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No Date News Title Page Sentiment Media Summary 

1. 11 

August 

2022 

Upah PMI di 

Taiwan Naik 

Jado Rp 9,9 

Juta 

2 Neutral Jawa Pos . Upah PMI di Taiwan Naik Jadi Rp 9,9 Juta. JAKARTA- 

Pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik di 

Taiwan bisa sedikit bernapas lega. Mulai kemarin (10/8), 

PMI sektor domestik di Taiwan akan mendapat upah 

sebesar NTD 20 ribu atau setara Rp 9,9 juta. 

2. 11 

August 

2022 

Tercatat 

61.805 

Kasus 

Kecelakaan 

Kerja 

9 Negative Jawa Pos . Tercatat 61.805 KasusKecelakaan Kerja. Ida Fauziyah 

mengungkapkan, berdasar data BadanPenyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sejakJanuari-

Maret 2022, kecelakaan kerja tercatat 61.805 kasus. 

3. 11 

August 

2022 

Upah PMI 

Domestik di 

Taiwan Naik 

7 Neutral Pikiran 

Rakyat 

. Upah PMI Domestik di Taiwan Naik. Upaya pemerintah 

untuk menaikkan upah pekeija mi- gran Indonesia (PMI) 

sektor domestik di Taiwan berbuah manis. Per 10 

Agustus 2022, PMI sektor domestik di Taiwan akan 

mendapat upah sebesar 20.000 NTD (New Taiwan 

Dollar) atau setara Rp 9,9 juta. Menteri Ketenagakerjaan 

Ida Fauziyah mengatakan bahwa terakhir kali PMI sektor 

domestik di Taiwan mendapat kenaikan upah terjadi 

pada 2015. 

4. 11 

August 

2022 

Target 3 

Juta 

Lapangan 

Kerja 

Tinggal 4 

Bulan 

3 Neutral Sriwijaya 

Post 

Target 3 Juta Lapangan Kerja Tinggal 4 Bulan. 

203201270 Demi Tekan Angka Pengagguran. JAKARTA, 

SRIPO- Men- teri Ketenagakerjaan (Mena- ker), Ida 

Fauziyah, menga- takan pemerintah berupaya 

menciptakan 3 juta lapangan kerja pada 2022. 00 Demi 

Tekan Angka Pengagguran. 

5. 11 

August 

2022 

Hustle 

Culture dan 

Obsesi 

Sukses 

Orang 

Muda 

11 Positive Kedaulatan 

Rakyat 

Hustle Culture' dan Obsesi Sukses Orang Muda. 

Fenomena hustle culture yang terma- suk dalam gaya 

hidup workaholism, kembali menjadi isu aktual. Tren 

gaya hidup hustle culture di kalangan kawula muda 

tentu menimbulkan suatu persepsi bahwa kesuksesan 

dalam dunia profesional diukur dengan b^lohja keras 

tanpa henti. Center000. 

6. 11 

August 

2022 

Kasus 

Trafficking 

Masih 

Marak 

2 Neutral Warta Bali Trafficking Masih Marak. . 21971012700Kasus. Kasus. 

LBH Dorong Gubernur Terbitkan SE. 
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Title Upah PMI Domestik di Taiwan Naik 

Media Pikiran Rakyat Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Neutral 

Page 7 PR Value  

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

11/PIKIRAN_RAKYAT1/Upah%20PMI%20Domestik%20di%20Taiwan%20Naik=1=7=1.jpg 

Summary . Upah PMI Domestik di Taiwan Naik. Upaya pemerintah untuk menaikkan upah pekeija mi- 

gran Indonesia (PMI) sektor domestik di Taiwan berbuah manis. Per 10 Agustus 2022, PMI 

sektor domestik di Taiwan akan mendapat upah sebesar 20.000 NTD (New Taiwan Dollar) atau 

setara Rp 9,9 juta. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bahwa terakhir kali PMI 

sektor domestik di Taiwan mendapat kenaikan upah terjadi pada 2015. 
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Title Upah PMI di Taiwan Naik Jado Rp 9,9 Juta 

Media Jawa Pos Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Neutral 

Page 2 PR Value  

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

11/JAWA_POS1/Upah%20PMI%20di%20Taiwan%20Naik%20Jado%20Rp%209,9%20Juta=1=2=

1.jpg 

Summary . Upah PMI di Taiwan Naik Jadi Rp 9,9 Juta. JAKARTA- Pekerja migran Indonesia (PMI) sektor 

domestik di Taiwan bisa sedikit bernapas lega. Mulai kemarin (10/8), PMI sektor domestik di 

Taiwan akan mendapat upah sebesar NTD 20 ribu atau setara Rp 9,9 juta. Sejak Desember 2018, 

secara intens Kemenaker terus mengupayakan penyesuaian upah PMI sektor domestik di 

Taiwan melalui Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (KDEI/IETO). 
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Title Tercatat 61.805 Kasus Kecelakaan Kerja 

Media Jawa Pos Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Negative 

Page 9 PR Value  

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

11/JAWA_POS1/Tercatat%2061.805%20Kasus%20Kecelakaan%20Kerja=1=9=1.jpg 

Summary . Tercatat 61.805 KasusKecelakaan Kerja. Ida Fauziyah mengungkapkan, berdasar data 

BadanPenyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sejakJanuari-Maret 2022, 

kecelakaan kerja tercatat 61.805 kasus. PEKERJA tengah membersihkan gedung bertingkat di 

kawasan Jakarta Selatan, Selasa (9/8). Menteri Ketenagakerjaan. 
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Title Hustle Culture dan Obsesi Sukses Orang Muda 

Media Kedaulatan Rakyat Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Page 11 PR Value  

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

11/KEDAULATAN_RAKYAT1/Hustle%20Culture%20%20dan%20Obsesi%20Sukses%20Orang%20

Muda%20=1=11=1.jpg 

Summa

ry 

Hustle Culture' dan Obsesi Sukses Orang Muda. Fenomena hustle culture yang terma- suk dalam 

gaya hidup workaholism, kembali menjadi isu aktual. Tren gaya hidup hustle culture di kalangan 

kawula muda tentu menimbulkan suatu persepsi bahwa kesuksesan dalam dunia profesional 

diukur dengan b^lohja keras tanpa henti. Center000. 
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Title Target 3 Juta Lapangan Kerja Tinggal 4 Bulan 

Media Sriwijaya Post Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Neutral 

Page 3 PR Value  

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

11/SRIWIJAYA_POST1/Target%203%20Juta%20Lapangan%20Kerja%20Tinggal%204%20Bulan=

1=3=1.jpg 

Summar

y 

Target 3 Juta Lapangan Kerja Tinggal 4 Bulan. 203201270 Demi Tekan Angka Pengagguran. 

JAKARTA, SRIPO- Men- teri Ketenagakerjaan (Mena- ker), Ida Fauziyah, menga- takan 

pemerintah berupaya menciptakan 3 juta lapangan kerja pada 2022. 00 Demi Tekan Angka 

Pengagguran. Hal ini un- tuk menurunkan angka pengangguran. 
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Title Kasus Trafficking Masih Marak 

Media Warta Bali Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Neutral 

Page 2 PR Value  

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

11/WARTA_BALI1/Kasus%20Trafficking%20Masih%20Marak=1=2=1.jpg 

Summary Trafficking Masih Marak. . 21971012700Kasus. Kasus. LBH Dorong Gubernur Terbitkan SE. 
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Table Of Contents : 10 August 2022 - 11 August 2022 
 

No Date News Title Tone Media Summary 

1. 10 

August 

2022 

Kemnaker: Tingkatkan 

Pelayanan dan Pelindungan 

Pekerja Migran 

Neutral Koran 

Madura 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

mengajak para koordinator dan 

penanggung jawab Desa Migran Produktif 

(Desmigratif) untuk bersama-sama 

meningkatkan kualitas pelayanan dan 

pelindungan terhadap Calon Pekerja 

Migran Indonesia (CPMI) dan PMI purna, 

serta keluarganya untuk mewujudkan 

masyarakat desa produktif yang sejahtera 

melalui empat pilar Desmigratif. Empat 

pilar Desmigratif yang dimaksud yaitu 

pusat layanan imigrasi, kegiatan usaha 

produktif untuk memberikan edukasi awal 

tata kerja bekerja di luar negeri, 

community parenting untuk anak-anak 

pekerja migran, dan pembentukan 

koperasi Desmigratif. 

2. 10 

August 

2022 

Ada 5 Bansos yang Akan Cair 

Agustus 2022, Cek Segera 

Disini! 

Neutral Jabar 

Ekspres 

Kabar baik untuk masyarakat Indonesia 

karena pada Agustus 2022 ini akan ada 5 

bansos yang cair, mari cek segera hanya 

disini!. Agustus 2022 ini, terdapat 5 bansos 

yang dikabarkan akan cair yakni PKH, BPNT 

Sembako, BPUM BLT UMKM, BLT Subsidi 

Gaji dan Kartu Prakerja. Kabar baik untuk 

masyarakat Indonesia karena pada Agustus 

2022 ini akan ada 5 bansos yang cair, mari 

cek segera hanya disini!. Agustus 2022 ini, 

terdapat 5 bansos yang dikabarkan akan 

cair yakni PKH, BPNT Sembako, BPUM BLT 

UMKM, BLT Subsidi Gaji dan Kartu 

Prakerja. 

3. 10 

August 

2022 

Menaker Ungkap Kelemahan 

Pekerja RI: Masih Pada 

Gaptek! 

Negativ

e 

Beritabaru.

news 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

menyebut banyak perusahaan yang 

kesulitan mempekerjakan tenaga kerja 

Indonesia, karena kebanyakan dari mereka 

belum memiliki kemampuan digital yang 

memadai. Berbicara dalam Dialog 

Economic Update CNBC Indonesia, Ida 

mengakui bahwa ada potensi bonus 

demografi yang bisa dimanfaatkan hingga 

http://www.koranmadura.com/2022/08/kemnaker-tingkatkan-pelayanan-dan-pelindungan-pekerja-migran
http://www.koranmadura.com/2022/08/kemnaker-tingkatkan-pelayanan-dan-pelindungan-pekerja-migran
http://www.koranmadura.com/2022/08/kemnaker-tingkatkan-pelayanan-dan-pelindungan-pekerja-migran
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http://jabarekspres.com/berita/2022/08/10/ada-5-bansos-yang-akan-cair-agustus-2022-cek-segera-disini
http://beritabaru.news/menaker-ungkap-kelemahan-pekerja-ri-masih-pada-gaptek-157896.html
http://beritabaru.news/menaker-ungkap-kelemahan-pekerja-ri-masih-pada-gaptek-157896.html
http://beritabaru.news/menaker-ungkap-kelemahan-pekerja-ri-masih-pada-gaptek-157896.html
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2030. Namun, faktanya masih banyak 

perusahaan yang kini kesulitan mencari 

para pekerja domestik. "Kita melihat 

perusahaan sulit mencari karyawan 

dengan kemampuan digital yang 

memadai," kata Ida, Rabu (10/8/2022). 

4. 10 

August 

2022 

Menaker Ungkap Kelemahan 

Pekerja RI: Masih Pada 

Gaptek! 

Negativ

e 

Cnbc 

Indonesia 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

menyebut banyak perusahaan yang 

kesulitan mempekerjakan tenaga kerja 

Indonesia, karena kebanyakan dari mereka 

belum memiliki kemampuan digital yang 

memadai. Berbicara dalam Dialog 

Economic Update CNBC Indonesia, Ida 

mengakui bahwa ada potensi bonus 

demografi yang bisa dimanfaatkan hingga 

2030. Namun, faktanya masih banyak 

perusahaan yang kini kesulitan mencari 

para pekerja domestik. 

5. 10 

August 

2022 

Menaker: Persoalan Tenaga 

Kerja RI, Belum Melek 

Teknologi! 

Negativ

e 

Cnbc 

Indonesia 

Seperti apa strategi Kemnaker mendorong 

peningkatan kualitas tenaga kerja RI/ 

Selengkapnya simak dialog Muhammad 

Gibran dengan Menteri Ketenagakerjaan 

RI, Ida Fauziyah dalam Economic Update, 

CNBC Indonesia. Ida Fauziyah 

mengungkapkan Indonesia memiliki 

potensi bonus demografi hingga 2030 yang 

harus dioptimalkan agar dapat menopang 

ekonomi dan pembangunan nasional. Saat 

ini perusahaan di Indonesia sulit mencari 

talent yang memiliki kemampuan digital 

mengingat tenaga kerja Indonesia 

umumnya belum memiliki kemampuan 

implementasi digital yang memadai, masih 

bersifat teoritis dan bersifat umum. Guna 

bonus demografi tidak hanya dalam tahap 

kuantitas namun dapat lebih produktivitas 

maka diperlukan pendidikan dan pelatihan 

yang berkualitas. 

6. 10 

August 

2022 

Kemampuan Digital Pekerja 

Indonesia Belum Memadai, 

Kenapa? 

Neutral Balkonjaka

rta.com 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah 

mengungkapkan kelemahan kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia 

adalah kemampuan implementasi digital 

yang kurang memadai, rata-rata masih 

bersifat teori. Di satu sisi kita melihat 

http://www.cnbcindonesia.com/news/20220810085259-4-362527/menaker-ungkap-kelemahan-pekerja-ri-masih-pada-gaptek
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220810085259-4-362527/menaker-ungkap-kelemahan-pekerja-ri-masih-pada-gaptek
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220810085259-4-362527/menaker-ungkap-kelemahan-pekerja-ri-masih-pada-gaptek
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220810092416-8-362529/menaker-persoalan-tenaga-kerja-ri-belum-melek-teknologi
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220810092416-8-362529/menaker-persoalan-tenaga-kerja-ri-belum-melek-teknologi
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220810092416-8-362529/menaker-persoalan-tenaga-kerja-ri-belum-melek-teknologi
http://www.balkonjakarta.com/2022/08/10/kemampuan-digital-pekerja-indonesia-belum-memadai-kenapa
http://www.balkonjakarta.com/2022/08/10/kemampuan-digital-pekerja-indonesia-belum-memadai-kenapa
http://www.balkonjakarta.com/2022/08/10/kemampuan-digital-pekerja-indonesia-belum-memadai-kenapa
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perusahaan Indonesia sulit mencari 

karyawan dengan kemampuan digital yang 

memadai. Kelemahan kualitas SDM kita 

adalah kemampuan implementasi digital, 

rata-rata bersifat teoritis," kata Ida dalam 

CNBC Indonesia Economic Update, Rabu 

(10/8/2022). Padahal kondisi pandemi 

telah mengakselerasi transformasi 4.0, 

yang mendorong jenis pekerjaan banyak 

tumbuh dan berkembang signifikan ke 

arah teknologi digital. 

7. 10 

August 

2022 

Kemampuan Digital Pekerja 

Indonesia Belum Memadai, 

Kenapa? 

Neutral Cnbc 

Indonesia 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah 

mengungkapkan kelemahan kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia 

adalah kemampuan implementasi digital 

yang kurang memadai, rata-rata masih 

bersifat teori. Di satu sisi kita melihat 

perusahaan Indonesia sulit mencari 

karyawan dengan kemampuan digital yang 

memadai. Kelemahan kualitas SDM kita 

adalah kemampuan implementasi digital, 

rata-rata bersifat teoritis," kata Ida dalam 

CNBC Indonesia Economic Update, Rabu 

(10/8/2022). Padahal kondisi pandemi 

telah mengakselerasi transformasi 4.0, 

yang mendorong jenis pekerjaan banyak 

tumbuh dan berkembang signifikan ke 

arah teknologi digital. 

8. 10 

August 

2022 

Lembaga AR Learning Center 

Bersama FA UBB Gelar 

Pelatihan Peningkatan 

Kompetensi Saksi Ahli - 

Berita Investigasi Nasional 

Positive Binpers1.c

om 

Bangka, BN- Fakultas Hukum Universitas 

Bangka Belitung (FH UBB) sukses 

menggelar Pelatihan Keterangan Ahli dan 

menjalin kerja sama bersama Lembaga AR 

Learning Center dengan penandatangan 

secara simbolis. Mas Andre Hariyanto 

selaku Owner Lembaga AR Learning Center 

dan Ketua Pembina Yayasan Pusat 

Pembelajaran Nusantara Daerah Istimewa 

Yogyakarta (YPPN- DIY) menyampaikan 

banyak terima kasih atas kepercayaan 

pihak Universitas Bangka Belitung dalam 

menjalin hubungan silaturahmi dan 

perjannian kerja sama yang kelak akan 

melahirkan kader trainer handal dan ahli 

hukum yang lebih baik lagi. Kegiatan yang 

http://www.cnbcindonesia.com/news/20220810100050-4-362542/kemampuan-digital-pekerja-indonesia-belum-memadai-kenapa
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220810100050-4-362542/kemampuan-digital-pekerja-indonesia-belum-memadai-kenapa
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220810100050-4-362542/kemampuan-digital-pekerja-indonesia-belum-memadai-kenapa
http://binpers1.com/08/2022/lembaga-ar-learning-center-bersama-fa-ubb-gelar-pelatihan-peningkatan-kompetensi-saksi-ahli
http://binpers1.com/08/2022/lembaga-ar-learning-center-bersama-fa-ubb-gelar-pelatihan-peningkatan-kompetensi-saksi-ahli
http://binpers1.com/08/2022/lembaga-ar-learning-center-bersama-fa-ubb-gelar-pelatihan-peningkatan-kompetensi-saksi-ahli
http://binpers1.com/08/2022/lembaga-ar-learning-center-bersama-fa-ubb-gelar-pelatihan-peningkatan-kompetensi-saksi-ahli
http://binpers1.com/08/2022/lembaga-ar-learning-center-bersama-fa-ubb-gelar-pelatihan-peningkatan-kompetensi-saksi-ahli
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mengambil tema "Peningkatan 

Kompetensi Saksi Ahli" ini menghadirkan 3 

pemateri sekaligus, pertama Dr. M. 

Rustamaji dari Dosen Fakultas UNS, kedua 

Mas Andre Hariyanto Master Trainer dan 

Owner AR Learning Center, dan ketiga 

Coach Musafir dari Trainer Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi (BNSP-RI). "Penentuan 

seorang Ahli dalam penyidikan maupun 

persidangan tidak harus ditentukan lewat 

pendidikan formal, ahli dapat dengan 

pengalaman yang ditekuninya," tegas 

Coach Musafir, Trainer resmi AR Learning 

Center dan Dekan Fakultas Syariah- Hukum 

IPI Gowa Sulawesi Selatan dalam 

menyampaikan materinya. 

