik pekerja migran, dan mewajibkan pemerintah Malaysia untuk memastikan 

larangan ini dipatuhi- Mewajibkan majikan memberikan hak pekerja untuk menggunakan telepon atau 

berkomunikasi kepada keluarga atau perwakilan RI di Malaysia- Mensyaratkan endorsement kontrak 

kerja oleh perwakilan RI di Malaysia untuk pembuatan atau perpanjangan visa kerja- Proses penempatan 

pekerja hanya bisa dilakukan oleh agensi yang terdaftar di pemerintah Malaysia dan perwakilan 

RI.Sebagai informasi, nota kesepahaman baru yang memperkuat perlindungan bagi buruh migran ini 

memberi harapan bagi beberapa pekerja migran yang sudah merasakan pengalaman pahit di 

Malaysia.Namun, Penasihat untuk Persatuan Pekerja Rumah Tangga Indonesia Migran (Pertimig) di 

Malaysia, Nasrikah Paidin, sangat mengapresiasi penguatan perlindungan bagi pekerja domestik."Tidak 

ada jerat hukumnya kepada pihak yang melanggar. Misalkan majikan yang tidak membayar gaji, kalau 

ada MoU ini tidak bisa dituntut gitu, karena dia bukan undang-undang. Itu hanya persepahaman kedua 

pihak," kata NasrikahDia menegaskan salah satu perlindungan kuat bagi pekerja domestik migran 

Indonesia di luar negeri adalah mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) yang 

sudah 18 tahun pembahasannya mandek di DPR.Di mana RUU tersebut akan memberi PRT hak-hak yang 

sama seperti pekerja formal, seperti UMR, jaminan sosial, dan batasan jam kerja. Jika disahkan, aturan 

ini dapat menjadi salah satu daya ungkit untuk memperjuangkan hak-hak pekerja domestik di negara 

lain.Terakhir, Direktur Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kementerian 

Ketenagakerjaan RI, Rendra Setiawan menjelaskan eskipun perjanjian ini tidak mengikat secara hukum, 

ada risiko besar bila dilanggar, salah satunya Indonesia bisa berhenti mengirim tenaga kerja ke 

Malaysia.Dia memastikan pemerintah Indonesia mengatakan akan melakukan pengawasan dan 

pemantauan."Dan kita serius. Maksudnya, kalau ada pelanggaran kita akan melakukan penyetopan dulu 

sementara untuk pengiriman sampai kita dapat kepastian lagi bahwa implementasi ini dapat berjalan 

dengan baik," pungkasnya. 
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Title Indonesia Cabut Larangan TKI ke Malaysia Author Pt. Viva Media Baru - Viva 

Media Viva News Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.viva.co.id/berita/dunia/1503326-indonesia-cabut-larangan-tki-ke-malaysia 

Summary Indonesia telah mencabut pembatasan masuknya tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia, 

kata Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia, Datuk Seri M. Saravanan. Pembatasan akan 

dicabut mulai Senin, 1 Agustus 2022 dan pemberi kerja yang ingin mempekerjakan pekerja 

Indonesia dapat mulai merekrut sejak hari pencabutan itu. Indonesia kata Saravanan juga 

telah sepakat untuk mengintegrasikan sistem yang ada antara Departemen Imigrasi Malaysia 

dan kedutaan besarnya di Kuala Lumpur untuk perekrutan pekerja rumah tangga Indonesia 

(PDI). Melansir dari The Star, Jumat, 29 Juli 2022, dia mengatakan, integrasi sistem ini akan 

menjadi saluran tunggal bagi rekrutmen dan masuknya PDI ke Malaysia sebagaimana 

disepakati dalam Memorandum of Understanding (MOU) sebelumnya. 

 

 

 

 Indonesia telah mencabut pembatasan masuknya tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia, kata Menteri 

Sumber Daya Manusia Malaysia, Datuk Seri M. Saravanan.Pembatasan akan dicabut mulai Senin, 1 

Agustus 2022 dan pemberi kerja yang ingin mempekerjakan pekerja Indonesia dapat mulai merekrut 

sejak hari pencabutan itu.Indonesia kata Saravanan juga telah sepakat untuk mengintegrasikan sistem 

yang ada antara Departemen Imigrasi Malaysia dan kedutaan besarnya di Kuala Lumpur untuk 

perekrutan pekerja rumah tangga Indonesia (PDI).Melansir dari The Star, Jumat, 29 Juli 2022, dia 

mengatakan, integrasi sistem ini akan menjadi saluran tunggal bagi rekrutmen dan masuknya PDI ke 

Malaysia sebagaimana disepakati dalam Memorandum of Understanding (MOU) sebelumnya."Sistem ini 

akan beroperasi dalam tiga minggu lagi di bawah pengawasan Kelompok Kerja Bersama Malaysia-

Indonesia," katanya dalam sebuah pernyataan bersama dengan pemerintah Indonesia yakni Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.Dia mengatakan proyek percontohan itu akan dilaksanakan untuk jangka 

waktu tiga bulan setelah selesainya integrasi sistem untuk memastikan kelancaran pelaksanaannya."Oleh 

karena itu, pihak Indonesia telah sepakat untuk mencabut pembatasan masuknya PDI dan Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI) ke Malaysia mulai 1 Agustus (Senin)," kata Saravanan.Masalah Taiwan jadi pembicaraan 

antara Joe Biden dan Xi JinpingUkraina meningkatkan upayanya untuk merebut kembali wilayah selatan 

yang dikuasai Rusia dengan mencoba membom, dan mengisolasi pasukan Rusia.Properti seluas 7.000 
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meter persegi dibeli oleh pembeli dirahasiakan pada tahun 2015 seharga US$300 juta atau setara dengan 

Rp4,479 triliun pada saat itu. Prancis.Warga Thailand menggunakan produk yang mengandung ganja 

seperti pasta gigi, teh, sabun, dan makanan ringan.Power mengatakan China menjadi salah satu kreditur 

terbesar Sri Lanka yang sering menawarkan pinjaman buram dengan suku bunga lebih tinggi daripada 

pemberi pinjaman.RUU itu yang diajukan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob satu hari 

sebelumnya, mencantumkan klausa bahwa seorang anggota dewan tak boleh pindah partai.Ia menilai, 

penyelesaian masalah dalam MOU PDI akan membuat TKI lancar masuk ke Malaysia baik di sektor jasa 

dalam negeri maupun di sektor lain yang diperbolehkan mempekerjakan tenaga kerja asing.Dia juga 

mengingatkan pengusaha yang kuota tenaga kerja asingnya telah disetujui oleh Departemen Sumber 

Daya Manusia untuk segera melakukan pembayaran retribusi ke Departemen Imigrasi Malaysia."Pemberi 

kerja yang ingin mempekerjakan tenaga kerja Indonesia bisa mulai rekrutmen mulai Senin," kata 

Saravanan.Sebelumnya, pada 13 Juli 2022, Indonesia mengumumkan keputusannya untuk membekukan 

sementara masuknya TKI ke Malaysia karena sistem tunggal yang disepakati sebelumnya tidak 

digunakan.Setelah itu Saravanan berada di Jakarta bersamaan dengan pertemuan Joint Working Group 

antara Malaysia dan Indonesia yang dituangkan dalam MOU tentang PDI yang selesai pada 27 Juli 2022 

lalu.Pertemuan ini membahas masalah kebijakan dan teknis dalam pelaksanaan MOU yang 

ditandatangani pada 1 April 2022.Sebelumnya Ida mengatakan kesepakatan bersama tentang langkah-

langkah yang diperlukan penting untuk memastikan implementasi penuh dari MOU, terutama pada 

Sistem Satu Saluran. Pokja Gabungan telah menemukan beberapa masalah kebijakan dan teknis 

pelaksanaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan MOU. 
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Title PT Pupuk Iskandar Muda Terima Penghargaan Zero Accident Author _noname 

Media Harian Rakyat Aceh Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://harianrakyataceh.com/2022/07/29/pt-pupuk-iskandar-muda-terima-penghargaan-

zero-accident 

Summary PT Pupuk Iskandar Muda raih penghargaan sertifikat zero accident (SZA) tahun 2022. 

Penyerahan penghargaan diterima langsung oleh Plt VP K3LH PT Pupuk Iskandar Muda 

Zulfikar yang diberikan atas prestasi dalam melaksanakan Program Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja(K3). Penyerahan berlangsung pada acara anugerah penghargaan 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Provinsi Aceh di Hotel Parkside, Takengon, Rabu, 27 

Juli 2022. Staf Ahli Gubernur, Iskandar Syukri didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Mobilitas Penduduk, Akmil Husein, mewakili Pj Gubernur Aceh memberikan penghargaan 

kepada perusahaan di wiliyah kerja Provinsi Aceh, penerima penghargaan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) dari Menteri Tenaga Kerja. 

 

 

 

PT Pupuk Iskandar Muda raih penghargaan sertifikat zero accident (SZA) tahun 2022.Penyerahan 

berlangsung pada acara anugerah penghargaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) Provinsi Aceh di 

Hotel Parkside, Takengon, Rabu, 27 Juli 2022.Staf Ahli Gubernur, Iskandar Syukri didampingi Kepala Dinas 

Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, Akmil Husein, mewakili Pj Gubernur Aceh memberikan 

penghargaan kepada perusahaan di wiliyah kerja Provinsi Aceh, penerima penghargaan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) dari Menteri Tenaga Kerja.Penyerahan penghargaan diterima langsung oleh Plt VP 

K3LH PT Pupuk Iskandar Muda Zulfikar yang diberikan atas prestasi dalam melaksanakan Program 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3).Tentunya K3 merupakan investasi dan untuk menjaga 

keberlangsungan usaha serta mencapai produktivitas di perusahaan sehingga mencapai kerja selamat 

10.242.784 jam kerja tanpa kecelakaan kerja (zero accident)."Ini semua terhitung sejak tanggal 1 Oktober 

2018 hingga 30 September 2021," ungkap Zulfikar.Hal ini merupakan wujud kepedulian dari manajemen 

dan pekerja dalam mererapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) disetiap aktifitas sehingga tidak 

terjadi insiden fatality atau kecelakaan yang dapat menggugurkan jam kerja selamat."Pengahargaan ini 

diharapkan menjadi semangat baru bagi insan PIM untuk terus menjalankan sistem Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (k3) dengan baik di Perusahaan," tutup Zulfikar. (ung) 
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Title PIM Terima Penghargaan Zero Accident Author _noname 

Media Aceh Image Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.acehimage.com/pim-terima-penghargaan-zero-accident/index.html 

Summary Pupuk Iskandar Muda (PIM) Raih penghargaan Sertifikat Zero Accident Tahun 2022 pada 

acara Anugerah Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Provinsi Aceh Tahun 

2022 di Hotel Parkside Takengon, Rabu 27 Juli 2022. "Karena K3 merupakan investasi dan 

untuk menjaga keberlangsungan usaha serta mencapai produktivitas di perusahaan 

sehingga mencapai kerja selamat 10.242.784 jam kerja tanpa kecelakaan kerja (Zero 

Accident) terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2018 s.d 30 September 2021," ujar Zulfikar. 

 

 

 

Pupuk Iskandar Muda (PIM) Raih penghargaan Sertifikat Zero Accident Tahun 2022 pada acara Anugerah 

Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Provinsi Aceh Tahun 2022 di Hotel Parkside 

Takengon, Rabu 27 Juli 2022.Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Staf Ahli Gubernur dan di 

dampingingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, mewakili Pj Gubernur Aceh memberikan 

penghargaan kepada Perusahaan di wiliyah kerja Provinsi Aceh, penerima pengharagaan Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3) dari Menteri Tenaga Kerja.Penyerahan penghargaan diterima langsung oleh Plt. 

VP K3LH PT Pupuk Iskandar Muda Zulfikar yang diberikan atas prestasi dalam melaksanakan Program 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)."Karena K3 merupakan investasi dan untuk menjaga 

keberlangsungan usaha serta mencapai produktivitas di perusahaan sehingga mencapai kerja selamat 

10.242.784 jam kerja tanpa kecelakaan kerja (Zero Accident) terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2018 s.d 

30 September 2021," ujar Zulfikar.Hal ini merupakan wujud kepedulian dari Manajemen dan pekerja 

dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) di setiap aktifitas sehingga tidak terjadi insiden 

fatality atau kecelakaan yang dapat menggugurkan jam kerja selamat."Pengahargaan ini diharapkan 

menjadi semangat baru bagi Insan PIM untuk terus menjalankan sistem Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (k3) dengan baik di Perushaan."tutup Zulfikar.[] 
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Title Pekerja Resign Berhak Uang Pisah dan Penggantian Hak, Ini 

Kata Kemnaker 

Author Luthfia Ayu 

Azanella 

Media Kompas Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.kompas.com/tren/read/2022/07/29/130000165/pekerja-resign-berhak-uang-

pisah-dan-penggantian-hak-ini-kata-kemnaker 

Summary Pekerja atau buruh yang mengundurkan diri atau berhenti bekerja berhak mendapatkan 

uang pisah dan penggantian hak. Sekretaris Jenderal Kementerian Kemnaker Anwar Sanusi 

membenarkan, setiap pekerja atau buruh yang mengundurkan diri dari tempatnya bekerja 

berhak mendapatkan uang pisah dan uang penggantian hak. Pekerja atau buruh yang 

mengundurkan diri atau berhenti bekerja berhak mendapatkan uang pisah dan penggantian 

hak. Sekretaris Jenderal Kementerian Kemnaker Anwar Sanusi membenarkan, setiap pekerja 

atau buruh yang mengundurkan diri dari tempatnya bekerja berhak mendapatkan uang 

pisah dan uang penggantian hak. 

 

Pekerja atau buruh yang mengundurkan diri atau berhenti bekerja berhak mendapatkan uang pisah dan 

penggantian hak.Hal itu sebagaimana disebutkan dalam unggahan Instagram Kementerian 

Ketenagakerjaan @kemnaker, Kamis (28/7/2022).Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 

2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan 

Pemutusan Hubungan Kerja.Kendati demikian, sebagian warganet mengaku tidak mendapatkan hak 

tersebut ketika resign atau berhenti bekerja."Ga dapet uang pisah, sisa uang makan blm dibayar n ga ada 

penggantian uang cuti. Mantap kan," tulis seorang netizen di kolom komentar unggahan tersebut."Boro2. 

pangklaring j g dikasih, pdhal resign baik2. Minta pangklaring doang smpe ngemis2 bgt, padahal 

pangklaring salah satu syarat buat nyairin BPJS," tulis akun yang lain.Benarkah pekerja atau buruh yang 

resign berhak mendapat uang pisah dan uang penggantian hak?Berikut penjelasan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker):Penjelasan KemnakerSekretaris Jenderal Kementerian Kemnaker Anwar 

Sanusi membenarkan, setiap pekerja atau buruh yang mengundurkan diri dari tempatnya bekerja berhak 

mendapatkan uang pisah dan uang penggantian hak.Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja 

dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain."Terkait hak karyawan yang resign atau 

mengundurkan diri, memang benar bahwa yang bersangkutan berhak atas uang penggantian hak dan 

uang pisah," kata Anwar, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (29/7/2022).Uang pisah adalah uang yang 

diberikan perusahaan dengan besaran yang berbeda-beda sesuai diatur dalam Perjanjian Kerja (PK), 

Peraturan Perusahaan (PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).Sementara itu, uang penggantian hak 

terdiri dari:Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja 

dan keluarganya ke tempat di mana pekerja diterima bekerja; Hal-hal lain yang ditetapkan dalam PK, PP, 

atau PKB.SanksiAnwar menegaskan, hak-hak itu wajib ditunaikan oleh perusahaan kepada pekerja atau 

buruh."Bila tidak dipenuhi oleh pengusaha, hal tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau gugatan 

pengadilan," jelas dia.Jika mekanisme-mekanisme yang disebutkan di atas belum juga membuahkan 

hasil, artinya perusahaan belum juga menunaikan kewajibannya kepada karyawan resign, maka masih 

ada upaya yang bisa dilakukan."Proses selanjutnya, jika tahapan mekanisme penyelesaian perselisihan 

tersebut sudah dilalui dan sudah ada perjanjian bersamanya atau putusannya tapi tidak dilaksanakan, 
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maka pengusaha dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana Pasal 185 UU Cipta Kerja," jelas 

Anwar.Sanksi tersebut, lebih lanjut diatur dalam PP 35/2022. Sanksi tersebut berupa:Pekerja atau buruh 

yang mengundurkan diri atau berhenti bekerja berhak mendapatkan uang pisah dan penggantian hak.Hal 

itu sebagaimana disebutkan dalam unggahan Instagram Kementerian Ketenagakerjaan @kemnaker, 

Kamis (28/7/2022).Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja 

Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.Kendati 

demikian, sebagian warganet mengaku tidak mendapatkan hak tersebut ketika resign atau berhenti 

bekerja."Ga dapet uang pisah, sisa uang makan blm dibayar n ga ada penggantian uang cuti. Mantap 

kan," tulis seorang netizen di kolom komentar unggahan tersebut."Boro2. pangklaring j g dikasih, pdhal 

resign baik2. Minta pangklaring doang smpe ngemis2 bgt, padahal pangklaring salah satu syarat buat 

nyairin BPJS," tulis akun yang lain.Benarkah pekerja atau buruh yang resign berhak mendapat uang pisah 

dan uang penggantian hak?Berikut penjelasan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker):Penjelasan 

KemnakerSekretaris Jenderal Kementerian Kemnaker Anwar Sanusi membenarkan, setiap pekerja atau 

buruh yang mengundurkan diri dari tempatnya bekerja berhak mendapatkan uang pisah dan uang 

penggantian hak.Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau 

imbalan dalam bentuk lain."Terkait hak karyawan yang resign atau mengundurkan diri, memang benar 

bahwa yang bersangkutan berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah," kata Anwar, saat 

dihubungi Kompas.com, Jumat (29/7/2022).Uang pisah adalah uang yang diberikan perusahaan dengan 

besaran yang berbeda-beda sesuai diatur dalam Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), atau 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB).Sementara itu, uang penggantian hak terdiri dari:Cuti tahunan yang 

belum diambil dan belum gugur; Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat di 

mana pekerja diterima bekerja; Hal-hal lain yang ditetapkan dalam PK, PP, atau PKB.SanksiAnwar 

menegaskan, hak-hak itu wajib ditunaikan oleh perusahaan kepada pekerja atau buruh."Bila tidak 

dipenuhi oleh pengusaha, hal tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau gugatan pengadilan," jelas dia.Jika 

mekanisme-mekanisme yang disebutkan di atas belum juga membuahkan hasil, artinya perusahaan 

belum juga menunaikan kewajibannya kepada karyawan resign, maka masih ada upaya yang bisa 

dilakukan."Proses selanjutnya, jika tahapan mekanisme penyelesaian perselisihan tersebut sudah dilalui 

dan sudah ada perjanjian bersamanya atau putusannya tapi tidak dilaksanakan, maka pengusaha dapat 

dikenakan sanksi pidana sebagaimana Pasal 185 UU Cipta Kerja," jelas Anwar.Sanksi tersebut, lebih lanjut 

diatur dalam PP 35/2022. Sanksi tersebut berupa: 
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Title BSU 2022 Segera Cair? Menaker Ida Fauziyah Beri Kode Pencairan 

BSU BPJS Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-794008778/bsu-2022-segera-cair-menaker-ida-

fauziyah-beri-kode-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary Simak pernyataan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang bisa menjadi kode 

terkait jadwal pencairan BSU 2022 Rp1 juta. Bagi para pekerja dan buruh simak penjelasan 

Menaker Ida Fauziyah di bawah ini yang menjadi kode jadwal pencairan bantuan subsidi 

upah 2022. BSU 2022 atau bantuan subsidi upah BPJS Ketenagakerjaan akan segera cair?. 

Jadwal pencairan BSU 2022 kerap kali dipertanyakan oleh calon penerima bantuan melalui 

Instagram resmi Kemnaker. 

 

 

 

BSU 2022 atau bantuan subsidi upah BPJS Ketenagakerjaan akan segera cair?Simak pernyataan Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang bisa menjadi kode terkait jadwal pencairan BSU 2022 Rp1 

juta.Jadwal pencairan BSU 2022 kerap kali dipertanyakan oleh calon penerima bantuan melalui Instagram 

resmi Kemnaker.BSU 2022 kapan cair? Hal ini yang kemudian menjadi pertanyaan besar bagi para pekerja 

dan buruh.Pasalnya BSU BPJS Ketenagakerjaan yang dijanjikan akan cair bulan April lalu hingga kini belum 

ada titik terangnya.Bagi para pekerja dan buruh simak penjelasan Menaker Ida Fauziyah di bawah ini 

yang menjadi kode jadwal pencairan bantuan subsidi upah 2022.Tapi sebelum itu, calon penerima harus 

mengetahui bahwa bantuan Rp1 juta ini hanya akan cair ke pekerja dengan syarat dan kriteria 

tertentu.calon penerima harus memenuhi syarat berdasarkan Permenaker RI No 16 Tahun 2022. Apa 

saja? 
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Title RI-Malaysia Teken Joint Statement Pelaksanaan MoU 

Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Sektor Domestik 

Author Maulina 

Lestari 

Media Pewartasatu.com Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Neutral 

Link http://pewartasatu.com/ri-malaysia-teken-joint-statement-pelaksanaan-mou-

penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-sektor-domestik 

Summary Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani Joint Statement terkait implementasi 

penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri 

Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia, Dato' Sri M. 

Saravanan Murugan, di Jakarta, Kamis (28/7/2022) pasca-pertemuan Joint Working Group 

(JWG) ke-1. "Indonesia dan Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan 

menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia dengan 

mengintegrasikan sistem online yang ada, yang dikelola oleh Perwakilan Indonesia di 

Malaysia dan sistem online yang dikelola oleh Departemen Imigrasi Malaysia. "Kedua pihak 

menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 

Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen yang dibuat 

dalam MoU," ujarnya. 

 

 

Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani Joint Statement terkait implementasi 

penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia Sektor Domestik di Malaysia. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, 

Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia, Dato' Sri M. Saravanan Murugan, di Jakarta, Kamis 

(28/7/2022) pasca-pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

mengatakan bahwa Forum JWG mengakui ada sejumlah masalah implementasi dalam hal kebijakan dan 

teknis yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan MoU, sehingga disepakati bersama tentang langkah-

langkah yang diperlukan untuk memastikan implementasi secara menyeluruh, khususnya One Channel 

System (OCS). "Indonesia dan Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi satu-

satunya mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia dengan mengintegrasikan sistem 

online yang ada, yang dikelola oleh Perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem online yang dikelola oleh 

Departemen Imigrasi Malaysia. Hal ini dilakukan dengan sepenuhnya mematuhi syarat dan ketentuan 

yang disepakati sebagaimana diatur dalam MoU," kata Menaker. Ia juga mengatakan, pilot project perlu 

dilakukan dan harus dilaksanakan tiga bulan sebelum penerapan secara penuh sistem OCS untuk 

memastikan kelancaran aplikasi sistem terintegrasi. Menurutnya, kedua pihak sepakat untuk mengambil 

semua langkah yang diperlukan untuk memastikan norma dan prosedur yang disepakati, sebagaimana 

ditetapkan dalam MoU dipatuhi sepenuhnya oleh seluruh pihak dengan melibatkan 

lembaga/departemen terkait di pemerintahan masing-masing. "Kedua pihak menyetujui dimulainya 

kembali perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif 

tidaknya implementasi dari komitmen yang dibuat dalam MoU," ujarnya. Lebih lanjut ia mengatakan, 

pihak Indonesia dan Malaysia mengakui pentingnya memerangi perdagangan orang ( trafficking in person 

) dan berkomitmen untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait di negaranya masing-masing dalam 
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rangka menjalin kerja sama bilateral yang konkrit. "Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk 

memfasilitasi kerja sama antara lembaga jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia dalam rangka 

memperkuat pelindungan bagi Pekerja Migran Indonesia," pungkasnya. Pada kesempatan ini, selain 

penandatanganan Joint Statement, dilakukan juga penandatanganan Record of Discussion (RoD ) yang 

ditandatangani oleh Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono dan Deputi Sekretaris 

Jenderal Kementerian Sumber Manusia Malaysia, Datuk Khair Razman. 
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Title Polimdo Masuk Jajaran 5 Politeknik Percontohan Untuk 

Membuka Program D4 Energi Terbarukan 

Author _noname 

Media Media Manado Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://mediamanado.com/polimdo-masuk-jajaran-5-politeknik-percontohan-untuk-

membuka-program-d4-energi-terbarukan 

Summary Sebuah hal membanggakan didapatkan oleh Politeknik Negeri Manado (Polimdo), dimana 

Kampus yang berbasis di wilayah Kairagi ini dipercayakan menjadi salah satu dari 5 Politeknik 

percontohan di Indonesia oleh pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 

Kuliah perdana program diploma spesialisasi tersebut akan dimulai pada bulan September 

2022 di 5 politeknik tersebut. Tujuan utama dari proyek RESD adalah menciptakan tenaga 

kerja yang kompeten di bidang perencanaan, desain, pembangunan dan pemasangan, 

inspeksi dan commissioning, supervisi, pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit listrik 

tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik hybrid surya diesel, dan pembangkit listrik tenaga air 

(PLTA) melalui: (1) penciptaan program D4 spesialisasi energi terbarukan satu tahun 

(semester 7 dan 8) di 5 politeknik percontohan di Indonesia; 2) peluncuran program diklat 

energi terbarukan di 5 lembaga pelatihan kerja; dan 3) penguatan pertukaran informasi dan 

komunikasi di sektor energi terbarukan. Hal ini diperoleh lewat siaran pers pihak 

Kementerian ESDM pada 28 Juli 2022, dimana Politeknik Negeri Manado bersama-sama 

dengan Politeknik Negeri Bali, Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Ujung Pandang, 

dan Politeknik Energi dan Mineral Akamigas Cepu, dipercayakan untuk menjadi Perguruan 

Tinggi pertama di Indonesia untuk membuka Jurusan baru untuk Program D4 Spesialisasi 1 

tahun Energi Terbarukan Bidang Solar, Hydro, dan Hybrid. 

 

 

 

Sebuah hal membanggakan didapatkan oleh Politeknik Negeri Manado (Polimdo), dimana Kampus yang 

berbasis di wilayah Kairagi ini dipercayakan menjadi salah satu dari 5 Politeknik percontohan di Indonesia 

oleh pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).Hal ini diperoleh lewat siaran pers 

pihak Kementerian ESDM pada 28 Juli 2022, dimana Politeknik Negeri Manado bersama-sama dengan 

Politeknik Negeri Bali, Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Ujung Pandang, dan Politeknik Energi 

dan Mineral Akamigas Cepu, dipercayakan untuk menjadi Perguruan Tinggi pertama di Indonesia untuk 
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membuka Jurusan baru untuk Program D4 Spesialisasi 1 tahun Energi Terbarukan Bidang Solar, Hydro, 

dan Hybrid. Kuliah perdana program diploma spesialisasi tersebut akan dimulai pada bulan September 

2022 di 5 politeknik tersebut.Dalam rangka mempersiapkan instruktur yang kompeten dalam mengawal 

rencana tersebut, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Swiss melalui proyek 

Renewable Energy Skills Development (RESD) mendukung peningkatan kualitas dan kompetensi 21 orang 

instruktur dari 7 politeknik negeri di bidang teknologi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), 25 Juli-5 

Agustus 2022. Program ini merupakan kelanjutan dari serangkaian pelatihan bagi tenaga pendidik yang 

telah diselenggarakan oleh proyek RESD selama satu tahun terakhir dalam rangka pembukaan Program 

D4 Spesialisasi 1 Tahun Energi Terbarukan Bidang Solar, Hydro, dan Hybrid.Kepala Pusat Pengembangan 

Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (PPSDM 

KEBTKE), BPSDM Kementerian ESDM Laode Sulaeman, selaku Ketua Project Implementing Unit proyek 

RESD menyampaikan bahwa kerja sama antara BPSDM ESDM dan Swiss Secretariat for Economics Affairs 

SECO melalui proyek RESD ini turut mendukung target Pemerintah Indonesia mencapai Net Zero Emission 

pada 2060, khususnya target bauran energi terbarukan mencapai 23% pada tahun 2025 serta elektrifikasi 

mencapai 100%."Kami berharap bahwa pertukaran ilmu dari Switzerland University of Applied Sciences 

kepada dosen dan pranata laboratorium politeknik mitra RESD dapat bermanfaat dan membekali 

pengetahuan untuk Program D4 Spesialisasi 1 Tahun Bidang Solar, Hydro, dan Hybrid," ujar Laode.Martin 

Stottele selaku pimpinan pelaksana proyek RESD pada kesempatan tersebut menginformasikan bahwa 

calon siswa yang berminat dapat mendaftarkan diri di lima politeknik, yaitu 4 politeknik di bawah 

Kemendikbudristek (Politeknik Negeri Bali, Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Manado, 

Politeknik Negeri Ujung Pandang) dan PEM Akamigas di bawah Kementerian ESDM. Program spesialisasi 

D4 di sini tepatnya adalah program alih jenjang, di mana lulusan Diploma 3 teknik (Teknik Mesin, Teknik 

Elektro, Teknik Sipil) mengambil program 1 tahun (semester 7 dan 8) spesialisasi energi terbarukan dan 

mendapatkan gelar Sarjana Teknik Terapan Energi Terbarukan.Pelaksanaan proyek diperkuat dengan 

penyediaan peralatan laboratorium energi terbarukan dan kerja sama dengan perusahaan energi 

terbarukan, termasuk dengan PT Solarion Energi Alam dan PT ATW Solar untuk kunjungan lokasi PLTS, 

program magang, dan dosen ahli industri. Proyek RESD juga menyediakan pendampingan dari Swiss 

Universities of Applied Sciences and Arts dan Swiss Federal Institute for Vocational Education bagi tenaga 

pendidik politeknik guna memberikan masukan kurikulum, praktik terbaik di bidang vokasi, dan kerja 

sama industri.Tujuan utama dari proyek RESD adalah menciptakan tenaga kerja yang kompeten di bidang 

perencanaan, desain, pembangunan dan pemasangan, inspeksi dan commissioning, supervisi, 

pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik hybrid surya 

diesel, dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) melalui: (1) penciptaan program D4 spesialisasi energi 

terbarukan satu tahun (semester 7 dan 8) di 5 politeknik percontohan di Indonesia; 2) peluncuran 

program diklat energi terbarukan di 5 lembaga pelatihan kerja; dan 3) penguatan pertukaran informasi 

dan komunikasi di sektor energi terbarukan.Mitra program RESD mencakup BPSDM Kementerian ESDM 

sebagai mitra utama, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud Ristek, Direktorat Jenderal 

Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Energi 

Baru Terbarukan & Konservasi Energi dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, 

Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Program RESD juga 

bekerja sama erat dengan politeknik, lembaga pendidikan dan pelatihan kerja, asosiasi industri, dan 

sektor swasta.Seperti diketahui untuk Politeknik Negeri Manado sudah menyiapkan satu kelas untuk 

angkatan pertama jurusan ini, dan sudah ada 26 mahasiswa yang mendaftar.(DM) 
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Title BSU 2022 Segera Cair? Simak Pernyataan Resmi Kemnaker Soal 

Pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774009192/bsu-2022-segera-cair-simak-

pernyataan-resmi-kemnaker-soal-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary Sampai saat ini banyak pekerja yang menanyakan kapan BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan 

atau BLT subsidi gaji akan cair. Seperti yang sudah diketahui, sebelumnya pemerintah 

melalui kementerian ketenagakerjaan menginformasikan jika BSU 2022 akan kembali 

disalurkan demi mendorong pemulihan ekonomi. Kemnaker menginformasikan terkait 

penyaluran dana BSU 2022 melalui akun Instagram @kemanker.go.id pada 1 Mei 2022 lalu 

yang bertepatan dengan Hari buruh Nasional. Lalu kapan BSU 2022 akan disalurkan kepada 

penerima?. 

 

 

 

Sampai saat ini banyak pekerja yang menanyakan kapan BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan atau BLT subsidi 

gaji akan cair.Seperti yang sudah diketahui, sebelumnya pemerintah melalui kementerian 

ketenagakerjaan menginformasikan jika BSU 2022 akan kembali disalurkan demi mendorong pemulihan 

ekonomi.Kemnaker menginformasikan terkait penyaluran dana BSU 2022 melalui akun Instagram 

@kemanker.go.id pada 1 Mei 2022 lalu yang bertepatan dengan Hari buruh Nasional.Program dana 

Bantuan Subsidi Upah 2022 merupakan lanjutan dari BLT subsidi gaji 2020 dan 2021 yang telah sukses 

disalurkan kepada pekerja yang berhak menerima.Penyaluran BLT subsidi gaji pada 2020 berhasil 

diberikan kepada 12 juta pekerja atau buruh. Dengan besaran Rp600. 000 sebanyak empat kali yang 

diberikan dalam dua tahapan.Lalu pada tahun 2021 pemerintah melalui kemnaker kembali memberikan 

bantuan dana BSU kepada pekerja atau buruh yang terdampak PPKM akibat pandemi covid 19 yang tak 

kunjung usai.Besaran dana BSU yang diberikan pada tahun 2021 Rp600 ribu yang dibayarkan dalam satu 

tahap untuk pekerja yang bekerja di wilayah PPKM level 3 dan 4.Lalu kapan BSU 2022 akan disalurkan 

kepada penerima?Terkait hal tersebut, kemnaker memberikan pernyataan jika dana bantuan subsidi 

upah akan disalurkan ketika tahapan regulasi telah selesai dilakukan. 
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Title RI-Malaysia Teken Joint Statement Penempatan dan Perlindungan 

Pekerja Migran Sektor Domestik 

Author _noname 

Media Investor Daily Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://investor.id/business/301280/rimalaysia-teken-joint-statement-penempatan-dan-

perlindungan-pekerja-migran-sektor-domestik 

Summary - Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani Joint Statement terkait implementasi 

penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia. Penandatanganan dilakukan oleh 

Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia, Dato' Sri 

M. Saravanan Murugan, di Jakarta, Kamis (28/7/2022) pasca-pertemuan Joint Working 

Group (JWG) ke-1. 