9. 10 

August 

2022 

UPT BLKPP Kepri Sambut 

Kunjungan Kerja BBPVP 

Medan 

Neutral Lihat Kepri Rombongan dipimpin langsung oleh Andri 

Susila selaku Kepala BBPVP Medan, Heri 

Prasetio Adha selaku Sub Koordinator 

Kepegawaian dan Umum, Iqbal Ibrahim 

Nasution selaku Sub Koordinator Program, 

dan Fandi Ahmad selaku Sub Koordinator 

Pemberdayaan. Kepala BBPVP Medan 

berharap adanya peningkatan kompetensi 

sumber daya manusia (SDM) dan serapan 

alumni pelatihan sesuai kebutuhan tenaga 

kerja di Kepulauan Riau. 

10

. 

10 

August 

2022 

Wamenaker Apresiasi 

Perjanjian Kerja Bersama 

antara PT Krakatau Daya 

Listrik dengan Serikat 

Karyawan 

Positive Abadikini.c

om 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah 

Noor memberikan apresiasi terjadi 

kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama 

(PKB) periode 2022-2024 antara PT. 

Krakatau Daya Listrik dengan Serikat 

Karyawan Krakatau Daya Listrik. "Saya 

memberikan apresiasi setinggi-tingginya 

atas PKB yang telah disepakati sekaligus 

dilakukannya kegiatan sosialisasi PKB ini," 

kata Afriansyah dalam kunjungan kerja 

sekaligus sosialisasi PKB yang telah 

disepakati PT. Krakatau Daya Listrik 

dengan Serikat Karyawan Krakatau Daya 

Listrik, di Kota Cilegon, Banten, Selasa 

(9/8/2022). "Dengan kegiatan sosialisasi 

PKB ini maka PT. Krakatau Daya Listrik dan 

Serikat Karyawan Krakatau Daya Listrik 

http://lihatkepri.com/2022/08/10/upt-blkpp-kepri-sambut-kunjungan-kerja-bbpvp-medan
http://lihatkepri.com/2022/08/10/upt-blkpp-kepri-sambut-kunjungan-kerja-bbpvp-medan
http://lihatkepri.com/2022/08/10/upt-blkpp-kepri-sambut-kunjungan-kerja-bbpvp-medan
http://www.abadikini.com/2022/08/10/wamenaker-apresiasi-perjanjian-kerja-bersama-antara-pt-krakatau-daya-listrik-dengan-serikat-karyawan
http://www.abadikini.com/2022/08/10/wamenaker-apresiasi-perjanjian-kerja-bersama-antara-pt-krakatau-daya-listrik-dengan-serikat-karyawan
http://www.abadikini.com/2022/08/10/wamenaker-apresiasi-perjanjian-kerja-bersama-antara-pt-krakatau-daya-listrik-dengan-serikat-karyawan
http://www.abadikini.com/2022/08/10/wamenaker-apresiasi-perjanjian-kerja-bersama-antara-pt-krakatau-daya-listrik-dengan-serikat-karyawan
http://www.abadikini.com/2022/08/10/wamenaker-apresiasi-perjanjian-kerja-bersama-antara-pt-krakatau-daya-listrik-dengan-serikat-karyawan
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sejatinya telah menjalankan amanat 

Undang-Undang, sehingga diharapkan 

tidak ada lagi perbedaan persepsi yang 

berujung pada perselisihan," jelas 

Afriansyah Noor. Kesepakatan PKB ini 

diharapkan menjadi wujud nyata sebuah 

komitmen bersama antara para pihak 

dalam mewujudkan PKB yang berkualitas 

sebagai pedoman bersama bagi keluarga 

besar PT. Krakatau Daya Listrik. 

11

. 

10 

August 

2022 

Sekretariat Kabinet Raih 

Predikat WTP dari BPK 

Sebanyak 10 Kali Berturut-

turut 

Neutral Mitra Post Ahmad Adib juga mengapresiasi tiga K/L, 

termasuk Sekretariat Kabinet, yang telah 

menyelesaikan seluruh rekomendasi atas 

hasil pemeriksaan BPK. Ada tiga dari 38 K/L 

yang telah 100 persen (menyelesaikan 

rekomendasi BPK), yang pertama 

Mahkamah Agung, kedua ada senior saya 

Bapak Farid Utomo, Sekretariat Kabinet, 

dan yang ketiga adalah dari ANRI. (Setkab) 

kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa 

Perkecualian () dari Badan Pemeriksa 

Keuangan () terhadap Laporan Keuangan 

Sekretariat Kabinet Tahun 2021. Sebanyak 

22 K/L yang menerima LHP pada acara ini 

adalah Badan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia, Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 

Kementerian Ketenagakerjaan, Sekretariat 

Kabinet, Dewan Perwakilan Daerah, 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Ombudsman RI, 

Lembaga Administrasi Negara, Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban, serta 

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. 

12

. 

10 

August 

2022 

Fakultas Hukum UBB Gelar 

Pelatihan dan MoU bersama 

AR Learning Center 

Positive Simpul 

Rakyat 

"Tujuan mengadakan pelatihan dan 

menjalin kerja sama antara Fakultas 

Hukum UBB dan AR Learning Center ialah 

dalam rangka peningkatan kemampuan 

SDM civitas akademika. Fakultas Hukum 

Universitas Bangka Belitung (FH UBB) 

sukses menggelar Pelatihan Keterangan 

Ahli dan menjalin kerja sama bersama 

Lembaga AR Learning Center dengan 

penandatangan secara simbolis. Kegiatan 

http://mitrapost.com/2022/08/10/sekretariat-kabinet-raih-predikat-wtp-dari-bpk-sebanyak-10-kali-berturut-turut
http://mitrapost.com/2022/08/10/sekretariat-kabinet-raih-predikat-wtp-dari-bpk-sebanyak-10-kali-berturut-turut
http://mitrapost.com/2022/08/10/sekretariat-kabinet-raih-predikat-wtp-dari-bpk-sebanyak-10-kali-berturut-turut
http://mitrapost.com/2022/08/10/sekretariat-kabinet-raih-predikat-wtp-dari-bpk-sebanyak-10-kali-berturut-turut
http://www.simpulrakyat.co.id/2022/08/fakultas-hukum-ubb-gelar-pelatihan-dan-mou-bersama-ar-learning-center.html
http://www.simpulrakyat.co.id/2022/08/fakultas-hukum-ubb-gelar-pelatihan-dan-mou-bersama-ar-learning-center.html
http://www.simpulrakyat.co.id/2022/08/fakultas-hukum-ubb-gelar-pelatihan-dan-mou-bersama-ar-learning-center.html
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yang mengambil tema "Peningkatan 

Kompetensi Saksi Ahli" ini menghadirkan 3 

pemateri sekaligus, pertama Dr. M. 

Rustamaji dari Dosen Fakultas UNS, kedua 

Mas Andre Hariyanto Master Trainer dan 

Owner AR Learning Center, dan ketiga 

Coach Musafir dari Trainer Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi (BNSP-RI). "Penentuan 

seorang Ahli dalam penyidikan maupun 

persidangan tidak harus ditentukan lewat 

pendidikan formal, ahli dapat dengan 

pengalaman yang ditekuninya," tegas 

Coach Musafir, Trainer resmi AR Learning 

Center dan Dekan Fakultas Syariah- Hukum 

IPI Gowa Sulawesi Selatan dalam 

menyampaikan materinya. 

13

. 

10 

August 

2022 

Menaker 'Bongkar' Fakta 

Perusahaan Susah Cari 

Talenta Digital 

Negativ

e 

Cnbc 

Indonesia 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

mengungkapkan ada pergeseran tren 

permintaan tenaga kerja akibat pandemi 

Covid-19. Menurutnya pandemi membuat 

transformasi digital lebih cepat dan 

muncul berbagai jenis pekerjaan baru. 

Akibatnya, permintaan pada tenaga kerja 

pun semakin bervariasi dan mengalami 

perubahan. Menurutnya pemerintah tidak 

tinggal diam dan melakukan transformasi 

balai latihan kerja, hingga membangun 

ekosistem agar SDM siap pakai. 

14

. 

10 

August 

2022 

Serikat Karyawan dan 

Perusahaan Sepakat 

Hubungan Kemitraan 

Positive Bisnistoda

y.co.id 

Afriansyah Noor mengatakan dengan 

capaian saat ini, dapat semakin 

memperkuat hubungan kemitraan yang 

baik antara Serikat Karyawan dengan 

Perusahaan, untuk terus saling bahu-

membahu menggerakkan roda usaha 

dengan baik. "Dengan kegiatan sosialisasi 

PKB ini maka PT. Krakatau Daya Listrik dan 

Serikat Karyawan Krakatau Daya Listrik 

sejatinya telah menjalankan amanat 

Undang-Undang, sehingga diharapkan 

tidak ada lagi perbedaan persepsi yang 

berujung pada perselisihan," kata 

Afriansyah Noor./. Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 

Afriansyah Noor, memberikan apresiasi 

http://www.cnbcindonesia.com/news/20220810094935-4-362537/menaker-bongkar-fakta-perusahaan-susah-cari-talenta-digital
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220810094935-4-362537/menaker-bongkar-fakta-perusahaan-susah-cari-talenta-digital
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220810094935-4-362537/menaker-bongkar-fakta-perusahaan-susah-cari-talenta-digital
http://bisnistoday.co.id/serikat-karyawan-dan-perusahaan-sepakat-hubungan-kemitraan
http://bisnistoday.co.id/serikat-karyawan-dan-perusahaan-sepakat-hubungan-kemitraan
http://bisnistoday.co.id/serikat-karyawan-dan-perusahaan-sepakat-hubungan-kemitraan
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terjadi kesepakatan Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB) periode 2022-2024, antara 

PT. Krakatau Daya Listrik dengan Serikat 

Karyawan Krakatau Daya Listrik. "Saya 

memberikan apresiasi setinggi-tingginya 

atas PKB yang telah disepakati sekaligus 

dilakukannya kegiatan sosialisasi PKB ini," 

kata Afriansyah dalam kunjungan kerja 

sekaligus sosialisasi PKB yang telah 

disepakati PT. Krakatau Daya Listrik 

dengan Serikat Karyawan Krakatau Daya 

Listrik, di Kota Cilegon, Banten, Selasa 

(9/8). 

15

. 

10 

August 

2022 

Setkab Raih Opini WTP 

Sepuluh Tahun Berturut-

turut 

Neutral Kata Siber JAKARTA- Sekretariat Kabinet (Setkab) 

kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa 

Perkecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan 

Keuangan Sekretariat Kabinet Tahun 2021. 

Itu adalah yang ke-10 kali kita secara 

berturut-turut," ungkap Deputi Bidang 

Administrasi Setkab Farid Utomo usai 

menghadiri Penyerahan Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan 

Kementerian/Lembaga oleh BPK, Selasa 

(09/08/2022), di Ruang Auditorium Lantai 

2 Gedung Tower BPK, Jakarta. LHP 

diberikan kepada 22 kementerian/lembaga 

(K/L) di lingkungan Auditorat Keuangan 

Negara (AKN) III. Setkab telah meraih WTP 

sejak tahun 2012 hingga 2021. Setkab juga 

telah menindaklanjuti seluruh 

rekomendasi yang diberikan oleh BPK. 

16

. 

10 

August 

2022 

Lowongan Kerja SMA/SMK 

Sederajat Kementerian 

Koordinator Bidang 

Perekonomian Terbaru 2022 

Neutral Paperlane Rekrutmen Lowongan Kerja Pendaftaran 

Tenaga Pendukung Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian 

Republik Indonesia Tahun 2022. Kualifikasi: 

Perempuan, maksimal usia 30 

tahunPendidikan minimal Setara 

SLTA/SMA/SMKMenguasai pengoperasian 

Ms. Office (word, excel, power 

point)Berpengalaman dalam penyusunan 

agenda kegiatan ketua atau tugas 

sejenisDiutamakan menguasai Bahasa 

Inggris secara aktifMemiliki motivasi kerja 

http://katasiber.id/2022/08/10/setkab-raih-opini-wtp-sepuluh-tahun-berturut-turut
http://katasiber.id/2022/08/10/setkab-raih-opini-wtp-sepuluh-tahun-berturut-turut
http://katasiber.id/2022/08/10/setkab-raih-opini-wtp-sepuluh-tahun-berturut-turut
http://paperplane-tm.site/lowongan-kerja-sma-smk-sederajat-kementerian-koordinator-bidang-perekonomian-terbaru-2022-30518.html
http://paperplane-tm.site/lowongan-kerja-sma-smk-sederajat-kementerian-koordinator-bidang-perekonomian-terbaru-2022-30518.html
http://paperplane-tm.site/lowongan-kerja-sma-smk-sederajat-kementerian-koordinator-bidang-perekonomian-terbaru-2022-30518.html
http://paperplane-tm.site/lowongan-kerja-sma-smk-sederajat-kementerian-koordinator-bidang-perekonomian-terbaru-2022-30518.html
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yang baikBertanggung jawab, jujur, dan 

disiplinBerkemauan untuk belajar, dapat 

bekerja independen dan efektif dalam 

kelompok, dan berkomunikasi aktifTidak 

mempunyai hubungan keluarga dengan 

pegawai di lingkungan Kementerian 

Koordinator Bidang PerekonomianTidak 

menuntut untuk diangkat menjadi 

ASN/PPPKBersedia membayar BPJS. 

Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian disingkat Kemenko 

Perekonomian ialah kementerian dalam 

Pemerintah Indonesia yang membidangi 

koordinasi dan sinkronisasi penyiapan dan 

penyusunan kebijakan serta 

pelaksanaannya di bidang perekonomian. 

Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian mempunyai tugas 

menyelenggarakan koordinasi, 

sinkronisasi, dan pengendalian urusan 

Kementerian dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di bidang perekonomian.. 

17

. 

10 

August 

2022 

Momen Prabowo 

Bercengkerama dengan Para 

Srikandi Kabinet Indonesia 

Maju 

Neutral Gantari.id GANTARI.ID, JAKARTA- Menteri 

Pertahanan Prabowo Subianto 

bercengkerama dengan lima Srikandi di 

Kabinet Indonesia Maju, seusai sidang 

kabinet paripurna membahas Nota 

Keuangan dan Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 

2023 di Istana Negara, Jakarta, kemarin 

(8/8/2022). Dalam foto pertama yang 

diunggah akun Instgram resmi 

Kementerian Pertahanan, Selasa 

(9/8/2022), Prabowo tampak berpose di 

tengah menteri-menteri perempuan 

Jokowi itu. Dari kiri atau di samping kanan 

Prabowo ada Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menter 

Tenaga Kerja Ida Fauziah dan Menteri Luar 

Negeri Retno Marsudi. Di foto kedua, para 

Srikandi ini berpindah posisi. 

18

. 

10 

August 

2022 

Kemnaker Ungkap PKB 

Wujudkan Hubungan 

Positive Dobrak.co Wakil Menteri Ketenagakerjaan 

(Wamenaker) Afriansyah Noor, 

memberikan apresiasi terjadi kesepakatan 

http://gantari.id/momen-prabowo-bercengkerama-dengan-para-srikandi-kabinet-indonesia-maju/ryan/08/2022
http://gantari.id/momen-prabowo-bercengkerama-dengan-para-srikandi-kabinet-indonesia-maju/ryan/08/2022
http://gantari.id/momen-prabowo-bercengkerama-dengan-para-srikandi-kabinet-indonesia-maju/ryan/08/2022
http://gantari.id/momen-prabowo-bercengkerama-dengan-para-srikandi-kabinet-indonesia-maju/ryan/08/2022
http://www.dobrak.co/news/pr-934105629/kemnaker-ungkap-pkb-wujudkan-hubungan-kemitraan-serikat-karyawan-dengan-perusahaan
http://www.dobrak.co/news/pr-934105629/kemnaker-ungkap-pkb-wujudkan-hubungan-kemitraan-serikat-karyawan-dengan-perusahaan
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Kemitraan Serikat Karyawan 

dengan Perusahaan - Dobrak 

Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ) periode 

2022-2024, antara PT. Krakatau Daya 

Listrik dengan Serikat Karyawan Krakatau 

Daya Listrik. "Saya memberikan apresiasi 

setinggi-tingginya atas PKB yang telah 

disepakati sekaligus dilakukannya kegiatan 

sosialisasi PKB ini," kata Afriansyah dalam 

kunjungan kerja sekaligus sosialisasi PKB 

yang telah disepakati PT. Krakatau Daya 

Listrik dengan Serikat Karyawan Krakatau 

Daya Listrik, di Kota Cilegon, Banten, 

Selasa (9/8/2022). Afriansyah Noor 

mengatakan dengan capaian saat ini, 

dapat semakin memperkuat hubungan 

kemitraan yang baik antara Serikat 

Karyawan dengan Perusahaan, untuk terus 

saling bahu-membahu menggerakkan roda 

usaha dengan baik. "Dengan kegiatan 

sosialisasi PKB ini maka PT. Krakatau Daya 

Listrik dan Serikat Karyawan Krakatau Daya 

Listrik sejatinya telah menjalankan amanat 

Undang-Undang, sehingga diharapkan 

tidak ada lagi perbedaan persepsi yang 

berujung pada perselisihan," kata 

Afriansyah Noor. 

19

. 

10 

August 

2022 

Perkembangan Terakhir BSU 

2022, Cek Jadwal Pencairan 

Dana BLT Subsidi Gaji Rp1 

Juta di 3 Link Resmi Ini 

Positive Ayo 

Bandung 

Ketahui perkembangan terakhir BSU 2022 

yang belum kunjung cair hingga Agustus ini 

dan jadwal pencairan dana BLT Subsidi Gaji 

Rp1 Juta yang bisa di cek dari 3 link resmi 

ini. Awal minggu pertama Agustus 2022, 

dana BSU Bantuan Subsidi Upah Rp1 Juta 

belum kunjung cair oleh Kemnaker. 

Padahal dana BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta bisa 

digunakan untuk kebutuhan pekerja atau 

karyawan di masa pandemi Covid-19. 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) disalurkan 

pemerintah bertujuan menjaga dan 

meningkatkan kemampuan ekonomi 

pekerja/buruh dalam menghadapi dampak 

virus Covid-19. 

20

. 