 

Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani Joint Statement terkait implementasi 

penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia Sektor Domestik di Malaysia.Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida 

Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia, Dato' Sri M. Saravanan Murugan, di Jakarta, Kamis 

(28/7/2022) pasca-pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1.Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

mengatakan bahwa Forum JWG mengakui ada sejumlah masalah implementasi dalam hal kebijakan dan 

teknis yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan MoU, sehingga disepakati bersama tentang langkah-

langkah yang diperlukan untuk memastikan implementasi secara menyeluruh, khususnya One Channel 

System (OCS)."Indonesia dan Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi satu-

satunya mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia dengan mengintegrasikan sistem 

online yang ada, yang dikelola oleh Perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem online yang dikelola oleh 

Departemen Imigrasi Malaysia. Hal ini dilakukan dengan sepenuhnya mematuhi syarat dan ketentuan 

yang disepakati sebagaimana diatur dalam MoU," kata Ida dalam siaran pers pada Jumat (29/7).Dia 

menuturkan, pilot project perlu dilakukan dan harus dilaksanakan tiga bulan sebelum penerapan secara 

penuh sistem OCS untuk memastikan kelancaran aplikasi sistem terintegrasi. Menurutnya, kedua pihak 

sepakat untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan norma dan prosedur yang 

disepakati, sebagaimana ditetapkan dalam MoU dipatuhi sepenuhnya oleh seluruh pihak dengan 

melibatkan lembaga/departemen terkait di pemerintahan masing-masing."Kedua pihak menyetujui 

dimulainya kembali perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada 

efektif tidaknya implementasi dari komitmen yang dibuat dalam MoU," tutur Ida.Pihak Indonesia dan 

Malaysia mengakui pentingnya memerangi perdagangan orang (trafficking in person) dan berkomitmen 

untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait di negaranya masing-masing dalam rangka menjalin 

kerja sama bilateral yang konkrit."Kedua belah pihak juga berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama 

antara lembaga jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia dalam rangka memperkuat perlindungan bagi 

Pekerja Migran Indonesia," pungkas Ida. 
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Title Kolaborasi Kemnaker dan ANRI Tingkatkan Produktivitas 

Kerja 

Author Maulina Lestari 

Media Pewartasatu.com Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://pewartasatu.com/kolaborasi-kemnaker-dan-anri-tingkatkan-produktivitas-kerja-2 

Summary Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), 

Imam Gunarto menandatangani Nota Kesepahaman Bersama atau Memorandum of 

Understanding (MoU) bidang kearsipan, di Jakarta, Kamis (28/7/2022). 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Imam 

Gunarto menandatangani Nota Kesepahaman Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) 

bidang kearsipan, di Jakarta, Kamis (28/7/2022). Salah satu isi MoU tersebut adalah peningkatan kualitas 

penyelenggaraan kearsipan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja di sektor swasta. "Ini berarti 

bahwa kearsipan juga diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja," 

kata Ida Fauziyah dalam sambutan acara Kearsipan bertajuk 'Warisan Abadi Kala Diabdi Kemnaker Tahun 

2022'. Ida Fauziyah mengungkapkan, sejak dicanangkan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) 

Tahun 2019, kualitas penyelenggaraan kearsipan di Kemnaker semakin baik dari aspek penilaian hasil 

pengawasan oleh ANRI maupun pengawasan kearsipan internal Kemnaker. "Melihat pentingnya arsip, 

saya minta kualitas penyelenggaraan kearsipan di Kemnaker dapat ditingkatkan lagi khususnya dalam 

pengelolaan arsip dinamis," ujarnya. Terkait warisan/memori kolektif bangsa bidang ketenagakerjaan, 

sejak tahun 2019 hingga sekarang, secara berturut-turut Kemnaker telah menyerahkan arsip statis 

kepada ANRI. "Salah satunya adalah arsip mengenai hari ulang tahun Kemnaker yang jatuh pada tanggal 

25 Juli, yang telah diserahkan kepada ANRI pada tahun 2021," katanya. Selain itu, Kemnaker juga telah 

mencatat sejarah untuk pertama kalinya menyerahkan arsip terjaga yaitu arsip-arsip berupa MoU 

Internasional sebagai bukti pertanggungjawaban kepada negara. Hal ini tak lepas dari peranan SDM 

arsiparis Kemnaker telah berhasil menemukan "harta karun/warisan" yang sangat berharga sehingga 

arsip harus dirawat, dikelola, diabdi. "Saya memberikan apresiasi kepada SDM arsiparis yang telah 

menyandang sebagai arsiparis teladan dan unit kerja yang telah berprestasi dalam penyelenggaraan 

kearsipan. Semoga akan menjadi motivasi kepada yang lain untuk penyelenggaraan kearsipan yang lebih 

baik," ujarnya. Dalam sambutannya, Ida Fauziyah merasa bangga karena Kemnaker tercatat sebagai 

Kementerian pertama yang menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), 

seagai amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 

Artinya, Kemanaker siap bertransformasi digital bidang kearsipan. Terlebih Pemerintah akan pindah Ibu 

Kota Negara (IKN), sehingga nanti cukup menggunakan arisp digital dan tak perlu lagi membawa arsip 

kertas dari Jakarta ke IKN. "Saya minta Bapak/Ibu untuk memasifkan penggunaan Aplikasi SRIKANDI dan 

segera mengalihmediakan arsip-arsip fisik menjadi arsip digital," kata Ida Fauziyah. Sementara Kepala 

ANRI Imam Gunarto menyatakan tanpa arsip terjaga, maka negara akan diragukan keberlangsungannya 

untuk masa depan. 
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Title RI Buka Kembali Pengiriman PMI ke Malaysia, Mulai 1 

Agustus 2022 

Author Radar Banyumas 

Media Radar Banyumas Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Neutral 

Link http://radarbanyumas.co.id/ri-buka-kembali-pengiriman-pmi-ke-malaysia-mulai-1-agustus-

2022 

Summary SEPAKAT : Menaker RI Ida Fauziyah (kanan) dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M. 

Saravanan Murugan (kedua kiri) menandatangani Joint Statement terkait implementasi 

penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia pada Kamis (28/7/2022) pasca-pertemuan 

Joint Working Group (JWG) ke-1.- Pemerintah Indonesia membuka kembali penempatan 

pekerja migran Indonesia (PMI) untuk semua sektor ke Malaysia mulai 1 Agustus 2022, ujar 

Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono. 

 

SEPAKAT : Menaker RI Ida Fauziyah (kanan) dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M. Saravanan 

Murugan (kedua kiri) menandatangani Joint Statement terkait implementasi penandatanganan nota 

kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik 

di Malaysia pada Kamis (28/7/2022) pasca-pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1.- Pemerintah 

Indonesia membuka kembali penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) untuk semua sektor ke 

Malaysia mulai 1 Agustus 2022, ujar Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono."Kamis pagi, 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M. 

Saravanan menandatangani pernyataan bersama terkait implementasi penandatanganan nota 

kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik 

di Malaysia," ujar Dubes Hermono, Kamis (28/7).Dia menambahkan, butir yang masuk dalam pernyataan 

bersama adalah keputusan untuk membuka kembali penempatan pekerja migran Indonesia untuk semua 

sektor ke Malaysia terhitung mulai 1 Agustus.Pembukaan kembali penempatan pekerja migran Indonesia 

itu dilakukan karena pemerintah Malaysia sudah berkomitmen untuk melaksanakan nota kesepahaman 

(MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik di Malaysia 

secara sungguh-sungguh."Kemarin tanggal 13 Juli kita putuskan untuk menghentikan sementara 

pengiriman PMI ke Malaysia karena Malaysia tidak ada komitmen untuk melaksanakan MoU itu. Tapi 

sekarang Malaysia sudah mau melaksanakan MoU itu tentu kita buka kembali," kata dia.Karena syarat 

dibukanya kembali pengiriman PMI, lanjut Dubes Hermono, Malaysia berkomitmen untuk melaksanakan 

nota kesepahaman itu.Airlangga: 2022 Jadi Tahun Penempatan PMI"Tadi itu adalah menyepakati apa-

apa yang perlu dilakukan untuk melaksanakan nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pada prinsipnya kedua negara khususnya Malaysia sudah mau 

melaksanakan apa-apa yang sudah disepakati dalam MoU itu," kata dia.1 2 
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Title Penuhi 6 Syarat Ini Pasti BSU 2022 Rp1 juta Cair, Cek di Kemnaker 

atau BPJS Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayosemarang.com/semarang-raya/pr-774009432/penuhi-6-syarat-ini-pasti-

bsu-2022-rp1-juta-cair-cek-di-kemnaker-atau-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary BSU 2022 atau BLT subsidi gaji merupakan program dana bantuan dari pemerinta untuk 

membantu pekerja atau buruh yang terkena dampak covid 19. Penyaluran dana BSU 2022 

akan diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar Rp500 ribu untuk dua bulan dan akan 

disalurkan secara langsung Rp1 juta. Melalui program bantuan BSU 2022 pemerintah 

menyalurkan dana kepada 8,8 juta pekerja atau buruh yang memiliki penghasilan dibawah 

3,5 juta per bulan. 3. Tercatat masih aktif sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan. 

 

BSU 2022 atau BLT subsidi gaji merupakan program dana bantuan dari pemerinta untuk membantu 

pekerja atau buruh yang terkena dampak covid 19.Penyaluran dana BSU 2022 akan diberikan kepada 

pekerja atau buruh sebesar Rp500 ribu untuk dua bulan dan akan disalurkan secara langsung Rp1 

juta.Melalui program bantuan BSU 2022 pemerintah menyalurkan dana kepada 8,8 juta pekerja atau 

buruh yang memiliki penghasilan dibawah 3,5 juta per bulan.BLT subsidi gaji diberikan kepada pekerja 

atau buruh dengan tujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi 

dalam penanganan dampak covid 19.Pekerja yang berhak menerima dana bantuan subsidi tersebut harus 

memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan kemnaker.1. WNI2. Pekerja atau buruh 

yang memiliki gaji atau penghasilan maximal Rp3,5 juta per bulan3. Tercatat masih aktif sebagai anggota 

BPJS Ketenagakerjaan4. Bekerja di wilayah PPKM level 3 dan 4 
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Title RI dan Singapura Jajaki Kerja Sama Ketenagakerjaan Author Muhammad Hafil 

Media Ihram.co.id Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://ihram.republika.co.id/berita/rfrrg1430/ri-dan-singapura-jajaki-kerja-sama-

ketenagakerjaan 

Summary Pemerintah Indonesia dan Singapura terus memperkuat kerja sama di bidang 

ketenagakerjaan. Ketiga, pengembangan kapasitas dan pertukaran pelatihan antara 

Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Kementerian Tenaga Kerja Singapura. Hal tersebut 

disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, usai 

melakukan pertemuan Manpower Working Group (MWG) under The Singapore-Indonesia 

Six Bilateral Economic Working Groups, di Singapura beberapa hari lalu. 

 

 

 

Pemerintah Indonesia dan Singapura terus memperkuat kerja sama di bidang ketenagakerjaan. Terbaru, 

kedua negara tengah menjajaki kerja sama ketenagakerjaan pada 4 area kolaborasi. Pertama, kolaborasi 

pengembangan SDM. Kedua, kolaborasi mengembangkan bakat teknologi. Ketiga, pengembangan 

kapasitas dan pertukaran pelatihan antara Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Kementerian Tenaga 

Kerja Singapura. Keempat, kolaborasi di Regional Center for the Future of Work (Collaboration On 

Regional Centre for The Future Of Work). Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, usai melakukan pertemuan Manpower Working Group (MWG) under 

The Singapore-Indonesia Six Bilateral Economic Working Groups, di Singapura beberapa hari lalu. 

"Pemerintah Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kolaborasi melalui kerja sama di 

antaranya pengembangan Tech Talent untuk mendukung pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja 

Indonesia, peningkatan kapasitas ASN Kemenaker di bidang digital, maupun pengembangan SDM 

Pelayanan Pasar Kerja, yang akan dibahas secara teknis oleh Pusat Pasar Kerja dan Pemerintah 

Singapura," kata Anwar Sanusi dalam siaran persnya, Jumat (29/7/2022). Anwar berharap kerja sama ini 

dapat memberikan manfaat timbal balik bagi kedua negara. Diharapkan pula kerja sama ini dapat 

mengakselerasi capaian target kerja sama yang tengah dibangun oleh Indonesia dan Singapura dalam 

kerangka The Singapore-Indonesia Six Bilateral Economic Working Groups. 
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Title Indonesia-Malaysia Lakukan MoU Penempatan dan 

Perlindungan PMI 

Author Farah Halimah 

Media Dialeksis Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://dialeksis.com/nasional/indonesia-malaysia-lakukan-mou-penempatan-dan-

perlindungan-pmi 

Summary Pemerintah Indonesia dan Malaysia lakukan MoU terkait implementasi Penempatan dan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ( PMI ) Sektor Domestik di Malaysia. MoU itu 

ditandatangani oleh langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dan Menteri 

Sumber Manusia Malaysia, Dato' Sri M. Saravanan Murugan pasca-pertemuan Joint Working 

Group (JWG) ke-1. Ia menegaskan, bahwa Indonesia dan Malaysia sepakat dan menegaskan 

kembali bahwa OCS akan menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan penempatan 

PMI di Malaysia. "Dengan mengintegrasikan sistem online yang ada, yang dikelola oleh 

perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem online yang dikelola oleh Departemen Imigrasi 

Malaysia," sebutnya.. 

 

Pemerintah Indonesia dan Malaysia lakukan MoU terkait implementasi Penempatan dan Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia ( PMI ) Sektor Domestik di Malaysia.MoU itu ditandatangani oleh langsung oleh 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia, Dato' Sri M. Saravanan 

Murugan pasca-pertemuan Joint Working Group (JWG) ke-1.Dalam hal ini, Ida mengatakan bahwa forum 

JWG mengakui ada sejumlah masalah implementasi dalam hal kebijakan dan teknis yang mungkin 

mempengaruhi pelaksanaan MoU.Sehingga, disepakati bersama tentang langkah-langkah yang 

diperlukan untuk memastikan implementasi secara menyeluruh, khususnya One Channel System (OCS).Ia 

menegaskan, bahwa Indonesia dan Malaysia sepakat dan menegaskan kembali bahwa OCS akan menjadi 

satu-satunya mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia."Dengan mengintegrasikan 

sistem online yang ada, yang dikelola oleh perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem online yang 

dikelola oleh Departemen Imigrasi Malaysia," sebutnya. "Adapun hal tersebut dilakukan dengan 

sepenuhnya, mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati sebagaimana diatur dalam MoU," kata Ida. 

Ia juga mengatakan, pilot project perlu dilakukan dan harus dilaksanakan tiga bulan sebelum penerapan 

secara penuh sistem OCS untuk memastikan kelancaran aplikasi sistem terintegrasi.Menurutnya, kedua 

pihak sepakat untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan norma dan prosedur 

yang disepakati.Hal tersebut ditetapkan sebagaimana dalam MoU dan dipatuhi sepenuhnya oleh seluruh 

pihak dengan melibatkan lembaga/departemen terkait di pemerintahan masing-masing.Ida mengatakan 

bahwa dedua pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 

1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen yang dibuat dalam MoU," 

ujarnya. 
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Title Apa Benar BSU 2022 Rp1 Juta Cair Lewat Dompet Digital? Ini 

Penjelasan Menaker Ida Fauziyah 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774009552/apa-benar-bsu-2022-rp1-juta-cair-

lewat-dompet-digital-ini-penjelasan-menaker-ida-fauziyah 

Summary Dana BSU 2022 atau BLT subsidi gaji yang dijanjikan akan disalurkan pada bulan April hingga 

saat ini masih belum ada titik terang. Ini membuat calon penerima terutama pekerja atau 

buruh harus menunggu lagi pencairan dana BSU 2022. Untuk bisa mendapatkan dana BSU 

2022 para calon penerima harus sudah memenuhi syarat yang diberikan pemerintah melalui 

kemnaker. Faktanya penyaluran dana bantuan subsidi upah atau BSU 2022 tidak bisa 

dicairkan melalui dompet digital. 

 

 

 

Dana BSU 2022 atau BLT subsidi gaji yang dijanjikan akan disalurkan pada bulan April hingga saat ini masih 

belum ada titik terang.Ini membuat calon penerima terutama pekerja atau buruh harus menunggu lagi 

pencairan dana BSU 2022.Untuk bisa mendapatkan dana BSU 2022 para calon penerima harus sudah 

memenuhi syarat yang diberikan pemerintah melalui kemnaker.Syarat utamanya yaitu pekerja atau 

buruh yang memiliki penghasilan dibawah Rp3,5 juta per bulan dan masih terdaftar aktif sebagai anggota 

BPJS Ketenagakerjaan.Namun, apakah benar jika penyaluran dana BLT subsidi gaji bisa diberikan melalui 

dompet digital?Seperti yang diketahui dompet digital atau biasa disebut e-wallet merupakan layanan 

elektronik yang berfungsi untuk melakukan pembayaran.Dan memudahkan penggunanya untuk 

melakukan pengiriman uang atau transfer tanpa melalui rekening bank.Faktanya penyaluran dana 

bantuan subsidi upah atau BSU 2022 tidak bisa dicairkan melalui dompet digital.Kemnaker menegaskan, 

jika penyaluran dana BLT subsidi gaji hanya diberikan melalui rekening bank himbara yaitu BRI, BNI, 

Mandiri dan BTN. 
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Title Kemnaker Catat Serangan Siber Berdasarkan BSSN Author _noname 

Media Priangantimur Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1225134546/kemnaker-catat-

serangan-siber-berdasarkan-bssn 

Summary Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), terdapat 1,638 milyar serangan 

siber periode Januari sampai dengan Desember 2021, meningkat sebesar 230,6 persen dari 

tahun 2020 yang hanya sebesar 495,3 juta serangan siber. Ditengah pesatnya kemajuan 

teknologi dan meningkatnya pengguna media sosial. Resiko ancaman akan semakin besar 

bagi para pengguna internet. Hal tersebut dibenarkan Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida 

Fauziyah menyebut, dengan meningkatnya pengguna internet, mengindikasikan bahwa 

kapabilitas masyarakat dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi juga mengalami 

peningkatan. 

 

Ditengah pesatnya kemajuan teknologi dan meningkatnya pengguna media sosial. Resiko ancaman akan 

semakin besar bagi para pengguna internet.Hal tersebut dibenarkan Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida 

Fauziyah menyebut, dengan meningkatnya pengguna internet, mengindikasikan bahwa kapabilitas 

masyarakat dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi juga mengalami peningkatan.Sejalan 

dengan peningkatan pengguna internet, ancaman siber turut mengalami peningkatan.Berdasarkan data 

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), terdapat 1,638 milyar serangan siber periode Januari sampai 

dengan Desember 2021, meningkat sebesar 230,6 persen dari tahun 2020 yang hanya sebesar 495,3 juta 

serangan siber.Untuk menyikapi hal tersebut, Kemenaker, Ida Fauziyah, meluncurkan Ketenagakerjaan 

Computer Security Incident Response Team atau Ketenagakerjaan-CSIRT"Peluncuran Ketenagakerjaan-

CSIRT ini sebagai bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan dan menjaga keamanan informasi 

sistem pemerintahan," dikutip priangantimurnews. com dari Instagram @kemnaker Jumat 29 Juli 

2022.Menaker menjelaskan, layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilakukan 

oleh instansi pemerintah sering kali menjadi sasaran serangan siber.Sasaran serangan siber jelas 

berdampak sangat merugikan. Karena bukan saja mengganggu layanan publik tetapi juga dapat 

menurunkan kredibilitas lembaga secara khusus, dan pemerintah secara umum.Ia menegaskan, pihaknya 

membuka beberapa kanal untuk menerima respon terkait masalah keamanan informasi di lingkungan 

Kemnaker, baik melalui form aduan website maupun media yang lain.Menurut, Ida, pihaknya akan 

memberikan peringatan terkait adanya insiden kepada pemilik sistem elektronik, serta menyediakan 

informasi statistik terkait hal tersebut."Mari kita buktikan komitmen bersama untuk menjaga keamanan 

informasi sistem pemerintahan agar mampu menjadi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang 

handal, masif dan teruji, " ujarnya. 
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Title Nihil Kecelakaan Kerja, PT Socfindo Seunagan Kembali Raih 

Penghargaan 

Author _noname 

Media Harian Rakyat Aceh Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://harianrakyataceh.com/2022/07/29/nihil-kecelakaan-kerja-pt-socfindo-seunagan-

kembali-raih-penghargaan-2 

Summary Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-01/MEN/I/2007, 

diberikan Penghargaan Kecelakaan Nihil (zero accident award) kepada PT Socfindo Seunagan 

atas prestasinya dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 

sehingga mencapai 6.136.982 jam kerja orang tanpa kecelakaan kerja, terhitung sejak 

tanggal 01 Januari 2018-30 Oktober 2021. Lebih 6 juta jam kerja orang nihil kecelakaan kerja, 

PT Socfindo perkebunan Seunagan tiga tahun berturut-turut raih anugerah penghargaan dari 

Kementerian Tenaga Kerja RI. Pengurus PT Socfindo Seunagan, Wandi Cahyadi melalui awak 

media menyampaikan, rasa terima kasihnya kepada semua pihak, baik pemerintah pusat 

maupun Pemerintah Aceh terkhusus Pemkab Nagan Raya atas support dan arahannya 

melalui instansi terkait. "Alhamdulillah kami (PT Socfindo Seunagan) berkat kerja keras bisa 

melakukan yang terbaik, ucapan terima kasih saya juga terutama kepada direksi yang selalu 

memberikan arahan kepada kami, tak luput saya sampaikan terima kasih atas kerjasama 

semua pihak terutama karyawan PT Socfindo Seunagan," ungkap Wandi Cahyadi. 

 

 

 

Lebih 6 juta jam kerja orang nihil kecelakaan kerja, PT Socfindo perkebunan Seunagan tiga tahun 

berturut-turut raih anugerah penghargaan dari Kementerian Tenaga Kerja RI.Tahun ini penghargaan 

tersebut diserahkan melalui Iskandar Syukri MM MT, staf ahli Gubernur Aceh Bidang Keistimewaan Aceh, 

Sumberdaya Manusia dan Hubungan Kerjasama yang diterima langsung oleh Wandi Cahyadi SP, Rabu 

(27/07) malam di salah satu hotel di Aceh Tengah.Terlihat hadir Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas 

Penduduk Aceh Akmil Husen SE MSi beserta rombongan, para pejabat lingkup Pemkab Aceh Tengah dan 

para pimpinan perusahaan lainnya yang turut menerima penghargaan tersebut.Pengurus PT Socfindo 

Seunagan, Wandi Cahyadi melalui awak media menyampaikan, rasa terima kasihnya kepada semua 

pihak, baik pemerintah pusat maupun Pemerintah Aceh terkhusus Pemkab Nagan Raya atas support dan 

arahannya melalui instansi terkait.Ucapan terima kasihnya juga disampaikan untuk direksi yang selalu 
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memberi arahan, sehingga selama ia memimpin mampu mempertahankan kinerja terbaik 

tersebut."Alhamdulillah kami (PT Socfindo Seunagan) berkat kerja keras bisa melakukan yang terbaik, 

ucapan terima kasih saya juga terutama kepada direksi yang selalu memberikan arahan kepada kami, tak 

luput saya sampaikan terima kasih atas kerjasama semua pihak terutama karyawan PT Socfindo 

Seunagan," ungkap Wandi Cahyadi."Kita doakan PT Socfindo Seunagan dapat mempertahankan nihil 

kecelakaan kerja.Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-

01/MEN/I/2007, diberikan Penghargaan Kecelakaan Nihil (zero accident award) kepada PT Socfindo 

Seunagan atas prestasinya dalam melaksanakan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sehingga 

mencapai 6.136.982 jam kerja orang tanpa kecelakaan kerja, terhitung sejak tanggal 01 Januari 2018-30 

Oktober 2021. (ari/bai) 
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Title Manfaatkan Saldomu! Pembelian Pelatihan Kartu Prakerja 

Gelombang 34 Berakhir Malam Ini, Jangan Sampai Hangus 

Author _noname 

Media Zona Banten Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://zonabanten.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-235134854/manfaatkan-saldomu-

pembelian-pelatihan-kartu-prakerja-gelombang-34-berakhir-malam-ini-jangan-sampai-

hangus 

Summary Pihak Kartu Prakerja telah mengumumkan hal tersebut melalui Instagram resmi 

@prakerja.go.id. "29 Juli 2022 pukul 23.59 adalah BATAS AKHIR pembelian pelatihan 

pertama untuk kamu penerima Gelombang 34. Jumat, 29 Juli 2022 pukul 23.59 WIB adalah 

batas akhir penggunaan saldo untuk pembelian pelatihan Kartu Prakerja gelombang 34. 

Jangan sampai tidak membeli pelatihan agar akunmu tidak terblokir sehingga tidak bisa 

menikmati manfaat Kartu Prakerja," unggah Pihak Kartu Prakerja melalui Instagram, pada 

Kamis, 28 Juli 2022. Demikian informasi tentang batas akhir penggunaan saldo untuk 

membeli pelatihan Kartu Prakerja gelombang 34. 

 

Jumat, 29 Juli 2022 pukul 23.59 WIB adalah batas akhir penggunaan saldo untuk pembelian pelatihan 

Kartu Prakerja gelombang 34.Pihak Kartu Prakerja telah mengumumkan hal tersebut melalui Instagram 

resmi @prakerja.go.id."29 Juli 2022 pukul 23.59 adalah BATAS AKHIR pembelian pelatihan pertama untuk 

kamu penerima Gelombang 34.Jangan sampai tidak membeli pelatihan agar akunmu tidak terblokir 

sehingga tidak bisa menikmati manfaat Kartu Prakerja," unggah Pihak Kartu Prakerja melalui Instagram, 

pada Kamis, 28 Juli 2022.Sebelum memulai pelatihan, penerima Kartu Prakerja wajib mengikuti pre-test 

atau tes awal terlebih dahulu di lembaga pelatihan.Tes awal ini terdiri dari beberapa pertanyaan 

mengenai materi pelatihan yang dipilih dan bertujuan untuk melihat pengetahuan awal 

peserta.Penerima Kartu Prakerja dapat menggunakan saldo pelatihan hanya di Platform Digital yang 

resmi bekerjasama, yaitu:- Tokopedia- Bukalapak- Pintaria- Karier.mu- Kemnaker- PijarSementara itu, 

untuk tutorial pembelian pelatihan Kartu Prakerja sebagai metode pembayaran pada mitra Platform 

Digital, bisa kunjungi laman ini: https://www.prakerja.go.id/artikel/tutorial-pembelian-pelatihan-di-

mitra-platform-digital.Demikian informasi tentang batas akhir penggunaan saldo untuk membeli 

pelatihan Kartu Prakerja gelombang 34. 
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Title Kemenaker : Pekerja yang Resign Dapat Uang Pisah, Ini Aturannya Author _noname 

Media Tribun Jogja Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Negative 

Link http://jogja.tribunnews.com/2022/07/29/kemenaker-pekerja-yang-resign-dapat-uang-

pisah-ini-aturannya 

Summary Pekerja atau buruh yang mengundurkan diri atau berhenti bekerja dapat uang pisah dan 

uang penggantian hak tidak ya?. 

 

 

 

Pekerja atau buruh yang mengundurkan diri atau berhenti bekerja dapat uang pisah dan uang 

penggantian hak tidak ya?Jawabannya dapat.Perusahaan yang tidak memberikan uang pisah atau 

pergantian hak bahkan terancam saksi pidana.Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 

Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan 

Pemutusan Hubungan Kerja.Dikutip dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal Kementerian Kemenaker 

Anwar Sanusi menjelaskan setiap pekerja atau buruh yang mengundurkan diri dari tempatnya bekerja 

berhak mendapatkan uang pisah dan uang penggantian hak."Terkait hak karyawan yang resign atau 

mengundurkan diri, memang benar bahwa yang bersangkutan berhak atas uang penggantian hak dan 

uang pisah," kata Anwar saat dihubungi Kompas.com, Jumat (29/7/2022).Uang pisah adalah uang yang 

diberikan perusahaan dengan besaran yang berbeda-beda sesuai diatur dalam Perjanjian Kerja (PK), 

Peraturan Perusahaan (PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).Anwar menegaskan, hak-hak itu wajib 

ditunaikan oleh perusahaan kepada pekerja atau buruh."Bila tidak dipenuhi oleh pengusaha, hal tersebut 

dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial bipartit, mediasi, 

konsiliasi, arbitrase, atau gugatan pengadilan," jelas dia.Jika mekanisme-mekanisme yang disebutkan di 

atas belum juga membuahkan hasil, artinya perusahaan belum juga menunaikan kewajibannya kepada 

karyawan resign, masih ada upaya yang bisa dilakukan."Proses selanjutnya, jika tahapan mekanisme 

penyelesaian perselisihan tersebut sudah dilalui dan sudah ada perjanjian bersamanya atau putusannya 

tapi tidak dilaksanakan, maka pengusaha dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana Pasal 185 UU Cipta 

Kerja," jelas Anwar.Sanksi tersebut, lebih lanjut diatur dalam PP 35/2022, berupa: Teguran tertulis; 

Pembatasan kegiatan usaha; Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan 

Pembekuan kegiatan usaha. 
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Title Kabar Gembira, Pekerja Swasta Akan Terima Lagi Bantuan 

Subsidi Upah 

Author Juli 

Media Barita Itah Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://baritaitah.co.id/berita-kabar-gembira--pekerja-swasta-akan-terima-lagi-bantuan-

subsidi-upah-- 

Summary Pemerintah kembali memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para pekerja 

Indonesia terdampak Pandemi COVID-19 yang patuh terhadap kepesertaan Jamsostek. 

Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo melalui pernyataan yang diterima di 

Palangka Raya, Minggu (1/8/2021), mengatakan penggunaan kembali data yang dikelola 

institusinya untuk BSU menunjukkan pentingnya data Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

(Jamsostek) valid. "Data kepesertaan BPJAMSOSTEK tersebut merupakan bank data pekerja 

terbesar di Indonesia," kata Anggoro. Pada tahun ini BSU menyasar 8,7 juta pekerja yang 

terdampak pandemi COVID-19. 

Pemerintah kembali memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para pekerja Indonesia terdampak 

Pandemi COVID-19 yang patuh terhadap kepesertaan Jamsostek. Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro 

Eko Cahyo melalui pernyataan yang diterima di Palangka Raya, Minggu (1/8/2021), mengatakan 

penggunaan kembali data yang dikelola institusinya untuk BSU menunjukkan pentingnya data Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) valid. "Data kepesertaan BPJAMSOSTEK tersebut merupakan bank 

data pekerja terbesar di Indonesia," kata Anggoro. Pada tahun ini BSU menyasar 8,7 juta pekerja yang 

terdampak pandemi COVID-19. Kriteria penerima BSU tahun 2021 tertuang dalam Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 16 tahun 2021. Terdapat penyesuaian pada kriteria penerima BSU tahun 2021 

ini, antara lain batas maksimal upah menjadi Rp3,5 juta atau jika upah minimum setempat lebih tinggi 

maka akan mengacu pada upah minimum yang berlaku. Sementara untuk masa kepesertaan aktif 

BPJAMSOSTEK ditentukan hingga bulan Juni 2021. Penyaluran dana BSU ini diberikan kepada pekerja 

terdampak yang berada di wilayah PPKM kategori Level 3 dan 4 di seluruh Indonesia. Terakhir, untuk 

rekening bank yang bisa menerima BSU ini hanya diperkenankan menggunakan Bank Himbara (Bank BNI, 

Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BTN). Besaran BSU tahun 2021 mencapai Rp500 ribu selama dua bulan 

yang diberikan sekaligus atau total mencapai Rp1 juta. Anggoro mengatakan untuk mempermudah 

penyaluran BSU, pekerja yang belum memiliki rekening Bank Himbara akan dibukakan rekening secara 

kolektif, dengan memenuhi beberapa kebutuhan data tertentu. Pihaknya juga akan berkoordinasi 

dengan HRD perusahaan untuk mengumpulkan secara kolektif tujuh mandatory data untuk syarat 

pembukaan rekening Bank Himbara. "Syarat tersebut yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama 

lengkap, tanggal lahir, alamat pemberi kerja, nama ibu kandung, nomor telepon selular dan alamat email. 

Mohon kerjasama pihak perusahaan agar proses ini dapat berjalan lancar", tambah Anggoro. Anggoro 

juga mengungkapkan penyerahan data BSU dilakukan secara bertahap kepada Kementerian 

Ketenagakerjaan, sebagai pelaksana teknis BSU. Hal ini untuk memastikan penyaluran bantuan tepat 

sasaran sekaligus meminimalisir terjadinya kesalahan distribusi BSU. Sampai akhir Juli lalu BPJAMSOSTEK 

menyampaikan sebanyak 1 juta data peserta tahap pertama yang siap untuk disalurkan dana BSU oleh 

Kemnaker. Pemberian BSU ini sengaja digulirkan oleh Pemerintah kepada masyarakat pekerja agar roda 

perekonomian dapat terus berjalan dengan mempertahankan daya beli masyarakat. "Kami berharap para 

pekerja dapat segera mendapatkan dana BSU agar dapat bermanfaat untuk membantu menopang 
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kebutuhan hidup sehari-hari pekerja dan keluarga, sekaligus menggerakkan perekonomian, sesuai 

dengan tujuan BSU ini," tutup Anggoro. Sementara itu Kepala BPJAMSOSTEK cabang Palangka Raya Budi 

Wahyudi mengingatkan pemberi pekerja di Palangka Raya untuk tertib administrasi dan selalu menjaga 

validitas datanya. Para pekerja juga harus selalu memastikan telah mendapat perlindungan 

BPJAMSOSTEK. 
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Title 3 Kode Terakhir Soal BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Rp1 Juta dari Kemnaker 

Author _noname 

Media Ayo Surabaya Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784010133/3-kode-terakhir-soal-bsu-blt-

subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-dari-kemnaker 

Summary Untuk memastikannyaa, pekerja calon penerima dana bisa simak pernyataan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) soal 3 kode terakhir terkait pencairan BSU BLT subsidi gaji via 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta. BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 

juta cair kapan? AYOSURABAYA.COM-- Bulan Juli menyisakan dua hari kedepan, namun 

bantuan subsidi upah BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta belum 

ada kabar pencairan. Sebagai informasi, BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 

Rp1 juta merupakan bantuan langsung tunai yang diberikan kepada pekerja atau dengan 

upah perbulan tidak lebih dari Rp3,5 juta. 

 

 

 

BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta cair kapan? Simak 3 kode Kemnaker dalam 

artikel ini.AYOSURABAYA.COM -- Bulan Juli menyisakan dua hari kedepan, namun bantuan subsidi upah 

BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta belum ada kabar pencairan.Sebagai 

informasi, BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta merupakan bantuan langsung 

tunai yang diberikan kepada pekerja atau dengan upah perbulan tidak lebih dari Rp3,5 juta.BSU BLT 

subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta merupakan kelanjutan dari program bantuan subsidi 

upah yang telah digulirkan sejak dua tahun lalu saat pandemi Covid-19 merebak.BSU BLT subsidi gaji via 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta kembali digulirkan meski kasus positif Covid-19 telah melandai. 

Pasalnya program ini menyasar pekerja yang terdampak Covid-19 yang hingga kini masih merasakan 

efeknya.Namun, kapan BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta cair? Secara pasti, 

Kemnaker tidak menginformasikan detail tanggal pencairannya.Untuk memastikannyaa, pekerja calon 

penerima dana bisa simak pernyataan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) soal 3 kode terakhir 

terkait pencairan BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta. 
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Title Wamenaker Dukung Penyerapan Tenaga Kerja Lokal lewat Realisasi 

Investasi di Morowali Utara - DetikFakta. com Setiap Detik, Selalu 

Ada Fakta Baru! 

Author Oleh 

Redaksi 

Media Detikfakta.com Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Neutral 

Link http://detikfakta.com/bisnis/wamenaker-dukung-penyerapan-tenaga-kerja-lokal-lewat-

realisasi-investasi-di-morowali-utara 

Summary Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi mendorong realisasi investasi di wilayahnya 

dapat berdampak langsung pada peningkatan kesejahetraan masyarakat. Hal tersebut 

disampaikan saat penandatangan nota kesepahaman pemerintah Kabupaten Morowali 

Utara dan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Kantor Pusat Pasar Kerja Kementerian 

Ketenagakerjaan RI di Jakarta. "Realisasi investasi kami tahun lalu sangat tinggi mencapai 

248 persen dari target awal Rp4,8 triliun yaitu diangka Rp11 triliun, karena banyak industri 

pertambangan yang masuk ke Morowali Utara," kata Delis dalam keterangan yang diterima, 

Jumat (29/7/2022). Delis mengungkapkan tingginya nilai investasi telah mendorong 

pertumbuhan ekonomi Morowali Utara yang tumbuh diatas rata-rata nasional. 

 

 

 

 Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi mendorong realisasi investasi di wilayahnya dapat 

berdampak langsung pada peningkatan kesejahetraan masyarakat.Hal tersebut disampaikan saat 

penandatangan nota kesepahaman pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan PT Gunbuster Nickel 

Industry (GNI) di Kantor Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta."Realisasi investasi 

kami tahun lalu sangat tinggi mencapai 248 persen dari target awal Rp4,8 triliun yaitu diangka Rp11 

triliun, karena banyak industri pertambangan yang masuk ke Morowali Utara," kata Delis dalam 

keterangan yang diterima, Jumat (29/7/2022).Delis mengungkapkan tingginya nilai investasi telah 

mendorong pertumbuhan ekonomi Morowali Utara yang tumbuh diatas rata-rata nasional.Namun 

demikian, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran tidak turun secara signifikan."Terdapat 

beberapa penyebab tidak berimbangnya investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan 

masyarakat diantaranya penyerapan tenaga kerja lokal kurang maksimal dan migrasi tenaga kerja terlalu 

tinggi," terangnya.Menurut Delis, kerjasama antara pemkab Morut dan PT GNI diharapakan dapat 

menjadi jalan keluar untuk penyerapan tenaga kerja lokal terutama untuk tenaga kerja skill. Sehingga 
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penurunan angka pengangguran dan kemiskinan bisa signifikan."PT GNI telah membuka diri untuk 

memberikan perencanaan kebutuhan tenaga kerja dalam mendukung percepatan investasinya dan oleh 

karena itu kami telah menggandeng PT Total HR Indonesia sebagai mitra strategi kami dalam pelaksanaan 

program peningkatan kapasitas. Harapanya akan mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal 

dengan spesifikasi kemampuan tertentu," pungkasnya.Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor 

turut mengapresiasi langkah pemerintah kabupaten Morowali Utara dan PT Gunbuster Nickel Industry 

atas inisatif untuk mendorong pelatihan dan penyerapan tenaga kerja lokal."Hari ini kami menyaksikan 

MoU, mudah-mudahan pelatihan-pelatihan berbasis kebutuhan industri yang akan dikerjasamakan 

dapat mendorong tenaga kerja skill di daerah," ujar Afriansyah.Direktur total HR Indonesia Aulia Febrina 

menambahkan, bahwa pihaknya akan mendukung tidak hanya peningkatan kapasitas.Namun juga 

menjembatani digitalisasi informasi pasar karja pasar kerja lokal agar dapat tergabung dalam ekosistem 

siapkerja sesuai visi 9 lompatan kemnaker. 

  



 

215 

 

Title Bupati Morowali Utara Dorong Investasi Guna Serap Tenaga 

Kerja Lokal 

Author Liputan6.com 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.liputan6.com/news/read/5027564/bupati-morowali-utara-dorong-investasi-

guna-serap-tenaga-kerja-lokal 

Summary Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi, berharap, realisasi investasi di wilayahnya 

dapat berdampak langsung pada peningkatan kesejahetraan masyarakat setempat. 

 

 

Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi, berharap, realisasi investasi di wilayahnya dapat berdampak 

langsung pada peningkatan kesejahetraan masyarakat setempat. Menurut dia, realisasi investasi di 

kabupatennya sangat tinggi hingga melebihi target."Realisasi kami mencapai 248 persen dari target awal 

Rp4,8 triliun yaitu di angka Rp11 triliun, karena banyak industri pertambangan yang masuk ke Morowali 

Utara," terang Delis saat penandatangan nota kesepahaman pemerintah Kabupaten Morowali Utara 

dengan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Kantor Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI 

Jakarta, seperti dikutip Jumat (29/7/2022).Delis merinci, tingginya nilai investasi telah mendorong 

pertumbuhan ekonomi Morowali Utara yang tumbuh diatas rata-rata nasional. Namun demikian, 

penurunan angka kemiskinan dan pengangguran tidak turun secara signifikan.Delis mencatat, terdapat 

beberapa penyebab dari hal itu akibat tidak berimbangnya investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan 

kesejahteraan masyarakat. Sebab, penyerapan tenaga kerja lokal kurang maksimal dan migrasi tenaga 

kerja terlalu tinggi.Delis berharap, kerjasama antara pemerintah kabupatennya dengan PT GNI dapat 

menjadi jalan keluar untuk penyerapan tenaga kerja lokal terutama untuk tenaga kerja skill sehingga 

penurunan angka pengangguran dan kemiskinan bisa signifikan."PT GNI telah membuka diri untuk 

memberikan perencanaan kebutuhan tenaga kerja dalam mendukung percepatan investasinya dan oleh 

karena itu kami telah menggandeng PT Total HR Indonesia sebagai mitra strategi kami dalam pelaksanaan 

program peningkatan kapasitas, harapanya akan mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal 

dengan spesifikasi kemampuan tertentu," Delis menandasi.Menanggapi kerja sama ini, Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Afriansyah Noor yang turut hadir dalam acara turut mengapresiasi langkah Delis dan 

kabupaten Morowali Utara bersama PT Gunbuster Nickel Industry. Menurut Afriansyah, hal itu 

merupakan inisatif yang baik guna mendorong pelatihan dan penyerapan tenaga kerja lokal."Hari ini kami 

menyaksikan MoU, mudah-mudahan pelatihan-pelatihan berbasis kebutuhan industri yang akan 

dikerjasamakan dapat mendorong tenaga kerja skill di daerah," ujar Afriansyah.Sebagai informasi, dalam 

acara penandatangan nota kesepahaman antara Pemkab Morut dan PT GNI Sekretaris Jenderal 

Kemenaker RI Anwar Sanusi dan Direktur Utama Total HR Indonesia Aulia Febrina.Direktur total HR 

Indonesia Aulia Febrina menambahkan bahwa pihaknya akan mendukung tidak hanya peningkatan 

kapasitas namun juga menjembatani digitalisasi informasi pasar karja pasar kerja lokal agar dapat 

tergabung dalam ekosistem siapkerja sesuai visi 9 lompatan kemnaker. 
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Title Apakah Anak Magang Mendapatkan Gaji? Ini Kata 

Kemnaker 

Author Ayunda Pininta 

Kasih 

Media Kompas Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.kompas.com/edu/read/2022/07/29/160532771/apakah-anak-magang-

mendapatkan-gaji-ini-kata-kemnaker 

Summary Kemnaker menjelaskan, istilah yang tepat untuk peserta magang bukanlah gaji, melainkan 

uang saku. Kegiatan magang identik dengan kehidupan mahasiswa, karena magang menjadi 

salah satu syarat untuk bisa lulus kuliah. Beberapa tahun belakangan, banyak ditemukan 

lowongan untuk pekerja magang di berbagai bidang pekerjaan. Umumnya, kriteria utama 

yang dibutuhkan untuk posisi magang adalah berstatus pelajar aktif di kampus atau sekolah. 

 

Kegiatan magang identik dengan kehidupan mahasiswa, karena magang menjadi salah satu syarat untuk 

bisa lulus kuliah.Beberapa tahun belakangan, banyak ditemukan lowongan untuk pekerja magang di 

berbagai bidang pekerjaan.Umumnya, kriteria utama yang dibutuhkan untuk posisi magang adalah 

berstatus pelajar aktif di kampus atau sekolah.Namun, magang kini tidak hanya dilakukan oleh anak 

sekolah ataupun kuliah, karyawan pun bisa menjadi anak magang. Biasanya, para fresh graduate memulai 

kariernya dengan menjadi karyawan magang.Meski status adalah karyawan magang, namun ada hak-hak 

yang harus dipenuhi perusahaan kepada peserta magang.Berikut penjelasan Kementerian 

Ketenagakerjaan, Jumat (29/7/2022) melalui akun Instagram resmi, terkait hak-hak peserta magang 

dalam hal uang saku dan jam kerja:Ketentuan gaji untuk pemagangKemnaker menjelaskan, istilah yang 

tepat untuk peserta magang bukanlah gaji, melainkan uang saku.Uang saku merupakan salah satu hak 

yang dimiliki peserta magang.Uang saku meliputi biaya transportasi, uang makan dan insentif peserta 

magang.Adapun jangka waktu pemagangan paling lama adalah 1 tahun. 

  



 

217 

 

Title Indonesia dan Singapura Jajaki Kerja Sama 

Ketenagakerjaan pada 4 Area 

Author Grahanusa 

Mediatama 

Media Kontan Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://nasional.kontan.co.id/news/indonesia-dan-singapura-jajaki-kerja-sama-

ketenagakerjaan-pada-4-area 

Summary Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengungkapkan, Indonesia 

dan Singapura tengah menjajaki kerja sama ketenagakerjaan pada 4 area kolaborasi. Ketiga, 

kolaborasi tentang pengembangan kapasitas dan pertukaran pelatihan antara Kementerian 

Kemnaker RI dan Kementerian Tenaga Kerja Singapura (Collaboration On Capacity Building 

and Training Exchange between Ministry Of Manpower Of Republic Indonesia and Singapore 

Ministry Of Manpower). 

 

 

 

 JAKARTA. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengungkapkan, Indonesia 

dan Singapura tengah menjajaki kerja sama ketenagakerjaan pada 4 area kolaborasi. Adapun 4 area 

kolaborasi tersebut, pertama, Kolaborasi tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia (Collaboration 

On Human Capital Development). Kedua, kolaborasi untuk mengembangkan bakat teknologi 

(Collaboration to Develop Tech Talent).Ketiga, kolaborasi tentang pengembangan kapasitas dan 

pertukaran pelatihan antara Kementerian Kemnaker RI dan Kementerian Tenaga Kerja Singapura 

(Collaboration On Capacity Building and Training Exchange between Ministry Of Manpower Of Republic 

Indonesia and Singapore Ministry Of Manpower). Keempat, Kolaborasi di regional center for the future 

of work (Collaboration On Regional Centre for The Future Of Work (RCFW)). "Pemerintah Indonesia dan 

Singapura sepakat untuk memperkuat kolaborasi melalui kerja sama di antaranya pengembangan Tech 

Talent untuk mendukung pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja Indonesia, peningkatan kapasitas 

ASN Kemnaker di bidang digital, maupun pengembangan SDM Pelayanan Pasar Kerja, yang akan dibahas 

secara teknis oleh Pusat Pasar Kerja dan Pemerintah Singapura," kata Anwar dalam keterangan tertulis, 

Jumat (29/7). Anwar menambahkan, diharapkan kerja sama ini dapat memberikan manfaat timbal balik 

bagi kedua negara. Selain itu, kerjasama tersebut juga diharapkan mampu memperkuat dan 

mengakselerasi capaian target kerja sama yang tengah dibangun oleh Indonesia dan Singapura dalam 

kerangka The Singapore-Indonesia Six Bilateral Economic Working Groups.  



 

218 

 

Title Tanpa Kecelakaan Hingga 10.242.784 Jam Kerja, PT PIM Raih 

Penghargaan The Aceh Post 

Author Https 

Media Theacehpost Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://theacehpost.com/tanpa-kecelakaan-hingga-10-242-784-jam-kerja-pt-pim-raih-

penghargaan 

Summary PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) Lhokseumawe meraih penghargaan 'Zero Accident Tahun 

2022' dari Menteri Tenaga Kerja RI yang diserahkan oleh Pj Gubernur Aceh diwakili Staf Ahli 

Gubernur didampingi Kadisnaker Mobduk Aceh di Hotel Parkside Takengon, Rabu, 27 Juli 

2022. VP K3LH PT PIM, Zulfikar. Prestasi ini diraih setelah PT. PIM setelah perusahaan itu 

mencapai masa produksi hingga 10.242.784 jam kerja. Penghargaan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) dari Menteri Tenaga Kerja tersebut diterima oleh Plt. 

 

 

 

 PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) Lhokseumawe meraih penghargaan 'Zero Accident Tahun 2022' dari 

Menteri Tenaga Kerja RI yang diserahkan oleh Pj Gubernur Aceh diwakili Staf Ahli Gubernur didampingi 

Kadisnaker Mobduk Aceh di Hotel Parkside Takengon, Rabu, 27 Juli 2022.Penghargaan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) dari Menteri Tenaga Kerja tersebut diterima oleh Plt. VP K3LH PT PIM, Zulfikar. 

Prestasi ini diraih setelah PTPIM setelah perusahaan itu mencapai masa produksi hingga 10.242.784 jam 

kerja. tanpa kecelakaan (zero aaccident). "Rentang waktu itu terhitung mulai 1 Oktober 2018 hingga 30 

September 2021," kata Zulfikar.Menurut Zulfikar, K3 merupakan investasi untuk menjaga 

keberlangsungan usaha yang merupakan wujud kepedulian manajemen dan pekerja dalam menerapkan 

K3 di setiap aktifitas sehingga tidak terjadi insiden fatal atau kecelakaan yang dapat menggugurkan jam 

kerja selamat."Penghargaan ini diharapkan menjadi semangat baru bagi insan PIM untuk terus 

menjalankan sistem K3 dengan baik di perusahaan," pungkas Zulfikar. [] 
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Title BLK Lubuk Sikaping Buka Pelatihan Berbasis Kompetensi 

Kejuruan 

Author _noname 

Media Sumbar Post Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Neutral 

Link http://sumbarpost.com/blk-lubuk-sikaping-buka-pelatihan-berbasis-kompetensi-kejuruan 

Summary Kegiatan Pelatihan Berbasisi Kompetensi Kejuruan Practical Office Advance yang 

dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja atau BLK Lubuk Sikaping dalam acara pembukaan yang 

diawali Oleh Laporan kegiatan yang disampaikan oleh Hariady. Dalam laporannya Hariadi 

menyampaikan bahwa seyogyanya BLK Lubuk Sikaping melaksanakan pelatihan pada 

Gelombang Ke 2 di tahun 2022 ini adalah Enam kejuruan yang dilaksanakan, namun dari 

Enam kejuruan tersebut baru satu kejuruan yang memenuhi syarat, yakni Pelatihan 

Komputer. 

 

Kegiatan Pelatihan Berbasisi Kompetensi Kejuruan Practical Office Advance yang dilaksanakan oleh Balai 

Latihan Kerja atau BLK Lubuk Sikaping dalam acara pembukaan yang diawali Oleh Laporan kegiatan yang 

disampaikan oleh Hariady . Dalam laporannya Hariadi menyampaikan bahwa seyogyanya BLK Lubuk 

Sikaping melaksanakan pelatihan pada Gelombang Ke 2 di tahun 2022 ini adalah Enam kejuruan yang 

dilaksanakan , namun dari Enam kejuruan tersebut baru satu kejuruan yang memenuhi syarat, yakni 

Pelatihan Komputer.Lebih jauh Hariady menyampaikan kepada peserta pelatihan disamping diberi 

Modul Pelatihan juga Pakaian, Akomodasi selama Pelatihan. Terkai dengan Lima jurusan lagi BLK Lubuk 

Sikaping akan mengupayakan melengkapi persyaratannya, agar pelatihan yang dilaksanakan lengkap 

sebagaimana yang sudah sudah.Sementara itu Pelatihan Gelombang ke 2 ini yang dibuka langsung oke 

Kepala Dinas Koperasi, UKM da Perdagangan dan Tenaga Kerja pada hari Jumat Tanggal 29 Juli 2022 

bertempat diruang Aula BLK yang dalam sambutannya menyampaikan, bahwa pelatihan yang 

dilaksanakan adalah dengan dana APBN yang ada pada Kementrian Tenaga Kerja, oleh karena itu ungkap 

Hendra Kurniawan SE, MM dengan kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah pusat kepada BLK Lubuk 

Siksping ikutilah pelatihan ini dengan sungguh sungguh.Lebih jauh Hendra Kurniawan dalam 

sambutannya menysmpaikan, dizaman sekarang ini dalam persaingan Global sangat dituntut keahlian, 

karena apa pun jenis pekerjaan yang akan ditempuh atau dikerjakan semuanya Berbasis Skil dan itu akan 

fidapat melalui pelatihan pelatihan, seperti yang dilaksanakan oleh BLK Lubuk Sikaping sekarang 

ini.Untuk itu ungkap Hendra Kurniawan, jadikanlah apa yang didapat selama dalam pelatihan di BLK 

Lubuk Sikaping ini, sebagai langkah menuju Profesionalisme diri masing - masing karena sebagai generasi 

muda dituntut untuk menjadi tenaga terampil yang memiliki Skil. Diakhir sambutannya Hendra 

Kurniawan berpesan kepada peserta pelatihan. ikuti. yakini dan fahami apa yang di pelajari fi BLK akan 

membawa hasil yang positif dalam bekerja dan berkarya . 

  



 

220 

 

Title Indonesia Akan Kembali Kirim PMI ke Malaysia, Anggota Komisi IX: 

Hak Pekerja Harus Dijamin 

Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/07/29/indonesia-akan-kembali-kirim-pmi-ke-

malaysia-anggota-komisi-ix-hak-pekerja-harus-dijamin 

Summary Hal tersebut, demi merespon rencana Indonesia Kembali Kirim PMI ke Malaysia mulai 1 

Agustus. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah memastikan serta 

menjamin terpenuhinya hak-hak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Saat ini 

pemerintah menyusun penempatan PMI melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) yang 

terintegrasi dengan Kementerian SDM Malaysia yang lebih menjamin dan melindungi hak-

hak pekerja. Netty juga meminta pemerintah agar mengawasi penyaluran PMI, khususnya 

tujuan Malaysia. 

 

 

 

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah memastikan serta menjamin 

terpenuhinya hak-hak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia.Hal tersebut, demi merespon rencana 

Indonesia Kembali Kirim PMI ke Malaysia mulai 1 Agustus. MoU antar kedua negara, diharapkan Netty, 

bisa menjamin terpenuhinya hak-hak PMI."Jangan sampai karena alasan kebutuhan penempatan, 

pekerja kita dirugikan," ujar Netty dalam keterangannya, Jumat (29/07/2022).Saat ini pemerintah 

menyusun penempatan PMI melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) yang terintegrasi dengan 

Kementerian SDM Malaysia yang lebih menjamin dan melindungi hak-hak pekerja."BP2MI selalu 

mengatakan kalau PMI adalah VVIP, maka berikanlah pelayanan prima yang cepat, jelas dan prosedural," 

ucap Netty.Netty juga meminta pemerintah agar mengawasi penyaluran PMI, khususnya tujuan 

Malaysia. Pengawasan harus dilakukan secara ketat dan maksimal, serta memastikan tidak ada pihak-

pihak tidak bertanggung jawab yang memanfaatkannya untuk menyalurkan pekerja tanpa 

prosedur."Jangan sampai kebutuhan PMI untuk segera ditempatkan dan bekerja menjadi celah 

terjadinya penyimpangan," imbuh Netty.Netty meminta pemerintah agar bersikap tegas untuk 

melindungi para PMI karena posisi hubungan antar negara adalah setara dan sejajar."Jangan sampai 

timbul kesan seolah hanya Indonesia yang membutuhkan penempatan PMI," tutur Netty.Sebab, menurut 

Netty, Malaysia pun akan kesulitan jika terjadi pembatalan penempatan pekerja. Ada banyak pekerjaan 
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di sana yang akan terbengkalai jika pekerja Indonesia tidak masuk."Jadi, selesaikan revisi MoU yang win-

win solution, saling respek dan saling menjaga," ucap Netty.Sebelumnya, pemerintah Indonesia dan 

Malaysia kembali menandatangani Joint Statement terkait implementasi penandatanganan nota 

kesepahaman (MoU) tentang penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor 

domestik di Malaysia.Penandatanganan dilakukan di Jakarta, Kamis (28/7/2022), pasca pertemuan Joint 

Working Group (JWG) ke-1. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, kedua pihak 

sepakat untuk mengambil semua langkah yang diperlukan.Terutama untuk memastikan norma dan 

prosedur yang disepakati serta mematuhi sepenuhnya dengan melibatkan lembaga/departemen terkait 

di pemerintahan masing-masing."Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan 

penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari 

komitmen yang dibuat dalam MoU," ujarnya melalui siaran pers. 
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Title Minimalkan Ancaman Siber, Kemnaker Luncurkan 

Ketenagakerjaan-CSIRT 

Author _noname 

Media Solo Trust Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://solotrust.com/read/46601/Minimalkan-Ancaman-Siber-Kemnaker-Luncurkan-

Ketenagakerjaan-CSIRT 

Summary "Ketenagakerjaan-CSIRT akan berperan sebagai wadah koordinasi antarunit dan pemangku 

kepentingan di Kemnaker yang berkaitan dengan keamanan informasi," ucap Ida Fauziyah. 

Bambang Satrio Lelono menambahkan, pembentukan Ketenagakerjaan-CSIRT ini untuk 

menggalang kesiapan tim Kemnaker dalam berkoordinasi antarinstansi pemerintah.  

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan guna meminimalkan ancaman siber 

serta mencegah kerugian yang ditimbulkan, dibutuhkan penguatan keamanan. Ia memahami, 

penyelenggaraan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik dilakukan instansi pemerintah kerap 

kali menjadi sasaran serangan siber."Untuk itu, penguatan terhadap keamanan siber menjadi prioritas 

bagi sebuah negara, khususnya kementerian atau lembaga yang ada," kata Menaker ketika meluncurkan 

Ketenagakerjaan-Computer Security Incident Response Team (CSIRT) 2022, di Jakarta, Kamis 

(28/07/2022), dilansir dari laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan RI, kemnaker.go.id.Ida Fauziyah 

menyatakan, dalam menanggulangi dan memulihkan insiden keamanan siber, Kemnaker perlu 

menyiapkan langkah-langkah komprehensif mulai dari antisipasi hingga mitigasi.Menurutnya, insiden 

keamanan siber tentu berdampak sangat merugikan bukan saja mengganggu layanan publik, namun juga 

dapat menurunkan kredibilitas lembaga secara khusus dan pemerintah secara umum.Menaker 

mengungkapkan, pembentukan Ketenagakerjaan-Computer Security Incident Response Team (CSIRT) 

memiliki tujuan penting dalam mewujudkan ketahanan siber profesional, melakukan koordinasi dan 

kolaborasi layanan keamanan, serta membangun kapasitas sumber daya keamanan 

siber."Ketenagakerjaan-CSIRT akan berperan sebagai wadah koordinasi antarunit dan pemangku 

kepentingan di Kemnaker yang berkaitan dengan keamanan informasi," ucap Ida Fauziyah.Kepala Badan 

Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, Bambang Satrio Lelono, mengemukakan 

keamanan informasi merupakan aspek penting perlu dibangun dengan baik."Memasuki era 

pembangunan ekosistem digital ketenagakerjaan yang masif, maka kita semua harus siap dengan segala 

konsekuensinya," ucapnya.Bambang Satrio Lelono menambahkan, pembentukan Ketenagakerjaan-CSIRT 

ini untuk menggalang kesiapan tim Kemnaker dalam berkoordinasi antarinstansi pemerintah."Upaya 

pengamanan informasi harus dimulai dari unit kita masing-masing, dari diri kita sendiri, mulai sekarang 

juga," pungkas Bambang Satrio Lelono. 

  



 

223 

 

Title Jadwal Virtual Job Fair Maluku Utara: 28-30 Juli 2022, Ada 50 

Perusahaan, Langsung Daftar Gratis! 

Author _noname 

Media Tribun News Ambon Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://ambon.tribunnews.com/2022/07/29/jadwal-virtual-job-fair-maluku-utara-28-30-

juli-2022-ada-50-perusahaan-langsung-daftar-gratis 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan 

Pemerintah Kota Ternate menggelar Job Fair 2022 secara Virtual dan Hybrid yang digelar di 

Dhuafa Center tanggal 28-30 Juli 2022. Hal ini terlihat dari unggahan akun Instagram 

@kemnaker, Virtual Job Fair diikuti oleh 50 perusahaan dan 300 lowongan pekerjaan. Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara mengadakan Virtual Job Fair 2022. 

Mengutip laman ternatekota.go.id, Job Fair dibuka oleh Gubernur Maluku Utara yang 

diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Ir. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah 

Kota Ternate menggelar Job Fair 2022 secara Virtual dan Hybrid yang digelar di Dhuafa Center tanggal 

28-30 Juli 2022.Hal ini terlihat dari unggahan akun Instagram @kemnaker, Virtual Job Fair diikuti oleh 50  

perusahaan dan 300  lowongan pekerjaan.DAFTAR DISINI"Halo Rekanaker! Ada bursa kerja nih untuk 

kamu.Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara mengadakan Virtual Job Fair 2022. 

Diikuti oleh 50  Perusahaan dan 300  lowongan pekerjaan. GRATIS!Pendaftaran paling lambat tanggal 30 

Juli 2022Pendaftaran & info lebih lanjut:#infoloker #infolowongankerja #jobfairSumSel," tulis akun 

Kemnaker.Mengutip laman ternatekota.go.id, Job Fair dibuka oleh Gubernur Maluku Utara yang diwakili 

oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Ir. Abuhari Hamzah dan dihadiri juga oleh 

Sekretaris Daerah Kota Ternate Dr. Jusuf Sunya, ME, Forkompimda Provinsi Maluku Utara dan 

Forkompimda Kota Ternate, Perwakilan Kepala Pusat Pasar Kerja Kementerian Tenaga Kerja RI, Kadis 

Tenaga Kerja Provinsi Maluku Utara dan Kota Ternate.Dalam sambutan Gubernur Maluku Utara yang 

dibacakan oleh Ir Abuhari memberikan apresiasi serta dukungan atas penyelenggaraan kegiatan Job Fair 

sebagai salah satu bentuk implementasi dan komitmen Pemerintah Pusat melalui Dinas Tenaga Kerja 

Provinsi Maluku Utara dan Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate dalam upaya untuk mengurangi angka 

pengangguran di provinsi Maluku Utara.Sekretaris Daerah Kota Kota Ternate Dr. Jusuf Sunya, ME dalam 
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sambutannya mengatakan kegiatan job fair mendapatkan atensi dari semua pihak, terutama anak daerah 

terlebih di Ternate terdapat empat perguruan tinggi besar."Job Fair ini sebuah usaha kita untuk membuka 

sirkulasi ekonomi kita setelah pandemic covid kemarin yang berdampak pada percepatan ekonomi," ucap 

Sekda.Job Fair atau Bursa Kerja tersebut diikuti oleh 27 perusahaan dengan 5955 lowongan, diantaranya 

:1. Trimega Bangun Persada (TBP)Jumlah Lowongan : 50 orang2. Megah Surya Pertiwi (MPS)Jumlah 

Lowongan : 8 orang3. Dharma Cipta Mulia (DCM)Jumlah Lowongan : 60 orang4. Halmahera Jaya Feronikel 

(HJF)Jumlah Lowongan : 180 orang5. PT Putra Perkasa AbadiJumlah Lowongan : 2 orang6. PT Indonesia 

Weda Bay Industrial Park (IWIP)Jumlah Lowongan : 5.398 orang7. PT Pegadaian Sub Area ManadoJumlah 

Lowongan : 9 orang8. PT Surya MadistrindoJumlah Lowongan : 3 orang9. PT Midi Utama IndonesiaJumlah 

Lowongan : 50 orang10. PT Indomacrco PrismatamaJumlah Lowongan : 7011. PT Makmur Utama 

KencanaJumlah Lowongan : 1012. PT Bank Mandiri Cabang Ternate NukilaJumlah Lowongan : 1 orang13. 

PT World Innovative TelecommunicationJumlah Lowongan : 10 orang14. Hotel BatikJumlah Lowongan : 

3 orang15. PT PKSS TernateJumlah Lowongan : 16 orang16. PT Makassar Megaputra PrimaJumlah 

Lowongan : 9 orang17. Bank Arta GrahaJumlah Lowongan : 1 orang18. Dua Sekawan SupermarketJumlah 

Lowongan : 10 orang19. PT Gamalama Teknologi MandiriJumlah Lowongan : 220. PT Kusuma Jaya 

Solusindo (Columbus)Jumlah Lowongan : 4 orang21. PT KB Finansia Multi Finance (Kredit Plus)Jumlah 

Lowongan : 22 orang22. Muara GrupJumlah Lowongan : 7 orang23. Bank Sinar MasJumlah Lowongan : 

1024. PT Adira FinanceJumlah Lowongan : 225. PT Petrosea TbkJumlah Lowongan : 5 orang24. PT 

EFIJumlah Lowongan : 1 orang25. PT Nusa Halmahera Mineral (NHM)Jumlah Lowongan : 12 orangBerikut 

cara mendaftar akun siap kerja Kemnaker.go.id1. Pergi ke laman siapkerja.kemnaker.go.id2. Selanjutnya 

klik Daftar Sekarang pada laman login,3. Berikutnya, Anda akan diarahkan menuju laman pendaftaran 

Akun, lengkapi data mulai dari NIK KTP hingga nama ibu kandung,Catatan :Pada tahap ini akan ada proses 

pengecekan NIK dan nama ibu andung terdaftar di Dukcapil Pusat (Kementerian Dalam Negeri). Jika NIK 

Anda tidak valid atau tidak ditemukan, silahkan hubungi Dukcapil setempat untuk mengupdate ke 

Dukcapil Pusat dan gunakan email, nomor ponsel yang aktif.4. Jika telah selesai, klik Berikutnya,5. 

Langkah selanjutnya, isi alamat email. nomor handphone dan password yang akan digunakan lalu klik 

Daftar Sekarang,6. Pada laman aktivasi akun asukkan kode OTP yang di kirimkan melalui email saat 

pendaftaran, lalu klik Konfirmasi,7. Selesai, akun Anda telah berhasil dibuat. 
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Title UPT Disnaker Sumatra Utara Akui Perusahaan di Tapsel 

Semakin Baik Soal K3 

Author _noname 

Media Digtara Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.digtara.com/berita/upt-disnaker-sumut-akui-perusahaan-di-tapsel-semakin-

baik-soal-k3 

Summary Meski demikian, pihaknya yang mewilayahi Kabupaten Tapsel, Mandailing Natal, Padang 

Lawas Utara, Padang Lawas dan Kota Padangsidimpuan, terus mendorong agar perusahaan 

selalu melakukan evaluasi-evaluasi untuk lebih memaksimalkan penerapan K3 sehingga 

progres pembangunan dapat berjalan baik sesuai jadwal dan target yang telah disusun serta 

risiko kerja bisa dicegah. Kepala UPT Wilayah V Padangsidimpuan Dinas Tenaga Kerja 

Provinsi Sumatera Utara, Ali Sakban Pane, ST mengatakan, Implementasi Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) Perusahaan di Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Hal tersebut dilihat 

dari beberapa indikator, seperti terbentuknya P2K3 di sejumlah perusahaan, adanya Ahli K3 

di perusahaan, klinik, dokter perusahaan. Dan yang juga penting dengan melakukan simulasi 

tanggap darurat, simulasi Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan lainnya. 

 

 

 

Kepala UPT Wilayah V Padangsidimpuan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, Ali Sakban Pane, 

ST mengatakan, Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Perusahaan di Wilayah Kabupaten 

Tapanuli Selatan.Hal tersebut dilihat dari beberapa indikator, seperti terbentuknya P2K3 di sejumlah 

perusahaan, adanya Ahli K3 di perusahaan, klinik, dokter perusahaan. Dan yang juga penting dengan 

melakukan simulasi tanggap darurat, simulasi Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan 

lainnya."Saran dan pertimbangan ini untuk mencegah terjadinya risiko kecelakaan kerja dan penyakit 

akibat kerja," sebut Kepala UPT Wilayah V Padangsidimpuan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, 

Ali Sakban Pane, ST.Seperti penerapan K3 di proyek PLTA Batang Toru, menurut Sakban, semakin tren 

perbaikan positif, bergerak maju dengan berbagai indikator, misalnya sudah terbentuk P2K3, adanya Ahli 

K3, klinik kesehatan, dokter, prosedur kerja dan lain sebagainya, serta pada tahun 2020 penyelenggara 

proyek PLTA Batang Toru menerima penghargaan kecelakaan nihil dari Kemenaker RI selama kurun 

waktu 2017 sampai dengan 2019.Meski demikian, pihaknya yang mewilayahi Kabupaten Tapsel, 

Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Padang Lawas dan Kota Padangsidimpuan, terus mendorong agar 
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perusahaan selalu melakukan evaluasi-evaluasi untuk lebih memaksimalkan penerapan K3 sehingga 

progres pembangunan dapat berjalan baik sesuai jadwal dan target yang telah disusun serta risiko kerja 

bisa dicegah."Sehingga terbentuk semangat yang sama antara pemerintah dengan perusahaan bahwa 

penerapan K3 tidak semata hanya memenuhi regulasi aturan tapi juga sebagai sebuah kebutuhan 

bersama," kata Sakban.Ali Sakban melanjutkan, hal yang menjadi cakupan perhatian atas implementasi 

K3 semua tempat kerja baik di darat, di dalam tanah, dipermukaan air dan di dalam air maupun di udara 

dimana tenaga kerja melakukan pekerjaannya yang terdapat bahaya yang bersumber dari penggunaan 

mesin-mesin, pesawat, bahan dan alat kerja lainnya, termasuk lingkungan kerja maupun yang bersumber 

dari proses produksi."Inti K3 sesuai regulasi aturan yang berlaku, bagaimana tenaga kerja sehat jasmani 

dan rohani saat pergi bekerja hingga kembali pulang bekerja," ucapnya.Sakban melanjutkan, tidak hanya 

pemerintah, pengusaha bersama tenaga kerja juga wajib melakukan pengawasan penerapan K3 di 

tempat kerjanya sendiri sesuai kewajiban masing-masing dengan melibatkan Ahli K3 yang ada, termasuk 

dengan membentuk dan memberdayakan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Ini 

sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 4 Tahun 1987. 
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Title Kemnaker dan JICA Jajaki Kerja Sama Bahasa Jepang di 

Balai Latihan Kerja 

Author Helmi Supriyatno 

Media Harianbhirawa.co.id Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.harianbhirawa.co.id/kemnaker-dan-jica-jajaki-kerja-sama-bahasa-jepang-di-

balai-latihan-kerja 

Summary Salah satunya yakni penjajakan kerja sama pengembangan kejuruan bahasa Jepang di BLK 

Unit Pelayanan Teknis Pusat (UPTP) Kemnaker. "Selain kerja sama yang telah 

diselenggarakan, saat ini Ditjen Binalavotas sedang melakukan penjajakan kerja sama 

kejuruan bahasa Jepang di BLK UPTP," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, seusai 

menerima audiensi JICA Mission for Foreign Migrant Workers di Jakarta, Jumat (29/7/2022).  

 

Setelah melakukan kerja sama melalui program specified skilled worker (SSW/ pekerja berketerampilan 

spesifik), Kementerian Ketenagakerjaan dan Japan International Cooperation Agency (JICA) kembali 

membuka jalinan kerja sama. Salah satunya yakni penjajakan kerja sama pengembangan kejuruan bahasa 

Jepang di BLK Unit Pelayanan Teknis Pusat (UPTP) Kemnaker."Selain kerja sama yang telah 

diselenggarakan, saat ini Ditjen Binalavotas sedang melakukan penjajakan kerja sama kejuruan bahasa 

Jepang di BLK UPTP," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, seusai menerima audiensi JICA Mission 

for Foreign Migrant Workers di Jakarta, Jumat (29/7/2022). Selain kejuruan bahasa Jepang, Ida Fauziyah 

mengatakan penjajakan kerja sama lainnya yakni Penerimaan junior expert di berbagai bidang untuk 

mendukung penyelenggaraan pelatihan vokasi di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) 

dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP); dan pengembangan tempat uji kompetensi bidang 

pariwisata bekerja sama dengan Japan Travel Agency; serta pengembangan program promosi 

penerimaan SDM Indonesia bidang teknisi otomotif oleh bengkel-bengkel di Jepang. "Kami berharap agar 

kerja sama yang telah terjalin dengan sangat baik khususnya antara JICA dengan Ditjen Binalavotas dapat 

terus berkembang, demi kepentingan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Jepang," ujar Ida 

Fauziyah. Ida Fauziyah menambahkan, untuk program SSW di Jepang, pihaknya mendorong JICA 

mendukung pelaksanaan program pelatihan sesuai standar kompetensi yang diperlukan. Sehingga dapat 

memenuhi persyaratan mengikuti program SSW, baik pelatihan Bahasa Jepang maupun pelatihan teknis 

yang diselenggarakan di BLK UPTP. "Melalui Ditjen Binalavotas juga meminta agar JICA dan Pemerintah 

Jepang dapat mendorong asosiasi industri di Jepang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Skill 

Test untuk program SSW agar dapat membuka/menunjuk tempat uji kompetensi di Indonesia," katanya. 

(ira.hel). 

  



 

228 

 

Title Kemnaker dan JICA Jajaki Kerja Sama Penyelenggaraan Kejuruan 

Bahasa Jepang di BLK - DetikFakta. com Setiap Detik, Selalu Ada 

Fakta Baru! 

Author Oleh 

Redaksi 

Media Detikfakta.com Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Neutral 

Link http://detikfakta.com/bisnis/kemnaker-dan-jica-jajaki-kerja-sama-penyelenggaraan-

kejuruan-bahasa-jepang-di-blk 

Summary Jpnn.com, JAKARTA- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Japan International 

Cooperation Agency (JICA) menjajaki kerja sama pengembangan kejuruan bahasa Jepang di 

balai latihan kerja (BLK). "Selain kerja sama yang telah diselenggarakan, saat ini Ditjen 

Binalavotas sedang melakukan penjajakan kerja sama kejuruan bahasa Jepang di BLK UPTP," 

kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah seusai menerima audiensi JICA Mission for 

Foreign Migrant Workers, Jumat (29/7). Kemudian pengembangan tempat uji kompetensi 

bidang pariwisata bekerja sama dengan Japan Travel Agency, serta pengembangan program 

promosi penerimaan SDM Indonesia bidang teknisi otomotif oleh bengkel-bengkel di Jepang. 

"Kami berharap agar kerja sama yang telah terjalin dengan sangat baik khususnya antara 

JICA dengan Ditjen Binalavotas dapat terus berkembang demi kepentingan pemerintah 

Indonesia maupun Jepang," ujar Ida Fauziyah. 