10 

August 

2022 

BSU 2022 Pasti Cair, Simak 

Jadwal Pencairan Jelang HUT 

RI 2022 ke 77 

Neutral Ayo 

Bandung 

Namun apakah jadwal pencairan dana BSU 

2022 BLT Subsidi Gaji bertepatan dengan 

HUT RI 2022 ke 77?. Apakah pada momen 

spesial seperti HUT RI 2022 ke 77, bantuan 

http://www.dobrak.co/news/pr-934105629/kemnaker-ungkap-pkb-wujudkan-hubungan-kemitraan-serikat-karyawan-dengan-perusahaan
http://www.dobrak.co/news/pr-934105629/kemnaker-ungkap-pkb-wujudkan-hubungan-kemitraan-serikat-karyawan-dengan-perusahaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794103336/perkembangan-terakhir-bsu-2022-cek-jadwal-pencairan-dana-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-di-3-link-resmi-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794103336/perkembangan-terakhir-bsu-2022-cek-jadwal-pencairan-dana-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-di-3-link-resmi-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794103336/perkembangan-terakhir-bsu-2022-cek-jadwal-pencairan-dana-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-di-3-link-resmi-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794103336/perkembangan-terakhir-bsu-2022-cek-jadwal-pencairan-dana-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-di-3-link-resmi-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794103369/bsu-2022-pasti-cair-simak-jadwal-pencairan-jelang-hut-ri-2022-ke-77
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794103369/bsu-2022-pasti-cair-simak-jadwal-pencairan-jelang-hut-ri-2022-ke-77
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794103369/bsu-2022-pasti-cair-simak-jadwal-pencairan-jelang-hut-ri-2022-ke-77
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BSU 2022 BLT Subsidi Gaji akan dicairkan 

atau disalurkan oleh pemerintah ke 

pekerja?. Sekian lama menanti, pekerja di 

Tanah Air sepertinya sudah lelah 

menunggu kepastian BSU 2022 BLT Subsidi 

Gaji yang pasti akan cair. Penyaluran BSU 

2022 BLT Subsidi Gaji diharapkan tetap 

diberikan kepada masyarakat yang 

terdampak pandemi Covid-19 sebagai 

insentif ekonomi untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat kurang mampu, 

dan meningkatkan kualitas SDM penerima. 

21

. 

10 

August 

2022 

Kemnaker Beberkan Alasan 

hingga Kendala Terkait BSU 

2022 yang Belum Cair 

Negativ

e 

Ayo 

Bandung 

Pencairan terkait program bantuan dana 

BSU 2022 ini masih jadi penantian berhaga 

bagi para pekerja di seluruh Indonesia, 

terlebih bagi para pekerja/buruh yang 

terkena dampak pandemi Covid-19. BSU 

sendiri merupakan dana bantuan yang 

akan disalurkan oleh pemerintah melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

kepada para pekerja yang sudah 

memenuhi persyaratan sebagai penerima 

bantuan. Persyaratan yang harus dipenuhi 

calon penerima BSU 2022 ini salah satunya 

memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta serta 

sudah terdaftar sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan. Selain itu, calon 

penerima BSU juga diwajibkan agar 

mendaftar atau masuk terlebih dahulu ke 

laman resmi Kemnaker.go.id untuk 

mengetahui siapa saja yang berhak 

menerima bantuan itu. 

22

. 

10 

August 

2022 

Menteri Tenaga Kerja 

Ungkap Kelemahan Pekerja 

Indonesia 

Negativ

e 

Mediaasur

ansinews.c

o.id 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

menyebut banyak perusahaan yang 

kesulitan mempekerjakan tenaga kerja 

Indonesia, karena kebanyakan dari mereka 

belum memiliki kemampuan digital yang 

memadai. Berbicara dalam Dialog 

Economic Update CNBC Indonesia, Ida 

mengakui bahwa ada potensi bonus 

demografi yang bisa dimanfaatkan hingga 

2030. Ida kemudian mengutip sebuah riset 

lembaga internasional pada tahun ini yang 

menyebutkan bahwa kelemahan para 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-794105641/kemnaker-beberkan-alasan-hingga-kendala-terkait-bsu-2022-yang-belum-cair
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794105641/kemnaker-beberkan-alasan-hingga-kendala-terkait-bsu-2022-yang-belum-cair
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794105641/kemnaker-beberkan-alasan-hingga-kendala-terkait-bsu-2022-yang-belum-cair
http://mediaasuransinews.co.id/ekonomi/menteri-tenaga-kerja-ungkap-kelemahan-pekerja-indonesia
http://mediaasuransinews.co.id/ekonomi/menteri-tenaga-kerja-ungkap-kelemahan-pekerja-indonesia
http://mediaasuransinews.co.id/ekonomi/menteri-tenaga-kerja-ungkap-kelemahan-pekerja-indonesia
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pekerja Indonesia adalah kemampuan 

implementasi digital yang belum memadai 

dan rata-rata hanya bersifat teoritis. Dalam 

survei tersebut, lanjut dia, para pekerja 

Indonesia juga dianggap hanya memenuhi 

tahapan kuantitas. 

23

. 

10 

August 

2022 

FH UBB) sukses menggelar 

Pelatihan Keterangan Ahli - 

SUARACELEBES 

Positive Suara 

Celebes 

Fakultas Hukum Universitas Bangka 

Belitung (FH UBB) sukses menggelar 

Pelatihan Keterangan Ahli dan menjalin 

kerja sama bersama Lembaga AR Learning 

Center dengan penandatangan secara 

simbolis. Sementara itu Dr. Derita Prapti 

Rahayu, SH, MH mengatakan, Fakultas 

Hukum Universitas Bangka Belitung (FH 

UBB) adalah gerbang peradaban keadilan, 

membuka wawasan, dan wadah 

kontemplasi pembentukan insan hukum. 

Kerja sama ini agar bisa menyelenggarakan 

pelatihan- pelatihan kepada mahasiswa 

dan calon sarjana hukum di Bangka 

Beliting," ujar Dekan FH UBB. "Salah satu 

alumni terbaik di AR Learning Center yang 

kami ketahui, Toni, SH, MH, C.FLS juga 

seorang Dosen FH UBB, oleh karena itu 

para dosen ikut dalam pelatihan ini" 

tambah perempuan asal Jember Jawa 

Timur. 

24
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10 

August 

2022 

BSU BLT BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Kapan 

Cair? Pencairan Dilakukan 

Jika Syarat Ini Terpenuhi 

Negativ

e 

Ayoindone

sia.com 

BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 kapan 

cair? pencairan akan dilakukan jika calon 

penerima memenuhi syarat berikut. 

Adapun syarat penerima Bantuan Subsidi 

Upah mengacu pada Permenaker Nomor 

16 Tahun 2021 Pasal 3, antara lain:- WNI 

yang memiliki NIK- Terdaftar sebagai 

peserta aktif program jaminan sosial 

ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan 

hingga Juni 2021- Mendapatkan gaji atau 

upah maksimal Rp3,5 juta per bulan- 

Bekerja di wilayah PPKM level 3 dan 4 

(sesuai dengan Inmendagri Nomor 22 

Tahun 2021 dan Nomor 23 Tahun 2021)- 

Bekerja pada sektor usaha industri barang 

konsumsi, transportasi, aneka industri, 

properti, dan real estate, perdagangan dan 

http://suaracelebes.com/10/08/2022/fh-ubb-sukses-menggelar-pelatihan-keterangan-ahli
http://suaracelebes.com/10/08/2022/fh-ubb-sukses-menggelar-pelatihan-keterangan-ahli
http://suaracelebes.com/10/08/2022/fh-ubb-sukses-menggelar-pelatihan-keterangan-ahli
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-014105895/bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-2022-kapan-cair-pencairan-dilakukan-jika-syarat-ini-terpenuhi
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-014105895/bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-2022-kapan-cair-pencairan-dilakukan-jika-syarat-ini-terpenuhi
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-014105895/bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-2022-kapan-cair-pencairan-dilakukan-jika-syarat-ini-terpenuhi
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-014105895/bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-2022-kapan-cair-pencairan-dilakukan-jika-syarat-ini-terpenuhi
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jasa, kecuali jasa pendidikan dan 

kesehatan sesuai dengan klasifikasi data 

sektoral di BPJS Ketenagakerjaan. - Belum 

menerima program Kartu Prakerja, 

Program Keluarga Harapan (PKH), atau 

program bantuan produktif usaha mikro. 

Wacana BSU 2022 cair telah disampaikan 

oleh Kemnaker pada April 2022. 

25
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10 

August 

2022 

25 Warga Sekitar IKN 

Pelatihan di Medan dan 

Samarinda, Emang Dilatih 

Apa.? 

Neutral Balikpapan

pos 

Guna mempersiapkan sumber daya 

manusia yang profesional untuk 

memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja 

dalam pembangunan Ibu Kota Negara 

(IKN) Nusantara, sebanyak 25 warga 

kawasan IKN mengikuti pelatihan operator 

ekskavator dan juru ukur tanah (surveyor) 

di kota Medan dan Samarinda. "Hari ini 

sembilan peserta boarding ke Balai Besar 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan 

untuk pelatihan juru ukur tanah. Kemarin 

untuk pelatihan ekskavator, 16 orang 

diasramakan selama 35 hari di Balai 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) 

Samarinda," kata Sekretaris Kecamatan 

Sepaku, Adi Kustaman dalam keterangan 

persnya, Senin (8/8). Kepala BPVP 

Samarinda Amran menuturkan, peserta 

yang mengikuti pelatihan ekskavator di 

BPVP Samarinda akan mendapatkan lisensi 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

atau Sertifikat Izin Operator (SIO). 

26
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10 

August 

2022 

Momen Prabowo 

Bercengkerama dengan 

Srikandi Kabinet Indonesia 

Maju 

Neutral Aksi.id Menteri Pertahanan Prabowo Subianto 

bercengkerama dengan lima Srikandi di 

Kabinet Indonesia Maju, seusai Sidang 

Kabinet Paripurna membahas Nota 

Keuangan dan Rancangan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 

2023 di Istana Negara, Jakarta, Senin 

(8/8/2022). Dalam foto pertama yang 

diunggah akun Instagram resmi 

Kementerian Pertahanan, Selasa 

(9/8/2022), Prabowo tampak berpose di 

tengah menteri-menteri perempuan 

Jokowi itu. Dari kiri atau di samping kanan 

Prabowo ada Menteri Lingkungan Hidup 

http://balikpapan.prokal.co/read/news/250415-25-warga-sekitar-ikn-pelatihan-di-medan-dan-samarinda-emang-dilatih-apa.html
http://balikpapan.prokal.co/read/news/250415-25-warga-sekitar-ikn-pelatihan-di-medan-dan-samarinda-emang-dilatih-apa.html
http://balikpapan.prokal.co/read/news/250415-25-warga-sekitar-ikn-pelatihan-di-medan-dan-samarinda-emang-dilatih-apa.html
http://balikpapan.prokal.co/read/news/250415-25-warga-sekitar-ikn-pelatihan-di-medan-dan-samarinda-emang-dilatih-apa.html
http://aksi.id/artikel/77347/Momen-Prabowo-Bercengkerama-dengan-Srikandi-Kabinet-Indonesia-Maju-
http://aksi.id/artikel/77347/Momen-Prabowo-Bercengkerama-dengan-Srikandi-Kabinet-Indonesia-Maju-
http://aksi.id/artikel/77347/Momen-Prabowo-Bercengkerama-dengan-Srikandi-Kabinet-Indonesia-Maju-
http://aksi.id/artikel/77347/Momen-Prabowo-Bercengkerama-dengan-Srikandi-Kabinet-Indonesia-Maju-
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dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menter 

Tenaga Kerja Ida Fauziah dan Menteri Luar 

Negeri Retno Marsudi. Di foto kedua, para 

Srikandi ini berpindah posisi. 

27
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August 

2022 

Link Cek Penerima BLT 

Subsidi Gaji Rp1 Juta, Login 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.i

d, BSU 2022 Segera Cair 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Simak berikut ini link untuk cek penerima 

BLT subsidi gaji Rp1 juta atau BSU 2022 

dengan mengakses 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. BSU 2022 

atau BLT subsidi gaji Rp1 juta masih terus 

dinantikan pencairannya oleh para pekerja 

atau buruh. Akan tetapi, tampaknya BSU 

2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta 

tersebut belum kunjung juga disalurkan 

hingga kini. Namun demikian, Kemnaker 

telah memberikan sinyal terkait pencairan 

BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta ini. 

Hal tersebut Kemnaker persiapkan untuk 

memastikan program BSU 2022 dapat 

dijalankan dengan cepat, tepat, akurat dan 

akuntabel. 

28
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August 

2022 

Jurus RI 'Perangi' 

Pengangguran: Subsidi Upah-

Kartu Prakerja 

Positive Cnbc 

Indonesia 

Kemudian Program kartu Prakerja yang 

menurutnya menjadi satu-satunya 

platform digital pemerintah yang menjadi 

mitra ini bersama dengan platform swasta 

yang lain. Pengangguran masih menjadi 

masih menjadi perhatian pemerintah 

terutama di masa penuh ketidakpastian 

global. Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah mengatakan pemerintah 

berupaya memulihkan ekonomi 

pascapandemi Covd-19 dan meredam 

dampak geopolitik global. Beberapa 

program yang dilakukan seperti subsidi 

upah, pelatihan vokasi, hingga program 

jaminan kehilangan pekerjaan. 

29
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10 

August 
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8,8 Juta Pekerja Terima BSU 

BLT Subsidi Gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 202 Rp1 

Juta Sebelum 17 Agustus 

2022 

Positive Ayo 

Surabaya 

Sebanyak 8.8 juta pekerja bakal terima 

dana BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta sebelum 

17 Agustus 2022, benarkah?. BSU BLT 

subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 

Rp1 juta yang ditunggu-tunggu segera cair 

sebelum 17 Agustus 2022 rupanya bukan 

pernyataan resmi dari Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker). Informasi 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095237314/link-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-login-ssobpjsketenagakerjaangoid-bsu-2022-segera-cair
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095237314/link-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-login-ssobpjsketenagakerjaangoid-bsu-2022-segera-cair
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095237314/link-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-login-ssobpjsketenagakerjaangoid-bsu-2022-segera-cair
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095237314/link-cek-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-login-ssobpjsketenagakerjaangoid-bsu-2022-segera-cair
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220810110359-4-362566/jurus-ri-perangi-pengangguran-subsidi-upah-kartu-prakerja
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220810110359-4-362566/jurus-ri-perangi-pengangguran-subsidi-upah-kartu-prakerja
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220810110359-4-362566/jurus-ri-perangi-pengangguran-subsidi-upah-kartu-prakerja
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784106335/88-juta-pekerja-terima-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-202-rp1-juta-sebelum-17-agustus-2022
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784106335/88-juta-pekerja-terima-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-202-rp1-juta-sebelum-17-agustus-2022
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784106335/88-juta-pekerja-terima-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-202-rp1-juta-sebelum-17-agustus-2022
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784106335/88-juta-pekerja-terima-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-202-rp1-juta-sebelum-17-agustus-2022
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784106335/88-juta-pekerja-terima-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-202-rp1-juta-sebelum-17-agustus-2022
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yang mengaitkan perayaan Hari 

Kemerdekaan HUT RI ke-77 pada 17 

Agustus 2022 dengan BSU BLT subsidi gaji 

via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta 

merupakan spekulasi belaka. Pekerja calon 

penerima dana BSU BLT subsidi gaji via 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 memprediksi 

penyaluran dana dilakukan mulai Agustus 

hingga Desember secara bertahap, 

layaknya tahun 2021 lalu. 

30
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10 

August 

2022 

Perjanjian Kerja Bersama 

(PKB), Wujudkan Hubungan 

Kemitraan Serikat Karyawan 

dan Perusahaan 

Positive Suarakarya

.id 

Untuk itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan 

(Wamenaker) Afriansyah Noor, 

mengapreesiasi kesepakatan Perjanjian 

Kerja Bersama periode 2022-2024, antara 

PT Krakatau Daya Listrik dan Serikat 

Karyawan Krakatau Daya Listrik.. 

SUARAKARYA.ID; Perjanjian Kerja Bersama 

( PKB ) sarana pendukung, untuk 

mewujudkannya hubungan kemitraan yang 

kuat, antara serikat karyawan dan 

perusahaan. Dia mengatakan, dengan 

capaian saat ini, dapat makin memperkuat 

hubungan kemitraan yang baik antara 

Serikat Karyawan dan Perusahaan. 

Kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama ini 

diharapkan menjadi wujud nyata, sebuah 

komitmen bersama. 

31
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10 
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Kemnaker Jamin 

Perlindungan bagi 

Ketenagakerjaan Pesepak 

Bola Profesional 

Positive Infopublik.i

d 

Kontribusi mereka mengharumkan nama 

bangsa harus kita apresiasi," kata dia pada 

acara FGD Pelindungan Ketenagakerjaan 

Pesepak Bola Profesional yang 

diselenggarakan di Hotel J.W. Marriot, 

Surabaya, Jawa Timur, Rabu (10/8/2022). 

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan 

Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (Dirjen Binwasnaker & 

K3), Haiyani Rumondang, menegaskan 

jaminan sosial bagi pesepak bola dan atlet 

profesional adalah wujud dari hadirnya 

negara pada aktivitas olahraga. Terkait 

dengan kepesertaan dalam program 

Jaminan Sosial, Haiyani berharap semua 

klub akan mendaftarkan semua pemain, 

pelatih dan SDM pendukung lainnya 

http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604106176/perjanjian-kerja-bersama-pkb-wujudkan-hubungan-kemitraan-serikat-karyawan-dan-perusahaan
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604106176/perjanjian-kerja-bersama-pkb-wujudkan-hubungan-kemitraan-serikat-karyawan-dan-perusahaan
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604106176/perjanjian-kerja-bersama-pkb-wujudkan-hubungan-kemitraan-serikat-karyawan-dan-perusahaan
http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604106176/perjanjian-kerja-bersama-pkb-wujudkan-hubungan-kemitraan-serikat-karyawan-dan-perusahaan
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/657421/kemnaker-jamin-perlindungan-bagi-ketenagakerjaan-pesepak-bola-profesional
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/657421/kemnaker-jamin-perlindungan-bagi-ketenagakerjaan-pesepak-bola-profesional
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/657421/kemnaker-jamin-perlindungan-bagi-ketenagakerjaan-pesepak-bola-profesional
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/657421/kemnaker-jamin-perlindungan-bagi-ketenagakerjaan-pesepak-bola-profesional
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sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan 

BPJS Kesehatan. Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemaneker) memastikan 

seluruh pengurus dan pemain sepak bola 

profesional akan memiliki jaminan sosial, 

juga untuk atlet profesional lainnya seperti 

basket dan voli. 

32
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KSP Sahkan Pembentukan 

Gugus Tugas Percepatan 

RUU Perlindungan Pekerja 

Rumah Tangga - Fajar 

Badung 

Positive Fajar 

Badung 

Kantor Staf Presiden mengesahkan 

pembentukan Gugus Tugas (Gugas) 

Percepatan Rancangan Undang-Undang 

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU 

PPRT). Pengesahan ini, ditandai dengan 

keluarnya Surat Keputusan Kepala Staf 

Kepresidenan RI No 7/2022 tentang Gugus 

Tugas Percepatan Pembentukan Undang- 

Undang Tentang Perlindungan Pekerja 

Rumah Tangga. Sebagai informasi, gugus 

tugas percepatan Rancangan Undang-

Undang Perlindungan Pekerja Rumah 

Tangga (RUU PPRT) beranggotakan 

delapan kementerian/lembaga terkait. 

Apalagi, ada keterbatasan waktu karena 

berkejaran dengan isu-isu lain," kata 

Moeldoko, saat memimpin Rapat Tingkat 

Menteri pengesahan dan penyusunan 

kerja gugus tugas percepatan RUU PPRT, di 

gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (9/8). 

33
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Ratusan buruh Babel gelar 

aksi damai tolak UU Cipta 

Kerja 

Negativ

e 

Antara 

Kalteng 

Ratusan buruh di Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung menggelar aksi damai 

menolak Undang-Undang Cipta Kerja, 

karena mereka menilai merugikan pekerja 

di daerah itu. "Kami senang para pekerja 

ini menyampaikan aspirasinya dengan 

tertib dan baik," kata Kepala Disnaker 

Provinsi Kepulauan Babel Elfiyena saat 

menerima sekitar 500 pekerja menggelar 

aksi damai di Pangkalpinang, Rabu. Ketua 

SPSI Provinsi Kepulauan Babel Darusman 

Aswan mendesak pemerintah segera 

mencabut UU Cipta Kerja ini tanpa syarat, 

karena sangat merugikan pekerja. Ia 

mengatakan aspirasi ratusan para buruh 

yang tergabung dalam Serikat Pekerja 

Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi 

http://fajarbadung.com/ksp-sahkan-pembentukan-gugus-tugas-percepatan-ruu-perlindungan-pekerja-rumah-tangga/19420/2022
http://fajarbadung.com/ksp-sahkan-pembentukan-gugus-tugas-percepatan-ruu-perlindungan-pekerja-rumah-tangga/19420/2022
http://fajarbadung.com/ksp-sahkan-pembentukan-gugus-tugas-percepatan-ruu-perlindungan-pekerja-rumah-tangga/19420/2022
http://fajarbadung.com/ksp-sahkan-pembentukan-gugus-tugas-percepatan-ruu-perlindungan-pekerja-rumah-tangga/19420/2022
http://fajarbadung.com/ksp-sahkan-pembentukan-gugus-tugas-percepatan-ruu-perlindungan-pekerja-rumah-tangga/19420/2022
http://babel.antaranews.com/berita/292749/ratusan-buruh-babel-gelar-aksi-damai-tolak-uu-cipta-kerja
http://babel.antaranews.com/berita/292749/ratusan-buruh-babel-gelar-aksi-damai-tolak-uu-cipta-kerja
http://babel.antaranews.com/berita/292749/ratusan-buruh-babel-gelar-aksi-damai-tolak-uu-cipta-kerja
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Kepulauan Babel ini nanti akan 

disampaikan kepada Pejabat (Pj) Gubernur 

Kepulauan Bangka Belitung untuk 

dilanjutkan ke Kementerian Tenaga Kerja. 

34
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Pelopor.id Positive Pelopor.id Pelopor.id | Pemerintah Kota (Pemkot) 

Yogyakarta kembali menggelar vaksinasi 

Covid-19 massal, dan kali ini menyasar [.]. 

Nasional Tim Redaksi 20 Juni 2021 / 19:16 

20 Juni 2021 / 19:18. Pelopor.id | Jakarta- 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman 

dan investasi (Menko Marves) Luhut Binsar 

Pandjaitan, [.]. Ekonomi Bisnis Tim Redaksi 

20 Juni 2021 / 05:38 29 Juli 2021 / 15:12. 

Pelopor.id | Jakarta- Sampai 10 Juni 2021, 

total jumlah penyelenggara fintech peer-

to-peer lending atau [. Pelopor | Jakarta- 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

memastikan tidak ada pungutan biaya alias 

gratis dalam [.]. Nasional Lestari Putri 20 

Juni 2021 / 18:47 20 Juni 2021 / 19:48. 
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Pendaftaran Kartu Prakerja 

Gelombang 40 Telah Ditutup, 

Begini Cara Cek Hasilnya 

Selain Lewat SMS 

Neutral Tribun 

News 

Jakarta 

Kartu Prakerja gelombang 40 telah ditutup, 

begini cara cek lolos atau tidak selain dari 

notifikasi SMS. Seleksi pendaftaran Kartu 

Prakerja gelombang 40 ditutup pada Hari 

Selasa, (9/8/2022). Melansir Instagram 

@prakerja.go.id, Kartu Prakerja gelombang 

40 ditutup pukul 23.59 WIB. Berikut cara 

cek hasil Kartu Prakerja gelombang 40 

dirangkum TribunJakarta:. 

36
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Jurus Kemenaker Turunkan 

Jumlah Pengangguran pada 

Tahun Ini 

Positive Kompas Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mengatakan pemerintah 

berupaya menciptakan 3 juta lapangan 

kerja pada 2022. "Pemerintah melalui 

Bappenas mencanangkan target pada 2022 

ini, terciptanya peningkatan kesempatan 

kerja 2,4 juta sampai 3 juta," katanya 

secara virtual melalui program Pelatihan 

Tenaga Kerja, Cepat Dapat Kerja? Rabu 

(10/8/2022). Tingkat pengangguran 

terbuka (TPT) pada tahun ini ditargetkan 

bisa menurun jadi 7,92 juta orang atau jadi 

5,5 persen. Untuk menurunkan angka 

pengangguran tersebut, Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) memiliki 

http://pelopor.id/page/533
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/10/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-40-telah-ditutup-begini-cara-cek-hasilnya-selain-lewat-sms
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/10/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-40-telah-ditutup-begini-cara-cek-hasilnya-selain-lewat-sms
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/10/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-40-telah-ditutup-begini-cara-cek-hasilnya-selain-lewat-sms
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/10/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-40-telah-ditutup-begini-cara-cek-hasilnya-selain-lewat-sms
http://money.kompas.com/read/2022/08/10/144204726/jurus-kemenaker-turunkan-jumlah-pengangguran-pada-tahun-ini
http://money.kompas.com/read/2022/08/10/144204726/jurus-kemenaker-turunkan-jumlah-pengangguran-pada-tahun-ini
http://money.kompas.com/read/2022/08/10/144204726/jurus-kemenaker-turunkan-jumlah-pengangguran-pada-tahun-ini
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program yang telah berjalan yakni program 

Tenaga Kerja Mandiri (TKM), dan 

Talenthub. 
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Jurus Kemenaker Turunkan 

Jumlah Pengangguran pada 

Tahun Ini 

Positive Kompas Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mengatakan pemerintah 

berupaya menciptakan 3 juta lapangan 

kerja pada 2022. "Pemerintah melalui 

Bappenas mencanangkan target pada 2022 

ini, terciptanya peningkatan kesempatan 

kerja 2,4 juta sampai 3 juta," katanya 

secara virtual melalui program Pelatihan 

Tenaga Kerja, Cepat Dapat Kerja? Rabu 

(10/8/2022). Tingkat pengangguran 

terbuka (TPT) pada tahun ini ditargetkan 

bisa menurun jadi 7,92 juta orang atau jadi 

5,5 persen. Untuk menurunkan angka 

pengangguran tersebut, Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) memiliki 

program yang telah berjalan yakni program 

Tenaga Kerja Mandiri (TKM), dan 

Talenthub. 
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Apakah BSU 2022 akan cair? 

4 Alur Pencairan BLT Subsidi 

Gaji dari Kemnaker ke 

Rekening Pekerja 

Positive Ayo 

Semarang 

Dana bantuan BSU 2022 atau BLT subsidi 

gaji rencananya akan disalurkan oleh 

Kemnaker pada April lalu. Namun, hingga 

saat ini belum ada informasi lebih lanjut 

terkait penyaluran dana BSU 2022 oleh 

Kemnaker. Apakah BSU 2022 akan cair? 

Hal tersebut menjadi pertanyaan banyak 

para pekerja atau buruh yang masuk dalam 

daftar calon penerima dana BLT subsidi 

gaji. 

39
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Selamat BSU 2022 Rp1 Juta 

Cair ke Rekening 5 Pekerja 

Ini, Cek di Sini 

Positive Ayo 

Semarang 

Seperti yang sudah diketahui, dana BSU 

2022 atau BLT subsidi gaji merupakan 

salah satu program bantuan dari 

Pemerintah untuk para pekerja. 

Pemerintah memberikan bantuan BSU 

2022 untuk membantu meningkatkan 

kemampuan ekonomi pekerja atau buruh 

dalam penanganan pandemi Covid- 19. 

Pemerintah bersama dengan Kemnaker 

berencana akan meneruskan penyaluran 

dana bantuan BSU 2022. Awalnya 

Kemnaker akan menyalurkan dana 

http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/10/144204726/jurus-kemenaker-turunkan-jumlah-pengangguran-pada-tahun-ini
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/10/144204726/jurus-kemenaker-turunkan-jumlah-pengangguran-pada-tahun-ini
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/10/144204726/jurus-kemenaker-turunkan-jumlah-pengangguran-pada-tahun-ini
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774107538/apakah-bsu-2022-akan-cair-4-alur-pencairan-blt-subsidi-gaji-dari-kemnaker-ke-rekening-pekerja
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774107538/apakah-bsu-2022-akan-cair-4-alur-pencairan-blt-subsidi-gaji-dari-kemnaker-ke-rekening-pekerja
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774107538/apakah-bsu-2022-akan-cair-4-alur-pencairan-blt-subsidi-gaji-dari-kemnaker-ke-rekening-pekerja
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774107538/apakah-bsu-2022-akan-cair-4-alur-pencairan-blt-subsidi-gaji-dari-kemnaker-ke-rekening-pekerja
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774107338/selamat-bsu-2022-rp1-juta-cair-ke-rekening-5-pekerja-ini-cek-di-sini
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774107338/selamat-bsu-2022-rp1-juta-cair-ke-rekening-5-pekerja-ini-cek-di-sini
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774107338/selamat-bsu-2022-rp1-juta-cair-ke-rekening-5-pekerja-ini-cek-di-sini
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bantuan BLT subsidi gaji pada bulan April 

lalu. 
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6 Orang Ini Pasti Dapat BSU 

2022, Rp1 Juta Cair ke 

Rekening Cek di Sini 

Neutral Ayo 

Semarang 

Pemerintah bersama dengan Kemnaker 

berencana akan menyalurkan dana BSU 

2022 atau BLT subsidi gaji kepada 8,8 juta 

pekerja. Dengan anggaran Rp8,8 triliun 

yang akan disalurkan kepada para pekerja 

yang terdaftar sebagai calon penerima BSU 

2022. Pekerja yang bisa menjadi calon 

penerima dana BSU 2022 harus sudah 

memenuhi syarat yang ditentukan oleh 

Kemnaker. Syarat utama yang harus 

dimiliki calon penerima dana BLT subsidi 

gaji diantaranya memiliki gaji di bawah 

Rp3,5 juta per bulan dan masih menjadi 

anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan. 
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BSU 2022 Rp1 Juta Cair 

Setelah 17 Agustus? Cek 

Data Penerima di Link 

Kemnaker dan BPJS 

Ketenagakerjaan 

Neutral Ayo 

Semarang 

3. Masih terdaftar sebagai anggota aktif di 

BPJS Ketenagakerjaan. BSU 2022 atau BLT 

subsidi gaji merupakan salah satu program 

bantuan sosial dari Pemerintah yang 

diberikan kepada pekerja atau buruh. BSU 

2022 sendiri bertujuan untuk melindungi, 

mempertahankan dan meningkatkan 

kemampuan ekonomi pekerja dalam 

penanganan dampak covid 19. Bantuan 

BSU mulai diberikan oleh Pemerintah 

kepada pekerja atau buruh pada tahun 

2020 dan berlanjut hingga 2021. 
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Cek Tahapan Pencairan BSU 

2022 Rp 1 Juta ke Rekening, 

Kemnaker Pastikan Cair 

Setelah Proses Ini Selesai! 

Neutral Ayo 

Bandung 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

pastikan BSU 2022 Rp1 juta akan cair 

setelah tahapan di bawah ini selesai. Apa 

saja tahapan pencairan BSU 2022 Rp1 juta 

hingga cair ke rekening penerima? 

Sebelum mengetahui tahapan pencairan 

bantuan subsidi upah, simak dahulu syarat 

mendapatkan BSU 2022 BPJS 

Ketenagakerjaan. Berdasarkan Permenaker 

RI No 16 Tahun 2022, ini syarat 

mendapatkan BSU 2022 BPJS 

Ketenagakerjaan:. 

http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774106498/6-orang-ini-pasti-dapat-bsu-2022-rp1-juta-cair-ke-rekening-cek-di-sini
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774106498/6-orang-ini-pasti-dapat-bsu-2022-rp1-juta-cair-ke-rekening-cek-di-sini
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774106498/6-orang-ini-pasti-dapat-bsu-2022-rp1-juta-cair-ke-rekening-cek-di-sini
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774106369/bsu-2022-rp1-juta-cair-setelah-17-agustus-cek-data-penerima-di-link-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774106369/bsu-2022-rp1-juta-cair-setelah-17-agustus-cek-data-penerima-di-link-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774106369/bsu-2022-rp1-juta-cair-setelah-17-agustus-cek-data-penerima-di-link-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774106369/bsu-2022-rp1-juta-cair-setelah-17-agustus-cek-data-penerima-di-link-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774106369/bsu-2022-rp1-juta-cair-setelah-17-agustus-cek-data-penerima-di-link-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794107382/cek-tahapan-pencairan-bsu-2022-rp-1-juta-ke-rekening-kemnaker-pastikan-cair-setelah-proses-ini-selesai
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794107382/cek-tahapan-pencairan-bsu-2022-rp-1-juta-ke-rekening-kemnaker-pastikan-cair-setelah-proses-ini-selesai
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794107382/cek-tahapan-pencairan-bsu-2022-rp-1-juta-ke-rekening-kemnaker-pastikan-cair-setelah-proses-ini-selesai
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794107382/cek-tahapan-pencairan-bsu-2022-rp-1-juta-ke-rekening-kemnaker-pastikan-cair-setelah-proses-ini-selesai
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BSU 2022 Cair ke Rekening 

Penerima Jika Tahapan Ini 

Selesai, Cek! 

Neutral Ayo 

Bandung 

BSU 2022 Cair ke Rekening Penerima Jika 

Tahapan Ini Selesai, Cek!. BSU 2022 

merupakan salah satu bantuan dari 

pemerintah yang hingga kini banyak 

dinanti calon penerima. Jumlah dana 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU per orang 

yakni Rp1 juta. Pertanyaan BSU kapan cair 

terus disampaikan hingga kini. 

44
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Pemerintah Bentuk Gugus 

Tugas Percepatan RUU 

Perlindungan PRT yang 

Mandek Hampir 20 Tahun 

Positive Kompas Kantor Staf Presiden (KSP) mengesahkan 

pembentukan Gugus Tugas Percepatan 

Rancangan Undang-undang Perlindungan 

Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) demi 

mendorong pembahasan RUU PPRT yang 

mandek selama hampir dua dekade. 

Kantor Staf Presiden (KSP) mengesahkan 

pembentukan Gugus Tugas Percepatan 

Rancangan Undang-undang Perlindungan 

Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) demi 

mendorong pembahasan RUU PPRT yang 

mandek selama hampir dua dekade. 

Adapun Gugus Tugas Percepatan RUU 

PPRT terdiri dari delapan 

kementerian/lembaga yakni KSP, 

Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunaan Manusia dan Kebudayaan, 

Kementerian Hukum dan HAM, 

Kementerian Ketenagakerjaan. Moeldoko 

mengatakan, dinamika RUU PPRT kembali 

meningkat dengan semakin gencarnya 

masyarakat sipil yang menuntut 

percepatan pembahasan dan RUU PPRT. 

45
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Hubungan Kemitraan Serikat 

Karyawan dengan 

Perusahaan Perlu 

Diwujudkan 

Positive Seputar 

Cibubur 

Afriansyah Noor mengatakan dengan 

capaian saat ini, dapat semakin 

memperkuat hubungan kemitraan yang 

baik antara Serikat Karyawan dengan 

Perusahaan, untuk terus saling bahu-

membahu menggerakkan roda usaha 

dengan baik. Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, 

memberikan apresiasi kesepakatan 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 

2022-2024, antara PT. Krakatau Daya 

Listrik dengan Serikat Karyawan Krakatau 

Daya Listrik. "Saya memberikan apresiasi 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-794107210/bsu-2022-cair-ke-rekening-penerima-jika-tahapan-ini-selesai-cek
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794107210/bsu-2022-cair-ke-rekening-penerima-jika-tahapan-ini-selesai-cek
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794107210/bsu-2022-cair-ke-rekening-penerima-jika-tahapan-ini-selesai-cek
http://nasional.kompas.com/read/2022/08/10/15220221/pemerintah-bentuk-gugus-tugas-percepatan-ruu-perlindungan-prt-yang-mandek
http://nasional.kompas.com/read/2022/08/10/15220221/pemerintah-bentuk-gugus-tugas-percepatan-ruu-perlindungan-prt-yang-mandek
http://nasional.kompas.com/read/2022/08/10/15220221/pemerintah-bentuk-gugus-tugas-percepatan-ruu-perlindungan-prt-yang-mandek
http://nasional.kompas.com/read/2022/08/10/15220221/pemerintah-bentuk-gugus-tugas-percepatan-ruu-perlindungan-prt-yang-mandek
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785239235/hubungan-kemitraan-serikat-karyawan-dengan-perusahaan-perlu-diwujudkan
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785239235/hubungan-kemitraan-serikat-karyawan-dengan-perusahaan-perlu-diwujudkan
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785239235/hubungan-kemitraan-serikat-karyawan-dengan-perusahaan-perlu-diwujudkan
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785239235/hubungan-kemitraan-serikat-karyawan-dengan-perusahaan-perlu-diwujudkan
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setinggi-tingginya atas PKB yang telah 

disepakati sekaligus dilakukannya kegiatan 

sosialisasi PKB ini," kata Afriansyah dalam 

kunjungan kerja sekaligus sosialisasi PKB 

yang telah disepakati PT. Krakatau Daya 

Listrik dengan Serikat Karyawan Krakatau 

Daya Listrik, di Kota Cilegon, Banten, 

Selasa (9/8/2022). "Dengan kegiatan 

sosialisasi PKB ini maka PT. Krakatau Daya 

Listrik dan Serikat Karyawan Krakatau Daya 

Listrik sejatinya telah menjalankan amanat 

Undang-Undang, sehingga diharapkan 

tidak ada lagi perbedaan persepsi yang 

berujung pada perselisihan," kata 

Afriansyah Noor. 
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Kemenaker Terus Tingkatkan 

Kualitas Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia 

Positive Rrinews Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) 

terus berupaya meningkatkan kualitas 

pelayanan, pelindungan terhadap calon 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan PMI 

purna. Caranya dengan mengembangkan 

program Desa Migran Produktif 

(Desmigratif). Direktur Jenderal Pembinaan 

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja Kemnaker Suhartono 

mengatakan, pihaknya terus memperkuat 

program tersebut. Program ini telah 

dilakukan sejak tahun 2017. 
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Jaminan Sosial Bagi Pesepak 

Bola Profesional Wujud 

Hadirnya Negara pada 

Aktivitas Olahraga 

Positive Suara.com Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani 

Rumondang, mengatakan, sebelumnya, 

Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan telah 

melakukan Launching Komitmen Bersama 

Pelindungan Ketenagakerjaan Pesepak 

Bola Profesional pada tanggal 30 

November 2021 di Jakarta, yang dihadiri 

oleh PSSI, PT Liga Indonesia Baru, dan 

perwakilan klub sepak bola. Dengan 

adanya jaminan sosial ini, diharapkan atlet 

profesional konsentrasi pada pencapaian 

prestasi," ucap Dirjen Haiyani pada acara 

Focus GrouDiscussion Pelindungan 

Ketenagakerjaan Pesepak Bola Profesional, 

di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (10/8). 