 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat menerima audiensi JICA Mission for Foreign Migrant 

Workers, Jumat (29/7). Foto: Dokumentasi Kemnakerjpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) dan Japan International Cooperation Agency (JICA) menjajaki kerja sama pengembangan 

kejuruan bahasa Jepang di balai latihan kerja (BLK).Saat ini, Kemnaker dan JICA juga telah bekerja sama 

melalui program specified skilled worker (SSW) atau pekerja berketerampilan spesifik."Selain kerja sama 

yang telah diselenggarakan, saat ini Ditjen Binalavotas sedang melakukan penjajakan kerja sama kejuruan 

bahasa Jepang di BLK UPTP," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah seusai menerima audiensi JICA 

Mission for Foreign Migrant Workers, Jumat (29/7).Menaker Ida juga menyampaikan kerja sama lainnya 

yang tengah dijajaki, yakni penerimaan junior expert di berbagai bidang untuk mendukung 

penyelenggaraan pelatihan vokasi di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) dan Balai 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP).Kemudian pengembangan tempat uji kompetensi bidang 

pariwisata bekerja sama dengan Japan Travel Agency, serta pengembangan program promosi 

penerimaan SDM Indonesia bidang teknisi otomotif oleh bengkel-bengkel di Jepang."Kami berharap agar 

kerja sama yang telah terjalin dengan sangat baik khususnya antara JICA dengan Ditjen Binalavotas dapat 

terus berkembang demi kepentingan pemerintah Indonesia maupun Jepang," ujar Ida 

Fauziyah.Kemnaker juga mendorong JICA mendukung pelaksanaan program pelatihan sesuai standar 

kompetensi yang diperlukan, sehingga dapat memenuhi persyaratan mengikuti program SSW, baik 

pelatihan bahasa Jepang maupun pelatihan teknis yang diselenggarakan di BLK UPTP."Melalui Ditjen 

Binalavotas juga meminta agar JICA dan pemerintah Jepang dapat mendorong asosiasi industri di Jepang 

yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan skill test untuk program SSW agar dapat membuka atau 

menunjuk tempat uji kompetensi di Indonesia," terangnya. (mrk/jpnn) 
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Title Tidak Semua Pekerja Dapat BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta, 

Begini Cara Ceknya 

Author Shelma Rachmahyanti 

Media Okezone Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/07/29/320/2638566/tidak-semua-pekerja-

dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-begini-cara-ceknya 

Summary Calon penerima BLT Subsidi Gaji akan mendapat pemberitahuan telah terdaftar sebagai 

calon penerima BSU. Ternyata tidak semua pekerja bisa mendapatkan BLT subsidi gaji 

sebesar Rp1 juta. Pekerja akan mendapatkan notifikasi apabila telah terdaftar sebagai calon 

penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sesuai dengan tahapan penyerahan data calon 

penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Pekerja 

akan mendapatkan notifikasi tidak terdaftar sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah 

(BSU), apabila tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima BSU sesuai dengan 

Permenaker Nomor 16 Tahun 2021. 

 

 

 

Ternyata tidak semua pekerja bisa mendapatkan BLT subsidi gaji sebesar Rp1 juta. Hanya pekerja yang 

memenuhi syarat yang akan mendapatkan BLT subsidi gaji.Untuk mengetahuinya, pekerja bisa mengecek 

langsung dapat bantuan subsidi upah atau tidak. Calon penerima BLT Subsidi Gaji akan mendapat 

pemberitahuan telah terdaftar sebagai calon penerima BSU. Calon penerima bantuan pun diminta 

bersabar sampai mendapat informasi selanjutnya.Setelah ditetapkan sebagai calon penerima BSU. 

Pekerja akan mendapatkan notifikasi apabila telah terdaftar sebagai calon penerima Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) sesuai dengan tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan 

kepada Kementerian Ketenagakerjaan.Pekerja akan mendapatkan notifikasi tidak terdaftar sebagai calon 

penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU), apabila tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima BSU 

sesuai dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2021.Pekerja juga akan mendapatkan notifikasi yang sama, 

apabila Anda memenuhi persyaratan sesuai dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 namun data 

Anda belum masuk dalam tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan 

kepada Kementerian Ketenagakerjaan.Apabila memenuhi syarat penerima BSU, segera hubungi contact 

center BPJS Ketenagakerjaan di website bpjsketenagakerjaan.go.id, telepon di nomor 175 atau 

WhatsApp di nomor 081380070175.Pekerja akan mendapatkan notifikasi apabila telah ditetapkan 
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sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah. Jika belum memenuhi syarat sebagai penerima BSU, pekerja 

juga akan mendapatkan notifikasi apabila belum memenuhi syarat.Pekerja akan mendapatkan notifikasi 

apabila dana Bantuan Subsidi Upah telah tersalurkan ke rekening Bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, 

BTN).Pekerja akan mendapatkan notifikasi apabila dana BSU telah tersalurkan ke rekening baru Anda. 

Rekening baru adalah rekening yang kami buatkan di salah satu Bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN) 

karena Anda tidak memiliki rekening di Bank tersebut. Anda diharapkan segera melakukan aktivasi 

rekening baru Anda agar dapat mencairkan dana BSU. 
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Title Hari Ini Pengumuman Kartu Prakerja Gelombang 38, Begini Cara 

Cek Hasilnya Jika Tak Dapat SMS 

Author _noname 

Media Tribun News Jakarta Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Neutral 

Link http://jakarta.tribunnews.com/2022/07/29/hari-ini-pengumuman-kartu-prakerja-

gelombang-38-begini-cara-cek-hasilnya-jika-tak-dapat-sms 

Summary Hari ini pengumuman hasil seleksi Kartu Prakerja gelombang 38, begini cara cek hasilnya 

selain lewat SMS. Informasi tersebut diketahui melalui akun Instagram resmi 

@prakerja.go.id. "Hari ini sudah ada pengumuman Gelombang 38 loh. Hari yang ditunggu-

tunggu telah tiba, pengumuman Kartu Prakerja gelombang 38 dirilis pada Jumat, 

(29/7/2022). Coba dicek SMS dan dashboard Kartu Prakerja-nya," tulis akun Kartu Prakerja. 

 

 

 

Hari ini pengumuman hasil seleksi Kartu Prakerja gelombang 38, begini cara cek hasilnya selain lewat 

SMS.Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba, pengumuman Kartu Prakerja gelombang 38 dirilis pada Jumat, 

(29/7/2022).Informasi tersebut diketahui melalui akun Instagram resmi @prakerja.go.id."Hari ini sudah 

ada pengumuman Gelombang 38 loh. Coba dicek SMS dan dashboard Kartu Prakerja-nya," tulis akun 

Kartu Prakerja.Berikut cara cek hasil Kartu Prakerja gelombang 38 dirangkum TribunJakarta:Kamu bisa 

secara berkala mengecek dashboard di laman Kartu Prakerja, dengan login menggunakan akun masing-

masing.Jika dinyatakan lolos, nomor Kartu Prakerja akan tertera dan muncul status saldo pada dashboard 

akun.Sedangkan jika tidak lolos, akan mendapatkan notifikasi pada dashboard dengan keterangan "Kamu 

Belum Berhasil".Untuk dapat melihat nomor Kartu Prakerja, kamu perlu menonton 3 video yang telah 

disediakan.Video tersebut berisi informasi dasar mengenai Kartu Prakerja, mulai dari mengenali 

tantangan di dunia kerja sampai penjelasan manfaat Kartu Prakerja."Kamu juga tidak dapat menutup 

video jika belum selesai menonton atau mempercepat laju video. Apabila kamu mengalami kendala saat 

menonton video, kamu dapat menghubungi kami di Formulir Pengaduan," bunyi tulisan dalam laman 

resmi Kartu Prakerja.Pelaksana Prakerja akan mengirimkan notifikasi melalui SMS kepada peserta yang 

dinyatakan lolos.Pemberitahuan SMS ini dikirimkan ke nomor telepon yang digunakan saat membuat 

akun.Untuk itu pastikan nomor yang Anda masukkan ketika mendaftar telah benar dan masih aktif.SMS 

diberikan saat tanggal pengumuman seleksi masing-masing gelombang.Jika pendaftar mendapatkan 

pemberitahuan lolos, maka dapat mengikuti langkah selanjutnya sesuai petunjuk yang ada. Namun, jika 
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tidak lolos, jangan berkecil hati.Kamu bisa mengikuti pendaftaran gelombang selanjutnya."Kamu tidak 

perlu memasukkan semua data lagi untuk pendaftaran ulang. Jangan berkecil hati, kamu masih bisa 

memilih Gelombang berikutnya," tulis situs tersebut.Adapun syarat bagi pendaftar program Kartu 

Prakerja antara lain WNI berusia 18 tahun ke atas, tidak sedang menempuh pendidikan formal, sedang 

mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan 

kompetensi kerja.Seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk 

pelaku usaha mikro dan kecil.Syarat selanjutnya, bukan penerima bantuan sosial lainnya selama pandemi 

Covid-19, bukan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, kepala 

desa dan perangkat desa serta direksi/komisaris/dewan pengawas pada BUMN atau BUMD.Kemudian, 

calon peserta harus mendaftarkan maksimal 2 Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam 1 Kartu Keluarga 

(KK) yang menjadi penerima Kartu Prakerja.Nantinya, peserta Kartu Prakerja yang lolos akan 

mendapatkan insentif berupa bantuan dari pemerintah sebesar Rp 3,55 juta.Untuk skema penyaluran 

dana program Kartu Prakerja ini, peserta yang lolos akan mendapatkan bantuan pelatihan sebesar Rp 1 

juta, dana insentif pasca pelatihan sebesar Rp 2,4 juta yang akan diberikan sebesar Rp 600. 000 selama 4 

bulan.Lalu, dana insentif pengisian 3 survei sebesar Rp 150. 000 yang dibayarkan sebesar Rp 50.000 setiap 

survei.Demi pemerataan penyaluran, setiap KK dibatasi maksimal 2 anggota keluarga dan mereka yang 

sudah pernah menerima tidak dapat lagi menjadi penerimaPenerima Kartu Prakerja dapat memilih 

pelatihan yang ditawarkan oleh ratusan lembaga pelatihan yang dapat diakses melalui platform 

digital.Beberapa di antaranya platform Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Tokopedia, 

Bukalapak, Karier.mu, Pintaria, Mau Belajar, dan Pijar. 
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Title BSU 2022 Rp1 Juta Bakal Cair Agustus? Ini Penjelasan Kemnaker 

Soal Pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-794010975/bsu-2022-rp1-juta-bakal-cair-agustus-

ini-penjelasan-kemnaker-soal-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary Benarkah BSU 2022 Rp1 juta akan cair awal Agustus? Apakah BSU 2022 akan cair awal 

Agustus ini? Jadwal pencairan BSU 2022 kerap kali dipertanyakan oleh calon penerima 

bantuan melalui Instagram resmi Kemnaker. Pasalnya BSU BPJS Ketenagakerjaan yang 

dijanjikan akan cair bulan April lalu hingga kini belum ada titik terangnya. 

 

 

 

Benarkah BSU 2022 Rp1 juta akan cair awal Agustus? Simak penjelasan Kemnaker di bawah ini.Jadwal 

pencairan BSU 2022 kerap kali dipertanyakan oleh calon penerima bantuan melalui Instagram resmi 

Kemnaker.Pasalnya BSU BPJS Ketenagakerjaan yang dijanjikan akan cair bulan April lalu hingga kini belum 

ada titik terangnya.Apakah BSU 2022 akan cair awal Agustus ini? Simak informasi di bawah ini agar tak 

keliru.Tapi sebelum itu, calon penerima harus mengetahui bahwa bantuan Rp1 juta ini hanya akan cair 

ke pekerja dengan syarat dan kriteria tertentu.Calon penerima harus memenuhi syarat berdasarkan 

Permenaker RI No 16 Tahun 2022. Apa saja?Ini syarat mendapatkan BSU BPJS Ketenagakerjaan:1. Warga 

Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan 
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Title Investasi di Morowali Utara Tembus Rp11 Triliun, Namun 

Kemiskinan dan Pengangguran Tidak Turun 

Author Redaksi 

Asiatoday 

Media Asiatoday.id Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Neutral 

Link http://asiatoday.id/read/investasi-di-morowali-utara-tembus-rp11-triliun-namun-

kemiskinan-dan-pengangguran-tidak-turun 

Summary Investasi pertambangan nikel di Morowali Utara, Sulawesi Tengah kian mengalir deras. 

Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi mengungkapkan, realisasi investasi di 

daerahnya telah menyentuh angka Rp11 triliun. "Realisasi investasi kami tahun lalu sangat 

tinggi mencapai 248 persen dari target awal Rp4,8 triliun namun realisasinya justru diangka 

Rp11 triliun, karena banyak industri pertambangan yang masuk ke Morowali Utara," terang 

Delis saat penandatangan nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Morowali Utara 

dan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Kantor Pusat Pasar Kerja Kementerian 

Ketenagakerjaan RI, di Jakarta pada Jumat (29/7/2022). Menurut Delis, tingginya nilai 

investasi telah mendorong pertumbuhan ekonomi Morowali Utara, bahkan 

pertumbuhannya di atas rata-rata nasional. 

 

 

 

 Investasi pertambangan nikel di Morowali Utara, Sulawesi Tengah kian mengalir deras.Bupati Morowali 

Utara, Delis Julkarson Hehi mengungkapkan, realisasi investasi di daerahnya telah menyentuh angka 

Rp11 triliun. Investasi tersebut didominasi sektor pertambangan nikel yang melibatkan investor China, 

salah satunya PT Gunbuster Nickel Industry (GNI)."Realisasi investasi kami tahun lalu sangat tinggi 

mencapai 248 persen dari target awal Rp4,8 triliun namun realisasinya justru diangka Rp11 triliun, karena 

banyak industri pertambangan yang masuk ke Morowali Utara," terang Delis saat penandatangan nota 

kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di 

Kantor Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, di Jakarta pada Jumat (29/7/2022).Menurut 

Delis, tingginya nilai investasi telah mendorong pertumbuhan ekonomi Morowali Utara, bahkan 

pertumbuhannya di atas rata-rata nasional. Namun demikian, penurunan angka kemiskinan dan 

pengangguran tidak turun secara signifikan."Terdapat beberapa penyebab tidak berimbangnya investasi 

dan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat diantaranya penyerapan tenaga kerja 

lokal kurang maksimal dan migrasi tenaga kerja terlalu tinggi," tambah Delis.Karena itu, Delis mendorong 
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agar investasi di daerahnya dapat menyentuh langsung pasar kerja lokal agar investasi di wilayahnya 

dapat berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.Menurut Delis, kerja sama 

antara Pemkab Morut dan PT GNI diharapkan dapat menjadi jalan keluar untuk penyerapan tenaga kerja 

lokal terutama untuk tenaga kerja yang memiliki skill, sehingga penurunan angka pengangguran dan 

kemiskinan bisa ditekan secara signifikan."PT GNI telah membuka diri untuk memberikan perencanaan 

kebutuhan tenaga kerja dalam mendukung percepatan investasinya dan oleh karena itu kami telah 

menggandeng PT Total HR Indonesia sebagai mitra strategi kami dalam pelaksanaan program 

peningkatan kapasitas, harapanya akan mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal dengan 

spesifikasi kemampuan tertentu," tegasnya.Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah 

Noor yang turut hadir dalam acara tersebut mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Morowali 

Utara dan PT Gunbuster Nickel Industry atas inisatif untuk mendorong pelatihan dan penyerapan tenaga 

kerja lokal."Hari ini kami menyaksikan MoU, mudah-mudahan pelatihan-pelatihan berbasis kebutuhan 

industri yang akan dikerjasamakan dapat mendorong tenaga kerja skill di daerah," ujar Afriansyah.Hadir 

dalam acara penandatangan nota kesepahaman antara Pemkab Morut dan PT GNI Sekretaris Jenderal 

Kemenaker Anwar Sanusi dengan Direktur Utama Total HR Indonesia Aulia Febrina.Direktur Total HR 

Indonesia Aulia Febrina menambahkan bahwa pihaknya akan mendukung tidak hanya peningkatan 

kapasitas namun juga menjembatani digitalisasi informasi pasar karja pasar kerja lokal agar dapat 

tergabung dalam ekosistem siap kerja sesuai visi 9 lompatan Kemenaker. (ATN) 
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Title Investasi di Morowali Utara Tembus Rp11 Triliun, 

Kemiskinan Tidak Turun 

Author Redaksi Asiatoday 

Media Asiatoday.id Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Neutral 

Link http://asiatoday.id/read/investasi-di-morowali-utara-tembus-rp11-triliun-kemiskinan-

tidak-turun 

Summary Investasi pertambangan nikel di Morowali Utara, Sulawesi Tengah kian mengalir deras. 

Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi mengungkapkan, realisasi investasi di 

daerahnya telah menyentuh angka Rp11 triliun. "Realisasi investasi kami tahun lalu sangat 

tinggi mencapai 248 persen dari target awal Rp4,8 triliun namun realisasinya justru diangka 

Rp11 triliun, karena banyak industri pertambangan yang masuk ke Morowali Utara," terang 

Delis saat penandatangan nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Morowali Utara 

dan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Kantor Pusat Pasar Kerja Kementerian 

Ketenagakerjaan RI, di Jakarta pada Jumat (29/7/2022). Menurut Delis, tingginya nilai 

investasi telah mendorong pertumbuhan ekonomi Morowali Utara, bahkan 

pertumbuhannya di atas rata-rata nasional. 

 

 

 

 Investasi pertambangan nikel di Morowali Utara, Sulawesi Tengah kian mengalir deras.Bupati Morowali 

Utara, Delis Julkarson Hehi mengungkapkan, realisasi investasi di daerahnya telah menyentuh angka 

Rp11 triliun. Investasi tersebut didominasi sektor pertambangan nikel yang melibatkan investor China, 

salah satunya PT Gunbuster Nickel Industry (GNI)."Realisasi investasi kami tahun lalu sangat tinggi 

mencapai 248 persen dari target awal Rp4,8 triliun namun realisasinya justru diangka Rp11 triliun, karena 

banyak industri pertambangan yang masuk ke Morowali Utara," terang Delis saat penandatangan nota 

kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di 

Kantor Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI, di Jakarta pada Jumat (29/7/2022).Menurut 

Delis, tingginya nilai investasi telah mendorong pertumbuhan ekonomi Morowali Utara, bahkan 

pertumbuhannya di atas rata-rata nasional. Namun demikian, penurunan angka kemiskinan dan 

pengangguran tidak turun secara signifikan."Terdapat beberapa penyebab tidak berimbangnya investasi 

dan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat diantaranya penyerapan tenaga kerja 

lokal kurang maksimal dan migrasi tenaga kerja terlalu tinggi," tambah Delis.Karena itu, Delis mendorong 
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agar investasi di daerahnya dapat menyentuh langsung pasar kerja lokal agar investasi di wilayahnya 

dapat berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.Menurut Delis, kerja sama 

antara Pemkab Morut dan PT GNI diharapkan dapat menjadi jalan keluar untuk penyerapan tenaga kerja 

lokal terutama untuk tenaga kerja yang memiliki skill, sehingga penurunan angka pengangguran dan 

kemiskinan bisa ditekan secara signifikan."PT GNI telah membuka diri untuk memberikan perencanaan 

kebutuhan tenaga kerja dalam mendukung percepatan investasinya dan oleh karena itu kami telah 

menggandeng PT Total HR Indonesia sebagai mitra strategi kami dalam pelaksanaan program 

peningkatan kapasitas, harapanya akan mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal dengan 

spesifikasi kemampuan tertentu," tegasnya.Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah 

Noor yang turut hadir dalam acara tersebut mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Morowali 

Utara dan PT Gunbuster Nickel Industry atas inisatif untuk mendorong pelatihan dan penyerapan tenaga 

kerja lokal."Hari ini kami menyaksikan MoU, mudah-mudahan pelatihan-pelatihan berbasis kebutuhan 

industri yang akan dikerjasamakan dapat mendorong tenaga kerja skill di daerah," ujar Afriansyah.Hadir 

dalam acara penandatangan nota kesepahaman antara Pemkab Morut dan PT GNI Sekretaris Jenderal 

Kemenaker Anwar Sanusi dengan Direktur Utama Total HR Indonesia Aulia Febrina.Direktur Total HR 

Indonesia Aulia Febrina menambahkan bahwa pihaknya akan mendukung tidak hanya peningkatan 

kapasitas namun juga menjembatani digitalisasi informasi pasar karja pasar kerja lokal agar dapat 

tergabung dalam ekosistem siap kerja sesuai visi 9 lompatan Kemenaker. (ATN) 
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Title Indonesia dan Singapura Bersiap Lakukan Kerja Sama 

Ketenagakerjaan di 4 Area Kolaborasi 

Author Esih Yuliasari 

Media Ekbis Banten Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://ekbisbanten.com/indonesia-dan-singapura-bersiap-lakukan-kerja-sama-

ketenagakerjaan-di-4-area-kolaborasi 

Summary EKBISBANTEN.COM- Indonesia dan Singapura saat ini tengah menjajaki kerja sama 

ketenagakerjaan pada 4 area kolaborasi. "Ketiga, kolaborasi tentang pengembangan 

kapasitas dan pertukaran pelatihan antara Kementerian Kemnaker RI dan Kementerian 

Tenaga Kerja Singapura (Collaboration On Capacity Building and Training Exchange between 

Ministry Of Manpower Of Republic Indonesia and Singapore Ministry Of Manpower) dan 

keempat, Kolaborasi di r egional center for the future of work Lebih lanjut, Anwar 

menyebutPemerintah Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kolaborasi 

melalui kerja sama di antaranya pengembangan Tech Talent untuk mendukung 

pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja Indonesia. "Selain itu peningkatan kapasitas 

ASN Kemnaker di bidang digital, maupun pengembangan SDM Pelayanan Pasar Kerja, yang 

akan dibahas secara teknis oleh Pusat Pasar Kerja dan Pemerintah Singapura," jelasnya. 

 

EKBISBANTEN.COM - Indonesia dan Singapura saat ini tengah menjajaki kerja sama ketenagakerjaan pada 

4 area kolaborasi. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi dalam keterangan tertulis yang diterima Ekbisbanten.com, Jumat (29/7/2022). "Empat area 

kolaborasi itu diantaranya pertama, Kolaborasi tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(Collaboration On Human Capital Development). Kedua, kolaborasi untuk mengembangkan bakat 

teknologi (Collaboration to Develop Tech Talent)," katanya. "Ketiga, kolaborasi tentang pengembangan 

kapasitas dan pertukaran pelatihan antara Kementerian Kemnaker RI dan Kementerian Tenaga Kerja 

Singapura (Collaboration On Capacity Building and Training Exchange between Ministry Of Manpower Of 

Republic Indonesia and Singapore Ministry Of Manpower) dan keempat, Kolaborasi di r egional center 

for the future of work (Collaboration On Regional Centre for The Future Of Work (RCFW)," sambung 

Anwar.Lebih lanjut, Anwar menyebutPemerintah Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat 

kolaborasi melalui kerja sama di antaranya pengembangan Tech Talent untuk mendukung 

pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja Indonesia. "Selain itu peningkatan kapasitas ASN Kemnaker 

di bidang digital, maupun pengembangan SDM Pelayanan Pasar Kerja, yang akan dibahas secara teknis 

oleh Pusat Pasar Kerja dan Pemerintah Singapura," jelasnya. Anwar menambahkan, diharapkan kerja 

sama ini dapat memberikan manfaat timbal balik bagi kedua negara. "Di samping itu juga diharapkan 

mampu memperkuat dan mengakselerasi capaian target kerja sama yang tengah dibangun oleh 

Indonesia dan Singapura dalam kerangka The Singapore-Indonesia Six Bilateral Economic Working 

Groups," pungkasnya. 
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Title Disnaker Serahkan Piagam Penghargaan THR Keagamaan Bagi 

Perusahaan 

Author _noname 

Media Probolinggo Kab Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://probolinggokab.go.id/disnaker-serahkan-piagam-penghargaan-thr-keagamaan-bagi-

perusahaan 

Summary PDinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Probolinggo menyerahkan piagam penghargaan 

Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi perusahaan di Kabupaten Probolinggo di 

Paseban Sena Probolinggo, Kamis (28/7/2022). Penghargaan THR Keagamaan ini diberikan 

kepada 2 (dua) perusahaan di Kabupaten Probolinggo. Piagam penghargaan THR Keagamaan 

ini diserahkan dalam kegiatan sosialisasi kepatuhan perusahaan memberikan THR kepada 

pekerja sesuai dengan Permenaker Nomor 06/2016 dan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur 

Nomor 560/1432/012/2022. Sementara Kepala Disnaker Kabupaten Probolinggo Doddy Nur 

Baskoro menyampaikan ucapan selamat untuk kedua perusahaan yang telah mendapatkan 

penghargaan atas kepatuhan dalam pembayaran THR Keagamaan kepada pekerja sesuai 

peraturan yang berlaku. 

 

 

 

PDinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Probolinggo menyerahkan piagam penghargaan Tunjangan 

Hari Raya (THR) Keagamaan bagi perusahaan di Kabupaten Probolinggo di Paseban Sena Probolinggo, 

Kamis (28/7/2022).Kegiatan ini diikuti oleh 60 orang dari unsur perusahaan dan pemerintahan di 

Kabupaten Probolinggo. Sebagai narasumber Kepala Disnaker Kabupaten Probolinggo Doddy Nur 

Baskoro dan Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Disnaker Kabupaten Probolinggo 

Chrisna Wahyuningsih.Penghargaan THR Keagamaan ini diberikan kepada 2 (dua) perusahaan di 

Kabupaten Probolinggo. Yakni, PT HM Sampoerna, Tbk Kraksaan mendapatkan penghargaan sebagai 

perusahaan yang paling banyak memberikan THR kepada sejumlah 2.505 pekerja dan RS Fatimah 

Kraksaan mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan yang paling cepat memberikan THR per tanggal 

4 April.Piagam penghargaan THR Keagamaan ini diserahkan dalam kegiatan sosialisasi kepatuhan 

perusahaan memberikan THR kepada pekerja sesuai dengan Permenaker Nomor 06/2016 dan Surat 

Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 560/1432/012/2022.Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat 

Kerja Disnaker Kabupaten Probolinggo Chrisna Wahyuningsih mengungkapkan kegiatan ini dimaksudkan 
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untuk penyerahan piagam penghargaan untuk perusahaan yang telah memberikan THR kepada 

pekerjanya. "Tujuannya memberikan apresiasi agar perusahaan lebih tepat waktu memberikan THR 

keagamaan sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku," ungkapnya.Sementara Kepala 

Disnaker Kabupaten Probolinggo Doddy Nur Baskoro menyampaikan ucapan selamat untuk kedua 

perusahaan yang telah mendapatkan penghargaan atas kepatuhan dalam pembayaran THR Keagamaan 

kepada pekerja sesuai peraturan yang berlaku."Harapannya ini semoga menjadi contoh yang baik untuk 

kegiatan pembayaran THR Keagamaan tahun selanjutnya untuk melaksanakan kewajiban pembayaran 

THR Keagamaan tepat waktu," katanya 
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Title Wamendagri Tinjau KTM Salor yang jadi Lokasi Pusat Pemerintahan 

Provinsi Papua Selatan 

Author Andi Riri 

Media Warta Plus Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.wartaplus.com/read/15176/Wamendagri-Tinjau-KTM-Salor-yang-jadi-Lokasi-

Pusat-Pemerintahan-Provinsi-Papua-Selatan 

Summary Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten 

Merauke dalam rangka sosialisasi persiapan peresmian Provinsi Papua Selatan, Jumat 

(29/07) pagi. Dalam kunjungannya Wamendagri didampingi anggota Komisi II DPR RI, 

Kamaruddin Watubun bersama sejumlah pejabat Kemendagri, dan pejabat Pemerintah 

Provinsi Papua. Kepada wartawan di sela peninjauan di KTM Salor, Wamendagri 

menegaskan, pemilihan lokasi pusat pemerintahan di KTM Salor sangat strategis. "Tadi 

penjelasan Bupati Merauke kalau akses dari sini (KTM Salor,red) itu ke ke Kabupaten Mappi 

lebih dekat, dan juga ke Kabupaten Boven Digoel," ujar Wamendagri Wetipo. 

 

 

 

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Merauke dalam 

rangka sosialisasi persiapan peresmian Provinsi Papua Selatan, Jumat (29/07) pagi.Dalam kunjungannya 

Wamendagri didampingi anggota Komisi II DPR RI, Kamaruddin Watubun bersama sejumlah pejabat 

Kemendagri, dan pejabat Pemerintah Provinsi Papua.Tiba di Merauke, Wamendagri disambut Bupati 

Merauke, Romanus Mbraka, bersama Bupati Asmat, Mappi, Boven Digoel bersama Forkopimda setempat 

dan perwakilan stake holder.Dalam kunjungannya, mantan Wakil Menteri PUPR ini meninjau gedung 

negara yang bakal dijadikan kantor pemerintahan sementara serta Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor di 

Distrik Kurik yang akan menjadi lokasi pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan.Kepada wartawan di 

sela peninjauan di KTM Salor, Wamendagri menegaskan, pemilihan lokasi pusat pemerintahan di KTM 

Salor sangat strategis."Tadi penjelasan Bupati Merauke kalau akses dari sini (KTM Salor,red) itu ke ke 

Kabupaten Mappi lebih dekat, dan juga ke Kabupaten Boven Digoel," ujar Wamendagri Wetipo."Jadi saya 

pikir memang sangat cocok, apalagi ini daerah sangat rata, dan ini dukungan infrastruktur dasarnya sudah 

terbangun. Terpenting sekarang adalah bagaimana ke depan dibuat konsep perencanaan pembangunan 

yang lebih baik," sambungnya.Ia berharap, ke depan dibuat konsep tata ruang yang bagus agar kawasan 

ini bisa menjadi role model untuk pengembangan kota masa depan di Papua Selatan."Diharapkan dengan 
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komitmen Pemerintah serta dukungan masyarakat dalam proses pembangunannya ke depan, bisa lebih 

baik. Kita akan kawal, apalagi sekarang pak Presiden sudah tandatangani undang-undang 3 DOB nomor 

14,15 dan 16," tukasnya.Mantan Bupati Jayawijaya dua periode ini juga berharap, dengan telah 

diundangkannya 3 Daerah Otonomi Baru oleh pemerintah, maka telah ada kepastian terkait peresmian 

tiga Provinsi baru tersebut."Nah sekarang bagaimana untuk kita, khususnya tugas Kementerian Dalam 

Negeri untuk menata proses perjalanan pemerintahannya," pungkas Wetipo.Untuk diketahui, kawasan 

KTM Salor berada diatas lahan seluas 152 hektar, dan diresmikan Maret 2009 silam oleh Menteri Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi kala itu, Erman Suparno.Pembangunan KTM Salor yang berada di kawasan 

perbatasan RI - PNG sangat dibutuhkan untuk menegakkan kedaulatan bangsa, serta memberdayakan 

potensi sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat setempat yang didominasi oleh masyarakat 

transmigran dan sebagian masyarakat lokal.Saat itu, Bupati Merauke, Jhon Gluba Gebze yang juga 

menjadi tokoh pelopor berdirinya Provinsi Papua Selatan sangat menyambut baik pembangunan KTM 

Salor.Gebze berharap, dengan adanya KTM Salor, segera terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat 

baik warga transmigran maupun lokal, serta pembangunan infrastruktur perkotaan di lokasi perbatasan 

yang selama ini tertinggal dan kurang berkembang.Kawasan KTM Salor meliputi empat distrik yaitu 

Distrik Kurik, Animha, Tanah Miring, dan Semangga. 
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Title PMI Legal Maupun Ilegal jadi Tanggung Jawab Pemerintah, 

Anggota DPR Minta Indonesia Ubah Pola Fokuskan Penyaringan 

Author Chandra 

Iswinarno 

Media Suara.com Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.suara.com/news/2022/07/29/180520/pmi-legal-maupun-ilegal-jadi-tanggung-

jawab-pemerintah-anggota-dpr-minta-indonesia-ubah-pola-fokuskan-penyaringan 

Summary Judha mengatakan 53 warga Indonesia itu tidak mendapat penjelasan secara spesifik jenis 

pekerjaan yang akan mereka lakoni, atau rincian pekerjaan lain sebelum mereka 

diberangkatkan dari tanah air. Sebanyak 53 warga Indonesia itu kemudian langsung 

berangkat ke Kamboja tahun ini tanpa melalui prosedur penempatan pekerja migran sesuai 

aturan. Judha mengakui ini bukan kasus pertama warga Indonesia ditipu lewat tawaran 

bekerja di Kamboja. Tahun lalu, 119 warga Indonesia mengalami penipuan serupa dan 

semuanya sudah dipulangkan ke Indonesia. 

 

 

 

Maraknya tawaran kerja di Kamboja melalui media sosial memicu terjadinya penipuan. Judha 

mengatakan 53 warga Indonesia itu tidak mendapat penjelasan secara spesifik jenis pekerjaan yang akan 

mereka lakoni, atau rincian pekerjaan lain sebelum mereka diberangkatkan dari tanah air.Informasi 

tawaran bekerja di Kamboja itu mereka peroleh melalui media sosial dengan gaji tinggi tanpa persyaratan 

yang sulit.Sebanyak 53 warga Indonesia itu kemudian langsung berangkat ke Kamboja tahun ini tanpa 

melalui prosedur penempatan pekerja migran sesuai aturan. Setiba di Kamboja, mereka dipaksa untuk 

bekerja di perusahaan-perusahaan cyber scamming.Judha mengakui ini bukan kasus pertama warga 

Indonesia ditipu lewat tawaran bekerja di Kamboja. Tahun lalu, 119 warga Indonesia mengalami 

penipuan serupa dan semuanya sudah dipulangkan ke Indonesia.Tahun ini, jumlah warga Indonesia yang 

tertipu tawaran bekerja di Kamboja meningkat menjadi 291 orang, termasuk 53 yang tengah ditangani 

oleh KBRI Pnom Penh bersama kepolisian setempat. Dari 291 orang Indonesia itu, 133 sudah 

dipulangkan.Menurutnya, Kemenlu juga sudah bekerjasama dengan Badan Reserse dan Kriminal 

Kepolisian Republik Indonesia untuk turut menyelidiki kasus penipuan tawaran kerja di Kamboja 

tersebut, terutama untuk menindak pihak-pihak yang memberangkatkan mereka dari 

Indonesia.Fenomena penipuan serupa juga terjadi di Laos, dengan beragam modus, tawaran gaji 

fantastis, persyaratan kerja ala kadarnya dan pemberangkatan dengan visa kunjungan wisata, bukan visa 
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kerja. Semua dilakukan melalui media sosial.Respons Migrant CareDirektur Eksekutif Migrant Care 

Wahyu Susilo menegaskan, pemerintah perlu memperkuat pengawasan, termasuk dari tingkat desa, 

untuk mencegah kasus serupa berulang.Secara prosedural, katanya, seharusnya ada koordinasi yang 

lebih baik antara pihak imigrasi, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Badan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia untuk memastikan legalitas sebuah proses perekrutan tenaga kerja.Anggota Komisi I DPR RI 

Sukamta mengingatkan Pemerintah Indonesia, bahwa siapa pun yang bekerja di luar negeri baik secara 

legal maupun ilegal menjadi tanggung jawab pemerintah.Hal tersebut ditegaskannya menanggapi 

puluhan pekerja migran Indonesia (PMI) yang disekap oleh salah satu perusahaan investasi bodong di 

Kamboja. Sukamta juga menyoroti, pengawasan pemerintah dalam proses penyaringan PMI. Mengingat 

kasus-kasus PMI ilegal tetap masih ada."Jika ada WNI menjadi PMI secara ilegal, artinya proses 

penyaringan tenaga kerja di Indonesia masih lemah. Pemerintah dengan seluruh stakeholder bidang 

tenaga kerja harus bekerja lebih keras dan lebih cerdas," katanya kepada wartawan, Jumat 

(29/7/2022).Terkait penyekapan 54 WNI di Kamboja, Sukamta juga menegaskan, hal tersebut jelas 

melanggar hak-hak pekerja dan hak asasi manusia.Ia menyatakan, Indonesia telah memiliki Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dalam aturannya 

disebutkan adanya peran lebih besar kepada pemerintah pusat dan daerah untuk mengurus dan 

melindungi TKI sejak perekrutan. Tetapi dalam praktiknya, aturan itu minim diterapkan."Namun, lima 

tahun setelah diundangkan masih terjadi kasus yang memprihatinkan. Adanya UU Pelindungan PMI ini 

seharusnya pola kerja pemerintah berubah dari pemadam kebakaran penyelesai masalah di luar negeri 

menjadi fokus pada penyiapan, penyaringan ketat PMI dan perusahaan penyalur PMI," 

ujarnya.Sementara, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia 

Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha kepada VOA pada Kamis (28/7/2022), menjelaskan Kedutaan 

Besar Republik Indonesia (KBRI) di Ibu Kota Pnom Penh telah menerima informasi mengenai 53 Warga 

Indonesia yang dilaporkan menjadi korban penipuan perusahaan investasi palsu di Sihanoukville, 

Kamboja.Segera setelah menerima informasi tersebut, KBRI Pnom Penh menghubungi pihak Kepolisian 

Kamboja untuk meminta bantuan pembebasan 53 warga Indonesia itu, sekaligus terus menjalin 

komunikasi dengan warga Indonesia tersebut. Kepolisian Kamboja saat ini sedang melakukan langkah-

langkah penanganan."Kondisi mereka secara fisik memang sehat namun mereka dalam keadaan tertekan 

karena mereka tidak boleh meninggalkan tempat mereka bekerja. Kita terus memberikan dukungan," 

kata Judha.Penipuan Lewat Medsos 
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Title BPJS Ketenagakerjaan Gresik Driyorejo Lindungi Siswa SMA Al-

Azhar Magang 

Author _noname 

Media Realita Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://realita.co/baca-11571-bpjs-ketenagakerjaan-gresik-driyorejo-lindungi-siswa-sma-al-

azhar-magang 

Summary Kepala BPJS Ketenagakerjaan Gresik Driyorejo, Herry Yudisthira, didampingi Kepala SMA Al-

Azhar Menganti, Nuripan, menyerahkan simbolis kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 

pada siswa magang, Kamis (28/7/2022). BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang 

Gresik Driyorejo memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pada siswa-siswi 

SMA Al-Azhar Menganti yang siap melaksanakan tugas belajar kerja atau magang di sejumlah 

perusahaan. 