Pemerintah hadir dalam memberikan 

pelindungan ketenagakerjaan kepada atlet 

http://rri.co.id/humaniora/info-publik/1575630/kemenaker-terus-tingkatkan-kualitas-perlindungan-pekerja-migran-indonesia
http://rri.co.id/humaniora/info-publik/1575630/kemenaker-terus-tingkatkan-kualitas-perlindungan-pekerja-migran-indonesia
http://rri.co.id/humaniora/info-publik/1575630/kemenaker-terus-tingkatkan-kualitas-perlindungan-pekerja-migran-indonesia
http://metro.suara.com/read/2022/08/10/155113/jaminan-sosial-bagi-pesepak-bola-profesional-wujud-hadirnya-negara-pada-aktivitas-olahraga
http://metro.suara.com/read/2022/08/10/155113/jaminan-sosial-bagi-pesepak-bola-profesional-wujud-hadirnya-negara-pada-aktivitas-olahraga
http://metro.suara.com/read/2022/08/10/155113/jaminan-sosial-bagi-pesepak-bola-profesional-wujud-hadirnya-negara-pada-aktivitas-olahraga
http://metro.suara.com/read/2022/08/10/155113/jaminan-sosial-bagi-pesepak-bola-profesional-wujud-hadirnya-negara-pada-aktivitas-olahraga
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baik itu seperti pelindungan Jaminan 

Sosial, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 

maupun pelindungan pengupahannya. 

Dengan komitmen bersama tersebut 

diharapkan dapat memberikan dan 

meningkatkan pelindungan terhadap 

Pesepak Bola Profesional yang menjadikan 

sepak bola sebagai profesi tidak hanya 

sekedar hobi. 

48

. 

10 

August 

2022 

Setkab Sukses Dapatkan 

Kembali Opini WTP dari BPK 

RI 

Positive Sindikat 

Post 

Sekretariat Kabinet (Setkab) kembali 

mendapatkan opini Wajar Tanpa 

Perkecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan 

Keuangan Sekretariat Kabinet Tahun 2021. 

Itu adalah yang ke-10 kali kita secara 

berturut-turut," ungkap Deputi Bidang 

Administrasi Setkab Farid Utomo usai 

menghadiri Penyerahan Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan 

Kementerian/Lembaga oleh BPK, Selasa 

(09/08/2022), di Ruang Auditorium Lantai 

2 Gedung Tower BPK, Jakarta. Setkab juga 

telah menindaklanjuti seluruh 

rekomendasi yang diberikan oleh BPK. LHP 

diberikan kepada 22 kementerian/lembaga 

(K/L) di lingkungan Auditorat Keuangan 

Negara (AKN) III. Setkab telah meraih WTP 

sejak tahun 2012 hingga 2021. 

49

. 

10 

August 

2022 

Ada Perlindungan 

Ketenagakerjaan untuk 

Pesepak Bola Profesional 

Positive Media 

Indonesia 

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan 

Tenaga Kerja dan Keselamatan Kesehatan 

Kerja Haiyani Rumondang mengatakan 

bahwa Kemnaker dan BPJS 

Ketenagakerjaan telah melakukan 

Launching Komitmen Bersama 

Pelindungan Ketenagakerjaan Pesepak 

Bola Profesional pada 30 November 2021. 

KEMENTERIAN Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) terus melakukan sosialisasi 

secara menyeluruh terkait pentingnya 

perlindungan jaminan ketenagakerjaan 

bagi para pekerja, termasuk pesepak bola 

profesional. Mulai dari Undang-Undang 

(UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 13 

http://sindikatpost.com/2022/08/10/setkab-sukses-dapatkan-kembali-opini-wtp-dari-bpk-ri
http://sindikatpost.com/2022/08/10/setkab-sukses-dapatkan-kembali-opini-wtp-dari-bpk-ri
http://sindikatpost.com/2022/08/10/setkab-sukses-dapatkan-kembali-opini-wtp-dari-bpk-ri
http://mediaindonesia.com/sepak-bola/513708/ada-perlindungan-ketenagakerjaan-untuk-pesepak-bola-profesional
http://mediaindonesia.com/sepak-bola/513708/ada-perlindungan-ketenagakerjaan-untuk-pesepak-bola-profesional
http://mediaindonesia.com/sepak-bola/513708/ada-perlindungan-ketenagakerjaan-untuk-pesepak-bola-profesional
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Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

hingga UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta kerja. Dilangsungkan ecara simbolis 

klaim program Jaminan Kecelakaan Kerja 

(JKK) dari BPJS Ketenagakerjaan kepada 

ahli waris yang masih aktif diberikan 

kepada 2 orang penerima. 

50

. 

10 

August 

2022 

Pemerintah Hadirkan 

Jaminan Sosial hingga 

Perlindungan Upah bagi Atlet 

Sepak Bola Profesional 

Positive Inews 

Portal 

Perlindungan ketenagakerjaan itu, meliputi 

Jaminan Sosial, Jaminan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja, hingga perlindungan 

upah. Dia menjelaskan, regulasi terkait 

perlindungan ketenagakerjaan bagi atlet 

profesional secara tegas telah 

diamanatkan mulai dari Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, hingga 

Peraturan Menteri telah memandatkan 

bahwa setiap pekerja/buruh, baik sektor 

formal maupun informal harus mendapat 

pelindungan jaminan sosial. Pemerintah 

melalui Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) menghadirkan perlindungan 

ketenagakerjaan bagi atlet sepak bola 

profesional. Dalam sambutannya yang 

dibacakan Dirrktur Jenderal Binwasnaker 

dan K3, Haiyani Rumondang, menaker 

mengatakan Kemnaker dan BPJS 

Ketenagakerjaan telah melakukan 

Launching Komitmen Bersama 

Pelindungan Ketenagakerjaan Pesepak 

Bola Profesional pada 30 November 2021. 

51

. 

10 

August 

2022 

DPRD Pastikan Pesan Buruh 

Tersampaikan Kepada 

Pemerintah RI 

Neutral Bengkulu 

News 

Setelah berdiskusi lama, para anggota 

DPRD Provinsi Bengkulu sepakat akan 

menyampaikan apa yang disuarakan para 

buruh kepada DPR RI. DPRD Provinsi 

Bengkulu yang diwakilkan oleh Wakil Ketua 

II Suharto serta segenap anggota komisi IV 

melakukan Rapat hearing, bersama DPD K-

SPSI Bengkulu. Hal itu diungkapkan Ketua 

Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi 

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD K-

http://www.inews.id/finance/keuangan/pemerintah-hadirkan-jaminan-sosial-hingga-perlindungan-upah-bagi-atlet-sepak-bola-profesional
http://www.inews.id/finance/keuangan/pemerintah-hadirkan-jaminan-sosial-hingga-perlindungan-upah-bagi-atlet-sepak-bola-profesional
http://www.inews.id/finance/keuangan/pemerintah-hadirkan-jaminan-sosial-hingga-perlindungan-upah-bagi-atlet-sepak-bola-profesional
http://www.inews.id/finance/keuangan/pemerintah-hadirkan-jaminan-sosial-hingga-perlindungan-upah-bagi-atlet-sepak-bola-profesional
http://www.bengkulunews.co.id/dprd-pastikan-pesan-buruh-tersampaikan-kepada-pemerintah-ri
http://www.bengkulunews.co.id/dprd-pastikan-pesan-buruh-tersampaikan-kepada-pemerintah-ri
http://www.bengkulunews.co.id/dprd-pastikan-pesan-buruh-tersampaikan-kepada-pemerintah-ri
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SPSI) Bengkulu, Septi Peryadi mengatakan 

DPRD berjanji akan menyampaikan hal 

tersebut setelah 17 agustus. Mengajak kita 

pekerja untuk menyampaikan aspirasi ini 

ke DPR RI dan kemenaker pusat," kata 

septi pada Bengkulunews.co.id. Ia 

menegaskan untuk saat ini DPD K-SPSI 

akan menunggu apa yang dijanjikan, jika 

tidak dilaksanakan maka Septi dan anggota 

buruh akan Kembali menyuarakan 

suaranya hingga undang-undang tersebut 

dicabut. 
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. 

10 

August 

2022 

Jaminan Sosial Bagi Pesepak 

Bola Profesional, Dirjen 

Haiyani : Wujud Hadirnya 

Negara 

Positive Progresne

ws.info 

Dengan adanya jaminan sosial ini, 

diharapkan atlet profesional konsentrasi 

pada pencapaian prestasi," ucap Dirjen 

Haiyani pada acara Focus Group Discussion 

Pelindungan Ketenagakerjaan Pesepak 

Bola Profesional, di Surabaya, Jawa Timur, 

Rabu (10/8). Terkait regulasi, lebih lanjut, 

Dirjen Haiyani menyampaikan regulasi ini 

secara tegas telah diamanatkan mulai dari 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, 

hingga Peraturan Menteri telah 

memandatkan bahwa setiap 

pekerja/buruh, baik sektor formal maupun 

informal harus mendapat pelindungan 

jaminan sosial. Kementerian 

Ketenagakerjaan melalui Direktorat 

Jenderal Pembinaan Pengawasan 

Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja terus melakukan 

sosialisasi secara menyeluruh terkait 

pentingnya pelindungan jaminan 

ketenagakerjaan bagi para pekerja, dalam 

hal ini kepada atlet pesepak bola. 

Pemerintah hadir dalam memberikan 

pelindungan ketenagakerjaan kepada atlet 

baik itu seperti pelindungan Jaminan 

Sosial, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, 

maupun pelindungan pengupahannya. 

http://progresnews.info/2022/08/10/jaminan-sosial-bagi-pesepak-bola-profesional-dirjen-haiyani-wujud-hadirnya-negara
http://progresnews.info/2022/08/10/jaminan-sosial-bagi-pesepak-bola-profesional-dirjen-haiyani-wujud-hadirnya-negara
http://progresnews.info/2022/08/10/jaminan-sosial-bagi-pesepak-bola-profesional-dirjen-haiyani-wujud-hadirnya-negara
http://progresnews.info/2022/08/10/jaminan-sosial-bagi-pesepak-bola-profesional-dirjen-haiyani-wujud-hadirnya-negara
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53

. 

10 

August 

2022 

Mandek di DPR, KSP Bentuk 

Gugus Tugas Percepatan 

RUU PRT 

Negativ

e 

Idn Times Kantor Staf Presiden (KSP) membentuk 

gugus tugas (Gugas) percepatan 

Rancangan Undang-Undang Perlindungan 

Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT). 

Persentase PRT mayoritas perempuan (84 

persen) dan anak (14 persen) yang rentan 

eksploitasi dan risiko terhadap human 

trafficking. Gugus tugas itu disahkan 

melalui Surat Keputusan Kepala Staf 

Kepresidenan RI Nomor 7 Tahun 2022. 

Kepala Staf Presiden, Moeldoko 

mengatakan gugus tugas itu dibentuk 

karena RUU PRT itu mandeg di DPR hampir 

dua dekade. 

54

. 

10 

August 

2022 

Gus Muhaimin: MoU 

Merupakan Perlindungan 

Standar, Pengiriman PMI 

Ilegal adalah Pidana 

Negativ

e 

Suara.com Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI 

Bidang Korkesra, Abdul Muhaimin Iskandar 

(Gus Muhaimin) mendorong pemerintah 

untuk mengoptimalkan pengawasan 

terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), 

mulai dari tahap perekrutan di daerah-

daerah hingga penempatan sektor 

domestik, khususnya di Malaysia. "Ini 

tentu jadi catatan mengapa masih sangat 

banyak PMI ilegal, saya kira 

pengawasannya harus diperketat lagi, 

aparat jangan sungkan menindak tegas 

siapapun yang masih mencoba 

mengirimkan PMI lewat jalur-jalur ilegal," 

kata Gus Muhaimin di Jakarta, Kamis 

(10/8/2022). Saya minta pemerintah 

memastikan betul prosedur pengiriman 

PMI benar-benar sesuai dengan MoU itu," 

tegas Gus Muhaimin. "Pada intinya ada di 

pengawasan dan penindakan ya, pokoknya 

kalau masih ada agen yang main belakang 

(ilegal) memberangkatkan PMI ke 

manapun harus ditindak, ini bentuk 

pemberian perlindungan pada pekerja 

migran dan mengurangi angka terjadinya 

kasus PMI ilegal," kata Gus Muhaimin. 

55

. 

10 

August 

2022 

Setelah Berjuang Tujuh 

Tahun, Upah TKI Sektor 

Domestik Taiwan Naik Jadi 

Rp9,9 Juta 

Neutral Idx 

Channel 

Upaya pemerintah untuk menaikkan upah 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor 

domestik di Taiwan akhirnya berbuah 

manis. Per 10 Agustus 2022, PMI sektor 

http://www.idntimes.com/news/indonesia/muhammad-ilman-nafian-2/mandeg-di-dpr-ksp-bentuk-gugus-tugas-percepatan-ruu-prt
http://www.idntimes.com/news/indonesia/muhammad-ilman-nafian-2/mandeg-di-dpr-ksp-bentuk-gugus-tugas-percepatan-ruu-prt
http://www.idntimes.com/news/indonesia/muhammad-ilman-nafian-2/mandeg-di-dpr-ksp-bentuk-gugus-tugas-percepatan-ruu-prt
http://microsite.suara.com/dpr/2022/08/10/162314/gus-muhaimin-mou-merupakan-perlindungan-standar-pengiriman-pmi-ilegal-adalah-pidana
http://microsite.suara.com/dpr/2022/08/10/162314/gus-muhaimin-mou-merupakan-perlindungan-standar-pengiriman-pmi-ilegal-adalah-pidana
http://microsite.suara.com/dpr/2022/08/10/162314/gus-muhaimin-mou-merupakan-perlindungan-standar-pengiriman-pmi-ilegal-adalah-pidana
http://microsite.suara.com/dpr/2022/08/10/162314/gus-muhaimin-mou-merupakan-perlindungan-standar-pengiriman-pmi-ilegal-adalah-pidana
http://www.idxchannel.com/economics/setelah-berjuang-tujuh-tahun-upah-tki-sektor-domestik-taiwan-naik-jadi-rp99-juta
http://www.idxchannel.com/economics/setelah-berjuang-tujuh-tahun-upah-tki-sektor-domestik-taiwan-naik-jadi-rp99-juta
http://www.idxchannel.com/economics/setelah-berjuang-tujuh-tahun-upah-tki-sektor-domestik-taiwan-naik-jadi-rp99-juta
http://www.idxchannel.com/economics/setelah-berjuang-tujuh-tahun-upah-tki-sektor-domestik-taiwan-naik-jadi-rp99-juta
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domestik di Taiwan mendapat upah 

sebesar NTD 20.000 atau setara Rp9,9 juta. 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

mengatakan bahwa terakhir kali PMI 

sektor domestik di Taiwan mendapat 

kenaikan upah terjadi pada 2015. Sejak 

saat itu, PMI sektor domestik mendapat 

upah sebesar NTD 17.000. Kemudian sejak 

Desember 2018, Kementerian 

Ketenagakerjaan secara intens terus 

mengupayakan penyesuaian upah PMI 

Sektor Domestik di Taiwan melalui Kamar 

Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipe 

(KDEI/IETO). 
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10 

August 

2022 

Gugus Tugas RUU PPRT 

Dibentuk, Apa Isu Krusial 

Pekerja Rumah Tangga? 

Neutral Katadata Pemerintah membentuk Gugus Tugas 

Percepatan Rancangan Undang-Undang 

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU 

PPRT), karena tak disahkan meski sudah 

diajukan sejak 2004. Apalagi, RUU PPRT 

kembali masuk ke dalam Prolegnas 

Prioritas 2022. Selain itu, juga mendorong 

percepatan pembahasan RUU PPRT di 

parlemen, yang mandek selama hampir 

dua dekade. Moeldoko juga menjelaskan, 

bahwa dinamika RUU PPRT kembali 

meningkat beberapa bulan terakhir karena 

gerakan masyarakat sipil menuntut adanya 

percepatan pembahasan serta pengesahan 

RUU PPRT. 
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August 

2022 

Bukan Lagi Tenaga Kerja 

Bergaji Rp3,5 Juta, Ini Aturan 

Baru Penerima BSU yang Cair 

2022 

Neutral Info 

Sumsel 

Namun, penerima BSU ini berubah dari 

yang sebelumnya untuk tenaga kerja yang 

bergaji paling besar Rp3,5 juta. Pasalnya, 

aturan lalu yaitu gaji tenaga kerja paling 

besar sebanyak Rp3,5 juta. Bantuan 

Subsidi Upah ( BSU ) menjadi salah satu 

program bantuan pemerintah yang 

dikhususkan bagi tenaga kerja. Meskipun 

kriteria penerima berubah tapi besaran 

bantuan yang diberikan masih sama yaitu 

sebesar Rp1 juta. 
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August 

2022 

Hore! Gaji TKI di Taiwan Naik 

jadi Rp 9,9 Juta Mulai Hari Ini 

Positive Liputan 6 "Alhamdulillah, hari ini kita memetik buah 

hasil kerja bersama yang sangat baik 

antara Kementerian dan Lembaga dalam 

menaikkan upah PMI sektor domestik di 

http://katadata.co.id/aryowidhywicaksono/berita/62f37a2145e9a/gugus-tugas-ruu-pprt-dibentuk-apa-isu-krusial-pekerja-rumah-tangga
http://katadata.co.id/aryowidhywicaksono/berita/62f37a2145e9a/gugus-tugas-ruu-pprt-dibentuk-apa-isu-krusial-pekerja-rumah-tangga
http://katadata.co.id/aryowidhywicaksono/berita/62f37a2145e9a/gugus-tugas-ruu-pprt-dibentuk-apa-isu-krusial-pekerja-rumah-tangga
http://www.infosumsel.id/umum/pr-3624108079/bukan-lagi-tenaga-kerja-bergaji-rp35-juta-ini-aturan-baru-penerima-bsu-yang-cair-2022
http://www.infosumsel.id/umum/pr-3624108079/bukan-lagi-tenaga-kerja-bergaji-rp35-juta-ini-aturan-baru-penerima-bsu-yang-cair-2022
http://www.infosumsel.id/umum/pr-3624108079/bukan-lagi-tenaga-kerja-bergaji-rp35-juta-ini-aturan-baru-penerima-bsu-yang-cair-2022
http://www.infosumsel.id/umum/pr-3624108079/bukan-lagi-tenaga-kerja-bergaji-rp35-juta-ini-aturan-baru-penerima-bsu-yang-cair-2022
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5038690/hore-gaji-tki-di-taiwan-naik-jadi-rp-99-juta-mulai-hari-ini
http://www.liputan6.com/bisnis/read/5038690/hore-gaji-tki-di-taiwan-naik-jadi-rp-99-juta-mulai-hari-ini
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Taiwan. "Saya memberikan apresiasi yang 

setingginya dan mengucapkan terima kasih 

kepada Otoritas Taiwan dan semua 

Kementerian/Lembaga, termasuk 

Kementerian Luar Negeri dan KDEI Taipei, 

yang telah secara bersama-sama 

mengupayakan kenaikan gaji ini. 

Menurutnya, meskipun dalam PK tersebut 

masih tertera upah sebesar NTD 17.000, 

P3MI cukup menyesuaikan Surat 

Pernyataan Biaya dan Gaji (SPBG) PMI 

dengan mencantumkan gaji sebesar NTD 

20.000. "Sehingga PMI akan tetap 

mendapatkan hak upah sebesar NTD 

20.000 begitu mereka bekerja di Taiwan. 

"Selain itu kami juga berharap Otoritas 

Taiwan dapat terus mengambil langkah-

langkah strategis dan nyata untuk 

memastikan PMI yang sudah bekerja di 

Taiwan juga menikmati kebijakan kenaikan 

gaji ini," tegasnya. 

59
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10 

August 

2022 

Pemerintah Berhasil Naikkan 

Upah PMI Sektor Domestik di 

Taiwan 

Positive Merdekan

ews 

Per 10 Agustus 2022, PMI sektor domestik 

di Taiwan akan mendapat upah sebesar 

NTD 20.000 atau setara Rp9,9 juta. 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

mengatakan bahwa terakhir kali PMI 

sektor domestik di Taiwan mendapat 

kenaikan upah terjadi pada 2015. Sejak 

saat itu, PMI sektor domestik mendapat 

upah sebesar NTD 17.000. Kemudian sejak 

Desember 2018, Kementerian 

Ketenagakerjaan secara intens terus 

mengupayakan penyesuaian upah PMI 

Sektor Domestik di Taiwan melalui Kamar 

Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipe 

(KDEI/IETO). "Alhamdulillah, hari ini kita 

memetik buah hasil kerja bersama yang 

sangat baik antara Kementerian dan 

Lembaga dalam menaikkan upah PMI 

sektor domestik di Taiwan. 
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10 

August 

2022 

Ratusan Buruh di Bangka 

Belitung Gelar Aksi Damai 

Tuntut Pemerintah Cabut 

Omnibus Law Cipta Kerja 

Negativ

e 

Bangka 

Post 

Ratusan buruh atau pekerja di Provinsi 

Bangka Belitung (Babel) mendesak 

pemerintah agar segera mencabut 

Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. 

http://www.merdekanews.co/read/17350/Pemerintah-Berhasil-Naikkan-Upah-PMI-Sektor-Domestik-di-Taiwan
http://www.merdekanews.co/read/17350/Pemerintah-Berhasil-Naikkan-Upah-PMI-Sektor-Domestik-di-Taiwan
http://www.merdekanews.co/read/17350/Pemerintah-Berhasil-Naikkan-Upah-PMI-Sektor-Domestik-di-Taiwan
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/10/ratusan-buruh-di-bangka-belitung-gelar-aksi-damai-tuntut-pemerintah-cabut-omnibus-law-cipta-kerja
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/10/ratusan-buruh-di-bangka-belitung-gelar-aksi-damai-tuntut-pemerintah-cabut-omnibus-law-cipta-kerja
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/10/ratusan-buruh-di-bangka-belitung-gelar-aksi-damai-tuntut-pemerintah-cabut-omnibus-law-cipta-kerja
http://bangka.tribunnews.com/2022/08/10/ratusan-buruh-di-bangka-belitung-gelar-aksi-damai-tuntut-pemerintah-cabut-omnibus-law-cipta-kerja


 

36 

 

Keinginan para buruh ini disampaikan saat 

aksi damai di Kantor Dinas Tenaga Kerja 

(Disnaker) Bangka Belitung, Rabu 

(10/8/2022) siang. Ketua Serikat Pekerja 

Seluruh Indonesia (SPSI) Bangka Belitung 

(Babel), Darusman bersama para buruh 

lainnya, Rabu (10/8/2022) mengaku akan 

terus berjuang untuk mendesak 

pencabutan dari UU Omnibus Law Cipta 

Kerja. Selain itu, dia secara tegas 

mengatakan aksi damai digelar di Kantor 

Disnaker ini, menjadi bentuk mosi tidak 

percaya terhadap Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Belitung 

terkhusus Komisi IV. "Kepada dinas tenaga 

kerja yang terhormat kami mohon agar 

dapat menyampaikan kepada 

Kementerian," katanya. 

61
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2022 

Fakultas Hukum Universitas 

Bangka Belitung Gelar 

Pelatihan dan MOU Bersama 

AR Learning Center 

Positive Sindikat 

Post 

Fakultas Hukum Universitas Bangka 

Belitung (FH UBB) sukses menggelar 

Pelatihan Keterangan Ahli dan menjalin 

kerja sama bersama Lembaga AR Learning 

Center dengan penandatangan secara 

simbolis. "Syukur Alhamdulillah, Fakultas 

Hukum Universitas Bangka Belitung, pada 

hari ini Selasa 9 Agustus 2022, resmi 

menandatangani kerja sama (MOU) antar 

kedua pihak yang disaksikan para dosen 

dan tim trainer AR Learning Center," ucap 

pemilik akun sosial media. Kegiatan yang 

mengambil tema "Peningkatan 

Kompetensi Saksi Ahli" ini menghadirkan 3 

pemateri sekaligus, pertama Dr. M. 

Rustamaji dari Dosen Fakultas UNS, kedua 

Mas Andre Hariyanto Master Trainer dan 

Owner AR Learning Center, dan ketiga 

Coach Musafir dari Trainer Badan Nasional 

Sertifikasi Profesi (BNSP-RI). "Penentuan 

seorang Ahli dalam penyidikan maupun 

persidangan tidak harus ditentukan lewat 

pendidikan formal, ahli dapat dengan 

pengalaman yang ditekuninya," tegas 

Coach Musafir, Trainer resmi AR Learning 

Center dan Dekan Fakultas Syariah- Hukum 

http://sindikatpost.com/2022/08/10/fakultas-hukum-universitas-bangka-belitung-gelar-pelatihan-dan-mou-bersama-ar-learning-center
http://sindikatpost.com/2022/08/10/fakultas-hukum-universitas-bangka-belitung-gelar-pelatihan-dan-mou-bersama-ar-learning-center
http://sindikatpost.com/2022/08/10/fakultas-hukum-universitas-bangka-belitung-gelar-pelatihan-dan-mou-bersama-ar-learning-center
http://sindikatpost.com/2022/08/10/fakultas-hukum-universitas-bangka-belitung-gelar-pelatihan-dan-mou-bersama-ar-learning-center
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IPI Gowa Sulawesi Selatan dalam 

menyampaikan materinya. 

62

. 

10 

August 

2022 

Pemerintah Berhasil Naikkan 

Upah PMI Sektor Domestik di 

Taiwan 

Positive Gpsindone

sia.co 

Per 10 Agustus 2022, PMI sektor domestik 

di Taiwan akan mendapat upah sebesar 

NTD 20.000 atau setara Rp9,9 juta. 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

mengatakan bahwa terakhir kali PMI 

sektor domestik di Taiwan mendapat 

kenaikan upah terjadi pada 2015. Sejak 

saat itu, PMI sektor domestik mendapat 

upah sebesar NTD 17.000. Kemudian sejak 

Desember 2018, Kementerian 

Ketenagakerjaan secara intens terus 

mengupayakan penyesuaian upah PMI 

Sektor Domestik di Taiwan melalui Kamar 

Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipe 

(KDEI/IETO). "Alhamdulillah, hari ini kita 

memetik buah hasil kerja bersama yang 

sangat baik antara Kementerian dan 

Lembaga dalam menaikkan upah PMI 

sektor domestik di Taiwan. 

63

. 

10 

August 

2022 

Beri Edukasi Kepada 

Masyarakat, BPJAMSOSTEK 

Gelar Sosialisasi - 

publiksultra 

Positive Publiksultr

a.id 

KENDARI, PUBLIKSULTRA.ID- Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK Sultra 

menggelar sosialisasi dalam upaya 

memberikan perlindungan kepada 

masyarakat yang berlangsung di salah satu 

hotel di Kota Kendari, pada Selasa 9 

Agustus 2022 Sebab diketahui, 

Ketenagakerjaan merupakan bentuk 

perlindungan sosial nasional dalam 

menjamin seluruh pekerja dapat 

memenuhi kebutuhan dasar hidup, yang 

bertujuan untuk memastikan setiap 

pekerja beserta keluarganya dapat hidup 

sejahtera. Dalam kegiatan yang 

dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal 

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan 

dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Kementerian Tenaga Kerja itu bertemakan, 

Sosialisasi dan Pengisian Wajib Lapor 

Ketenagakerjaan Secara Online di 

Perusahaan, "Pihak BPJAMSOSTEK 

melakukan sosialisasi manfaat 

http://gpsindonesia.co/kabinet/read/4835/Pemerintah-Berhasil-Naikkan-Upah-PMI-Sektor-Domestik-di-Taiwan.html
http://gpsindonesia.co/kabinet/read/4835/Pemerintah-Berhasil-Naikkan-Upah-PMI-Sektor-Domestik-di-Taiwan.html
http://gpsindonesia.co/kabinet/read/4835/Pemerintah-Berhasil-Naikkan-Upah-PMI-Sektor-Domestik-di-Taiwan.html
http://publiksultra.id/beri-edukasi-kepada-masyarakat-bpjamsostek-gelar-sosialisasi
http://publiksultra.id/beri-edukasi-kepada-masyarakat-bpjamsostek-gelar-sosialisasi
http://publiksultra.id/beri-edukasi-kepada-masyarakat-bpjamsostek-gelar-sosialisasi
http://publiksultra.id/beri-edukasi-kepada-masyarakat-bpjamsostek-gelar-sosialisasi


 

38 

 

perlindungan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan kepada sekitar 100 

perusahaan yang ada di Provinsi Sulawesi 

Tenggara melalui Luring dan Daring," ujar 

Kepala BPJAMSOSTEK Sultra, Irsan Sigma 

Octavian. Untuk itu, BPJAMSOSTEK 

melakukan sosialisasi secara terus-

menerus dengan tujuan untuk melakukan 

edukasi kepada seluruh masyarakat 

pekerja dan pemberi kerja terkait hak serta 

manfaat terlindungi program Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan BPJS 

Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) 

merupakan hal yang wajib. Lebih lanjut, 

Irsan mengungkapkan, bahwa pihaknya 

secara terus-menerus dan secara massive 

telah berusaha untuk meyakinkan setiap 

pemberi kerja dan pekerja akan 

pentingnya terdaftar dalam perlindungan 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 

64

. 

10 

August 

2022 

Soal Omnimbus Law, Serikat 

Buruh di Riau Datangi Kantor 

Gubernur Riau 

Neutral Riau 

Online 

Kelompok dari Konfederasi Serikat Buruh 

Sejahtera Indonesia (KSBSI) menyatroni 

Kantor Gubernur Riau guna menyampaikan 

aspirasi hak-hak buruh dan keberatan pada 

Pasal Undang-undang Cipta Kerja (UU 

Ciptaker), Rabu, 10 Agustus 2022. Sebab 

buruh juga terdampak beban ekonomi 

yang cukup tinggi," ungkapnya saat 

ditemui di lapangan Kantor Gubernur Riau 

di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. 

Koordinator Wilayah (Korwil) KSBSI Riau, 

Juandy, mengatakan bahwa sudah tidak 

ada lagi upaya kenaikan upah pada buruh. 

Padahal, kata dia, gubernur itu dipilih oleh 

rakyat. 

65

. 

10 

August 

2022 

Gus Muhaimin Dorong 

Optmialisasi Pengawasan 

Pekerja Migran Indonesia 

Neutral Tempo.co Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra, Abdul 

Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) 

mendorong pemerintah untuk 

mengoptimalkan pengawasan terhadap 

Pekerja Migran Indonesia (PMI), mulai dari 

tahap perekrutan di daerah-daerah hingga 

penempatan sektor domestik, khususnya 

di Malaysia. Gus Muhaimin mengingatkan 

bahwa Kementerian Ketenagakerjaan, 

http://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2022/08/10/soal-omnimbus-law-serikat-buruh-di-riau-datangi-kantor-gubernur-riau
http://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2022/08/10/soal-omnimbus-law-serikat-buruh-di-riau-datangi-kantor-gubernur-riau
http://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2022/08/10/soal-omnimbus-law-serikat-buruh-di-riau-datangi-kantor-gubernur-riau
http://nasional.tempo.co/read/1621344/gus-muhaimin-dorong-optmialisasi-pengawasan-pekerja-migran-indonesia
http://nasional.tempo.co/read/1621344/gus-muhaimin-dorong-optmialisasi-pengawasan-pekerja-migran-indonesia
http://nasional.tempo.co/read/1621344/gus-muhaimin-dorong-optmialisasi-pengawasan-pekerja-migran-indonesia
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Kementerian Luar Negeri, dan BP2MI tidak 

berpuas diri usai meneken Memorandum 

of Understanding (MoU) Penempatan 

Pekerja Migran Domestik antara Indonesia 

dan Malaysia. "Ini tentu jadi catatan 

mengapa masih sangat banyak PMI ilegal, 

saya kira pengawasannya harus diperketat 

lagi, aparat jangan sungkan menindak 

tegas siapapun yang masih mencoba 

mengirimkan PMI lewat jalur-jalur ilegal," 

kata Gus Muhaimin di Jakarta, Kamis, 10 

Agustus 2022. Sebelumnya, Badan 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI) memulangkan 190 dari 3.200 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal asal 

Malaysia sebab mengalami beberapa 

masalah, seperti penganiayaan, eksploitasi, 

sakit, dan korban perdagangan manusia. 

66

. 

10 

August 

2022 

Upah PMI Sektor Domestik di 

Taiwan Naik Jadi Rp 9,9 Juta 

Neutral Kompas Per 10 Agustus 2022, PMI sektor domestik 

di Taiwan akan mendapat upah sebesar 

20.000 new Taiwan dollar atau setara Rp 

9,9 juta. "Alhamdulillah, hari ini kita 

memetik buah hasil kerja bersama yang 

sangat baik antara Kementerian dan 

Lembaga dalam menaikkan upah PMI 

sektor domestik di Taiwan. Lebih lanjut 

kata Ida, terakhir kali PMI sektor domestik 

di Taiwan mendapat kenaikan upah terjadi 

pada 2015. Sejak saat itu, PMI sektor 

domestik mendapat upah sebesar 17.000 

new Taiwan dollar. 

67

. 

10 

August 

2022 

Upah PMI Sektor Domestik di 

Taiwan Naik Jadi Rp 9,9 Juta 

Neutral Kompas Per 10 Agustus 2022, PMI sektor domestik 

di Taiwan akan mendapat upah sebesar 

20.000 new Taiwan dollar atau setara Rp 

9,9 juta. "Alhamdulillah, hari ini kita 

memetik buah hasil kerja bersama yang 

sangat baik antara Kementerian dan 

Lembaga dalam menaikkan upah PMI 

sektor domestik di Taiwan. Lebih lanjut 

kata Ida, terakhir kali PMI sektor domestik 

di Taiwan mendapat kenaikan upah terjadi 

pada 2015. Sejak saat itu, PMI sektor 

domestik mendapat upah sebesar 17.000 

new Taiwan dollar. 

http://money.kompas.com/read/2022/08/10/174320626/upah-pmi-sektor-domestik-di-taiwan-naik-jadi-rp-99-juta
http://money.kompas.com/read/2022/08/10/174320626/upah-pmi-sektor-domestik-di-taiwan-naik-jadi-rp-99-juta
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/10/174320626/upah-pmi-sektor-domestik-di-taiwan-naik-jadi-rp-99-juta
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/10/174320626/upah-pmi-sektor-domestik-di-taiwan-naik-jadi-rp-99-juta
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68

. 

10 

August 

2022 

Sampaikan Aspirasi Hak 

Buruh, KSBSI Datangi Kantor 

Gubernur Riau 

Neutral Siberone.c

om 

Kelompok dari Konfederasi Serikat Buruh 

Sejahtera Indonesia (KSBSI) menyatroni 

Kantor Gubernur Riau guna menyampaikan 

aspirasi hak-hak buruh dan keberatan pada 

Pasal Undang-undang Cipta Kerja (UU 

Ciptaker), Rabu, 10 Agustus 2022. 

Koordinator Wilayah (Korwil) KSBSI Riau, 

Juandy, mengatakan bahwa sudah tidak 

ada lagi upaya kenaikan upah pada buruh. 

Sebab buruh juga terdampak beban 

ekonomi yang cukup tinggi," ungkapnya 

saat ditemui di lapangan Kantor Gubernur 

Riau di Jalan Jenderal Sudirman, 

Pekanbaru. Padahal, kata dia, gubernur itu 

dipilih oleh rakyat. 

69

. 

10 

August 

2022 

Selamat! Gaji TKI di Taiwan 

Naik Jadi Rp 9,9 Juta 

Positive Detik Upaya pemerintah untuk menaikkan upah 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau 

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sektor 

domestik di Taiwan berbuah manis. 

Terhitung pada hari ini 10 Agustus 2022, 

PMI sektor domestik di Taiwan akan 

mendapat upah sebesar NTD 20.000 atau 

setara Rp 9,9 juta. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

mengatakan bahwa terakhir kali PMI 

sektor domestik di Taiwan mendapat 

kenaikan upah terjadi pada 2015. Sejak 

saat itu, PMI sektor domestik mendapat 

upah sebesar NTD 17.000. Kemudian sejak 

Desember 2018, Kementerian 

Ketenagakerjaan secara intens terus 

mengupayakan penyesuaian upah PMI 

Sektor Domestik di Taiwan melalui Kamar 

Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei 

(KDEI/IETO). 

70

. 