 

 

 

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Gresik Driyorejo, Herry Yudisthira, didampingi Kepala SMA Al-Azhar 

Menganti, Nuripan, menyerahkan simbolis kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada siswa magang, 

Kamis (28/7/2022).BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Gresik Driyorejo memberikan 

perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pada siswa-siswi SMA Al-Azhar Menganti yang siap 

melaksanakan tugas belajar kerja atau magang di sejumlah perusahaan.Perlindungan jamsostek ini 

diberikan setelah ada kesepakatan antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gresik Driyorejo dengan pihak 

SMA Al-Azhar Menganti, dan ditandai dengan penyerahan simbolis kartu kepesertaan BPJS 

Ketenagakerjaan kepada perwakilan siswa magang, Kamis (28/7/2022).Kepala BPJS Ketenagakerjaan 

Gresik Driyorejo, Herry Yudisthira, mengatakan, jumlah siswa magang SMA Al-Azhar Menganti yang 

sudah didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 94 siswa, dan yang akan menyusul 

daftar sebanyak 60 siswa.Menurut Herry, perlindungan jamsostek bagi siswa magang ini merupakan 

implementasi dari Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program 

Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua yang mengatur ketentuan 

kepesertaan bagi peserta magang dan siswa-siswi kerja praktik yang bersifat wajib.Herry menegaskan, 

perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ini sangat penting, tidak hanya bagi pekerja, tapi juga bagi 

siswa-siswi magang kerja. Karena itu, Herry menyampaikan terimakasih pada SMA Al-Azhar Menganti 

yang sudah mengikutkan siswa-siswinya yang magang kerja ke program BPJS Ketenagakerjaan.Dia 



 

246 

 

berharap ini bisa memberikan inspirasi kepada seluruh SMA dan SMK khususnya di wilayah Gresik lainnya 

untuk ikut tertib menjalankan aturan pemerintah ini, agar bila terjadi resiko pada siswa-siswi magang 

kerja bisa tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan.Diterangkan, seluruh siswa magang kerja wajib mendapat 

perlindungan dua program BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan 

Kematian (JKM). Perlindungan JKK ini dimulai dari para siswa-siswa berangkat ke tempat magang, di 

lokasi/tempat magang, hingga kembali ke rumah. Sedangkan program JKM melindungi resiko kematian 

siswa di masa perlindungan magang"Para siswa magang ini di bawah tanggung jawab sekolah. Pihak 

sekolah cukup membayar iuran Rp 16.800,- per bulan untuk satu siswa. BPJS Ketenagakerjaan siap 

memberikan jaminan sosial pada mereka selama masa magang," lanjut Herry.Status kepesertaan BPJS 

Ketenagakerjaan para siswa magang ini sifatnya sementara. "Sifatnya temporer (sementara), selama 

mereka magang. Bisa satu bulan, dua bulan atau tiga bulan sesuai masa magangnya. Bayar iurannya pun 

hanya pada masa itu saja," terang Herry."Kami akan terus berupaya memberikan edukasi pentingnya 

perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para siswa yang akan magang kerja maupun pada 

seluruh elemen pekerja, baik formal maupun informal," pungkas Herry. 
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Title Wamendagri Tinjau Lokasi Pembangunan Pusat Pemerintahan 

Provinsi Papua Selatan di KTM Salor 

Author Andi Riri 

Media Warta Plus Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.wartaplus.com/read/15176/Wamendagri-Tinjau-Lokasi-Pembangunan-Pusat-

Pemerintahan-Provinsi-Papua-Selatan-di-KTM-Salor 

Summary Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten 

Merauke dalam rangka sosialisasi persiapan peresmian Provinsi Papua Selatan, Jumat 

(29/07) pagi. Dalam kunjungannya Wamendagri didampingi anggota Komisi II DPR RI, 

Kamaruddin Watubun bersama sejumlah pejabat Kemendagri, dan pejabat Pemerintah 

Provinsi Papua. Kepada wartawan di sela peninjauan di KTM Salor, Wamendagri 

menegaskan, pemilihan lokasi pusat pemerintahan di KTM Salor sangat strategis. "Tadi 

penjelasan Bupati Merauke kalau akses dari sini (KTM Salor,red) itu ke Kabupaten Mappi 

lebih dekat, dan juga ke Kabupaten Boven Digoel," ujar Wamendagri Wetipo. 

 

 

 

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Merauke dalam 

rangka sosialisasi persiapan peresmian Provinsi Papua Selatan, Jumat (29/07) pagi.Dalam kunjungannya 

Wamendagri didampingi anggota Komisi II DPR RI, Kamaruddin Watubun bersama sejumlah pejabat 

Kemendagri, dan pejabat Pemerintah Provinsi Papua.Tiba di Merauke, Wamendagri disambut Bupati 

Merauke, Romanus Mbraka, bersama Bupati Asmat, Mappi, Boven Digoel bersama Forkopimda setempat 

dan perwakilan stake holder.Dalam kunjungannya, mantan Wakil Menteri PUPR ini meninjau gedung 

negara yang bakal dijadikan kantor pemerintahan sementara serta Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor di 

Distrik Kurik yang akan menjadi lokasi pembangunan pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan.Kepada 

wartawan di sela peninjauan di KTM Salor, Wamendagri menegaskan, pemilihan lokasi pusat 

pemerintahan di KTM Salor sangat strategis."Tadi penjelasan Bupati Merauke kalau akses dari sini (KTM 

Salor,red) itu ke Kabupaten Mappi lebih dekat, dan juga ke Kabupaten Boven Digoel," ujar Wamendagri 

Wetipo."Jadi saya pikir memang sangat cocok, apalagi ini daerah sangat rata, dan ini dukungan 

infrastruktur dasarnya sudah terbangun. Terpenting sekarang adalah bagaimana ke depan dibuat konsep 

perencanaan pembangunan yang lebih baik," sambungnya.Ia berharap, ke depan dibuat konsep tata 

ruang yang bagus agar kawasan ini bisa menjadi role model untuk pengembangan kota masa depan di 
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Papua Selatan."Diharapkan dengan komitmen Pemerintah serta dukungan masyarakat dalam proses 

pembangunannya ke depan, bisa lebih baik. Kita akan kawal, apalagi sekarang pak Presiden sudah 

tandatangani undang-undang 3 DOB nomor 14,15 dan 16," tukasnya.Mantan Bupati Jayawijaya dua 

periode ini juga berharap, dengan telah diundangkannya 3 Daerah Otonomi Baru oleh pemerintah, maka 

telah ada kepastian terkait peresmian tiga Provinsi baru tersebut."Nah sekarang bagaimana untuk kita, 

khususnya tugas Kementerian Dalam Negeri untuk menata proses perjalanan pemerintahannya," 

pungkas Wetipo.Untuk diketahui, kawasan KTM Salor berada diatas lahan seluas 152 hektar, dan 

diresmikan Maret 2009 silam oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi kala itu, Erman 

Suparno.Pembangunan KTM Salor yang berada di kawasan perbatasan RI - PNG sangat dibutuhkan untuk 

menegakkan kedaulatan bangsa, serta memberdayakan potensi sumber daya alam bagi kesejahteraan 

masyarakat setempat yang didominasi oleh masyarakat transmigran dan sebagian masyarakat lokal.Saat 

itu, Bupati Merauke, Jhon Gluba Gebze yang juga menjadi tokoh pelopor berdirinya Provinsi Papua 

Selatan sangat menyambut baik pembangunan KTM Salor.Gebze berharap, dengan adanya KTM Salor, 

segera terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat baik warga transmigran maupun lokal, serta 

pembangunan infrastruktur perkotaan di lokasi perbatasan yang selama ini tertinggal dan kurang 

berkembang.Kawasan KTM Salor meliputi empat distrik yaitu Distrik Kurik, Animha, Tanah Miring, dan 

Semangga. 
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Title Pemerintah Izinkan Pengiriman PMI ke Malaysia Awal Agustus, 

BP3MI Nunukan Siap Optimalkan LTSA 

Author _noname 

Media Tribun Kaltara Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://kaltara.tribunnews.com/2022/07/29/pemerintah-izinkan-pengiriman-pmi-ke-

malaysia-awal-agustus-bp3mi-nunukan-siap-optimalkan-ltsa 

Summary Hal itu bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen yang dibuat dalam 

MoU. Mendengar itu, Balai Penempatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) 

Nunukan, Kombes Pol F Jaya Ginting mengatakan, adanya kesepakatan kembali untuk 

pengiriman PMI ke Malaysia, mengurangi potensi masuknya calon PMI secara ilegal. Ginting 

menyampaikan kesiapan pihaknya dalam mengoptimalkan fungsi Layanan Terpadu Satu 

Atap (LTSA) dalam rangka memberi pelayanan kepada calon PMI berangkat bekerja di 

Malaysia. Jadi kami akan siapkan baik dari segi sumber daya manusia, fasilitas pendukung 

layanan, koordinasi antar kementerian terkait tingkat BP3MI Nunukan, dan sosialisasi 

kepada masyarakat," ucapnya. - Pemerintah Indonesia telah mengizinkan pengiriman 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia per 1 Agustus 2022. 

 

 

 

- Pemerintah Indonesia telah mengizinkan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia per 1 

Agustus 2022.Hal itu dibuktikan melalui penandatanganan penyataan bersama Pemerintah Indonesia 

dan Malaysia terkait implementasi nota kesepahaman tentang penempatan dan pelindungan PMI sektor 

domestik di Malaysia.Penandatangan MoU dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia Dato' Sri M Saravanan Murugan pada hari Rabu 

(27/07/2022) seusai pertemuan joint working group, di Jakarta.Dikutip dari Tribunews.com, Jakarta, 

Menaker Ida Fauziyah dalam keterangannya kepada awak media Kamis (28/7), bahwa pemerintah kedua 

negara menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 

2022.Hal itu bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari komitmen yang dibuat dalam 

MoU.Mendengar itu, Balai Penempatan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nunukan, 

Kombes Pol F Jaya Ginting mengatakan, adanya kesepakatan kembali untuk pengiriman PMI ke Malaysia, 

mengurangi potensi masuknya calon PMI secara ilegal.Mengingat selama ini di Kabupaten Nunukan, kata 

Ginting banyak calon PMI yang dicegat petugas, lantaran ketahuan ingin berangkat ke Malaysia secara 
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ilegal."Dengan dibukanya pintu masuk berarti memudahkan para PMI untuk menjadi legal," kata F Jaya 

Ginting kepada TribunKaltara.com, Jumat (29/07/2022), pukul 16.30 Wita.Ginting menyampaikan 

kesiapan pihaknya dalam mengoptimalkan fungsi Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dalam rangka 

memberi pelayanan kepada calon PMI berangkat bekerja di Malaysia.Diketahui LTSA itu merupakan 

mandat dari UU Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan PMI."Adanya LTSA itu diharapkan dapat 

memangkas mata rantai perekrutan PMI yang berujung pada eksploitasi. Jadi kami akan siapkan baik dari 

segi sumber daya manusia, fasilitas pendukung layanan, koordinasi antar kementerian terkait tingkat 

BP3MI Nunukan, dan sosialisasi kepada masyarakat," ucapnya.Dia meminta kepada semua calon PMI 

agar tidak lagi berangkat untuk bekerja ke Malaysia secara ilegal."Jadilah PMI yang prosedural. Kalau 

ilegal, kerja di negara orang jadi tidak tenang. Karena sering dikejar-kejar petugas, ujung-ujungnya masuk 

tahanan dan dideportasi," ujar Ginting.Pengiriman PMI Sempat Dihentikan 13 Juli 2022Pemerintah 

Indonesia dan Malaysia sempat membuat nota kesepakatan atau MoU tentang perekrutan PMI pada 1 

April 2022 lalu.Isi MOU tersebut memuat kesepakatan penempatan PMI sektor domestik dilakukan 

melalui sistem satu kanal (one channel system).Kanal tersebut menjadi satu-satunya mekanisme resmi 

untuk merekrut dan menempatkan PMI sektor domestik di Malaysia.Namun KBRI di Malaysia 

menemukan bukti bahwa pihak Malaysia masih menerapkan sistem di luar kesepakatan bersama antar 

kedua negara bertetangga itu.Sistem yang menciderai MoU kedua negara bertetangga itu yakni system 

maid online (SMO) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia melalui Jabatan Imigreseen 

Malaysia.Sistem rekrutmen online untuk pekerja rumah tangga itu dinilai berpotensi terjadinya 

perdagangan manusia dan kerja paksa.Sehingga pengiriman PMI ke Malaysia dihentikan pada 13 Juli 

2022. 
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Title Malut gelar pameran bursa kerja virtual dengan 1.610 

lowongan kerja 

Author Febrianto Budi 

Anggoro 

Media Antara Sumut Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Neutral 

Link http://ambon.antaranews.com/berita/129325/malut-gelar-pameran-bursa-kerja-virtual-

dengan-1610-lowongan-kerja 

Summary Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu persoalan penting dalam penanganan 

kependudukan di Malut. Terlebih lagi Malut sebagai salah satu daerah yang memiliki 

kekayaan sumber daya alam yang besar, menarik bagi pencari kerja untuk mengadu nasib 

dan peruntungan di negeri ini. 

 

 

 

 Pemerintah Provinsi Maluku Utara melaksanakan kegiatan pameran bursa kerja (job fair) 2022 secara 

virtual, pada Jumat, yang diikuti 32 perusahaan dan tersedia 1.610 lowongan kerja.Untuk alur proses dan 

mekanisme pelaksanaan Job Fair virtual disediakan link atau tautan. Bagi pencari kerja yaitu di 

siapkerja.kemnaker.go.id dan bagi perusahaan disiapkan linknya jobfair.kemnaker.go.id.Untuk pencari 

kerja waktu pendaftarannya secara virtual selama tujuh hari efektif, dan kemudian dilakukan seleksi atau 

rekrutmen selama tujuh hari.Staf Ahli Gubernur Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan Abuhari 

Hamzah di Ternate, Jumat, menyatakan, kegiatan tersebut sebagai salah satu implementasi dan 

komitmen pemerintah pusat melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maluku Utara berkolaborasi 

dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Ternate, dalam upaya mengurangi angka pengangguran di Provinsi 

Maluku Utara.Kegiatan itu sekaligus sebagai upaya penerapan sistem rekrutmen tenaga kerja secara 

transparan dan kompetitif dengan penyediaan informasi pasar kerja di daerah secara terpusat melalui 

kegiatan job fair ini."Kegiatan ini sangat memiliki nilai strategis karena dapat memberikan ruang 

komunikasi dua arah secara langsung, antara pengguna dan pencari kerja dan pemerintah bertindak 

sebagai fasilitator," ujarnya.Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu persoalan penting dalam 

penanganan kependudukan di Malut. Terlebih lagi Malut sebagai salah satu daerah yang memiliki 

kekayaan sumber daya alam yang besar, menarik bagi pencari kerja untuk mengadu nasib dan 

peruntungan di negeri ini."Industri pertambangan yang menjadi salah satu motor penggerak 

perekonomian Maluku Utara menyediakan peluang kerja yang menjanjikan, baik bagi penduduk Maluku 

Utara maupun penduduk di luar Malut," katanya.Upaya pembangunan bidang ketenagakerjaan yang 
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telah dilakukan hingga kurun waktu lima tahun terakhir ini belum sepenuhnya memenuhi harapan semua 

pihak."Hal ini disebabkan karena makin timpangnya pertumbuhan antara angkatan kerja dengan 

kesempatan kerja yang tersedia terutama di sektor formal serta kurangnya skill yang dimiliki oleh anak 

daerah dalam mengakses pekerjaan pada sektor industri dimaksud," katanya.Sedangkan, dalam konteks 

globalisasi dengan telah diberlakukan pasar tunggal Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Pemprov Malut 

berkomitmen untuk menyiapkan sumber daya manusia atau para tenaga kerja Maluku Utara yang siap 

berkompetisi dalam tataran global, serta senantiasa mendorong perluasan lapangan kerja melalui 

peningkatan keberadaan tenaga wirausaha-wirausaha pemula dalam bentuk tenaga kerja mandiri (TKM), 

dengan berkolaborasi dengan stakeholder di daerah yaitu para pemangku kepentingan yang ada seperti 

lembaga pendidikan, lembaga pelatihan kerja, serta pihak swasta/ pengusaha."Saya berharap kegiatan 

job fair ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, dengan tetap berupaya meningkatkan kualitas 

layanan dan penyelenggaraan, serta kuantitas peserta perusahaan yang berpartisipasi," 

tutupnya.Sementara itu, Kepala Pusat Pasar Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia Asriandarma 

Saputra menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kota Ternate 

khususnya Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi yang telah berkolaborasi penyelenggaraan kegiatan Job 

Fair 2022 ini.Kementerian Tenaga Kerja RI melalui kegiatan ini ingin menegaskan Komitmen pemerintah 

pusat untuk mengimplementasikan UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja untuk menjamin 

pemerataan hak bagi setiap warga untuk berusaha dan bekerja."Kegiatan ini diharapkan dapat menjamin 

saudara-saudara kita mendapat pekerjaan sesuai potensi dan minatnya serta di sisi lain menjamin 

perusahaan mendapatkan calon tenaga kerja yang dibutuhkan," ujarnya. 
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Title Siswa SMA Al-Azhar Menganti Magang Dilindungi BPJS 

Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Berita Lima Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://beritalima.com/siswa-sma-al-azhar-menganti-magang-dilindungi-bpjs-

ketenagakerjaan 

Summary BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Gresik Driyorejo memberikan perlindungan 

jaminan sosial ketenagakerjaan pada siswa-siswi SMA Al-Azhar Menganti yang siap 

melaksanakan tugas belajar kerja atau magang di sejumlah perusahaan. Perlindungan 

jamsostek ini diberikan setelah ada kesepakatan antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gresik 

Driyorejo dengan pihak SMA Al-Azhar Menganti, dan ditandai dengan penyerahan simbolis 

kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan siswa magang, Kamis 

(28/7/2022). Kepala BPJS Ketenagakerjaan Gresik Driyorejo, Herry Yudisthira, mengatakan, 

jumlah siswa magang SMA Al-Azhar Menganti yang sudah didaftarkan sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan sebanyak 94 siswa, dan yang akan menyusul daftar sebanyak 60 siswa. 

Karena itu, Herry menyampaikan terimakasih pada SMA Al-Azhar Menganti yang sudah 

mengikutkan siswa-siswinya yang magang kerja ke program BPJS Ketenagakerjaan. 

 

 

 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Gresik Driyorejo memberikan perlindungan jaminan sosial 

ketenagakerjaan pada siswa-siswi SMA Al-Azhar Menganti yang siap melaksanakan tugas belajar kerja 

atau magang di sejumlah perusahaan.Perlindungan jamsostek ini diberikan setelah ada kesepakatan 

antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gresik Driyorejo dengan pihak SMA Al-Azhar Menganti, dan 

ditandai dengan penyerahan simbolis kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan siswa 

magang, Kamis (28/7/2022).Kepala BPJS Ketenagakerjaan Gresik Driyorejo, Herry Yudisthira, 

mengatakan, jumlah siswa magang SMA Al-Azhar Menganti yang sudah didaftarkan sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan sebanyak 94 siswa, dan yang akan menyusul daftar sebanyak 60 siswa.Menurut Herry, 

perlindungan jamsostek bagi siswa magang ini merupakan implementasi dari Permenaker Nomor 5 

Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, 

dan Jaminan Hari Tua yang mengatur ketentuan kepesertaan bagi peserta magang dan siswa-siswi kerja 

praktik yang bersifat wajib.Herry menegaskan, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ini sangat 
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penting, tidak hanya bagi pekerja, tapi juga bagi siswa-siswi magang kerja. Karena itu, Herry 

menyampaikan terimakasih pada SMA Al-Azhar Menganti yang sudah mengikutkan siswa-siswinya yang 

magang kerja ke program BPJS Ketenagakerjaan.Dia berharap ini bisa memberikan inspirasi kepada 

seluruh SMA dan SMK khususnya di wilayah Gresik lainnya untuk ikut tertib menjalankan aturan 

pemerintah ini, agar bila terjadi resiko pada siswa-siswi magang kerja bisa tercover oleh BPJS 

Ketenagakerjaan.Diterangkan, seluruh siswa magang kerja wajib mendapat perlindungan dua program 

BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Perlindungan 

JKK ini dimulai dari para siswa-siswa berangkat ke tempat magang, di lokasi/tempat magang, hingga 

kembali ke rumah. Sedangkan program JKM melindungi resiko kematian siswa di masa perlindungan 

magang."Para siswa magang ini di bawah tanggung jawab sekolah. Pihak sekolah cukup membayar iuran 

Rp 16.800,- per bulan untuk satu siswa. BPJS Ketenagakerjaan siap memberikan jaminan sosial pada 

mereka selama masa magang," lanjut Herry.Status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan para siswa magang 

ini sifatnya sementara. "Sifatnya temporer (sementara), selama mereka magang. Bisa satu bulan, dua 

bulan atau tiga bulan sesuai masa magangnya. Bayar iurannya pun hanya pada masa itu saja," terang 

Herry."Kami akan terus berupaya memberikan edukasi pentingnya perlindungan jaminan sosial 

ketenagakerjaan bagi para siswa yang akan magang kerja maupun pada seluruh elemen pekerja, baik 

formal maupun informal," pungkas Herry. 
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Title Peduli Pendidikan, Yamaha Bangun Kualitas Generasi Muda 

Lewat Program YES 

Author _noname 

Media Motorplus-online Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.motorplus-online.com/read/253399938/peduli-pendidikan-yamaha-bangun-

kualitas-generasi-muda-lewat-program-yes 

Summary Training ini diberi nama YES (Yamaha Engineering School). YES memulai angkatan 

pertamanya pada tahun 1990 di bawah perijinan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 

Lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK setiap tahunnya cukup banyak. Sayangnya 

tak banyak dari mereka yang berkesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. 

 

Lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK setiap tahunnya cukup banyak.Sayangnya tak banyak dari 

mereka yang berkesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.Alhasil ini bisa berdampak 

pada angka pengangguran yang semakin bertambah.Melihat hal tersebut PT. Yamaha Indonesia Motor 

Manufacturing merasa punya tanggung jawab yang sama untuk meningkatkan kualitas para generasi 

muda.Oleh karenanya Yamaha punya suatu program training untuk generasi muda supaya mempunyai 

skill yang bisa diandalkan.Training ini diberi nama YES (Yamaha Engineering School).Adapun tujuan 

training tersebut adalah untuk memberi bekal teknik motor Yamaha dan wirausaha perbengkelan 

sehingga lulusannya akan mampu menjadi pengusaha bengkel atau menjadi Teknisi motor Yamaha yang 

profesional.YES memulai angkatan pertamanya pada tahun 1990 di bawah perijinan Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan.Setahun kemudian pelatihan ini diresmikan dengan nama Yamaha Motor 

Engineering Training Center oleh Cosmas Batubara yang saat itu menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja. 
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Title PT PIM Terima Penghargaan K-3 Zero Accident Tahun 

2022 

Author Oleh Redaksi - 

Media Buana.news Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://buana.news/56722/pt-pim-terima-penghargaan-k-3-zero-accident-tahun-2022 

Summary Prestasi tersebut diraih oleh PT PIM, karena telah menjalankan sistem K-3 dengan baik di 

Perushaan. PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) kembali raih penghargaan, yaitu Sertifikat Zero 

Accident Tahun 2022, pada acara Anugerah K3 Provinsi Aceh di Hotel Parkside Takengon, 

pada Rabu 27 Juli 2022. Penghargaan diserahkan langsung oleh Staf Ahli Gubernur yang 

didampingingi oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, mewakili Pj 

Gubernur Aceh. Penghargaan dari Menteri Tenaga Kerja tersebut diserahkan kepada 

perusahaan yang serius menerapkan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 

 

 

 

PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) kembali raih penghargaan, yaitu Sertifikat Zero Accident Tahun 2022, 

pada acara Anugerah K3 Provinsi Aceh di Hotel Parkside Takengon, pada Rabu 27 Juli 2022.Prestasi 

tersebut diraih oleh PT PIM, karena telah menjalankan sistem K-3 dengan baik di Perushaan.Penghargaan 

diserahkan langsung oleh Staf Ahli Gubernur yang didampingingi oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Mobilitas Penduduk, mewakili Pj Gubernur Aceh. Penghargaan dari Menteri Tenaga Kerja tersebut 

diserahkan kepada perusahaan yang serius menerapkan sistem Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja.Penyerahan penghargaan kepada PT. PIM diterima langsung oleh Plt. VP K3LH, Zulfikar, sebagai 

aprestasi dari pemerintah karena selama ini telah menjalankan Program Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja dengan baik.Plt. VP K3LH, Zulfikar kepada media menjelaskan, K-3 merupakan investasi setiap 

perusahaan untuk menjaga keberlangsungan usaha serta mencapai produktivitas di Perusahaan, namun 

tetap menjaga capai kerja selamat 10.242.784 jam tanpa kecelakaan kerja (Zero Accident), terhitung 

mulai tanggal 1 Oktober 2018 hingga 30 September 2021."Hal ini merupakan wujud kepedulian dari 

Manajemen dan pekerja dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan Kerja pada setiap aktifitas, 

sehingga tidak terjadi insiden fatality atau kecelakaan yang dapat menggugurkan jam kerja," 

tambahnya.Ia berharap, pengahargaan ini menjadi semangat baru bagi PIM, agar terus menjalankan 

sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan baik di Perushaan tersebut. 
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Title Edushift Hadir Menjadi Market Place Pertama Di Indonesia. 

Revitalisasi Pendidikan Vokasi di Era Digital 

Author Fitradian Dimas 

Kurniawan 

Media Radarpos.com Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.radarpos.com/2022/07/indushift-hadir-menjadi-market-place.html 

Summary Dalam peluncuran Edushift.id dan STA (Surakarta, 19/7/2022) juga dilakukan 

penandatanganan MOU kerjasama antara Edushift Indonesia dengan Kamar Dagang dan 

Industri Indonesia (KADIN). Budi menyoroti kebijakan pelatihan vokasi untuk meningkatkan 

daya saing dan melindungi tenaga kerja. Pelatihan bisa melibatkan balai latihan kerja 

pemagangan dalam negeri dan luar negeri serta penerbitan sertifikasi kompetensi yang 

dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kemnaker juga 

mencermati perubahan skill yang dibutuhkan di pasar kerja akibat digitalisasi. 

 

 

 

Budi menyoroti kebijakan pelatihan vokasi untuk meningkatkan daya saing dan melindungi tenaga kerja. 

Kemnaker sangat memperhatikan skill pencari tenaga kerja yang selama ini belum bisa memenuhi 

kebutuhan industri modern. "Kemnaker secara konkrit memberikan akses pelatihan vokasi untuk 

meningkatkan daya saing tenaga kerja. Pelatihan bisa melibatkan balai latihan kerja pemagangan dalam 

negeri dan luar negeri serta penerbitan sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi 

Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kemnaker juga mencermati perubahan skill yang dibutuhkan di pasar 

kerja akibat digitalisasi. Skill yang dibutuhkan adalah diantaranya pemikiran analisis dan inovatif, 

pembelajaran aktif dan strategi pembelajaran, dan pemecahan masalah yang kompleks. Sementara pakar 

pendidikan vokasi Wikan Sakarinto menyatakan calon tenaga kerja harus memiliki kompetensi yang 

cukup ketika akan masuk dunia kerja. Persaingan yang semakin global membuat tingkat persaingan antar 

calon tenaga kerja semakin tinggi. Disitulah pentingnya pelatihan vokasi sebagai penunjang skill para 

pencari kerja. Dalam peluncuran Edushift.id dan STA (Surakarta, 19/7/2022) juga dilakukan 

penandatanganan MOU kerjasama antara Edushift Indonesia dengan Kamar Dagang dan Industri 

Indonesia (KADIN). 
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Title Siswa SMK Al-Azhar Menganti Magang Dilindungi BPJS 

Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Berita Lima Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://beritalima.com/siswa-smk-al-azhar-menganti-magang-dilindungi-bpjs-

ketenagakerjaan 

Summary BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Gresik Driyorejo memberikan perlindungan 

jaminan sosial ketenagakerjaan pada siswa-siswi SMK Al-Azhar Menganti yang siap 

melaksanakan tugas belajar kerja atau magang di sejumlah perusahaan. Perlindungan 

jamsostek ini diberikan setelah ada kesepakatan antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gresik 

Driyorejo dengan pihak SMK Al-Azhar Menganti, dan ditandai dengan penyerahan simbolis 

kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan siswa magang, Kamis 

(28/7/2022). Kepala BPJS Ketenagakerjaan Gresik Driyorejo, Herry Yudisthira, mengatakan, 

jumlah siswa magang SMK Al-Azhar Menganti yang sudah didaftarkan sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan sebanyak 94 siswa, dan yang akan menyusul daftar sebanyak 60 siswa. 

Karena itu, Herry menyampaikan terimakasih pada SMK Al-Azhar Menganti yang sudah 

mengikutkan siswa-siswinya yang magang kerja ke program BPJS Ketenagakerjaan. 

 

 

 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Gresik Driyorejo memberikan perlindungan jaminan sosial 

ketenagakerjaan pada siswa-siswi SMK Al-Azhar Menganti yang siap melaksanakan tugas belajar kerja 

atau magang di sejumlah perusahaan.Perlindungan jamsostek ini diberikan setelah ada kesepakatan 

antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gresik Driyorejo dengan pihak SMK Al-Azhar Menganti, dan 

ditandai dengan penyerahan simbolis kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan siswa 

magang, Kamis (28/7/2022).Kepala BPJS Ketenagakerjaan Gresik Driyorejo, Herry Yudisthira, 

mengatakan, jumlah siswa magang SMK Al-Azhar Menganti yang sudah didaftarkan sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan sebanyak 94 siswa, dan yang akan menyusul daftar sebanyak 60 siswa.Menurut Herry, 

perlindungan jamsostek bagi siswa magang ini merupakan implementasi dari Permenaker Nomor 5 

Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, 

dan Jaminan Hari Tua yang mengatur ketentuan kepesertaan bagi peserta magang dan siswa-siswi kerja 

praktik yang bersifat wajib.Herry menegaskan, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ini sangat 
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penting, tidak hanya bagi pekerja, tapi juga bagi siswa-siswi magang kerja. Karena itu, Herry 

menyampaikan terimakasih pada SMK Al-Azhar Menganti yang sudah mengikutkan siswa-siswinya yang 

magang kerja ke program BPJS Ketenagakerjaan.Dia berharap ini bisa memberikan inspirasi kepada 

seluruh SMK khususnya di wilayah Gresik lainnya untuk ikut tertib menjalankan aturan pemerintah ini, 

agar bila terjadi resiko pada siswa-siswi magang kerja bisa tercover oleh BPJS 

Ketenagakerjaan.Diterangkan, seluruh siswa magang kerja wajib mendapat perlindungan dua program 

BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Perlindungan 

JKK ini dimulai dari para siswa-siswa berangkat ke tempat magang, di lokasi/tempat magang, hingga 

kembali ke rumah. Sedangkan program JKM melindungi resiko kematian siswa di masa perlindungan 

magang."Para siswa magang ini di bawah tanggung jawab sekolah. Pihak sekolah cukup membayar iuran 

Rp 16.800,- per bulan untuk satu siswa. BPJS Ketenagakerjaan siap memberikan jaminan sosial pada 

mereka selama masa magang," lanjut Herry.Status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan para siswa magang 

ini sifatnya sementara. "Sifatnya temporer (sementara), selama mereka magang. Bisa satu bulan, dua 

bulan atau tiga bulan sesuai masa magangnya. Bayar iurannya pun hanya pada masa itu saja," terang 

Herry."Kami akan terus berupaya memberikan edukasi pentingnya perlindungan jaminan sosial 

ketenagakerjaan bagi para siswa yang akan magang kerja maupun pada seluruh elemen pekerja, baik 

formal maupun informal," pungkas Herry. 
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Title Indonesia akan Kembali Kirim PMI ke Malaysia, Anggota DPR: 

Jangan Ada Kesepakatan yang Dilanggar - RedaksiHarian.com 

Author Oleh 

Redaksi 

Media Redaksiharian.com Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Negative 

Link http://redaksiharian.com/bisnis/indonesia-akan-kembali-kirim-pmi-ke-malaysia-anggota-

dpr-jangan-ada-kesepakatan-yang-dilanggar 

Summary Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay mengingatkan agar jangan ada kesepakatan yang 

dilanggar dalam nota kesepahaman tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran 

Indonesia (PMI) sektor domestik di Malaysia. Diketahui pemerintah Indonesia dan Malaysia 

telah menandatangani penyataan bersama terkait implementasi nota kesepahaman tentang 

penempatan dan pelindungan PMI sektor domestik di Malaysia dan berencana membuka 

kembali penempatan ke Malaysia pada Agustus 2022. "Tentu kita mengawasi proses 

pembukaan kembali pengiriman PMI kita ke Malaysia pada 1 Agustus. Tentu pengiriman 

kembali itu harus benar-benar diperhatikan aspek-aspek yang disepakati antara Pemerintah 

Indonesia dengan Malaysia," kata Saleh. 

 

 

 

 Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay mengingatkan agar jangan ada kesepakatan yang dilanggar dalam 

nota kesepahaman tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor 

domestik di Malaysia"Pertama kali saya tekankan jangan ada kesepakatan-kesepakatan yang dilanggar," 

tegas Saleh saat dihubungi, Jumat (29/7/2022).Diketahui pemerintah Indonesia dan Malaysia telah 

menandatangani penyataan bersama terkait implementasi nota kesepahaman tentang penempatan dan 

pelindungan PMI sektor domestik di Malaysia dan berencana membuka kembali penempatan ke 

Malaysia pada Agustus 2022."Tentu kita mengawasi proses pembukaan kembali pengiriman PMI kita ke 

Malaysia pada 1 Agustus. Tentu pengiriman kembali itu harus benar-benar diperhatikan aspek-aspek 

yang disepakati antara Pemerintah Indonesia dengan Malaysia," kata Saleh.Saleh menekankan, 

pentingnya mutual respect atau saling menghormati antar dua negara. Ia menegaskan agar para PMI di 

Malaysia betul-betul dapat perlindungan sebenar-benarnya sesuai Undang Undang Nomor 18 Tahun 

2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia."Karena memang Undang-Undang tersebut 

dilahirkan agar para pekerja kita dilindungi dengan baik," imbuh Saleh.Kemudian, Saleh mengingatkan 

pentingnya PMI dikirim dengan prosedural yang benar, aturan kontrak yang baik, dan perusahaan 
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pengirim dan penerima PMI tersebut resmi terdaftar."Sehingga kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, 

atau komplain atau ketidakpuasan bisa diproses sesuai mekanisme yang ada. Selama ini mungkin ada 

satu, dua yang tidak kelihatan pengirimnya, dan tidak tanggungjawab itu tidak boleh. Karena itu ini betul-

betul harus mendapatkan perhatian sepenuhnya dari pemerintah kita," ucap Saleh.Selanjutnya, 

diharapkan agar para PMI di Malaysia itu betul-betul diberikan pengetahuan dan keahlian yang cukup. 