10 

August 

2022 

P2MI Pulangkan 190 PMI 

Ilegal Asal Malaysia, Gus 

Muhaimin Minta Pemerintah 

Perketat Pengawasan 

Negativ

e 

Kompas Badan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) memulangkan 190 

orang dari 3.200 orang berstatus Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) ilegal asal 

Malaysia, Kamis (4/8/2022). Pemulangan 

190 PMI ilegal tersebut terjadi karena 

beberapa masalah, mulai dari 

penganiayaan, eksploitasi, sakit, dan 

korban perdagangan manusia. Pengetatan 

http://siberone.com/news/detail/23686/sampaikan-aspirasi-hak-buruh-ksbsi-datangi-kantor-gubernur-riau
http://siberone.com/news/detail/23686/sampaikan-aspirasi-hak-buruh-ksbsi-datangi-kantor-gubernur-riau
http://siberone.com/news/detail/23686/sampaikan-aspirasi-hak-buruh-ksbsi-datangi-kantor-gubernur-riau
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6227469/selamat-gaji-tki-di-taiwan-naik-jadi-rp-99-juta
http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6227469/selamat-gaji-tki-di-taiwan-naik-jadi-rp-99-juta
http://nasional.kompas.com/read/2022/08/10/18074981/p2mi-pulangkan-190-pmi-ilegal-asal-malaysia-gus-muhaimin-minta-pemerintah
http://nasional.kompas.com/read/2022/08/10/18074981/p2mi-pulangkan-190-pmi-ilegal-asal-malaysia-gus-muhaimin-minta-pemerintah
http://nasional.kompas.com/read/2022/08/10/18074981/p2mi-pulangkan-190-pmi-ilegal-asal-malaysia-gus-muhaimin-minta-pemerintah
http://nasional.kompas.com/read/2022/08/10/18074981/p2mi-pulangkan-190-pmi-ilegal-asal-malaysia-gus-muhaimin-minta-pemerintah


 

41 

 

pengawasan PMI yang dimaksud, mulai 

dari tahap perekrutan di daerah-daerah 

hingga penempatan sektor domestik, 

khususnya di Malaysia. Saya kira 

pengawasannya harus diperketat lagi," 

kata pria yang akrab disapa Gus Muhaimin 

itu dalam keterangan tertulis yang. 

71

. 

10 

August 

2022 

Kabar Gembira, Upah PMI 

Sektor Domestik di Taiwan 

Positive Suara.com Per 10 Agustus 2022, PMI sektor domestik 

di Taiwan akan mendapat upah sebesar 

NTD 20.000 atau setara Rp9,9 juta. 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

mengatakan bahwa terakhir kali PMI 

sektor domestik di Taiwan mendapat 

kenaikan upah terjadi pada 2015. Sejak 

saat itu, PMI sektor domestik mendapat 

upah sebesar NTD 17.000. Kemudian sejak 

Desember 2018, Kementerian 

Ketenagakerjaan secara intens terus 

mengupayakan penyesuaian upah PMI 

Sektor Domestik di Taiwan melalui Kamar 

Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipe 

(KDEI/IETO). "Alhamdulillah, hari ini kita 

memetik buah hasil kerja bersama yang 

sangat baik antara Kementerian dan 

Lembaga dalam menaikkan upah PMI 

sektor domestik di Taiwan. 

72

. 

10 

August 

2022 

BSU 2022 Pasti Cair! Agustus 

atau September Masih 

Belum Pasti, Jangan Khawatir 

Positive Ayo 

Bandung 

Adapun terkait BSU 2022 kapan cair 

memang belum disampaikan, namun 

dipastikan akan ditransfer. Untuk 

mengecek apakah Anda termasuk 

penerima, Anda bisa login di 

bsu.bpjs.ketenagakerjaan.go.id. Dalam 

unggahan di Instagram, terkait BSU 2022, 

Kemnaker pada 30 April menjelaskan 

bahwa Kementerian Ketenagakerjaan 

masih merampungkan regulasi teknis 

pelaksanaan bantuan subsidi upah 2022. 

BSU kapan cair, apakah Agustus atau 

September, hal itu belum pasti. Hingga 

kini, Kemnaker belum memberikan 

informasi resmi. 

http://metro.suara.com/read/2022/08/10/180948/kabar-gembira-upah-pmi-sektor-domestik-di-taiwan
http://metro.suara.com/read/2022/08/10/180948/kabar-gembira-upah-pmi-sektor-domestik-di-taiwan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794095651/bsu-2022-pasti-cair-agustus-atau-september-masih-belum-pasti-jangan-khawatir
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794095651/bsu-2022-pasti-cair-agustus-atau-september-masih-belum-pasti-jangan-khawatir
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794095651/bsu-2022-pasti-cair-agustus-atau-september-masih-belum-pasti-jangan-khawatir
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73

. 

10 

August 

2022 

Perlindungan PMI, Kolaborasi 

Kemenaker Kemendes-PDTT 

Hasilkan Program 

Desmigratif 

Positive Rrinews Satu di antaranya Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi (Kemendes PDTT), 

menghasilkan program Desa Migran 

Produktif (Desmigratif). Dia memanfaatkan 

Dana Desa untuk mengembangkan 10 

Desmigratif," kata Suharsono dalam 

wawancara Pro3 RRI, Rabu (10/8/2022). 

"Kita juga bangun koperasi di program 

Desmigratif. Dengan begitu, 

diharapkannya, jumlah Desmigratif terus 

meningkat tiap tahunnya. 

74

. 

10 

August 

2022 

Kabar Terbaru, Gaji PRT di 

Taiwan Naik Nyaris Rp10 

Juta/Bulan 

Neutral Cnbc 

Indonesia 

"Saya memberikan apresiasi yang 

setingginya dan mengucapkan terima kasih 

kepada Otoritas Taiwan dan semua 

Kementerian/Lembaga, termasuk 

Kementerian Luar Negeri dan KDEI Taipei, 

yang telah secara bersama-sama 

mengupayakan kenaikan gaji ini. 

Menurutnya, meskipun dalam PK tersebut 

masih tertera upah sebesar NTD 17.000, 

P3MI cukup menyesuaikan Surat 

Pernyataan Biaya dan Gaji (SPBG) PMI 

dengan mencantumkan gaji sebesar NTD 

20.000. "Sehingga PMI akan tetap 

mendapatkan hak upah sebesar NTD 

20.000 begitu mereka bekerja di Taiwan. 

"Selain itu kami juga berharap Otoritas 

Taiwan dapat terus mengambil langkah-

langkah strategis dan nyata untuk 

memastikan PMI yang sudah bekerja di 

Taiwan juga menikmati kebijakan kenaikan 

gaji ini," tegasnya. Mulai 10 Agustus 2022, 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) pekerja 

rumah tangga (domestic worker) atau PRT 

di Taiwan akan mendapat upah sebesar 

NTD 20.000 atau setara Rp9,9 juta. 

75

. 

10 

August 

2022 

Pemerintah Berhasil Naikkan 

Upah PMI Sektor Domestik di 

Taiwan 

Positive Kontan Per 10 Agustus 2022, PMI sektor domestik 

di Taiwan akan mendapat upah sebesar 

NTD 20.000 atau setara Rp9,9 juta. 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

mengatakan bahwa terakhir kali PMI 

sektor domestik di Taiwan mendapat 

kenaikan upah terjadi pada 2015. Sejak 

http://rri.co.id/humaniora/info-publik/1575968/perlindungan-pmi-kolaborasi-kemenaker-kemendes-pdtt-hasilkan-program-desmigratif
http://rri.co.id/humaniora/info-publik/1575968/perlindungan-pmi-kolaborasi-kemenaker-kemendes-pdtt-hasilkan-program-desmigratif
http://rri.co.id/humaniora/info-publik/1575968/perlindungan-pmi-kolaborasi-kemenaker-kemendes-pdtt-hasilkan-program-desmigratif
http://rri.co.id/humaniora/info-publik/1575968/perlindungan-pmi-kolaborasi-kemenaker-kemendes-pdtt-hasilkan-program-desmigratif
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220810174108-4-362767/kabar-terbaru-gaji-prt-di-taiwan-naik-nyaris-rp10-juta-bulan
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220810174108-4-362767/kabar-terbaru-gaji-prt-di-taiwan-naik-nyaris-rp10-juta-bulan
http://www.cnbcindonesia.com/news/20220810174108-4-362767/kabar-terbaru-gaji-prt-di-taiwan-naik-nyaris-rp10-juta-bulan
http://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-berhasil-naikkan-upah-pmi-sektor-domestik-di-taiwan
http://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-berhasil-naikkan-upah-pmi-sektor-domestik-di-taiwan
http://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-berhasil-naikkan-upah-pmi-sektor-domestik-di-taiwan
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saat itu, PMI sektor domestik mendapat 

upah sebesar NTD 17.000. Kemudian sejak 

Desember 2018, Kementerian 

Ketenagakerjaan secara intens terus 

mengupayakan penyesuaian upah PMI 

Sektor Domestik di Taiwan melalui Kamar 

Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipe 

(KDEI/IETO). "Alhamdulillah, hari ini kita 

memetik buah hasil kerja bersama yang 

sangat baik antara Kementerian dan 

Lembaga dalam menaikkan upah PMI 

sektor domestik di Taiwan. 

76

. 

10 

August 

2022 

BPJAMSOSTEK evaluasi 

layanan syariah di Aceh 

Neutral Antara 

Kalteng 

"Kegiatan ini digelar sebagai tindak lanjut 

atas pencanangan layanan syariah 

BPJAMSOSTEK yang diresmikan pada 17 

November 2021 dalam upaya 

implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 

2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah," 

kata Direktur Perencanaan Strategis dan TI 

BPJAMSOSTEK, Pramudya Iriawan Buntoro 

di Banda Aceh, Rabu. Dalam monev 

tersebut turut hadir Dewan Pengawas 

BPJAMSOSTEK, Adityawarman; Deputi 

Direktur Wilayah Sumbagut, Hengky 

Rhosidien; Deputi Direktur Bidang 

Perencanaan Strategis BPJAMSOSTEK, 

serta jajaran DJSN; Kemnaker; Kneks; DSN-

MUI yang tergabung dalam Steering 

Committee Layanan Syariah serta Kepala 

Disnakermobduk Aceh, Dewan Syariah 

Aceh, dan perwakilan dari perusahaan & 

tenaga kerja. Kepala BPJAMSOSTEK Banda 

Aceh, Syarifah Wan Fatimah mengatakan 

bahwa Layanan Syariah Program Jaminan 

sosial Ketenagakerjaan direalisasikan 

dalam rangka mendukung implementasi 

Qanun Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 

2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah 

yang berlaku di seluruh Aceh. "Hasil dari 

monev ini nantinya akan digunakan 

sebagai dasar penyempurnaan dan acuan 

dalam implementasi Layanan Syariah 

BPJAMSOSTEK, dari Aceh untuk 

Indonesia," katanya. 

http://aceh.antaranews.com/berita/299497/bpjamsostek-evaluasi-layanan-syariah-di-aceh
http://aceh.antaranews.com/berita/299497/bpjamsostek-evaluasi-layanan-syariah-di-aceh
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77

. 

10 

August 

2022 

Pemerintah Gagalkan 

Pemberangkatan 42 CPMI 

Ilegal asal Nusa Tenggara 

Barat Tujuan Timur Tengah 

Negativ

e 

Kompas Kemudian, pada Senin (8/8/2022), 42 CPMI 

non-prosedural tersebut dipulangkan 

menuju Nusa Tenggara Barat, setelah 

sebelumnya ditampung di shelter 

Kementrian Sosial RI untuk diberi 

pembinaan. Kementerian Tenaga Kerja RI 

berhasil menggagalkan pemberangkatan 

42 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) 

ilegal asal Nusa Tenggara Barat (Nusa 

Tenggara Barat) dalam sebuah operasi 

penangkapan pada 2 Agustus 2022. CPMI 

ilegal itu berencana berangkat ke Timur 

Tengah. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Nusa Tenggara Barat, I Gede 

Putu Aryadi mengungkapkan, CPMI ilegal 

itu mengurus dokumen di luar Nusa 

Tenggara Barat agar sulit terdeteksi di 

daerah asal. 

78

. 

10 

August 

2022 

Wow! Gaji Pekerja Sektor 

Rumah Tangga di Taiwan 

Hampir Rp10 Juta 

Neutral Sindo 

News 

Upaya pemerintah untuk menaikkan upah 

pekerja migran Indonesia ( PMI ) sektor 

domestik di Taiwan berbuah manis. Per 10 

Agustus 2022, PMI sektor domestik di 

Taiwan akan mendapat upah sebesar new 

taiwan dollar (NTD) 20.000 atau setara 

Rp9,9 juta (kurs Rp494,5). Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan 

bahwa terakhir kali PMI sektor domestik di 

Taiwan mendapat kenaikan upah terjadi 

pada 2015. Kemudian sejak Desember 

2018, Kementerian Ketenagakerjaan 

secara intens terus mengupayakan 

penyesuaian upah PMI sektor domestik di 

Taiwan melalui Kamar Dagang dan 

Ekonomi Indonesia di Taipei (KDEI/IETO). 

79

. 

10 

August 

2022 

Upah Pekerja Migran RI di 

Taiwan Resmi Naik Jadi Rp9,9 

Juta per Bulan 

Positive Idx 

Channel 

Upaya pemerintah untuk menaikkan upah 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor 

domestik di Taiwan berbuah manis. Per 10 

Agustus 2022, PMI sektor domestik di 

Taiwan akan mendapat upah sebesar NTD 

20.000 atau setara Rp9,9 juta per bulan. 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

mengatakan bahwa terakhir kali PMI 

sektor domestik di Taiwan mendapat 

kenaikan upah terjadi pada 2015. Sejak 

http://regional.kompas.com/read/2022/08/10/192813678/pemerintah-gagalkan-pemberangkatan-42-cpmi-ilegal-asal-ntb-tujuan-timur
http://regional.kompas.com/read/2022/08/10/192813678/pemerintah-gagalkan-pemberangkatan-42-cpmi-ilegal-asal-ntb-tujuan-timur
http://regional.kompas.com/read/2022/08/10/192813678/pemerintah-gagalkan-pemberangkatan-42-cpmi-ilegal-asal-ntb-tujuan-timur
http://regional.kompas.com/read/2022/08/10/192813678/pemerintah-gagalkan-pemberangkatan-42-cpmi-ilegal-asal-ntb-tujuan-timur
http://ekbis.sindonews.com/read/852249/33/wow-gaji-pekerja-sektor-rumah-tangga-di-taiwan-hampir-rp10-juta-1660133296
http://ekbis.sindonews.com/read/852249/33/wow-gaji-pekerja-sektor-rumah-tangga-di-taiwan-hampir-rp10-juta-1660133296
http://ekbis.sindonews.com/read/852249/33/wow-gaji-pekerja-sektor-rumah-tangga-di-taiwan-hampir-rp10-juta-1660133296
http://www.idxchannel.com/economics/upah-pekerja-migran-ri-di-taiwan-resmi-naik-jadi-rp99-juta-per-bulan
http://www.idxchannel.com/economics/upah-pekerja-migran-ri-di-taiwan-resmi-naik-jadi-rp99-juta-per-bulan
http://www.idxchannel.com/economics/upah-pekerja-migran-ri-di-taiwan-resmi-naik-jadi-rp99-juta-per-bulan
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saat itu, PMI sektor domestik mendapat 

upah sebesar NTD 17.000. Kemudian sejak 

Desember 2018, Kementerian 

Ketenagakerjaan secara intens terus 

mengupayakan penyesuaian upah PMI 

Sektor Domestik di Taiwan melalui Kamar 

Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei 

(KDEI/IETO). 

80

. 

10 

August 

2022 

Kemenaker Manfaatkan 

Digitalisasi Catat Jumlah 

Pencari Kerja 

Positive Rrinews Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) 

memanfaatkan digitalisasi untuk mencatat 

jumlah pencari kerja (pencaker). Hal itu 

disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan 

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja Kemenaker Suhartono. 

Hal ini dilakukan untuk memberikan 

perlindungan mumpuni bagi Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) dan pekerja di 

Indonesia. Menurutnya, para Bupati, Wali 

Kota, dan Kepala Desa dilibatkan dalam 

pencatatan yang dulunya dikenal dengan 

'Kartu Kuning' tersebut. 

81

. 

10 

August 

2022 

INFO BSU 2022: Selamat, 

yang Penuhi Syarat Ini Akan 

Dapat Bantuan Rp1 Juta dari 

Kemnaker 

Positive Ayo 

Bandung 

Bantuan Subsidi Upah alias BSU 2022 akan 

dicairkan kepada para pekerja yang 

memenuhi syarat dari Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker). Apa saja 

syarat agar bisa dapat BSU 2022 BPJS 

Ketenagakerjaan Rp1 juta? Untuk 

mendapatkan BSU 2022 Rp1 juta, pekerja 

harus memenuhi syarat yang telah 

ditetapkan oleh Kemnaker. Berdasarkan 

Permenaker RI No 16 Tahun 2022, ini 

syarat mendapatkan BSU 2022 BPJS 

Ketenagakerjaan:. 

82

. 

10 

August 

2022 

Upah PMI Sektor Domestik di 

Taiwan Naik 

Neutral Progresne

ws.info 

Per 10 Agustus 2022, PMI sektor domestik 

di Taiwan akan mendapat upah sebesar 

NTD 20.000 atau setara Rp9,9 juta. 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

mengatakan bahwa terakhir kali PMI 

sektor domestik di Taiwan mendapat 

kenaikan upah terjadi pada 2015. Sejak 

saat itu, PMI sektor domestik mendapat 

upah sebesar NTD 17.000. Kemudian sejak 

Desember 2018, Kementerian 

Ketenagakerjaan secara intens terus 

http://rri.co.id/humaniora/info-publik/1576025/kemenaker-manfaatkan-digitalisasi-catat-jumlah-pencari-kerja
http://rri.co.id/humaniora/info-publik/1576025/kemenaker-manfaatkan-digitalisasi-catat-jumlah-pencari-kerja
http://rri.co.id/humaniora/info-publik/1576025/kemenaker-manfaatkan-digitalisasi-catat-jumlah-pencari-kerja
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794111367/info-bsu-2022-selamat-yang-penuhi-syarat-ini-akan-dapat-bantuan-rp1-juta-dari-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794111367/info-bsu-2022-selamat-yang-penuhi-syarat-ini-akan-dapat-bantuan-rp1-juta-dari-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794111367/info-bsu-2022-selamat-yang-penuhi-syarat-ini-akan-dapat-bantuan-rp1-juta-dari-kemnaker
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794111367/info-bsu-2022-selamat-yang-penuhi-syarat-ini-akan-dapat-bantuan-rp1-juta-dari-kemnaker
http://progresnews.info/2022/08/10/8259
http://progresnews.info/2022/08/10/8259
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mengupayakan penyesuaian upah PMI 

Sektor Domestik di Taiwan melalui Kamar 

Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipe 

(KDEI/IETO). "Alhamdulillah, hari ini kita 

memetik buah hasil kerja bersama yang 

sangat baik antara Kementerian dan 

Lembaga dalam menaikkan upah PMI 

sektor domestik di Taiwan. 