Indonesia dinilai perlu meningkatkan pengiriman skilled worker."Dengan begitu yang dikirim bukan 

asisten rumah tangga saja, tapi yang memiliki skill," ujar Saleh.Sebelumnya, pemerintah Indonesia dan 

Malaysia kembali menandatangani Joint Statement terkait implementasi penandatanganan nota 

kesepahaman (MoU) tentang penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor 

domestik di Malaysia.Penandatanganan dilakukan di Jakarta, Kamis (28/7/2022), pasca pertemuan Joint 

Working Group (JWG) ke-1. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, kedua pihak 

sepakat untuk mengambil semua langkah yang diperlukan.Terutama untuk memastikan norma dan 

prosedur yang disepakati serta mematuhi sepenuhnya dengan melibatkan lembaga/departemen terkait 

di pemerintahan masing-masing."Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan 

penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari 

komitmen yang dibuat dalam MoU," ujarnya melalui siaran pers. 
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Title Indonesia akan Kembali Kirim PMI ke Malaysia, Anggota DPR: Jangan 

Ada Kesepakatan yang Dilanggar 

Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.tribunnews.com/bisnis/2022/07/29/indonesia-akan-kembali-kirim-pmi-ke-

malaysia-anggota-dpr-jangan-ada-kesepakatan-yang-dilanggar 

Summary Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay mengingatkan agar jangan ada kesepakatan yang 

dilanggar dalam nota kesepahaman tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran 

Indonesia (PMI) sektor domestik di Malaysia. Diketahui pemerintah Indonesia dan Malaysia 

telah menandatangani penyataan bersama terkait implementasi nota kesepahaman tentang 

penempatan dan pelindungan PMI sektor domestik di Malaysia dan berencana membuka 

kembali penempatan ke Malaysia pada Agustus 2022. "Tentu kita mengawasi proses 

pembukaan kembali pengiriman PMI kita ke Malaysia pada 1 Agustus. Tentu pengiriman 

kembali itu harus benar-benar diperhatikan aspek-aspek yang disepakati antara Pemerintah 

Indonesia dengan Malaysia," kata Saleh. 

 

 

 

Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay mengingatkan agar jangan ada kesepakatan yang dilanggar dalam 

nota kesepahaman tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) sektor 

domestik di Malaysia"Pertama kali saya tekankan jangan ada kesepakatan-kesepakatan yang dilanggar," 

tegas Saleh saat dihubungi, Jumat (29/7/2022).Diketahui pemerintah Indonesia dan Malaysia telah 

menandatangani penyataan bersama terkait implementasi nota kesepahaman tentang penempatan dan 

pelindungan PMI sektor domestik di Malaysia dan berencana membuka kembali penempatan ke 

Malaysia pada Agustus 2022."Tentu kita mengawasi proses pembukaan kembali pengiriman PMI kita ke 

Malaysia pada 1 Agustus. Tentu pengiriman kembali itu harus benar-benar diperhatikan aspek-aspek 

yang disepakati antara Pemerintah Indonesia dengan Malaysia," kata Saleh.Saleh menekankan, 

pentingnya mutual respect atau saling menghormati antar dua negara. Ia menegaskan agar para PMI di 

Malaysia betul-betul dapat perlindungan sebenar-benarnya sesuai Undang Undang Nomor 18 Tahun 

2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia."Karena memang Undang-Undang tersebut 

dilahirkan agar para pekerja kita dilindungi dengan baik," imbuh Saleh.Kemudian, Saleh mengingatkan 

pentingnya PMI dikirim dengan prosedural yang benar, aturan kontrak yang baik, dan perusahaan 
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pengirim dan penerima PMI tersebut resmi terdaftar."Sehingga kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, 

atau komplain atau ketidakpuasan bisa diproses sesuai mekanisme yang ada. Selama ini mungkin ada 

satu, dua yang tidak kelihatan pengirimnya, dan tidak tanggungjawab itu tidak boleh. Karena itu ini betul-

betul harus mendapatkan perhatian sepenuhnya dari pemerintah kita," ucap Saleh.Selanjutnya, 

diharapkan agar para PMI di Malaysia itu betul-betul diberikan pengetahuan dan keahlian yang cukup. 

Indonesia dinilai perlu meningkatkan pengiriman skilled worker."Dengan begitu yang dikirim bukan 

asisten rumah tangga saja, tapi yang memiliki skill," ujar Saleh.Sebelumnya, pemerintah Indonesia dan 

Malaysia kembali menandatangani Joint Statement terkait implementasi penandatanganan nota 

kesepahaman (MoU) tentang penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor 

domestik di Malaysia.Penandatanganan dilakukan di Jakarta, Kamis (28/7/2022), pasca pertemuan Joint 

Working Group (JWG) ke-1. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, kedua pihak 

sepakat untuk mengambil semua langkah yang diperlukan.Terutama untuk memastikan norma dan 

prosedur yang disepakati serta mematuhi sepenuhnya dengan melibatkan lembaga/departemen terkait 

di pemerintahan masing-masing."Kedua pihak menyetujui dimulainya kembali perekrutan dan 

penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada efektif tidaknya implementasi dari 

komitmen yang dibuat dalam MoU," ujarnya melalui siaran pers. 
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Title Disnaker Jawa Tengah Minta Masyarakat Tak Gampang 

Terperdaya Iklan Gaji Besar di Luar Negeri 

Author Kartika 

Wulandari 

Media Betanews.id Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Negative 

Link http://betanews.id/2022/07/disnaker-jateng-minta-masyarakat-tak-gampang-terperdaya-

iklan-gaji-besar-di-luar-negeri.html 

Summary Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah Sakina Rosellasari, mengimbau 

masyarakat lebih berhati-hati agar tidak gampang terkecoh informasi lowongan kerja yang 

didapat di media sosial. "53 WNI yang berada di perusahaan Scammer atau investasi palsu, 

10 di antaranya berasal dari Jawa Tengah. Imbauan ini untuk menyikapi kasus Warga Negara 

Indonesia (WNI) yang dilaporkan menjadi korban penipuan perusahaan investasi palsu di 

Shinaukville, Kamboja. Menurutnya, bekerja di luar negeri itu membutuhkan syarat-syarat 

yang banyak dan tidak segampang yang dipromosikan di grup-grup Facebook yang banyak 

beredar. 

 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah Sakina Rosellasari, mengimbau masyarakat 

lebih berhati-hati agar tidak gampang terkecoh informasi lowongan kerja yang didapat di media sosial. 

Imbauan ini untuk menyikapi kasus Warga Negara Indonesia (WNI) yang dilaporkan menjadi korban 

penipuan perusahaan investasi palsu di Shinaukville, Kamboja. Menurutnya, bekerja di luar negeri itu 

membutuhkan syarat-syarat yang banyak dan tidak segampang yang dipromosikan di grup-grup 

Facebook yang banyak beredar. "Kalau di grup Facebook yang bikin terkecoh itu syarat dan jobdesc yang 

ditawarkan sangat mudah seperti jadi customer service, terus gajinya juga banyak bisa mencapai 700USD. 

Bahkan ada bonus bulanan sebanyak 100USD. Terus masih dikasih fasilitas yaitu biaya visa, biaya tiket 

pesawat, dan biaya PCR semua ditangung perusahaan," beber dia.Makanya, untuk antisipasi agar tak ada 

korban selanjutnya, pihaknya menyarankan masyarakat yang ingin mencari pekerjaan di luar negeri ada 

baiknya melalui sumber-sumber terpercaya seperti BL2MI, Kemnaker, atau Embassy/Kedutaan Negara 

Asing. Mengenai kasus 54 WNI yang disekap di Kamboja, Sakina membeberkan kasus tersebut bukan 

pertama kalinya terjadi. Sebelumnya, tahun 2021 lalu KBRI Phnom Penh telah berhasil menangani dan 

memulangkan 119 WNI korban investasi palsu. Kemudian pada 2022 ini, kasus serupa justru semakin 

meningkat, di mana hingga Juli 2022, tercatat terdapat 291 WNI menjadi korban dan 132 di antaranya 

sudah berhasil dipulangkan. "Dengan kejadian ini, kini pihak Disnaker sudah mengadakan sosialisasi ke 

bebarapa kepala desa secara online, untuk nantinya mereka bisa memberikan edukasi juga ke warganya 

agar waspada dengan modus penipuan lowongan kerja baik di Kamboja ataupun di Luar negeri," katanya. 

Untuk perkembangan kasus WNI yang tertipu di Kamboja, Sakina mendapatkan informasi dari Duta Besar 

RI untuk Kamboja, saat ini masih mencoba diselesaikan secara bertahap bersama pihak berwenang. 

"Karena kasus ini kan juga berhubungan dengan pihak yang berwenang, jadi harus mengikuti tahap-

tahapnya," bebernya. "53 WNI yang berada di perusahaan Scammer atau investasi palsu, 10 di antaranya 

berasal dari Jawa Tengah. Kalau lainnya dari Medan, Batam, Lubuk Pakan, Kuala Namu, Yogyakarta, 

Kediri, dan Belawan," tutupnya. 
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Title PKS: 54 TKI Disekap Perusahaan Investasi Bodong Kamboja, 

Kemenlu dan Kemenaker Diam Saja 

Author Iwan Purwantono 

Media Inilah Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.inilah.com/pks-54-tki-disekap-perusahaan-investasi-bodong-kamboja-

kemenlu-dan-kemenaker-diam-saja 

Summary Anggota Komisi I asal PKS, Sukamta menyesalkan penyekapan 54 pekerja migran Indonesia 

(PMI) oleh perusahaan investasi bodong di Kamboja. Terakhir, 54 WNI yang bekerja di 

Kamboja. Pemerintah Indonesia lamban. "Kami prihatin tentang kejadian tragis menimpa 

pekerja migran Indonesia di luar negeri, tak habis-habis. 

 

 

 

Anggota Komisi I asal PKS, Sukamta menyesalkan penyekapan 54 pekerja migran Indonesia (PMI) oleh 

perusahaan investasi bodong di Kamboja. Pemerintah Indonesia lamban. "Kami prihatin tentang kejadian 

tragis menimpa pekerja migran Indonesia di luar negeri, tak habis-habis. Juga tak pernah terselesaikan. 

Terakhir, 54 WNI yang bekerja di Kamboja. Mereka bekerja melebihi batas waktu, disekap di satu tempat. 

Mereka dilarang keluar. Ini jelas melanggar hak pekerja dan hak asasi manusia. Ayo pemerintah Indonesia 

jangan diam saja," tegasnya kepada Inilah.com, Jumat (29/7/2022).Padahal, kata Sukamta, pemerintah 

Indonesia memiliki regulator untuk melindungi PMI. Yakni, UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dalam beleid ini, memberikan peran lebih besar kepada 

pemerintah pusat dan daerah untuk mengurus dan melindungi TKI sejak perekrutan.Namun, lima tahun 

setelah di-undangkan, kata Sukamta, masih banyak kasus yang memprihatinkan. Adanya UU Pelindungan 

PMI ini, seharusnya merubah pola kerja pemerintah dari pemadam kebakaran menjadi fokus kepada 

penyiapan, penyaringan ketat PMI serta perusahaan penyalur PMI. "Pemerintah harus lebih serius 

menangani 8 juta PMI yang setiap tahunnya mengirimkan remitansi lebih dari Rp160 triliun. Jumlah ini 

menjadi penerimaan devisa terbesar kedua setelah devisa dari sektor migas. Bahkan. lebih besar dari tax 

amnesty jilid 1," terang Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR ini. Selanjutnya dia memberikan masukan kepada 

masyarakat agar kejadian naas yang menimpa pekerja migran Indonesia tidak terus terulang. "Pertama, 

koordinasi antar stakeholder ketenagakerjaan di pemerintahan harus diperkuat. Indonesia terpilih 

sebagai Anggota Reguler Governing Body (GB) International Labour Organization (ILO) periode 2021-

2024 dari Government Electoral College. Seharusnya bisa dioptimalkan untuk perbaikan kondisi 
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ketenagakerjaan Indonesia," tuturnya.Kedua, lanjut anggota DPR asal DI Yogyakarta ini, siapa pun yang 

bekerja di luar negeri, apakah legal atau ilegal menjadi tanggung jawab pemerintah. Jika ada WNI menjadi 

PMI secara ilegal, artinya proses penyaringan tenaga kerja di Indonesia, masih bermasalah.Sebelumnya, 

sebuah video viral di media sosial membeberkan 54 WNI yang ditipu perusahaan agen tenaga kerja 

Indonesia. Awalnya, 54 PMI itu diiming-imingi gaji US$1.000-US$1.500, atau sekitar Rp15 juta-Rp22,5 

juta. Mereka harus bekerja selama 12 jam di gedung tujuh lantai dengan pengamanan super ketat, dan 

tidak diizinkan keluar dari area gedung. 
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Title Kementerian Ketenagakerjaan dan JICA Jajaki Kerja 

Sama 

Author Grahanusa Mediatama 

Media Kontan Reporter  
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Link http://nasional.kontan.co.id/news/kementerian-ketenagakerjaan-dan-jica-jajaki-kerja-

sama 

Summary Setelah melakukan kerja sama melalui program specified skilled worker (SSW/ pekerja 

berketerampilan spesifik), Kementerian Ketenagakerjaan dan Japan International 

Cooperation Agency (JICA) kembali membuka jalinan kerja sama. Dan Singapura Terus 

Memperkuat Kerja Sama Bidang Ketenagakerjaan. "Selain kerja sama yang telah 

diselenggarakan, saat ini Ditjen Binalavotas sedang melakukan penjajakan kerja sama 

kejuruan bahasa Jepang di BLK UPTP," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, seusai 

menerima audiensi JICA Mission for Foreign Migrant Workers di Jakarta, Jumat (29/7/2022). 

"Melalui Ditjen Binalavotas juga meminta agar JICA dan Pemerintah Jepang dapat 

mendorong asosiasi industri di Jepang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Skill Test 

untuk program SSW agar dapat membuka/menunjuk tempat uji kompetensi di Indonesia," 

katanya. 

 

 

 

 Setelah melakukan kerja sama melalui program specified skilled worker (SSW/ pekerja berketerampilan 

spesifik), Kementerian Ketenagakerjaan dan Japan International Cooperation Agency (JICA) kembali 

membuka jalinan kerja sama. Salah satunya yakni penjajakan kerja sama pengembangan kejuruan bahasa 

Jepang di BLK Unit Pelayanan Teknis Pusat (UPTP) Kemnaker."Selain kerja sama yang telah 

diselenggarakan, saat ini Ditjen Binalavotas sedang melakukan penjajakan kerja sama kejuruan bahasa 

Jepang di BLK UPTP," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, seusai menerima audiensi JICA Mission 

for Foreign Migrant Workers di Jakarta, Jumat (29/7/2022).Selain kejuruan bahasa Jepang, Ida Fauziyah 

mengatakan penjajakan kerja sama lainnya yakni Penerimaan junior expert di berbagai bidang untuk 

mendukung penyelenggaraan pelatihan vokasi di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) 

dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP); dan pengembangan tempat uji kompetensi bidang 

pariwisata bekerja sama dengan Japan Travel Agency; serta pengembangan program promosi 

penerimaan SDM Indonesia bidang teknisi otomotif oleh bengkel-bengkel di Jepang. dan Singapura Terus 
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Memperkuat Kerja Sama Bidang Ketenagakerjaan"Kami berharap agar kerja sama yang telah terjalin 

dengan sangat baik khususnya antara JICA dengan Ditjen Binalavotas dapat terus berkembang, demi 

kepentingan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Jepang," ujar Ida Fauziyah.Ida Fauziyah 

menambahkan, untuk program SSW di Jepang, pihaknya mendorong JICA mendukung pelaksanaan 

program pelatihan sesuai standar kompetensi yang diperlukan. Sehingga dapat memenuhi persyaratan 

mengikuti program SSW, baik pelatihan Bahasa Jepang maupun pelatihan teknis yang diselenggarakan di 

BLK UPTP."Melalui Ditjen Binalavotas juga meminta agar JICA dan Pemerintah Jepang dapat mendorong 

asosiasi industri di Jepang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Skill Test untuk program SSW agar 

dapat membuka/menunjuk tempat uji kompetensi di Indonesia," katanya. 
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Title Pemkab Morut dan PT GNI Dorong Pasar Kerja Lokal untuk Tingkatkan 

Kesejahteraan Masyarakat 

Author _noname 

Media Kompas Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://regional.kompas.com/read/2022/07/29/19392971/pemkab-morut-dan-pt-gni-

dorong-pasar-kerja-lokal-untuk-tingkatkan 

Summary Hal itu disampaikan Delis usai menandatangani nota kesepahaman (MoU) antara Pemkab 

Morut dengan PT GNI di Kantor Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), 

Jakarta, pada Rabu (27/7/2022). 

 

Bupati Morowali Utara (Morut) Delis Julkarson Hehi mendorong terealisasinya investasi yang berdampak 

untuk kelangsungan pasar kerja lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Adapun bentuk 

dorongan tersebut direalisasikan dengan kerja sama yang dijalin antara Pemerintahan Kabupaten 

(Pemkab) Morut dan PT Gunbuster Nickel Industri (GNI)."Realisasi investas pada tahun 2021 sangat 

tinggi, mencapai sekitar 248 persen atau Rp 11 triliun dari target awal di angka Rp 4,8 triliun. Hal itu 

dikarenakan banyak industri pertambangan yang masuk ke Morut," ungkap Delis dalam keterangan 

persnya, Jumat (29/7/2022).Hal itu disampaikan Delis usai menandatangani nota kesepahaman (MoU) 

antara Pemkab Morut dengan PT GNI di Kantor Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker), Jakarta, pada Rabu (27/7/2022).Delis mengatakan, tingginya nilai investasi telah mendorong 

pertumbuhan ekonomi di Morut tumbuh di atas rata-rata nasional. Sayangnya, penurunan angka 

kemiskinan dan pengangguran tidak menurun secara signifikan."Terdapat beberapa penyebab tidak 

berimbangnya investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat, di antaranya 

adalah penyerapan tenaga kerja lokal kurang maksimal dan migrasi tenaga kerja terlalu tinggi," jelas 

Delis.Maka dari itu, kerja sama antara Pemkab Morut dan PT GNI ini diharapkan bisa menjadi jalan keluar 

untuk penyerapan tenaga kerja lokal, khususnya untuk tenaga kerja dengan keahlian sehingga dapat 

menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan lebih siginifikan."PT GNI telah membuka diri untuk 

memberikan perencanaan kebutuhan tenaga kerja dalam mendukung percepatan investasinya. Oleh 

karena itu, kami berkerja sama dengan PT Total HR Indonesia sebagai mitra strategi dalam pelaksanaan 

program tersebut."Harapan kami ke depannya dapat mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja 

lokal dan spesifikasi kemampuan tertentu menjadi meningkat," ujar Delis.Pada kesempatan yang sama, 

Wakil Menteri Kemnaker Afriansyah Noor mengapresiasi kinerja Pemkab Morut dan PT GNI atas inisiatif 

pelatihan dan penyerapan tenaga kerja lokal."Hari ini seluruh jajaran dan stakeholder yang terlibat telah 

menyaksikan penandatanganan MoU antara Pemkab Morut dan PT GNI, besar harapan kami pelatihan 

berbasis kebutuhan industri ini dapat mendorong tenaga kerja dengan keahlian khusus di daerah menjadi 

lebih banyak dan berkembang," kata Afriansyah.Selain itu, Direktur Total HR Indonesia Aulia Febrina 

mengatakan, pihaknya tidak hanya akan mendukung peningkatan kapasitas, tetapi juga akan 

menjembatani digitalisasi informasi."Teknologi yang semakin berkembang membuat kami akan 

mendukung juga lewat digitalisasi informasi pasar kerja lokal agar dapat tergabung dalam ekosistem siap 

kerja yang sesuai dengan visi Sembilan Lompatan Kemnaker," jelas Aulia. 
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Title Hari Nasional dan Internasional Bulan Agustus 2022 Author Issha Harruma 

Media Kompas Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Neutral 

Link http://nasional.kompas.com/read/2022/07/30/03000021/hari-nasional-dan-internasional-

bulan-agustus-2022 

Summary Berikut hari nasional dan internasional di bulan Agustus 2022. Pada bulan Agustus 2022, 

hanya ada satu tanggal merah atau hari libur, yakni Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

pada tanggal 17 Agustus. Hari nasional dibuat untuk mengingat berbagai hal penting dan 

peristiwa yang terjadi. Setiap negara memiliki hari nasionalnya masing-masing, termasuk 

Indonesia. 

 

Hari nasional dibuat untuk mengingat berbagai hal penting dan peristiwa yang terjadi. Setiap negara 

memiliki hari nasionalnya masing-masing, termasuk Indonesia.Selain hari nasional, ada juga hari 

peringatan yang dibuat secara global.Hari-hari internasional ini biasanya diinisiasi oleh Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB), serta lembaga, organisasi atau komunitas lain.Berikut hari nasional dan 

internasional di bulan Agustus 2022.5 Agustus: Hari Dharma Wanita10 Agustus: Hari Veteran Nasional10 

Agustus: Hari Konservasi Alam Nasional10 Agustus: Hari Kebangkitan Teknologi Nasional14 Agustus: Hari 

Pramuka17 Agustus: Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia18 Agustus: Hari Konstitusi Republik 

Indonesia19 Agustus: Hari Departemen Luar Negeri Indonesia21 Agustus: Hari Maritim Nasional24 

Agustus: Hari Ulang Tahun TVRI24 Agustus: Hari Anak Jakarta Membaca1 Agustus: Hari Kanker Paru-paru 

Sedunia6 Agustus: Hari Peringatan Bom Hiroshima-Nagasaki8 Agustus: Hari Ulang Tahun ASEAN9 

Agustus: Hari Masyarakat Adat Internasional12 Agustus: Hari Remaja Internasional13 Agustus: Hari Kidal 

Internasional19 Agustus: Hari Kemanusiaan Sedunia21 Agustus: Hari Internasional untuk Peringatan dan 

Penghormatan kepada Korban Terorisme22 Agustus: Hari Internasional untuk Memperingati Korban 

Kekerasan Berbasis Agama atau Keyakinan23 Agustus: Hari Internasional untuk Mengingat Perdagangan 

Budak dan Penghapusannya29 Agustus: Hari Internasional Menentang Uji Coba Nuklir30 Agustus: Hari 

Anti Penghilangan Paksa InternasionalPada bulan Agustus 2022, hanya ada satu tanggal merah atau hari 

libur, yakni Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus.Penetapan tanggal merah 

ini didasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 375, 1, 1 Tahun 2022 atau yang disebut 

SKB 3 Menteri.Tanggal 17 Agustus merupakan tanggal merah terakhir di tahun 2022 yang terletak di hari 

kerja.Ini dikarenakan setelah 17 Agustus, hari besar atau tanggal merah lainnya akan jatuh pada akhir 

pekan atau hari Sabtu maupun Minggu. 
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Title Pasca Kedatangan 500 TKA China, VDNI dan OSS Telah Rekrut 

3.300 Tenaga Kerja Lokal 

Author Red Indramayu 

Media Haluanrakyat.com Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Neutral 

Link http://haluanrakyat.com/pasca-kedatangan-500-tka-china-vdni-dan-oss-telah-rekrut-3300-

tenaga-kerja-lokal 

Summary Pasca kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China pada yang bekerja di Kawasan 

Industri Morosi, Kabupaten Konawe, PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT 

Obsidian Stainless Steel (OSS) telah merekrut sebanyak 3300 tenaga kerja lokal. "Alasan 

pemerintah menyetujui masuknya TKA China tersebut karena keahliannya dibutuhkan oleh 

dua perusahaan yang ada di Konawe. Sebelumnya, pada bulan Juni lalu External Affair 

Manager PT VDNI Indrayanto menjelaskan 500 TKA tersebut merupakan tenaga ahli yang 

bertujuan untuk mengerjakan 33 tungku smelter milik PT OSS, join operasional dengan PT 

VDNI. "Jadi 500 TKA itu adalah sebagian besar karyawan (dari pihak) kontraktor yang 

mempunyai skill untuk memasang alat produksi. 

 

 

 

 Pasca kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China pada yang bekerja di Kawasan Industri Morosi, 

Kabupaten Konawe, PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (OSS) telah 

merekrut sebanyak 3300 tenaga kerja lokal. Hal ini sejalan dengan janji dari perusahaan tersebut pada 

bulan Juni lalu bahwa tiap satu TKA berarti akan membuka ruang rekrutmen bagi tenaga kerja lokal. "Pada 

bulan Juli kita telah menandatangani MoU dengan Pemerintah Kabupaten Konawe terkait perekrutan 

tenaga kerja lokal. Jumlah rekrutmen 3300 ini belum akan berhenti karena target kami dengan Pemda 

adalah 5000 tenaga kerja lokal," ujar Juru Bicara VDNI dan OSS, Dyah Fadilat, Selasa (8/12/2020). Pada 

bulan Juli lalu, manajemen VDNI dan Pemerintah Kabupaten Konawe resmi menandatangani nota 

kesepahaman (MoU) terkait perekrutan tenaga kerja lokal (TKL). VDNI telah menyampaikan kebutuhan 

5.000 karyawan yang perekrutannya akan ditangani oleh Pemkab Konawe. Jumlah tersebut pun telah 

dikoordinasikan dengan Forkopimda, serta Pemerintah Daerah di Sulawesi Tenggara dan kabupaten dan 

kota. Ada tujuh pembagian zonasi/klaster yang akan diterapkan dalam perekrutan 5.000 TKL tersebut, 

yang bertujuan untuk memastikan pemerataan karyawan yang direkrut berasal dari semua wilayah di 

sekitar perusahaan, terutama warga di tiga kecamatan yakni Morosi, Bondoala dan Kapoiala. "Ini juga 
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merupakan upaya kami untuk terus merapikan sistem rekrutmen tenaga kerja lokal, sehingga ke depan 

kami bisa terus berkontribusi dalam menyerap tenaga kerja lokal, utamanya yang berada di lingkar 

Kawasan Industri Morosi," tambah Dyah. Terkait hadirnya TKA, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah pada 

bulan Agustus menyatakan pihaknya telah meminta perusahaan untuk turut menyerap tenaga kerja 

lokal. Kedatangan para TKA ke Konawe pun, lanjutnya, karena keahlian para TKA tersebut dibutuhkan 

oleh sejumlah perusahaan di Konawe. "Alasan pemerintah menyetujui masuknya TKA China tersebut 

karena keahliannya dibutuhkan oleh dua perusahaan yang ada di Konawe. Kita minta juga ada tenaga 

kerja lokal yang akan mendampingi mereka agar terjadi transfer of knowledge," ujar Ida di sela rapat 

kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2020). Sebelumnya, pada 

bulan Juni lalu External Affair Manager PT VDNI Indrayanto menjelaskan 500 TKA tersebut merupakan 

tenaga ahli yang bertujuan untuk mengerjakan 33 tungku smelter milik PT OSS, join operasional dengan 

PT VDNI. TKA itu merupakan tenaga teknis dan bekerja secara temporer secara bergantian dan bukan 

untuk waktu yang lama. "Jadi 500 TKA itu adalah sebagian besar karyawan (dari pihak) kontraktor yang 

mempunyai skill untuk memasang alat produksi. Setelah mereka melakukan pemasangan, mereka akan 

kembali lagi ke Tiongkok," terangnya. 
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Title Wamenaker Dukung Penyerapan Tenaga Kerja Lewat 

Investasi di Morowali Utara 

Author rizky suryarandika 

Media Republika Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://republika.co.id/berita/rfsamt380/wamenaker-dukung-penyerapan-tenaga-kerja-

lewat-investasi-di-morowali-utara 

Summary Salah satunya seperti yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Morowali Utara dan PT 

Gunbuster Nickel Industry (GNI). Afriansyah mendukung Pemkab Morowali Utara yang baru 

saja menandatangi nota kesepahaman dengan PT GNI di Kantor Pusat Pasar Kerja 

Kementerian Ketenagakerjaan RI. Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi 

menyampaikan pihaknya mendorong realisasi investasi agar berdampak langsung pada 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Ini karena banyak industri pertambangan yang 

masuk ke Morowali Utara," ujar Delis. 

 

Wakil Menteri ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyoroti upaya pemerintah daerah 

dalam memperkuat daya serap tenaga kerja. Ia berpesan agar pemerintah daerah berinisiatif mendorong 

pelatihan dan penyerapan tenaga kerja lokal.Salah satunya seperti yang dilakukan oleh pemerintah 

kabupaten Morowali Utara dan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI). Afriansyah mendukung Pemkab 

Morowali Utara yang baru saja menandatangi nota kesepahaman dengan PT GNI di Kantor Pusat Pasar 

Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI."Hari ini kami menyaksikan MoU, mudah-mudahan pelatihan-

pelatihan berbasis kebutuhan industri yang akan dikerjasamakan dapat mendorong tenaga kerja skill di 

daerah," kata Afriansyah dalam keterangan pers yang diterima Republika pada Jumat (29/7/2022).Bupati 

Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi menyampaikan pihaknya mendorong realisasi investasi agar 

berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apalagi ia menyebut realisasi 

investasi di wilayahnya pada tahun lalu mencapai 248 persen dari target awal 4,8 triliun rupiah yaitu di 

angka 11 triliun."Ini karena banyak industri pertambangan yang masuk ke Morowali Utara," ujar 

Delis.Delis mengungkapkan tingginya nilai investasi mendorong pertumbuhan ekonomi Morowali Utara 

hingga di atas rata-rata angka nasional. Namun demikian, penurunan angka kemiskinan dan 

pengangguran tidak turun secara signifikan."Terdapat beberapa penyebab tidak berimbangnya investasi 

dan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat diantaranya penyerapan tenaga kerja 

lokal kurang maksimal dan migrasi tenaga kerja terlalu tinggi," ucap Delis.Menurut Delis, kerjasama 

antara pemkab Morut dan PT GNI diharapakan dapat menjadi jalan keluar untuk penyerapan tenaga kerja 

lokal. Terutama untuk tenaga kerja skill sehingga penurunan angka pengangguran dan kemiskinan bisa 

signifikan."PT GNI telah membuka diri untuk memberikan perencanaan kebutuhan tenaga kerja dalam 

mendukung percepatan investasinya," sebut Delis.Oleh karena, Pemkab Morowali Utara menggandeng 

PT Total HR Indonesia sebagai mitra strategi dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas. 

Harapannya akan mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal dengan spesifikasi kemampuan 

tertentu."Kami akan mendukung tidak hanya peningkatan kapasitas, namun juga menjembatani 

digitalisasi informasi pasar karja pasar kerja lokal agar dapat tergabung dalam ekosistem siapkerja sesuai 

visi 9 lompatan Kemnaker," ujar Direktur total HR Indonesia Aulia Febrina. 
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Title Wamenaker Dukung Penyerapan Tenaga Kerja Lewat Investasi 

di Morowali Utara |Republika Online 

Author Hiru Muhammad 

Media Republika Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.republika.co.id/berita/rfsamt380/wamenaker-dukung-penyerapan-tenaga-

kerja-lewat-investasi-di-morowali-utara 

Summary REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Menteri ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor 

menyoroti upaya pemerintah daerah dalam memperkuat daya serap tenaga kerja. 

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Menteri ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyoroti 

upaya pemerintah daerah dalam memperkuat daya serap tenaga kerja. Ia berpesan agar pemerintah 

daerah berinisiatif mendorong pelatihan dan penyerapan tenaga kerja lokal.Salah satunya seperti yang 

dilakukan oleh pemerintah kabupaten Morowali Utara dan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI). 

Afriansyah mendukung Pemkab Morowali Utara yang baru saja menandatangi nota kesepahaman 

dengan PT GNI di Kantor Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI.- Menaker Soal 8,4 Juta 

Pengangguran: Karena Pandemi dan Disrupsi Teknologi- Menaker Ajak Orang Tua Ikut Hapus Pekerja 

Anak- Wamenaker Kunjungi Poltekpel Sumatra Barat Sosialisasikan Perlindungan PMI dan Peluang 

Kerja"Hari ini kami menyaksikan MoU, mudah-mudahan pelatihan-pelatihan berbasis kebutuhan industri 

yang akan dikerjasamakan dapat mendorong tenaga kerja skill di daerah," kata Afriansyah dalam 

keterangan pers yang diterima Republika pada Jumat (29/7/2022).Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson 

Hehi menyampaikan pihaknya mendorong realisasi investasi agar berdampak langsung pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Apalagi ia menyebut realisasi investasi di wilayahnya pada tahun lalu 

mencapai 248 persen dari target awal 4,8 triliun rupiah yaitu di angka 11 triliun."Ini karena banyak 

industri pertambangan yang masuk ke Morowali Utara," ujar Delis.Delis mengungkapkan tingginya nilai 

investasi mendorong pertumbuhan ekonomi Morowali Utara hingga di atas rata-rata angka nasional. 

Namun demikian, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran tidak turun secara 

signifikan."Terdapat beberapa penyebab tidak berimbangnya investasi dan pertumbuhan ekonomi 

dengan kesejahteraan masyarakat diantaranya penyerapan tenaga kerja lokal kurang maksimal dan 

migrasi tenaga kerja terlalu tinggi," ucap Delis.Menurut Delis, kerjasama antara pemkab Morut dan PT 

GNI diharapakan dapat menjadi jalan keluar untuk penyerapan tenaga kerja lokal. Terutama untuk tenaga 

kerja skill sehingga penurunan angka pengangguran dan kemiskinan bisa signifikan."PT GNI telah 

membuka diri untuk memberikan perencanaan kebutuhan tenaga kerja dalam mendukung percepatan 

investasinya," sebut Delis.Oleh karena, Pemkab Morowali Utara menggandeng PT Total HR Indonesia 

sebagai mitra strategi dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas. Harapannya akan mendorong 

peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal dengan spesifikasi kemampuan tertentu."Kami akan 

mendukung tidak hanya peningkatan kapasitas, namun juga menjembatani digitalisasi informasi pasar 

karja pasar kerja lokal agar dapat tergabung dalam ekosistem siapkerja sesuai visi 9 lompatan Kemnaker," 

ujar Direktur total HR Indonesia Aulia Febrina. 
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Title Kemnaker dan JICA Jajaki Kerja Sama Bahasa Jepang di BLK UPTP 

Kemnaker 

Author _noname 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kemnaker-dan-jica-jajaki-kerja-sama.html 

Summary Kemnaker dan JICA Jajaki Kerja Sama Bahasa Jepang di BLK UPTP Kemnaker. Salah satunya 

yakni penjajakan kerja sama pengembangan kejuruan bahasa Jepang di BLK Unit Pelayanan 

Teknis Pusat (UPTP) Kemnaker. 

 

 

 

Kemnaker dan JICA Jajaki Kerja Sama Bahasa Jepang di BLK UPTP KemnakerJakarta, 

Wartapembaruan.co.id - Setelah melakukan kerja sama melalui program specified skilled worker 

(SSW/pekerja berketerampilan spesifik), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Japan 

International Cooperation Agency (JICA) kembali membuka jalinan kerja sama. Salah satunya yakni 

penjajakan kerja sama pengembangan kejuruan bahasa Jepang di BLK Unit Pelayanan Teknis Pusat (UPTP) 

Kemnaker."Selain kerja sama yang telah diselenggarakan, saat ini Ditjen Binalavotas sedang melakukan 

penjajakan kerja sama kejuruan bahasa Jepang di BLK UPTP," ucap Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) 

Ida Fauziyah, seusai menerima audiensi JICA Mission for Foreign Migrant Workers di Jakarta, Jumat 

(29/7/2022).Selain kejuruan bahasa Jepang, Ida Fauziyah mengatakan penjajakan kerja sama lainnya 

yakni Penerimaan junior expert di berbagai bidang untuk mendukung penyelenggaraan pelatihan vokasi 

di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 

(BPVP); dan pengembangan tempat uji kompetensi bidang pariwisata bekerja sama dengan Japan Travel 

Agency; serta pengembangan program promosi penerimaan SDM Indonesia bidang teknisi otomotif oleh 

bengkel-bengkel di Jepang."Kami berharap agar kerja sama yang telah terjalin dengan sangat baik 

khususnya antara JICA dengan Ditjen Binalavotas dapat terus berkembang, demi kepentingan 

Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Jepang," kata Ida Fauziyah.Ida Fauziyah menambahkan, 

untuk program SSW di Jepang, pihaknya mendorong JICA mendukung pelaksanaan program pelatihan 

sesuai standar kompetensi yang diperlukan. Sehingga dapat memenuhi persyaratan mengikuti program 

SSW, baik pelatihan Bahasa Jepang maupun pelatihan teknis yang diselenggarakan di BLK UPTP. 
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Title PT Pupuk Iskandar Muda Terima Penghargaan Zero 

Accident 

Author Redaksi Metro Rakyat 

Media Metro Rakyat Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://metrorakyat.com/2022/07/pt-pupuk-iskandar-muda-terima-penghargaan-zero-

accident 

Summary PT Pupuk Iskandar Muda Raih penghargaan Sertifikat Zero Accident Tahun 2022 pada acara 

Anugerah Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Provinsi Aceh Tahun 2022. 

 

 

 

PT Pupuk Iskandar Muda Raih penghargaan Sertifikat Zero Accident Tahun 2022 pada acara Anugerah 

Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Provinsi Aceh Tahun 2022.Penyerahan penghargaan 

yang berlangsung di Hotel Parkside Takengon pada Rabu (27/7/2022) tersebut diserahkan langsung oleh 

Staf Ahli Gubernur dan di dampingingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, mewakili Pj 

Gubernur Aceh memberikan penghargaan kepada Perusahaan di wiliyah kerja Provinsi Aceh, penerima 

pengharagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Menteri Tenaga Kerja.Penyerahan 

penghargaan diterima langsung oleh Plt. VP K3LH PT Pupuk Iskandar Muda Zulfikar yang diberikan atas 

prestasi dalam melaksanakan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) karena K3 merupakan 

investasi dan untuk menjaga keberlangsungan usaha serta mencapai produktivitas di Perusahaan 

sehingga mencapai kerja selamat 10.242.784 jam kerja tanpa kecelakaan kerja (Zero Accident) terhitung 

mulai tanggal 1 Oktober 2018 s.d 30 September 2021.Zulfikar menyebutkan penghargaan tersebut 

merupakan wujud kepedulian dari Manajemen dan pekerja dalam mererapkan keselamatan dan 

kesehatan Kerja (K3) di setiap aktifitas segingga tidak terjadi insiden fatality atau kecelakaan yang dapat 

menggugurkan jam kerja selamat."Pengahargaan ini diharapkan menjadi semangat baru bagi Insan PIM 

untuk terus menjalankan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (k3) dengan baik di Perusahaan,"ujar 

Zulfikar.(MR/red)Komentar 
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Title Indonesia Akan Kirim TKI ke Malaysia, Mulai 1 Agustus Author _noname 

Media Idx Channel Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.idxchannel.com/idxc-live/video-1/indonesia-akan-kirim-tki-ke-malaysia-mulai-

1-agustus 

Summary IDX CHANNEL- Pemerintah Indonesia, dan Malaysia menandatangani joint statement terkait 

implementasi penandatanganan nota kesepahaman, tentang penempatan dan perlindungan 

pekerja migran Indonesia, atau TKI di Malaysia mulai 1 Agustus mendatang. 

Penandatanganan ini dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ida 

Fauziah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia Dato' Sri M. Saravanan Murugan di 

Jakarta, Kamis. 

 

 

 

IDX CHANNEL- Pemerintah Indonesia, dan Malaysia menandatangani joint statement terkait 

implementasi penandatanganan nota kesepahaman, tentang penempatan dan perlindungan pekerja 

migran Indonesia, atau TKI di Malaysia mulai 1 Agustus mendatang. Penandatanganan ini dilakukan oleh 

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ida Fauziah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia 

Dato' Sri M. Saravanan Murugan di Jakarta, Kamis 
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Title Apakah Anak Magang Wajib Diberi Gaji? Cek Aturan Terbaru 

Pemerintah Tahun 2022 

Author _noname 

Media Tribun News Pontianak Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Neutral 

Link http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/29/apakah-anak-magang-wajib-diberi-gaji-cek-

aturan-terbaru-pemerintah-tahun-2022 

Summary Berikut aturan pengupahan atau Gaji Anak magang terbaru tahun 2022. Pembahasan 

mengenai aturan shift ini tercantum dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 6 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam 

Negeri, disertai dengan persyaratan shift malam yaitu:. Kegiatan Magang adalah suatu tahap 

yang dilakukan di antara masa kerja dan masa pendidikan. Proses menerapkan keilmuan 

atau kompetensi yang didapat selama menjalani masa pendidikan, di dunia kerja secara 

langsung agar bisa memahami sistem kerja yang profesional di industri sebenarnya. 

 

Berikut aturan pengupahan atau Gaji Anak magang terbaru tahun 2022.Kegiatan Magang adalah suatu 

tahap yang dilakukan di antara masa kerja dan masa pendidikan.Proses menerapkan keilmuan atau 

kompetensi yang didapat selama menjalani masa pendidikan, di dunia kerja secara langsung agar bisa 

memahami sistem kerja yang profesional di industri sebenarnya.Tujuannya untuk mempersiapkan para 

pelajar atau mahasiswa untuk masuk dunia kerja dan bisa memberi keterampilan yang dibutuhkan 

industri.Terbaru, Kementerian Ketenagakerjaan meberikan penjelasan terkait aturan Magang melalui 

akun Instagram resmi pada Jumat 29 Juli 2022.Ketentuan gaji untuk pemagangKemnaker menjelaskan, 

istilah yang tepat untuk peserta magang bukanlah gaji, melainkan uang saku.Uang saku merupakan salah 

satu hak yang dimiliki peserta magang.Uang saku meliputi biaya transportasi, uang makan dan insentif 

peserta magang.Adapun jangka waktu pemagangan paling lama adalah 1 tahun.Apakah anak magang 

boleh kerja lembur? Terkait jam kerja peserta magang, Kemnaker menjelaskan bahwa waktu 

penyelenggaraan pemagangan disesuaikan dengan jam kerja di perusahaan.Waktu penyelenggaraan 

magang pun tidak diperbolehkan pada hari libur resmi."Jadi, bekerja melebihi jam kerja bagi peserta 

magang tidak diperbolehkan," tulis Kemnaker.Aturan kerja shifting bagi peserta magang Meski lembur 

tidak diperbolehkan, namun shifting masih boleh diberlakukan bagi peserta magang dengan tetap 

mematuhi sejumlah aturan.Pembahasan mengenai aturan shift ini tercantum dalam Pasal 18 ayat (2) 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di 

Dalam Negeri, disertai dengan persyaratan shift malam yaitu:1. Usia peserta pemagangan paling rendah 

18 tahun.2. Menyediakan transportasi antar jemput.3. Memberikan makanan yang sesuai dengan 

standar gizi yang ditentukan.4. Sesuai dengan jenis kompetensi yang dibutuhkan.</ 
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Title Disnaker Serahkan Piagam Penghargaan THR Keagamaan Bagi 

Perusahaan 

Author _noname 

Media Sekilas Media Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://sekilasmedia.com/2022/07/29/disnaker-serahkan-piagam-penghargaan-thr-

keagamaan-bagi-perusahaan 

Summary Probolinggo,Sekilasmedia.com. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Probolinggo 

menyerahkan piagam penghargaan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi perusahaan 

di Kabupaten Probolinggo di Paseban Sena Probolinggo, Kamis (28/7/2022). Penghargaan 

THR Keagamaan ini diberikan kepada 2 (dua) perusahaan di Kabupaten Probolinggo. Piagam 

penghargaan THR Keagamaan ini diserahkan dalam kegiatan sosialisasi kepatuhan 

perusahaan memberikan THR kepada pekerja sesuai dengan Permenaker Nomor 06/2016 

dan Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 560/1432/012/2022. Sementara Kepala 

Disnaker Kabupaten Probolinggo Doddy Nur Baskoro menyampaikan ucapan selamat untuk 

kedua perusahaan yang telah mendapatkan penghargaan atas kepatuhan dalam 

pembayaran THR Keagamaan kepada pekerja sesuai peraturan yang berlaku. 

 

 

 

Probolinggo,Sekilasmedia.comDinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Probolinggo menyerahkan 

piagam penghargaan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi perusahaan di Kabupaten Probolinggo 

di Paseban Sena Probolinggo, Kamis (28/7/2022).Kegiatan ini diikuti oleh 60 orang dari unsur perusahaan 

dan pemerintahan di Kabupaten Probolinggo. Sebagai narasumber Kepala Disnaker Kabupaten 

Probolinggo Doddy Nur Baskoro dan Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Disnaker 

Kabupaten Probolinggo Chrisna Wahyuningsih.Penghargaan THR Keagamaan ini diberikan kepada 2 (dua) 

perusahaan di Kabupaten Probolinggo. Yakni, PT HM Sampoerna, Tbk Kraksaan mendapatkan 

penghargaan sebagai perusahaan yang paling banyak memberikan THR kepada sejumlah 2.505 pekerja 

dan RS Fatimah Kraksaan mendapatkan penghargaan sebagai perusahaan yang paling cepat memberikan 

THR per tanggal 4 April.Piagam penghargaan THR Keagamaan ini diserahkan dalam kegiatan sosialisasi 

kepatuhan perusahaan memberikan THR kepada pekerja sesuai dengan Permenaker Nomor 06/2016 dan 

Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 560/1432/012/2022.Kepala Bidang Hubungan Industrial dan 

Syarat Kerja Disnaker Kabupaten Probolinggo Chrisna Wahyuningsih mengungkapkan kegiatan ini 
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dimaksudkan untuk penyerahan piagam penghargaan untuk perusahaan yang telah memberikan THR 

kepada pekerjanya. "Tujuannya memberikan apresiasi agar perusahaan lebih tepat waktu memberikan 

THR keagamaan sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku," ungkapnya.Sementara 

Kepala Disnaker Kabupaten Probolinggo Doddy Nur Baskoro menyampaikan ucapan selamat untuk kedua 

perusahaan yang telah mendapatkan penghargaan atas kepatuhan dalam pembayaran THR Keagamaan 

kepada pekerja sesuai peraturan yang berlaku."Harapannya ini semoga menjadi contoh yang baik untuk 

kegiatan pembayaran THR Keagamaan tahun selanjutnya untuk melaksanakan kewajiban pembayaran 

THR Keagamaan tepat waktu," katanya.Pewarta SuyitnoLIHAT JUGA : Kajari Bersama Kadindik Kota Batu 

Gelar Lounching Jaksa Sahabat Guru 
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Title RI-Malaysia Siap Eksekusi MoU Penempatan dan Perlindungan 

PMI 

Author _noname 

Media Investor Daily Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Negative 

Link http://investor.id/business/301335/rimalaysia-siap-eksekusi-mou-penempatan-dan-

perlindungan-pmi 

Summary - Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani joint statement implementasi 

penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sektor Domestik di Malaysia. Penandatanganan dokumen 

itu dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia 

Malaysia, Dato' Sri M. Saravanan Murugan di Jakarta, Kamis (28/7/2022) pasca-pertemuan 

joint working group (JWG) pertama. "Indonesia dan Malaysia sepakat dan menegaskan 

kembali, OCS akan menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan penempatan PMI di 

Malaysia dengan mengintegrasikan sistem online yang ada. Sistem ini dikelola oleh 

perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem online Departemen Imigrasi Malaysia. 

 

Pemerintah Indonesia dan Malaysia menandatangani joint statement implementasi penandatanganan 

nota kesepahaman (MoU) tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sektor 

Domestik di Malaysia.Penandatanganan dokumen itu dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida 

Fauziyah dan Menteri Sumber Manusia Malaysia, Dato' Sri M. Saravanan Murugan di Jakarta, Kamis 

(28/7/2022) pasca-pertemuan joint working group (JWG) pertama.Ida Fauziyah mengatakan, forum JWG 

mengakui ada sejumlah masalah implementasi dalam hal kebijakan dan teknis yang mungkin 

mempengaruhi pelaksanaan MoU. Alhasil, disepakati langkah-langkah yang diperlukan untuk 

memastikan implementasi secara menyeluruh, khususnya one channel system (OCS)."Indonesia dan 

Malaysia sepakat dan menegaskan kembali, OCS akan menjadi satu-satunya mekanisme perekrutan dan 

penempatan PMI di Malaysia dengan mengintegrasikan sistem online yang ada. Sistem ini dikelola oleh 

perwakilan Indonesia di Malaysia dan sistem online Departemen Imigrasi Malaysia. Hal ini dilakukan 

dengan sepenuhnya mematuhi syarat dan ketentuan yang disepakati sebagaimana diatur dalam MoU," 

kata Ida, Jumat (29/7/2022).Dia menuturkan, pilot project perlu dilakukan dan harus dilaksanakan tiga 

bulan sebelum penerapan secara penuh sistem OCS untuk memastikan kelancaran aplikasi sistem 

terintegrasi. Kedua pihak sepakat untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan 

norma dan prosedur yang disepakati, sebagaimana ditetapkan dalam MoU."Kedua pihak menyetujui 

dimulainya kembali perekrutan dan penempatan PMI di Malaysia mulai 1 Agustus 2022, bergantung pada 

efektif tidaknya implementasi dari komitmen yang dibuat dalam MoU," tutur Ida.Pihak Indonesia dan 

Malaysia mengakui pentingnya memerangi perdagangan orang (trafficking in person) dan berkomitmen 

untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait di negaranya masing-masing dalam rangka menjalin 

kerja sama bilateral yang konkrit."Kedua pihak juga berkomitmen memfasilitasi kerja sama antara 

lembaga jaminan sosial di Malaysia dan Indonesia dalam rangka memperkuat perlindungan bagi PMI," 

pungkas Ida. 
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Title Kemendikbudristek Pimpin Pemulihan Sektor Pendidikan Dunia Lewat 

Pertemuan EdWG Ketiga 

Author _noname 

Media Analisa Daily Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://analisadaily.com/berita/baca/2022/07/29/1032839/kemendikbudristek-pimpin-

pemulihan-sektor-pendidikan-dunia-lewat-pertemuan-edwg-ketiga 

Summary Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah 

sukses menggelar pertemuan ketiga Kelompok Kerja Pendidikan (Education Working 

Group/EdWG) G20 yang berlangsung pada 27 s.d. 28 Juli 2022 secara hibrida dari kota 

Bandung, Jawa Barat. Pada pertemuan ini, Kemendikbudristek kembali menegaskan 

pentingnya menguatkan semangat gotong royong sebagai landasan dari upaya negara-

negara G20 untuk mereimajinasi, membangun kembali, serta memulihkan sektor 

pendidikan. Pada kesempatan yang sama, Alternate Chair G20 EdWG, Anindito Aditomo 

yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen (BSKAP) 

Kemendikbudristek memaparkan draf dari laporan dan kompendium EdWG G20. Apresiasi 

juga disampaikan para delegasi atas inisiatif Kemendikbudristek untuk membawa hasil 

EdWG G20 kepada negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui 

Transforming Education Summit (TES) yang akan diselenggarakan pada 19 September 2022 

di New York. 

 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah sukses menggelar 

pertemuan ketiga Kelompok Kerja Pendidikan (Education Working Group/EdWG) G20 yang berlangsung 

pada 27 s.d. 28 Juli 2022 secara hibrida dari kota Bandung, Jawa Barat.Pada pertemuan ini, 

Kemendikbudristek kembali menegaskan pentingnya menguatkan semangat gotong royong sebagai 

landasan dari upaya negara-negara G20 untuk mereimajinasi, membangun kembali, serta memulihkan 

sektor pendidikan."Pertemuan ketiga EdWG ini menandai komitmen kita untuk bergotong royong 

mempertahankan kolaborasi dan kemitraan agar dapat pulih bersama dan pulih lebih kuat, khususnya di 

bidang pendidikan," jelas Chair of G20 EdWG, Iwan Syahril, Jumat (29/7).Pada kesempatan yang sama, 

Alternate Chair G20 EdWG, Anindito Aditomo yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Standar, 

Kurikulum, dan Asesmen (BSKAP) Kemendikbudristek memaparkan draf dari laporan dan kompendium 

EdWG G20."Apresiasi saya sampaikan kepada para delegasi G20 yang telah memberikan masukan dan 

berkomitmen untuk terus bergotong royong dalam upaya mentransformasi dunia pendidikan," kata 

Anindito.Konsep gotong royong, menurut Gianluca Grandi, Troika Co-chair G20 EdWG dari Italia, 

mendukung tujuan EdWG G20 pada Presidensi Indonesia untuk membangun sistem pendidikan yang adil, 

tangguh, dan berkelanjutan.Apresiasi juga disampaikan para delegasi atas inisiatif Kemendikbudristek 

untuk membawa hasil EdWG G20 kepada negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

melalui Transforming Education Summit (TES) yang akan diselenggarakan pada 19 September 2022 di 

New York.Sebagai wujud nyata komitmen Kemendikbudristek untuk menguatkan kolaborasi dalam 

upaya pencapaian agenda prioritas ketiga, yaitu Solidaritas dan Kemitraan (Solidarity and Partnerships), 

pada pertemuan ketiga EdWG turut diundang Ketua Kelompok Kerja Ketenagakerjaan (Employment 

Working Group/EWG) G20, yakni Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi, serta 

kelompok pelibatan (engagement group) seperti Civil20 (C20) dan Think20 (T20) untuk berbagi informasi 
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dan pengalaman kepada para delegasi EdWG.Delegasi C20, Imelda Usnadibrata, memaparkan hasil dari 

kolaborasi antara kebijakan pemerintah dengan gerakan kemasyarakatan dalam upaya memperbaiki 

sistem pendidikan secara global.Adapun delegasi dari T20, Heni Kurniasih, menjelaskan bahwa sistem 

pendidikan pascapandemi perlu berfokus pada perwujudan pendidikan yang inklusif dan mampu 

mempersiapkan generasi muda dengan keterampilan-keterampilan yang relevan di masa 

depan.Masukan dari kedua kelompok pelibatan tersebut selaras dengan agenda prioritas keempat EdWG 

G20 yaitu Masa Depan Dunia Kerja Pasca Covid-19 (The Future of Work Post-Covid-19).Pada pertemuan 

ini, Kemendikbudristek juga mengundang organisasi internasional seperti UNICEF, UNESCO, dan OECD 

untuk berbagi perkembangan terbaru dalam transformasi sistem pendidikan di konteks global.UNESCO 

memaparkan G20 Skills Strategy yang dikembangkan bersama Kelompok Kerja Ketenagakerjaan EWG 

G20 untuk mendukung pendekatan pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning approach) dalam 

upaya mempersiapkan peserta didik dengan dunia kerja di masa mendatang.Iwan Syahril menutup sesi 

terakhir EdWG ketiga ini dengan mengundang para delegasi untuk hadir pada pertemuan EdWG keempat 

dan pertemuan tingkat menteri bidang pendidikan yang akan diadakan di Bali pada September 2022 

mendatang."Saya percaya pertemuan di Bali nanti akan menjadi peristiwa yang monumental untuk pulih 

bersama menjadi lebih kuat. Saya sangat mengapresiasi kehadiran dan kontribusi para delegasi dalam 

pertemuan EdWG ketiga ini," tutup Iwan. 
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Title Kemnaker dan JICA Jajaki Kerja Sama Bahasa Jepang di BLK Author _noname 

Media Pripos Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://pripos.id/kemnaker-dan-jica-jajaki-kerja-sama-bahasa-jepang-di-blk 

Summary Salah satunya yakni penjajakan kerja sama pengembangan kejuruan bahasa Jepang di BLK 

Unit Pelayanan Teknis Pusat (UPTP) Kemnaker. "Selain kerja sama yang telah 

diselenggarakan, saat ini Ditjen Binalavotas sedang melakukan penjajakan kerja sama 

kejuruan bahasa Jepang di BLK UPTP," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, seusai 

menerima audiensi JICA Mission for Foreign Migrant Workers di Jakarta, Jumat (29/7/2022). 

Selain kejuruan bahasa Jepang, Ida Fauziyah mengatakan penjajakan kerja sama lainnya 

yakni Penerimaan junior expert di berbagai bidang untuk mendukung penyelenggaraan 

pelatihan vokasi di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) dan Balai 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP); dan pengembangan tempat uji kompetensi 

bidang pariwisata bekerja sama dengan Japan Travel Agency; serta pengembangan program 

promosi penerimaan SDM Indonesia bidang teknisi otomotif oleh bengkel-bengkel di Jepang. 

"Kami berharap agar kerja sama yang telah terjalin dengan sangat baik khususnya antara 

JICA dengan Ditjen Binalavotas dapat terus berkembang, demi kepentingan Pemerintah 

Indonesia maupun Pemerintah Jepang," ujar Ida Fauziyah. 

 

 

 

Setelah melakukan kerja sama melalui program specified skilled worker (SSW/ pekerja berketerampilan 

spesifik), Kementerian Ketenagakerjaan dan Japan International Cooperation Agency (JICA) kembali 

membuka jalinan kerja sama. Salah satunya yakni penjajakan kerja sama pengembangan kejuruan bahasa 

Jepang di BLK Unit Pelayanan Teknis Pusat (UPTP) Kemnaker."Selain kerja sama yang telah 

diselenggarakan, saat ini Ditjen Binalavotas sedang melakukan penjajakan kerja sama kejuruan bahasa 

Jepang di BLK UPTP," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, seusai menerima audiensi JICA Mission 

for Foreign Migrant Workers di Jakarta, Jumat (29/7/2022).Selain kejuruan bahasa Jepang, Ida Fauziyah 

mengatakan penjajakan kerja sama lainnya yakni Penerimaan junior expert di berbagai bidang untuk 

mendukung penyelenggaraan pelatihan vokasi di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) 

dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP); dan pengembangan tempat uji kompetensi bidang 

pariwisata bekerja sama dengan Japan Travel Agency; serta pengembangan program promosi 
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penerimaan SDM Indonesia bidang teknisi otomotif oleh bengkel-bengkel di Jepang."Kami berharap agar 

kerja sama yang telah terjalin dengan sangat baik khususnya antara JICA dengan Ditjen Binalavotas dapat 

terus berkembang, demi kepentingan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Jepang," ujar Ida 

Fauziyah.Ida Fauziyah menambahkan, untuk program SSW di Jepang, pihaknya mendorong JICA 

mendukung pelaksanaan program pelatihan sesuai standar kompetensi yang diperlukan. Sehingga dapat 

memenuhi persyaratan mengikuti program SSW, baik pelatihan Bahasa Jepang maupun pelatihan teknis 

yang diselenggarakan di BLK UPTP."Melalui Ditjen Binalavotas juga meminta agar JICA dan Pemerintah 

Jepang dapat mendorong asosiasi industri di Jepang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Skill 

Test untuk program SSW agar dapat membuka/menunjuk tempat uji kompetensi di Indonesia," katanya. 
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Title Angkatan Kerja Perempuan Masih Rendah, Menaker: Budaya 

Patriarki Masih Mengakar 

Author Ade Miranti 

Karunia 

Media Kompas Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Negative 

Link http://ekonomi.kompas.com/read/2022/07/29/210000426/angkatan-kerja-perempuan-

masih-rendah-menaker--budaya-patriarki-masih-mengakar 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, kondisi pemberdayaan 

perempuan di sektor ketenagakerjaan masih menghadapi beberapa tantangan klasik. 

Tantangan lanjut Menaker, juga muncul dari masih adanya ketimpangan dalam hal 

pendidikan dan kompetensi yang sebenarnya merupakan modal dasar untuk berdaya. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, kondisi pemberdayaan perempuan di 

sektor ketenagakerjaan masih menghadapi beberapa tantangan klasik. Pertama, terkait partisipasi 

perempuan di dunia kerja.Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2022 menunjukkan Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja perempuan masih berada jauh di bawah laki-laki, dimana TPAK laki-laki 

sebesar 83,6 persen dan perempuan hanya sebesar 54,2 persen."Hal inilah penyebab hanya 40 persen 

dari 144 juta angkatan kerja kita yang perempuan. Padahal setengah dari populasi kita saat ini adalah 

perempuan. Temuan ini sedikit banyak berkaitan dengan budaya patriarki yang masih mengakar dan 

mengidentikkan perempuan dengan pekerjaan di ranah domestik," katanya secara virtual dalam acara 

Women in Leadership, Jumat (29/7/2022).Tantangan lanjut Menaker, juga muncul dari masih adanya 

ketimpangan dalam hal pendidikan dan kompetensi yang sebenarnya merupakan modal dasar untuk 

berdaya. Ida bilang, semakin tinggi pendidikan perempuan maka akan semakin besar proporsinya yang 

masuk ke pasar kerja."Sementara data justru menunjukkan bahwa persentase angkatan kerja perempuan 

yang berpendidikan rendah lebih besar dibandingkan laki-laki.Selanjutnya, Data juga menunjukkan 

bahwa masih ada kesenjangan upah antara pekerja laki-laki dan perempuan. Selain masih konsisten dari 

tahun ke tahun diskriminasi ini juga ditemukan pada semua tingkatan latar belakang pendidikan, 

kelompok umur hingga jenis pekerjaan," tuturnya.Lebih lanjut lagi kata Menaker, data menunjukkan 

bahwa tingkat pengangguran perempuan selalu lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Akan 

tetapi mayoritas perempuan bekerja di sektor informal dengan persentase mencapai 65 persen, jauh 

lebih tinggi dibanding laki-laki yang hanya 56 persen."Bekerja di sektor informal tentu memiliki dampak 

kepada upah dan perlindungan sosial yang lebih sedikit. Sehingga banyak pekerja perempuan berada 

dalam posisi yang lebih rentan," ujarnya.Menurut laporan United Nations Development Programme 

(UNDP) pada 2020, Indonesia memiliki skor indeks ketimpangan gender di peringkat 121 dari 162 negara. 

Indonesia merupakan peringkat terbawah dibandingkan negara-negara G20 lainnya.Riset McKinsey 

menunjukkan, Indonesia bisa meningkatkan produk domestik bruto/PDBnya sebesar 9 persen pada 2025, 

apabila tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat, lebih banyak perempuan bekerja penuh 

waktu, dan lebih banyak perempuan bekerja di sektor dengan produktivitas tinggi seperti manufaktur.Hal 

ini menurutnya, menjadi semakin penting di era puncak bonus demografi yang sedang dialami Indonesia, 

dimana jumlah perempuan usia kerja sangat besar dan memiliki potensi yang sangat signifikan bagi 

pertumbuhan dan pembangunan ekonomi bangsa."Untuk itu, sikap pemerintah termasuk melalui 

Kemenaker sudah jelas bahwa tidak boleh ada diskriminasi gender karena posisi laki-laki dan perempuan 

adalah setara. Pengakuan prinsip-prinsip kesetaraan gender telah ada dalam UUD 1945," tegas Menaker. 
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Title Angkatan Kerja Perempuan Masih Rendah, Menaker: Budaya 

Patriarki Masih Mengakar 

Author Ade Miranti 

Karunia 

Media Kompas Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Negative 

Link http://money.kompas.com/read/2022/07/29/210000426/angkatan-kerja-perempuan-

masih-rendah-menaker--budaya-patriarki-masih-mengakar 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, kondisi pemberdayaan 

perempuan di sektor ketenagakerjaan masih menghadapi beberapa tantangan klasik. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, kondisi pemberdayaan perempuan di 

sektor ketenagakerjaan masih menghadapi beberapa tantangan klasik. Pertama, terkait partisipasi 

perempuan di dunia kerja.Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2022 menunjukkan Tingkat 

Partisipasi Angkatan Kerja perempuan masih berada jauh di bawah laki-laki, dimana TPAK laki-laki 

sebesar 83,6 persen dan perempuan hanya sebesar 54,2 persen."Hal inilah penyebab hanya 40 persen 

dari 144 juta angkatan kerja kita yang perempuan. Padahal setengah dari populasi kita saat ini adalah 

perempuan. Temuan ini sedikit banyak berkaitan dengan budaya patriarki yang masih mengakar dan 

mengidentikkan perempuan dengan pekerjaan di ranah domestik," katanya secara virtual dalam acara 

Women in Leadership, Jumat (29/7/2022).Tantangan lanjut Menaker, juga muncul dari masih adanya 

ketimpangan dalam hal pendidikan dan kompetensi yang sebenarnya merupakan modal dasar untuk 

berdaya. Ida bilang, semakin tinggi pendidikan perempuan maka akan semakin besar proporsinya yang 

masuk ke pasar kerja."Sementara data justru menunjukkan bahwa persentase angkatan kerja perempuan 

yang berpendidikan rendah lebih besar dibandingkan laki-laki.Selanjutnya, Data juga menunjukkan 

bahwa masih ada kesenjangan upah antara pekerja laki-laki dan perempuan. Selain masih konsisten dari 

tahun ke tahun diskriminasi ini juga ditemukan pada semua tingkatan latar belakang pendidikan, 

kelompok umur hingga jenis pekerjaan," tuturnya.Lebih lanjut lagi kata Menaker, data menunjukkan 

bahwa tingkat pengangguran perempuan selalu lebih rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Akan 

tetapi mayoritas perempuan bekerja di sektor informal dengan persentase mencapai 65 persen, jauh 

lebih tinggi dibanding laki-laki yang hanya 56 persen."Bekerja di sektor informal tentu memiliki dampak 

kepada upah dan perlindungan sosial yang lebih sedikit. Sehingga banyak pekerja perempuan berada 

dalam posisi yang lebih rentan," ujarnya.Menurut laporan United Nations Development Programme 

(UNDP) pada 2020, Indonesia memiliki skor indeks ketimpangan gender di peringkat 121 dari 162 negara. 

Indonesia merupakan peringkat terbawah dibandingkan negara-negara G20 lainnya.Riset McKinsey 

menunjukkan, Indonesia bisa meningkatkan produk domestik bruto/PDBnya sebesar 9 persen pada 2025, 

apabila tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat, lebih banyak perempuan bekerja penuh 

waktu, dan lebih banyak perempuan bekerja di sektor dengan produktivitas tinggi seperti manufaktur.Hal 

ini menurutnya, menjadi semakin penting di era puncak bonus demografi yang sedang dialami Indonesia, 

dimana jumlah perempuan usia kerja sangat besar dan memiliki potensi yang sangat signifikan bagi 

pertumbuhan dan pembangunan ekonomi bangsa."Untuk itu, sikap pemerintah termasuk melalui 

Kemenaker sudah jelas bahwa tidak boleh ada diskriminasi gender karena posisi laki-laki dan perempuan 

adalah setara. Pengakuan prinsip-prinsip kesetaraan gender telah ada dalam UUD 1945," tegas Menaker. 
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Title Info Lowongan Kerja Bandung dan Bogor: RS Hermina Tersedia 2 

Posisi, General Practitioners dan Perawat 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Tasikmalaya Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-065137894/info-lowongan-kerja-

bandung-dan-bogor-rs-hermina-tersedia-2-posisi-general-practitioners-dan-perawat 

Summary Terdapat dua formasi yang tersedia di RS Hermina, yaitu General Practitioners dan Perawat. 

Untuk penempatan kerja bagian General Practitioners akan ditempatkan di Cileungsi, 

Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Setiap bagian, antara General Practitioners dan Perawat 

memiliki kualifikasi dan deskripsi pekerjaannya masing-masing. Pada saat ini Rumah Sakit 

atau RS Hermina tengah membuka lowongan kerja (loker). 

 

Pada saat ini Rumah Sakit atau RS Hermina tengah membuka lowongan kerja (loker).Terdapat dua 

formasi yang tersedia di RS Hermina, yaitu General Practitioners dan Perawat.Batas pendaftaran di RS 

Hermina sampai tanggal 31 Juli 2022.Untuk penempatan kerja bagian General Practitioners akan 

ditempatkan di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.Sementara, untuk bagian Perawat akan 

ditempatkan di Antapani, Bandung, Jawa Barat, seperti dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun 

Instagram @kemnaker.Setiap bagian, antara General Practitioners dan Perawat memiliki kualifikasi dan 

deskripsi pekerjaannya masing-masing.Lalu, apa saja kualifikasi dan deskripsi pekerjaannya? simak 

penjelasannya.1. General PractitionersKualifikasi dari General Practitioners, yaitu:a. Laki-

laki/Perempuanb. Pendidikan Minimal S1 Kedokteranc. Memiliki Pengalaman minimal 1 tahun di bidang 

yang samad. Memiliki IPK minimal 3,0e. Memiliki STR yang aktiff. Memiliki sertifikat ATCLS, ACLS dan K3 

Hiperkesg. Bersedia kerja sistem shiftKemudian, deskripsi pekerjaannya adalah:Pertama, menanggapi 

masalah medis/kesehatan pasien termasuk diagnosa, pemeriksaan, pengobatan dan memberikan 

rujukan yang sesuai.Lalu, yang kedua, mengkoordinasikan pemberian pelayanan yang berkualitas.2. 

PerawatKualifikasi bagian Perawat, yaitu:a. Laki-laki/Perempuan, maksimal 30 tahunb. Pendidikan 

Minimal D3 Keperawatanc. Memiliki STR yang masih berlakud. Memiliki pengalaman di posisi yang sama 

(lebih diutamakan)e. Bersedia bekerja dengan pola dinas 3 shiftf. Mampu bekerja di bawah tekanang. 

Mempunyai leadership yang kuat, aktif dan prduktifDeskripsi pekerjaan, yaitu sebagai berikut:a. 

Memberikan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat.b. Memfasilitasi penggunaan alat-alat 

pengamanan/ pelindung fisik pada pasien untuk mencegah risiko cedera pada individu dalam rangka 

upaya preventif.c. Memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman.Untuk informasi lebih lanjut 

silakan herminahospitals.com/id/careers.Ayo, segeralah daftarkan diri Anda. 
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Title Tertipu, Pekerja Migran Indonesia di Kamboja Minta Dipulangkan Author _noname 

Media Kompas.id Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/07/29/jadi-korban-penipuan-di-kamboja-

puluhan-pekerja-migran-indonesia-minta-dipulangkan 

Summary Sebanyak 53 pekerja migran asal Indonesia menjadi korban penipuan kerja di Kamboja. Para 

pekerja yang disalurkan secara ilegal itu berharap bisa segera dipulangkan ke Indonesia. 

Puluhan pekerja yang berasal dari Jawa Tengah, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, DI 

Yogyakarta, dan Jawa Timur itu berangkat ke Kamboja setelah mendapatkan informasi 

lowongan pekerjaan dari sebuah pamflet yang diunggah di media sosial. Dalam pamflet 

tersebut diinformasikan, ada sebuah perusahaan asal Kamboja yang membutuhkan pekerja 

pada bagian layanan pelanggan. 

 

Sebanyak 53 pekerja migran asal Indonesia menjadi korban penipuan kerja di Kamboja. Mereka mengaku 

mendapat kekerasan fisik dan sempat diancam akan dijual. Para pekerja yang disalurkan secara ilegal itu 

berharap bisa segera dipulangkan ke Indonesia.Puluhan pekerja yang berasal dari Jawa Tengah, Sumatera 

Utara, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur itu berangkat ke Kamboja setelah mendapatkan 

informasi lowongan pekerjaan dari sebuah pamflet yang diunggah di media sosial. Dalam pamflet 

tersebut diinformasikan, ada sebuah perusahaan asal Kamboja yang membutuhkan pekerja pada bagian 

layanan pelanggan.Persyaratan menjadi pekerja cukup sederhana, yakni pria atau wanita usia 19-35 

tahun, bisa mengoperasikan komputer, dan sudah tiga kali vaksin Covid-19. Sementara upah yang 

ditawarkan cukup menggiurkan, yaitu Rp 11,2 juta-Rp 14 juta per bulan.Gimbal (bukan nama 

sebenarnya), salah satu pekerja migran yang menjadi korban penipuan, menuturkan, ia dan para pekerja 

lain direkrut oleh agen penyalur kerja asal Indonesia yang berkantor di Kamboja. Agen penyalur kerja 

menjelaskan bahwa Gimbal dan yang lain akan dipekerjakan di sebuah perusahaan perjudian daring, di 

hotel, dan di perusahaan investasi di kota Sihanoukville.Mereka dijanjikan bekerja pukul 08.00-17.00 

setiap Senin-Sabtu dan libur pada hari Minggu. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan fasilitas 

penunjang, seperti asrama dan makan gratis sebanyak empat kali sehari."Siapa yang tidak tertarik kalau 

dijanjikan seperti itu? Di Indonesia itu kita sulit mencari pekerjaan dengan gaji setinggi itu, apalagi kami 

cuma punya ijazah sekolah menengah atas," kata Gimbal saat dihubungi, Jumat (29/7/2022) 

malam.Setelah mengurus paspor, Gimbal dan puluhan orang lainnya langsung dikirimi tiket penerbangan 

menuju Kamboja. Mereka lantas berangkat pada awal Mei 2022.Sesampainya di Kamboja, mereka 

langsung diserahkan kepada sejumlah orang. Orang-orang itu disebut Gimbal merupakan pengelola 

perusahaan investasi bodong."Kami disuruh menipu orang-orang, pokoknya sampai mereka mau 

berinvestasi di perusahaan. Target penipuannya ini orang-orang dari Indonesia. Jujur, kami tidak tega 

karena bertentangan dengan nurani kami," ujarnya.Gimbal dan yang lain merasa tertipu, tetapi mereka 

bertahan karena mengaku tidak punya pilihan lain. Mereka pun bekerja sesuai dengan yang 

diperintahkan pengelola perusahaan tersebut.Sebulan berjalan, kondisi mereka baik-baik saja. Mereka 

masih bekerja sesuai dengan jam kerja yang disepakati dan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang 

dijanjikan. Gaji mereka juga dibayarkan sesuai kesepakatan awal, yakni Rp 11,2 juta-Rp 14 juta.Memasuki 

bulan kedua bekerja atau Juni 2022 kondisi berubah. Jam kerja mereka ditambah, yakni mulai pukul 10.00 

hingga 24.00 setiap hari tanpa libur. Gaji mereka akan dipotong hingga Rp 1,4 juta setiap kali mereka 
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terlambat.Selama ini, mereka bekerja dan tinggal dalam satu gedung, hanya berbeda lantai. Pada bulan 

pertama bekerja, para pekerja bebas masuk dan keluar gedung. Sejak Juni, mereka dilarang keras keluar 

gedung."Selain ditipu, penyiksaan baik secara fisik maupun verbal juga mulai terjadi kepada kami. 

Contohnya, ada teman kami yang terlambat masuk kerja satu menit saja, kepalanya dibenturkan ke 

tembok. Teman lain yang sedang sakit tipes juga dipaksa tetap bekerja, kalau menolak disiksa," tutur 

Gimbal.Menurut Gimbal, ia dan pekerja lain tidak bisa beristirahat dengan layak. Setiap hari, mereka baru 

bisa tidur pada pukul 02.00 dan harus bangun sebelum pukul 08.00. Sebab, mereka harus mengantre 

untuk mandi. Satu kamar mandi dipakai oleh 10-14 orang."Kami sudah tidak tahan lagi ingin agar segera 

dibebaskan, syukur-syukur kalau bisa dipulangkan ke Indonesia. Kami takut karena kami diancam akan 

dijual ke perusahaan lain. Kalau mau keluar dari perusahaan, kami diminta membayar penalti Rp 42 juta-

Rp 70 juta per orang," ucapnya.MengaduBeberapa waktu lalu, salah satu dari pekerja yang menjadi 

korban penipuan kerja di Kamboja itu mengadu kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melalui 

media sosial. Aduan itu diteruskan kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa 

Tengah."Saya sudah memerintahkan Disnakertrans untuk proaktif dan mengecek langsung kondisi para 

TKI tersebut. Sambil itu, kami juga menyiapkan back up untuk mengamankan mereka. (Kami juga minta) 

untuk berkomunikasi dengan perusahaannya," ucap Ganjar.Ditemui terpisah, Kepala Disnakertrans Jawa 

Tengah Sakina Rosellasari menyebut, pihaknya terus menjalani komunikasi dengan berbagai pihak, mulai 

dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) 

Phnom Penh di Kamboja, hingga Kepolisian RI untuk membebaskan para pekerja. Selain itu, komunikasi 

juga dilakukan dengan para pekerja migran yang menjadi korban penipuan tersebut."Kebanyakan 

mereka dalam kondisi sehat. Tapi, ada satu orang yang sakit karena kelelahan bekerja," kata 

Sakina.Berdasarkan informasi yang diterima Sakina dari KBRI Phnom Penh, di Kamboja memang sedang 

marak penipuan kerja di perusahaan investasi palsu. Kondisi itu semakin parah karena publikasi terkait 

tawaran kerja di Kamboja menjamur di media sosial.Sepanjang 2021, KBRI Pnom Penh telah menangani 

dan memulangkan 119 warga negara Indonesia yang menjadi korban investasi palsu di Kamboja. Pada 

2022, jumlah kasus meningkat. Hingga Juli, tercatat 291 warga negara Indonesia menjadi korban investasi 

palsu di Kamboja. Dari jumlah tersebut, 133 orang dipulangkan ke Indonesia.Sakina meminta masyarakat 

mewaspadai adanya penipuan bermodus menawarkan kerja dengan syarat mudah dan gaji yang besar. 

Jika mendapatkan tawaran pekerjaan dari luar negeri, masyarakat perlu aktif mencari tahu apakah 

perusahaan yang menawarkan lapangan kerja itu terdata di Kementerian Keternagakerjaan atau Badan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia."Edukasi juga terus kami lakukan kepada para lurah dan kepala 

desa berikut perangkatnya terkait mekanisme pemberangakatan tenaga kerja sesuai prosedur. Mereka 

ini nantinya bertugas mengawasi sekaligus mengedukasi masyarakat di sekitarnya supaya tidak ada lagi 

tenaga kerja yang berangkat ke luar negeri secara ilegal atau tidak sesuai prosedur," ujar Sakina. 
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Title Kemnaker: Pekerja Resign atau Kena PHK Berhak Dapat Uang 

Pesangon, Begini Cara Hitungnya 

Author Gading 

Persada 

Media Kompas Tv Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.kompas.tv/article/314108/kemnaker-pekerja-resign-atau-kena-phk-berhak-

dapat-uang-pesangon-begini-cara-hitungnya 

Summary YOGYAKARTA, KOMPAS.TV- Kementerian Tenaga Kerja RI (Kemnaker RI) menyampaikan, 

pekerja atau buruh yang resign dari tempat bekerja mempunyai hak untuk mendapat uang 

pisah dan uang penggantian. Dalam regulasi itu, besaran uang pisah terdapat dalam 

perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Hak lain yang 

ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. 

Dalam unggahan Twitter @KemenakerRI pada Kamis (28/7/2022), disebutkan bahwa hak 

berupa uang pisah dan uang penggantian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 

Tahun 2021. 

 

 

 

YOGYAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Tenaga Kerja RI (Kemnaker RI) menyampaikan, pekerja atau 

buruh yang resign dari tempat bekerja mempunyai hak untuk mendapat uang pisah dan uang 

penggantian.Dalam unggahan Twitter @KemenakerRI pada Kamis (28/7/2022), disebutkan bahwa hak 

berupa uang pisah dan uang penggantian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 

2021.Dalam regulasi itu, besaran uang pisah terdapat dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau 

perjanjian kerja bersama.Sementara itu, hak yang bisa diganti dengan uang meliputi:Cuti tahunan yang 

belum diambil dan belum gugur. Biaya/ongkos pulang untuk pekerja/buruh. Hak lain yang ditetapkan 

dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.Masih dalam aturan yang 

sama, besaran uang pesangon ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, menurut Pasal 40, dibedakan 

berdasar masa kerja sebagai berikut.Masa kerja kurang dari 1Selengkapnya mengenai PP No 5 Tahun 

2021 
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Title VIRAL : Wamenaker Dukung Penyerapan Tenaga Kerja Lokal lewat 

Realisasi Investasi di Morowali Utara 

Author Kuntadi 

Media Tugunews.com Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.tugunews.com/59612/Wamenaker-Dukung-Penyerapan-Tenaga-Kerja-Lokal-

lewat-Realisasi-Investasi-di-Morowali-Utara 

Summary Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi mendorong realisasi investasi di wilayahnya 

dapat berdampak langsung pada peningkatan kesejahetraan masyarakat. Hal tersebut 

disampaikan saat penandatangan nota kesepahaman pemerintah Kabupaten Morowali 

Utara dan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Kantor Pusat Pasar Kerja Kementerian 

Ketenagakerjaan RI di Jakarta. "Realisasi investasi kami tahun lalu sangat tinggi mencapai 

248 persen dari target awal Rp4,8 triliun yaitu diangka Rp11 triliun, karena banyak industri 

pertambangan yang masuk ke Morowali Utara," kata Delis dalam keterangan yang diterima, 

Jumat (29/7/2022). Delis mengungkapkan tingginya nilai investasi telah mendorong 

pertumbuhan ekonomi Morowali Utara yang tumbuh diatas rata-rata nasional. 

 

 

 

Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi mendorong realisasi investasi di wilayahnya dapat 

berdampak langsung pada peningkatan kesejahetraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat 

penandatangan nota kesepahaman pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan PT Gunbuster Nickel 

Industry (GNI) di Kantor Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta."Realisasi investasi 

kami tahun lalu sangat tinggi mencapai 248 persen dari target awal Rp4,8 triliun yaitu diangka Rp11 

triliun, karena banyak industri pertambangan yang masuk ke Morowali Utara," kata Delis dalam 

keterangan yang diterima, Jumat (29/7/2022). Delis mengungkapkan tingginya nilai investasi telah 

mendorong pertumbuhan ekonomi Morowali Utara yang tumbuh diatas rata-rata nasional. Namun 

demikian, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran tidak turun secara signifikan. "Terdapat 

beberapa penyebab tidak berimbangnya investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan 

masyarakat diantaranya penyerapan tenaga kerja lokal kurang maksimal dan migrasi tenaga kerja terlalu 

tinggi," terangnya. Menurut Delis, kerjasama antara pemkab Morut dan PT GNI diharapakan dapat 

menjadi jalan keluar untuk penyerapan tenaga kerja lokal terutama untuk tenaga kerja skill. Sehingga 

penurunan angka pengangguran dan kemiskinan bisa signifikan. "PT GNI telah membuka diri untuk 
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memberikan perencanaan kebutuhan tenaga kerja dalam mendukung percepatan investasinya dan oleh 

karena itu kami telah menggandeng PT Total HR Indonesia sebagai mitra strategi kami dalam pelaksanaan 

program peningkatan kapasitas. Harapanya akan mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal 

dengan spesifikasi kemampuan tertentu," pungkasnya.Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor 

turut mengapresiasi langkah pemerintah kabupaten Morowali Utara dan PT Gunbuster Nickel Industry 

atas inisatif untuk mendorong pelatihan dan penyerapan tenaga kerja lokal. "Hari ini kami menyaksikan 

MoU, mudah-mudahan pelatihan-pelatihan berbasis kebutuhan industri yang akan dikerjasamakan 

dapat mendorong tenaga kerja skill di daerah," ujar Afriansyah. Direktur total HR Indonesia Aulia Febrina 

menambahkan, bahwa pihaknya akan mendukung tidak hanya peningkatan kapasitas. Namun juga 

menjembatani digitalisasi informasi pasar karja pasar kerja lokal agar dapat tergabung dalam ekosistem 

siapkerja sesuai visi 9 lompatan kemnaker. 
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Title UPDATE : Wamenaker Dukung Penyerapan Tenaga Kerja Lokal 

lewat Realisasi Investasi di Morowali Utara 

Author Oleh Redaksi 

Media Ninopedia Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.ninopedia.com/59612/Wamenaker-Dukung-Penyerapan-Tenaga-Kerja-Lokal-

lewat-Realisasi-Investasi-di-Morowali-Utara 

Summary Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi mendorong realisasi investasi di wilayahnya 

dapat berdampak langsung pada peningkatan kesejahetraan masyarakat. Hal tersebut 

disampaikan saat penandatangan nota kesepahaman pemerintah Kabupaten Morowali 

Utara dan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Kantor Pusat Pasar Kerja Kementerian 

Ketenagakerjaan RI di Jakarta. "Realisasi investasi kami tahun lalu sangat tinggi mencapai 

248 persen dari target awal Rp4,8 triliun yaitu diangka Rp11 triliun, karena banyak industri 

pertambangan yang masuk ke Morowali Utara," kata Delis dalam keterangan yang diterima, 

Jumat (29/7/2022). Delis mengungkapkan tingginya nilai investasi telah mendorong 

pertumbuhan ekonomi Morowali Utara yang tumbuh diatas rata-rata nasional. 

 

 

 

Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi mendorong realisasi investasi di wilayahnya dapat 

berdampak langsung pada peningkatan kesejahetraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat 

penandatangan nota kesepahaman pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan PT Gunbuster Nickel 

Industry (GNI) di Kantor Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta."Realisasi investasi 

kami tahun lalu sangat tinggi mencapai 248 persen dari target awal Rp4,8 triliun yaitu diangka Rp11 

triliun, karena banyak industri pertambangan yang masuk ke Morowali Utara," kata Delis dalam 

keterangan yang diterima, Jumat (29/7/2022). Delis mengungkapkan tingginya nilai investasi telah 

mendorong pertumbuhan ekonomi Morowali Utara yang tumbuh diatas rata-rata nasional. Namun 

demikian, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran tidak turun secara signifikan. "Terdapat 

beberapa penyebab tidak berimbangnya investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan 

masyarakat diantaranya penyerapan tenaga kerja lokal kurang maksimal dan migrasi tenaga kerja terlalu 

tinggi," terangnya. Menurut Delis, kerjasama antara pemkab Morut dan PT GNI diharapakan dapat 

menjadi jalan keluar untuk penyerapan tenaga kerja lokal terutama untuk tenaga kerja skill. Sehingga 

penurunan angka pengangguran dan kemiskinan bisa signifikan. "PT GNI telah membuka diri untuk 
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memberikan perencanaan kebutuhan tenaga kerja dalam mendukung percepatan investasinya dan oleh 

karena itu kami telah menggandeng PT Total HR Indonesia sebagai mitra strategi kami dalam pelaksanaan 

program peningkatan kapasitas. Harapanya akan mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal 

dengan spesifikasi kemampuan tertentu," pungkasnya.Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor 

turut mengapresiasi langkah pemerintah kabupaten Morowali Utara dan PT Gunbuster Nickel Industry 

atas inisatif untuk mendorong pelatihan dan penyerapan tenaga kerja lokal. "Hari ini kami menyaksikan 

MoU, mudah-mudahan pelatihan-pelatihan berbasis kebutuhan industri yang akan dikerjasamakan 

dapat mendorong tenaga kerja skill di daerah," ujar Afriansyah. Direktur total HR Indonesia Aulia Febrina 

menambahkan, bahwa pihaknya akan mendukung tidak hanya peningkatan kapasitas. Namun juga 

menjembatani digitalisasi informasi pasar karja pasar kerja lokal agar dapat tergabung dalam ekosistem 

siapkerja sesuai visi 9 lompatan kemnaker. 
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Title Wamenaker Dukung Penyerapan Tenaga Kerja Lokal lewat Realisasi 

Investasi di Morowali Utara - RedaksiHarian.com 

Author Oleh 

Redaksi 

Media Redaksiharian.com Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://redaksiharian.com/bisnis/wamenaker-dukung-penyerapan-tenaga-kerja-lokal-lewat-

realisasi-investasi-di-morowali-utara 

Summary Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi mendorong realisasi investasi di wilayahnya 

dapat berdampak langsung pada peningkatan kesejahetraan masyarakat. Hal tersebut 

disampaikan saat penandatangan nota kesepahaman pemerintah Kabupaten Morowali 

Utara dan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Kantor Pusat Pasar Kerja Kementerian 

Ketenagakerjaan RI di Jakarta. "Realisasi investasi kami tahun lalu sangat tinggi mencapai 

248 persen dari target awal Rp4,8 triliun yaitu diangka Rp11 triliun, karena banyak industri 

pertambangan yang masuk ke Morowali Utara," kata Delis dalam keterangan yang diterima, 

Jumat (29/7/2022). Delis mengungkapkan tingginya nilai investasi telah mendorong 

pertumbuhan ekonomi Morowali Utara yang tumbuh diatas rata-rata nasional. 

 

 

 

 Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi mendorong realisasi investasi di wilayahnya dapat 

berdampak langsung pada peningkatan kesejahetraan masyarakat.Hal tersebut disampaikan saat 

penandatangan nota kesepahaman pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan PT Gunbuster Nickel 

Industry (GNI) di Kantor Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta."Realisasi investasi 

kami tahun lalu sangat tinggi mencapai 248 persen dari target awal Rp4,8 triliun yaitu diangka Rp11 

triliun, karena banyak industri pertambangan yang masuk ke Morowali Utara," kata Delis dalam 

keterangan yang diterima, Jumat (29/7/2022).Delis mengungkapkan tingginya nilai investasi telah 

mendorong pertumbuhan ekonomi Morowali Utara yang tumbuh diatas rata-rata nasional.Namun 

demikian, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran tidak turun secara signifikan."Terdapat 

beberapa penyebab tidak berimbangnya investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan 

masyarakat diantaranya penyerapan tenaga kerja lokal kurang maksimal dan migrasi tenaga kerja terlalu 

tinggi," terangnya.Menurut Delis, kerjasama antara pemkab Morut dan PT GNI diharapakan dapat 

menjadi jalan keluar untuk penyerapan tenaga kerja lokal terutama untuk tenaga kerja skill. Sehingga 

penurunan angka pengangguran dan kemiskinan bisa signifikan."PT GNI telah membuka diri untuk 
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memberikan perencanaan kebutuhan tenaga kerja dalam mendukung percepatan investasinya dan oleh 

karena itu kami telah menggandeng PT Total HR Indonesia sebagai mitra strategi kami dalam pelaksanaan 

program peningkatan kapasitas. Harapanya akan mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal 

dengan spesifikasi kemampuan tertentu," pungkasnya.Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor 

turut mengapresiasi langkah pemerintah kabupaten Morowali Utara dan PT Gunbuster Nickel Industry 

atas inisatif untuk mendorong pelatihan dan penyerapan tenaga kerja lokal."Hari ini kami menyaksikan 

MoU, mudah-mudahan pelatihan-pelatihan berbasis kebutuhan industri yang akan dikerjasamakan 

dapat mendorong tenaga kerja skill di daerah," ujar Afriansyah.Direktur total HR Indonesia Aulia Febrina 

menambahkan, bahwa pihaknya akan mendukung tidak hanya peningkatan kapasitas.Namun juga 

menjembatani digitalisasi informasi pasar karja pasar kerja lokal agar dapat tergabung dalam ekosistem 

siapkerja sesuai visi 9 lompatan kemnaker. 
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Title Wamenaker Dukung Penyerapan Tenaga Kerja Lokal lewat Realisasi 

Investasi di Morowali Utara 

Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.tribunnews.com/regional/2022/07/29/wamenaker-dukung-penyerapan-

tenaga-kerja-lokal-lewat-realisasi-investasi-di-morowali-utara 

Summary Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi mendorong realisasi investasi di wilayahnya 

dapat berdampak langsung pada peningkatan kesejahetraan masyarakat. Hal tersebut 

disampaikan saat penandatangan nota kesepahaman pemerintah Kabupaten Morowali 

Utara dan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Kantor Pusat Pasar Kerja Kementerian 

Ketenagakerjaan RI di Jakarta. "Realisasi investasi kami tahun lalu sangat tinggi mencapai 

248 persen dari target awal Rp4,8 triliun yaitu diangka Rp11 triliun, karena banyak industri 

pertambangan yang masuk ke Morowali Utara," kata Delis dalam keterangan yang diterima, 

Jumat (29/7/2022). Delis mengungkapkan tingginya nilai investasi telah mendorong 

pertumbuhan ekonomi Morowali Utara yang tumbuh diatas rata-rata nasional. 

 

 

 

Bupati Morowali Utara Delis Julkarson Hehi mendorong realisasi investasi di wilayahnya dapat 

berdampak langsung pada peningkatan kesejahetraan masyarakat.Hal tersebut disampaikan saat 

penandatangan nota kesepahaman pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan PT Gunbuster Nickel 

Industry (GNI) di Kantor Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta."Realisasi investasi 

kami tahun lalu sangat tinggi mencapai 248 persen dari target awal Rp4,8 triliun yaitu diangka Rp11 

triliun, karena banyak industri pertambangan yang masuk ke Morowali Utara," kata Delis dalam 

keterangan yang diterima, Jumat (29/7/2022).Delis mengungkapkan tingginya nilai investasi telah 

mendorong pertumbuhan ekonomi Morowali Utara yang tumbuh diatas rata-rata nasional.Namun 

demikian, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran tidak turun secara signifikan."Terdapat 

beberapa penyebab tidak berimbangnya investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan 

masyarakat diantaranya penyerapan tenaga kerja lokal kurang maksimal dan migrasi tenaga kerja terlalu 

tinggi," terangnya.Menurut Delis, kerjasama antara pemkab Morut dan PT GNI diharapakan dapat 

menjadi jalan keluar untuk penyerapan tenaga kerja lokal terutama untuk tenaga kerja skill. Sehingga 

penurunan angka pengangguran dan kemiskinan bisa signifikan."PT GNI telah membuka diri untuk 
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memberikan perencanaan kebutuhan tenaga kerja dalam mendukung percepatan investasinya dan oleh 

karena itu kami telah menggandeng PT Total HR Indonesia sebagai mitra strategi kami dalam pelaksanaan 

program peningkatan kapasitas. Harapanya akan mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal 

dengan spesifikasi kemampuan tertentu," pungkasnya.Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor 

turut mengapresiasi langkah pemerintah kabupaten Morowali Utara dan PT Gunbuster Nickel Industry 

atas inisatif untuk mendorong pelatihan dan penyerapan tenaga kerja lokal."Hari ini kami menyaksikan 

MoU, mudah-mudahan pelatihan-pelatihan berbasis kebutuhan industri yang akan dikerjasamakan 

dapat mendorong tenaga kerja skill di daerah," ujar Afriansyah.Direktur total HR Indonesia Aulia Febrina 

menambahkan, bahwa pihaknya akan mendukung tidak hanya peningkatan kapasitas.Namun juga 

menjembatani digitalisasi informasi pasar karja pasar kerja lokal agar dapat tergabung dalam ekosistem 

siapkerja sesuai visi 9 lompatan kemnaker. 
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Title Kemnaker dan JICA Jajaki Kerja Sama Penyelenggaraan Kejuruan 

Bahasa Jepang di BLK - RedaksiHarian.com 

Author Oleh 

Redaksi 

Media Redaksiharian.com Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://redaksiharian.com/bisnis/kemnaker-dan-jica-jajaki-kerja-sama-penyelenggaraan-

kejuruan-bahasa-jepang-di-blk 

Summary Jpnn.com, JAKARTA- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Japan International 

Cooperation Agency (JICA) menjajaki kerja sama pengembangan kejuruan bahasa Jepang di 

balai latihan kerja (BLK). "Selain kerja sama yang telah diselenggarakan, saat ini Ditjen 

Binalavotas sedang melakukan penjajakan kerja sama kejuruan bahasa Jepang di BLK UPTP," 

kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah seusai menerima audiensi JICA Mission for 

Foreign Migrant Workers, Jumat (29/7). Kemudian pengembangan tempat uji kompetensi 

bidang pariwisata bekerja sama dengan Japan Travel Agency, serta pengembangan program 

promosi penerimaan SDM Indonesia bidang teknisi otomotif oleh bengkel-bengkel di Jepang. 

"Kami berharap agar kerja sama yang telah terjalin dengan sangat baik khususnya antara 

JICA dengan Ditjen Binalavotas dapat terus berkembang demi kepentingan pemerintah 

Indonesia maupun Jepang," ujar Ida Fauziyah. 

 

 

 

 21:43 WIBMenteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat menerima audiensi JICA Mission for Foreign 

Migrant Workers, Jumat (29/7). Foto: Dokumentasi Kemnakerjpnn.com, JAKARTA - Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Japan International Cooperation Agency (JICA) menjajaki kerja sama 

pengembangan kejuruan bahasa Jepang di balai latihan kerja (BLK).Saat ini, Kemnaker dan JICA juga telah 

bekerja sama melalui program specified skilled worker (SSW) atau pekerja berketerampilan 

spesifik."Selain kerja sama yang telah diselenggarakan, saat ini Ditjen Binalavotas sedang melakukan 

penjajakan kerja sama kejuruan bahasa Jepang di BLK UPTP," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

seusai menerima audiensi JICA Mission for Foreign Migrant Workers, Jumat (29/7).Menaker Ida juga 

menyampaikan kerja sama lainnya yang tengah dijajaki, yakni penerimaan junior expert di berbagai 

bidang untuk mendukung penyelenggaraan pelatihan vokasi di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BBPVP) dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP).Kemudian pengembangan 

tempat uji kompetensi bidang pariwisata bekerja sama dengan Japan Travel Agency, serta 



 

301 

 

pengembangan program promosi penerimaan SDM Indonesia bidang teknisi otomotif oleh bengkel-

bengkel di Jepang."Kami berharap agar kerja sama yang telah terjalin dengan sangat baik khususnya 

antara JICA dengan Ditjen Binalavotas dapat terus berkembang demi kepentingan pemerintah Indonesia 

maupun Jepang," ujar Ida Fauziyah.Kemnaker juga mendorong JICA mendukung pelaksanaan program 

pelatihan sesuai standar kompetensi yang diperlukan, sehingga dapat memenuhi persyaratan mengikuti 

program SSW, baik pelatihan bahasa Jepang maupun pelatihan teknis yang diselenggarakan di BLK 

UPTP."Melalui Ditjen Binalavotas juga meminta agar JICA dan pemerintah Jepang dapat mendorong 

asosiasi industri di Jepang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan skill test untuk program SSW agar 

dapat membuka atau menunjuk tempat uji kompetensi di Indonesia," terangnya. (mrk/jpnn)Redaktur & 

Reporter : Sutresno WahyudiSilakan baca konten menarik lainnya dari JPNN. com di Google News 
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Title Indonesia-Malaysia Sepakat Rekrut TKI lewat 1 Jalur 

Resmi 

Author Sonya Michaella 

Media Idn Times Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.idntimes.com/news/world/sonya-michaella/indonesia-malaysia-sepakat-

rekrut-tki-lewat-1-jalur-resmi 

Summary Indonesia dan Malaysia akhirnya menegaskan dan sepakat bahwa perekrutan Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI) yang bekerja di Negeri Jiran hanya lewat jalur resmi yaitu One Channel 

System (OCS). Indonesia juga bakal membuka kembali pengiriman TKI ke Malaysia. 

Perjanjian ini disepakati oleh Menteri Tenaga Kerja RI, Ida Fauziah dan Menteri Sumber Daya 

Malaysia, M. Saravanan di Jakarta, pada Kamis (28/7/2022) kemarin. 1. Malaysia sepakat 

mematuhi apa yang tertulis di perjanjian soal TKI. 

 

Indonesia dan Malaysia akhirnya menegaskan dan sepakat bahwa perekrutan Tenaga Kerja Indonesia 

(TKI) yang bekerja di Negeri Jiran hanya lewat jalur resmi yaitu One Channel System (OCS).OCS ini 

tertuang dalam kesepakatan dua negara yang diteken pada 1 April 2022 lalu. Indonesia juga bakal 

membuka kembali pengiriman TKI ke Malaysia.Perjanjian ini disepakati oleh Menteri Tenaga Kerja RI, Ida 

Fauziah dan Menteri Sumber Daya Malaysia, M. Saravanan di Jakarta, pada Kamis (28/7/2022) kemarin.1. 

Malaysia sepakat mematuhi apa yang tertulis di perjanjian soal TKISempat menghentikan pengiriman TKI 

ke Malaysia karena negara tersebut menggunakan sistem yang berbeda dari OCS, Indonesia kini akan 

mengirim TKI kembali ke Malaysia. Kedua negara juga sepakat hanya menggunakan OCS sebagai jalur 

resmi perekrutan TKI dan tidak memakasi System Maid Online (SMO) milik Malaysia."Kedua menteri 

menegaskan kembali komitmen mereka untuk melarang perekrutan dan mempekerjakan TKI melalui 

mekanisme lain selain OCS," dikutip dari Pernyataan Bersama Indonesia dan Malaysia, yang diterima IDN 

Times, Jumat (29/7/2022).2. Indonesia mulai kirim TKI lagi per 1 Agustus 2022Indonesia bakal mencabut 

pembekuan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia per 1 Agustus 2022. Kedua negara 

sepakat untuk menggunakan sistem rekrutmen terpadu yang akan beroperasi penuh dalam tiga pekan 

ke depan."Untuk memastikan kelancaran aplikasi dan keandalan sistem terintegrasi, proyek percontohan 

selama tiga bulan harus dilakukan sebelum penerapan penuh sistem di bawah One Channel System," 

kata Saravanan.3. Kedua negara berkomitmen untuk memperkuat perlindungan TKISelain itu, kedua 

menteri juga berkomitmen untuk memfasilitasi kerja sama antar masyarakat dan badan-badan 

keamanan di Malaysia pun Indonesia untuk memperkuat perlindungan bagi TKI."Pentingnya memerangi 

perdagangan orang dan berkomitmen untuk melibatkan pemangku kepentingan terkait di negara 

masing-masing dengan tujuan untuk menjalin kerja sama bilateral konkret," lanjut pernyataan 

tersebut.Kedua negara juga sepakat untuk mempercepat deportasi tenaga kerja yang tidak berdokumen 

resmi terutama mereka yang termasuk dalam kelompok rentan.Baca Artikel Selengkapnya 
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Title Kemnaker dan JICA Jajaki Kerja Sama Penyelenggaraan 

Kejuruan Bahasa Jepang di BLK 

Author (mrk/jpnn) 

Media Jawa Post National Network Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.jpnn.com/news/kemnaker-dan-jica-jajaki-kerja-sama-penyelenggaraan-

kejuruan-bahasa-jepang-di-blk 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Japan International Cooperation Agency 

(JICA) menjajaki kerja sama pengembangan kejuruan bahasa Jepang di balai latihan kerja 

(BLK). "Selain kerja sama yang telah diselenggarakan, saat ini Ditjen Binalavotas sedang 

melakukan penjajakan kerja sama kejuruan bahasa Jepang di BLK UPTP," kata Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah seusai menerima audiensi JICA Mission for Foreign Migrant 

Workers, Jumat (29/7). Kemudian pengembangan tempat uji kompetensi bidang pariwisata 

bekerja sama dengan Japan Travel Agency, serta pengembangan program promosi 

penerimaan SDM Indonesia bidang teknisi otomotif oleh bengkel-bengkel di Jepang. "Kami 

berharap agar kerja sama yang telah terjalin dengan sangat baik khususnya antara JICA 

dengan Ditjen Binalavotas dapat terus berkembang demi kepentingan pemerintah Indonesia 

maupun Jepang," ujar Ida Fauziyah. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Japan International Cooperation Agency (JICA) menjajaki 

kerja sama pengembangan kejuruan bahasa Jepang di balai latihan kerja (BLK).Saat ini, Kemnaker dan 

JICA juga telah bekerja sama melalui program specified skilled worker (SSW) atau pekerja 

berketerampilan spesifik."Selain kerja sama yang telah diselenggarakan, saat ini Ditjen Binalavotas 

sedang melakukan penjajakan kerja sama kejuruan bahasa Jepang di BLK UPTP," kata Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah seusai menerima audiensi JICA Mission for Foreign Migrant Workers, 

Jumat (29/7).Menaker Ida juga menyampaikan kerja sama lainnya yang tengah dijajaki, yakni penerimaan 

junior expert di berbagai bidang untuk mendukung penyelenggaraan pelatihan vokasi di Balai Besar 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 

(BPVP).Kemudian pengembangan tempat uji kompetensi bidang pariwisata bekerja sama dengan Japan 

Travel Agency, serta pengembangan program promosi penerimaan SDM Indonesia bidang teknisi 

otomotif oleh bengkel-bengkel di Jepang."Kami berharap agar kerja sama yang telah terjalin dengan 



 

304 

 

sangat baik khususnya antara JICA dengan Ditjen Binalavotas dapat terus berkembang demi kepentingan 

pemerintah Indonesia maupun Jepang," ujar Ida Fauziyah.Kemnaker juga mendorong JICA mendukung 

pelaksanaan program pelatihan sesuai standar kompetensi yang diperlukan, sehingga dapat memenuhi 

persyaratan mengikuti program SSW, baik pelatihan bahasa Jepang maupun pelatihan teknis yang 

diselenggarakan di BLK UPTP."Melalui Ditjen Binalavotas juga meminta agar JICA dan pemerintah Jepang 

dapat mendorong asosiasi industri di Jepang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan skill test untuk 

program SSW agar dapat membuka atau menunjuk tempat uji kompetensi di Indonesia," 

terangnya.Redaktur & 
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Title Setelah Program SSW, Kemnaker dan JICA Jajaki Kerja Sama Bahasa 

Jepang di BLK 

Author _noname 

Media Progresnews.info Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Neutral 

Link http://progresnews.info/2022/07/29/8158 

Summary Salah satunya yakni penjajakan kerja sama pengembangan kejuruan bahasa Jepang di BLK 

Unit Pelayanan Teknis Pusat (UPTP) Kemnaker. 

 

 

 

Setelah melakukan kerja sama melalui program specified skilled worker (SSW/ pekerja berketerampilan 

spesifik), Kementerian Ketenagakerjaan dan Japan International Cooperation Agency (JICA) kembali 

membuka jalinan kerja sama. Salah satunya yakni penjajakan kerja sama pengembangan kejuruan bahasa 

Jepang di BLK Unit Pelayanan Teknis Pusat (UPTP) Kemnaker."Selain kerja sama yang telah 

diselenggarakan, saat ini Ditjen Binalavotas sedang melakukan penjajakan kerja sama kejuruan bahasa 

Jepang di BLK UPTP," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, seusai menerima audiensi JICA Mission 

for Foreign Migrant Workers di Jakarta, Jumat (29/7/2022).Selain kejuruan bahasa Jepang, Ida Fauziyah 

mengatakan penjajakan kerja sama lainnya yakni Penerimaan junior expert di berbagai bidang untuk 

mendukung penyelenggaraan pelatihan vokasi di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) 

dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP); dan pengembangan tempat uji kompetensi bidang 

pariwisata bekerja sama dengan Japan Travel Agency; serta pengembangan program promosi 

penerimaan SDM Indonesia bidang teknisi otomotif oleh bengkel-bengkel di Jepang."Kami berharap agar 

kerja sama yang telah terjalin dengan sangat baik khususnya antara JICA dengan Ditjen Binalavotas dapat 

terus berkembang, demi kepentingan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Jepang," ujar Ida 

Fauziyah.Ida Fauziyah menambahkan, untuk program SSW di Jepang, pihaknya mendorong JICA 

mendukung pelaksanaan program pelatihan sesuai standar kompetensi yang diperlukan. Sehingga dapat 

memenuhi persyaratan mengikuti program SSW, baik pelatihan Bahasa Jepang maupun pelatihan teknis 

yang diselenggarakan di BLK UPTP."Melalui Ditjen Binalavotas juga meminta agar JICA dan Pemerintah 

Jepang dapat mendorong asosiasi industri di Jepang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Skill 

Test untuk program SSW agar dapat membuka/menunjuk tempat uji kompetensi di Indonesia," katanya. 
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Title PIM Terima Penghargaan Zero Accident Author Mins Ago 

Media Aceh Info Reporter  

Date 29 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.acehinfo.id/pim-terima-penghargaan-zero-accident 

Summary LHOKSEUMAWE | ACEHINFO- PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) meraih penghargaan Sertifikat 

Zero Accident Tahun 2022 pada acara Anugerah Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) Provinsi Aceh Tahun 2022 di Hotel Parkside Takengon, Aceh Tengah pada Rabu, 

27 Juli 2022. "K3 merupakan investasi dan untuk menjaga keberlangsungan usaha serta 

mencapai produktivitas di perusahaan sehingga mencapai kerja selamat 10.242.784 jam 

kerja tanpa kecelakaan kerja (Zero Accident) terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2018 s.d 30 

September 2021," ujar Zulfikar dalam rilis media pada Jumat (29/7/2022). "Penghargaan ini 

diharapkan menjadi semangat baru bagi Insan PIM untuk terus menjalankan sistem 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (k3) dengan baik di Perusahaan," tutup Zulfikar. 

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Staf Ahli Gubernur didampingi Kepala Dinas 

Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh. 

 

LHOKSEUMAWE | ACEHINFO - PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) meraih penghargaan Sertifikat Zero 

Accident Tahun 2022 pada acara Anugerah Penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Provinsi 

Aceh Tahun 2022 di Hotel Parkside Takengon, Aceh Tengah pada Rabu, 27 Juli 2022. Penghargaan 

tersebut diserahkan langsung oleh Staf Ahli Gubernur didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh. Staf Ahli Gubernur mewakili Pj Gubernur Aceh memberikan 

penghargaan kepada Perusahaan di wilayah kerja Provinsi Aceh. Penghargaan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) diberikan oleh Menteri Tenaga Kerja RI. Penyerahan penghargaan diterima langsung 

oleh Plt. VP K3LH PT PIM Zulfikar yang diberikan atas prestasi dalam melaksanakan Program Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3)."K3 merupakan investasi dan untuk menjaga keberlangsungan usaha serta 

mencapai produktivitas di perusahaan sehingga mencapai kerja selamat 10.242.784 jam kerja tanpa 

kecelakaan kerja (Zero Accident) terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2018 s.d 30 September 2021," ujar 

Zulfikar dalam rilis media pada Jumat (29/7/2022). Lebih lanjut, Zulfikar mengatakan bahwa penghargaan 

tersebut merupakan wujud kepedulian dari Manajemen dan pekerja dalam menerapkan keselamatan 

dan kesehatan Kerja (K3) di setiap aktivitas sehingga tidak terjadi insiden fatality atau kecelakaan yang 

dapat menggugurkan jam kerja selamat. "Penghargaan ini diharapkan menjadi semangat baru bagi Insan 

PIM untuk terus menjalankan sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (k3) dengan baik di Perusahaan," 

tutup Zulfikar. 
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