83

. 

10 

August 

2022 

Pemerintah Hadir Berikan 

Pelindungan 

Ketenagakerjaan Bagi 

Pesepak Bola Profesional 

Positive Pripos Menteri Ketenagakerjaan yang dalam 

sambutannya dibacakan oleh Dirjen 

Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang, 

mengatakan, sebelumnya, Kemnaker dan 

BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan 

Launching Komitmen Bersama 

Pelindungan Ketenagakerjaan Pesepak 

Bola Profesional pada tanggal 30 

November 2021 di Jakarta, yang dihadiri 

oleh PSSI, PT Liga Indonesia Baru, dan 

perwakilan klub sepak bola. Dengan 

adanya jaminan sosial ini, diharapkan atlet 

profesional konsentrasi pada pencapaian 

prestasi," ucap Dirjen Haiyani pada acara 

Focus Group Discussion Pelindungan 

Ketenagakerjaan Pesepak Bola Profesional, 

di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (10/8). 

Dengan komitmen bersama tersebut 

diharapkan dapat memberikan dan 

meningkatkan pelindungan terhadap 

Pesepak Bola Profesional yang menjadikan 

sepak bola sebagai profesi tidak hanya 

sekedar hobi. Kementerian 

Ketenagakerjaan melalui Direktorat 

Jenderal Pembinaan Pengawasan 

Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja terus melakukan 

sosialisasi secara menyeluruh terkait 

pentingnya pelindungan jaminan 

ketenagakerjaan bagi para pekerja, dalam 

hal ini kepada atlet pesepak bola. 

84

. 

10 

August 

2022 

Wow, Upah TKI di Taiwan 

Naik Jadi Rp9,9 Juta Mulai 

Hari Ini 

Neutral Inews 

Portal 

"Alhamdulillah, hari ini kita memetik buah 

hasil kerja bersama yang sangat baik 

antara Kementerian dan Lembaga dalam 

menaikkan upah TKI sektor domestik di 

Taiwan. Upah Tenaga Kerja Indonesia ( TKI 

http://pripos.id/pemerintah-hadir-berikan-pelindungan-ketenagakerjaan-bagi-pesepak-bola-profesional
http://pripos.id/pemerintah-hadir-berikan-pelindungan-ketenagakerjaan-bagi-pesepak-bola-profesional
http://pripos.id/pemerintah-hadir-berikan-pelindungan-ketenagakerjaan-bagi-pesepak-bola-profesional
http://pripos.id/pemerintah-hadir-berikan-pelindungan-ketenagakerjaan-bagi-pesepak-bola-profesional
http://www.inews.id/finance/bisnis/wow-upah-tki-di-taiwan-naik-jadi-rp99-juta-mulai-hari-ini
http://www.inews.id/finance/bisnis/wow-upah-tki-di-taiwan-naik-jadi-rp99-juta-mulai-hari-ini
http://www.inews.id/finance/bisnis/wow-upah-tki-di-taiwan-naik-jadi-rp99-juta-mulai-hari-ini
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) sektor domestik di Taiwan dinaikkan 

menjadi 20.000 New Taiwan Dollar (NTD) 

atau setara Rp9,9 juta. Besaran upah baru 

tersebut berlaku mulai hari ini, Rabu 

(10/8/2022). Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah, mengatakan bahwa terakhir kali 

TKI sektor domestik di Taiwan mendapat 

kenaikan upah terjadi pada 2015. 

85

. 

10 

August 

2022 

Persepakbola Indonesia 

Dapat Jaminan Sosial 

Positive Cnn 

Indonesia 

Pesepakbola Indonesia yang tampil di Liga 

Indonesia kini akan mendapatkan 

perlindungan jaminan sosial hingga 

keselamatan kerja. Program itu bagian dari 

kerja sama Kementerian Ketenagakerjaan 

melalui Direktorat Jenderal Pembinaan 

Pengawasan Ketenagakerjaan dan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan 

PSSI dan PT Liga Indonesia Baru. Pada 30 

November 2021, Menteri Ketenagakerjaan 

bersama PSSI, PT Liga Indonesia Baru, dan 

perwakilan klub menggelar komitmen 

bersama pelindungan ketenagakerjaan 

pesepakbola profesional. Dengan 

komitmen bersama tersebut diharapkan 

dapat memberikan dan meningkatkan 

pelindungan terhadap pesepakbola 

profesional yang menjadikan sepak bola 

sebagai profesi tidak hanya sekadar hobi. 

86

. 

10 

August 

2022 

BPVP Sidoarjo kerja sama 

pelatihan dengan 152 BLK 

Komunitas 

Positive Antara 

Jatim 

"Terdapat 152 BLK komunitas yang 

tersebar di Jawa Timur di antaranya 

berasal dari Bangkalan, Blitar, Bojonegoro, 

Gresik, Jombang, Kediri, Lamongan, 

Mojokerto, Nganjuk, Pamekasan, 

Pasuruan, Sampang, Sumenep, Tuban dan 

Tulungagung," katanya di sela kegiatan 

penandatangan kerja sama di Aula BPVP 

Sidoarjo. "Hari ini PKB secara simbolis 

dilakukan BPVP Sidoarjo dengan BLK 

Komunitas Darul Ulum Jombang, BLK 

Komunitas Hidayatul Muwaffiq Mojokerto, 

BLK Komunitas Ademos (Asosiasi Untuk 

Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial) 

Indonesia Bojonegoro, BLK Komunitas 

Yohanes Gabriel Kediri serta BLK 

Komunitas Widya Mandala Kediri," 

http://www.cnnindonesia.com/olahraga/20220810164132-142-832969/persepakbola-indonesia-dapat-jaminan-sosial
http://www.cnnindonesia.com/olahraga/20220810164132-142-832969/persepakbola-indonesia-dapat-jaminan-sosial
http://jatim.antaranews.com/berita/627649/bpvp-sidoarjo-kerja-sama-pelatihan-dengan-152-blk-komunitas
http://jatim.antaranews.com/berita/627649/bpvp-sidoarjo-kerja-sama-pelatihan-dengan-152-blk-komunitas
http://jatim.antaranews.com/berita/627649/bpvp-sidoarjo-kerja-sama-pelatihan-dengan-152-blk-komunitas
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katanya. Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (BPVP) Sidoarjo Jawa Timur 

kerja sama program pelatihan dengan 152 

balai latihan kerja (BLK) komunitas untuk 

meningkatkan sumber daya manusia 

menghadapi bonus demografi tahun 2030. 

Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas Sidoarjo M. Aiza Akbar 

dikonfirmasi di Sidoarjo, Rabu 

mengatakan, pemberian bantuan program 

pelatihan tersebut ditandai dengan 

penandatanganan perjanjian kerja 

bersama (PKB) antara BPVP dengan BLK 

Komunitas. 

87

. 

10 

August 

2022 

BSU 2022 Kapan Akan Cair? 

Ini Keterangan Menaker 

terkait Pencairan Bantuan 

Positive Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Pasalnya, Menaker Ida Fauziyah 

menyampaikan bahwa alasan mengapa 

hingga kini BSU 2022 masih belum cair 

dikarenakan pihaknya masih 

merampungkan instrumen kebijakan atau 

peraturan pencairan bantuan tersebut. 

BSU 2022 kapan akan cair? Ini keterangan 

dari Menaker terkait pencairan bantuan. 

Hingga saat ini, masih banyak masyarakat 

terutama pekerja yang terus menunggu 

kepastian BSU 2022 kapan akan cair. 

88

. 

10 

August 

2022 

Pemerintah Berikan 

Pelindungan 

Ketenagakerjaan Bagi 

Pesepak Bola Profesional 

Positive Kontan Menteri Ketenagakerjaan yang dalam 

sambutannya dibacakan oleh Dirjen 

Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang, 

mengatakan, sebelumnya, Kemenaker dan 

BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan 

Launching Komitmen Bersama 

Pelindungan Ketenagakerjaan Pesepak 

Bola Profesional pada tanggal 30 

November 2021 di Jakarta, yang dihadiri 

oleh PSSI, PT Liga Indonesia Baru, dan 

perwakilan klub sepak bola. Dengan 

adanya jaminan sosial ini, diharapkan atlet 

profesional konsentrasi pada pencapaian 

prestasi," ucap Dirjen Haiyani pada acara 

Focus Group Discussion Pelindungan 

Ketenagakerjaan Pesepak Bola Profesional, 

di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (10/8). 

Dengan komitmen bersama tersebut 

diharapkan dapat memberikan dan 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095242059/bsu-2022-kapan-akan-cair-ini-keterangan-menaker-terkait-pencairan-bantuan
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095242059/bsu-2022-kapan-akan-cair-ini-keterangan-menaker-terkait-pencairan-bantuan
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095242059/bsu-2022-kapan-akan-cair-ini-keterangan-menaker-terkait-pencairan-bantuan
http://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-berikan-pelindungan-ketenagakerjaan-bagi-pesepak-bola-profesional
http://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-berikan-pelindungan-ketenagakerjaan-bagi-pesepak-bola-profesional
http://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-berikan-pelindungan-ketenagakerjaan-bagi-pesepak-bola-profesional
http://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-berikan-pelindungan-ketenagakerjaan-bagi-pesepak-bola-profesional
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meningkatkan pelindungan terhadap 

Pesepak Bola Profesional yang menjadikan 

sepak bola sebagai profesi tidak hanya 

sekedar hobi. Kementerian 

Ketenagakerjaan melalui Direktorat 

Jenderal Pembinaan Pengawasan 

Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja terus melakukan 

sosialisasi secara menyeluruh terkait 

pentingnya pelindungan jaminan 

ketenagakerjaan bagi para pekerja, dalam 

hal ini kepada atlet pesepak bola. 

89

. 

10 

August 

2022 

Disnaker Babel akui 

OmnibusLaw lebih 

menguntungkan perusahaan 

Positive Antara 

Kalteng 

Setelah ini komunikasi kita bersama para 

buruh akan terus berlanjut lebih baik 

karena kami selalu berusaha 

menyelesaikan masalah tenaga kerja di 

daerah," kata Elfiyena usai menerima aksi 

damai dari ratusan buruh di halaman 

perkantoran Disnaker Babel, 

Pangkalpinang, Rabu. Elfiyena 

mengatakan, Disnaker Babel akan berjuang 

bersama para pekerja untuk menyuarakan 

hak pekerja. Kepala Dinas Tenaga Kerja 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 

Elfiyena mengakui Undang Undang Jomir 

11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja lebih 

menguntungkan perusahaan dari tenaga 

kerja. ""Memang sebenarnya OmnibusLaw 

lebih menguntungkan perusahaan, tapi 

ada yang pekerja tidak memahaminya. 

90

. 

10 

August 

2022 

Pemerintah Berhasil Naikkan 

Upah PMI Sektor Domestik di 

Taiwan 

Positive Pripos Per 10 Agustus 2022, PMI sektor domestik 

di Taiwan akan mendapat upah sebesar 

NTD 20.000 atau setara Rp9,9 juta. 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

mengatakan bahwa terakhir kali PMI 

sektor domestik di Taiwan mendapat 

kenaikan upah terjadi pada 2015. Sejak 

saat itu, PMI sektor domestik mendapat 

upah sebesar NTD 17.000. Kemudian sejak 

Desember 2018, Kementerian 

Ketenagakerjaan secara intens terus 

mengupayakan penyesuaian upah PMI 

Sektor Domestik di Taiwan melalui Kamar 

Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipe 

http://babel.antaranews.com/berita/292869/disnaker-babel-akui-omnibuslaw-lebih-menguntungkan-perusahaan
http://babel.antaranews.com/berita/292869/disnaker-babel-akui-omnibuslaw-lebih-menguntungkan-perusahaan
http://babel.antaranews.com/berita/292869/disnaker-babel-akui-omnibuslaw-lebih-menguntungkan-perusahaan
http://pripos.id/pemerintah-berhasil-naikkan-upah-pmi-sektor-domestik-di-taiwan
http://pripos.id/pemerintah-berhasil-naikkan-upah-pmi-sektor-domestik-di-taiwan
http://pripos.id/pemerintah-berhasil-naikkan-upah-pmi-sektor-domestik-di-taiwan
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(KDEI/IETO). "Alhamdulillah, hari ini kita 

memetik buah hasil kerja bersama yang 

sangat baik antara Kementerian dan 

Lembaga dalam menaikkan upah PMI 

sektor domestik di Taiwan. 

91

. 

10 

August 

2022 

PMI Sektor Domestik di 

Taiwan Naik Gaji Hingga Rp 

9,9 juta 

Positive Tribun 

News 

Per 10 Agustus 2022, PMI sektor domestik 

di Taiwan akan mendapat upah sebesar 

NTD 20.000 atau setara Rp9,9 juta. 

"Alhamdulillah, hari ini kita memetik buah 

hasil kerja bersama yang sangat baik 

antara Kementerian dan Lembaga dalam 

menaikkan upah PMI sektor domestik di 

Taiwan," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah dalam keterangannya, Rabu 

(10/8/2022). Ida mengatakan bahwa 

terakhir kali PMI sektor domestik di Taiwan 

mendapat kenaikan upah terjadi pada 

2015. Sejak saat itu, PMI sektor domestik 

mendapat upah sebesar NTD 17.000. Sejak 

Desember 2018, Kementerian 

Ketenagakerjaan secara intens terus 

mengupayakan penyesuaian upah PMI 

Sektor Domestik di Taiwan melalui Kamar 

Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipe 

(KDEI/IETO). 

92

. 

11 

August 

2022 

Hanya Pekerja Ini yang Dapat 

BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta, 

Kalian Termasuk? 

Neutral Okezone Berikut syarat yang harus dipenuhi pekerja 

agar dapat BLT subsidi gaji Rp1 juta:. BLT 

subsidi gaji Rp1 juta akan cair ke 8,8 juta 

pekerja. Sehingga, bagi pekerja yang 

gajinya di atas Rp3,5 juta tak akan dapat 

BLT susbidi tersebut. Pekerja/Buruh 

bekerja di wilayah dengan upah minimum 

provinsi atau kabupaten/kota lebih besar 

dari Rp3.500.000 maka persyaratan 

Gaji/Upah tersebut menjadi paling banyak 

sebesar upah minimum kabupaten/kota 

dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan 

penuh. 
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Pengelolaan Parkir RS 

Hermina Margajaya Penuh 

Masalah, Ada Apa? 

Neutral Gibasnews Pasalnya, rekomendasi ijin pengelolaan 

parkir di Rumah Sakit Hermina, ternyata 

bukan atas PT Nusapala Parking tapi yang 

bermasalah adalah PT.Citra Nusapala. 

Mengingat hal tersebut akan berdampak 

bagi pemasukan PAD Kota Bekasi sektor 

http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/10/pmi-sektor-domestik-di-taiwan-naik-gaji-hingga-rp-99-juta
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/10/pmi-sektor-domestik-di-taiwan-naik-gaji-hingga-rp-99-juta
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/10/pmi-sektor-domestik-di-taiwan-naik-gaji-hingga-rp-99-juta
http://economy.okezone.com/read/2022/08/10/622/2645403/hanya-pekerja-ini-yang-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-kalian-termasuk
http://economy.okezone.com/read/2022/08/10/622/2645403/hanya-pekerja-ini-yang-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-kalian-termasuk
http://economy.okezone.com/read/2022/08/10/622/2645403/hanya-pekerja-ini-yang-dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-kalian-termasuk
http://www.gibasnews.com/2019/05/pengelolaan-parkir-rs-hermina-margajaya.html
http://www.gibasnews.com/2019/05/pengelolaan-parkir-rs-hermina-margajaya.html
http://www.gibasnews.com/2019/05/pengelolaan-parkir-rs-hermina-margajaya.html
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Retribusi Parkir dan Pajak Parkir," 

paparnya. Menanggapi banyaknya lahan 

parkir yang tidak berizin, Ketua Aliansi 

Rakyat Bekasi (ARB), Mahfudin Latif 

mendesak Kepala Dinas Perhubungan 

menertibkan perusahaan perparkiran yang 

tidak berizin. "Itu dulu dikelola oleh 

PT.Nusapala Parking. 
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Demo di BLK Kendari Ricuh, 

Polisi Pukul Wartawan, 

Demonstran Dihajar Sampai 

Terkapar 

Negativ

e 

Haluanrak

yat.com 

Aksi demonstrasi elemen mahasiswa dan 

pemuda dari kelompok Pemerhati Keadilan 

Sulawesi Tenggara (PK-Sultra) di Kantor 

Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari, Kamis 

(18/3/2021) siang berlangsung ricuh. 

Demonstran terlibat adu mulut dengan 

aparat kepolisian dari Polres Kendari yang 

mengamankan jalannya aksi hingga 

berujung kejar-kejaran di jalan raya. Rudi, 

jurnalis media Berita Kota Kendari (BKK) 

dipukul di bagian kepala oleh polisi. Polres 

Kendari sendiri belum memberikan 

pernyataan banyak terkait hal ini. 
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Gaji Pekerja Migran 

Indonesia di Taiwan Jadi 

Rp9,9 Juta, Berminat? 

Neutral Solo Pos Gaji Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor 

domestik di Taiwan resmi naik lebih dari 

Rp1 juta. Sebelumny ipah PMI Taiwan 

belum mengalami perubahan sejak 2015. 

Awalnya, PMI di Taiwan menerima upah 

senilai NT$17.000 setara dengan Rp8,4 

juta (kurs Rp494) menjadi NT$20.000 atau 

sekitar Rp9,9 juta per bulan. Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

menyampaikan sejak Desember 2018 

pihaknya secara intens terus 

mengupayakan penyesuaian upah PMI 

sektor domestik di Taiwan melalui Kamar 

Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei 

(KDEI/IETO). 
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Harap-harap Cemas 

Pencairan BSU 2022, Ini 

Bocoran Daftar Penerima 

dari Kemnaker 

Negativ

e 

Ayo 

Bandung 

Penerima BSU 2022 jangan khawatir, ini 

tandanya jika bantuan subsidi upah sudah 

cair ke rekening Bank Himbara. Ada 

beberapa tanda atau penciri bagi penerima 

BSU 2022 apabila dana dari Kemnaker 

sudah cair dan uangnya sudah masuk ke 

rekening Himpunan Bank Negara 

(Himbara). Akan tetapi tanda BSU 2022 

http://haluanrakyat.com/demo-di-blk-kendari-ricuh-polisi-pukul-wartawan-demonstran-dihajar-sampai-terkapar
http://haluanrakyat.com/demo-di-blk-kendari-ricuh-polisi-pukul-wartawan-demonstran-dihajar-sampai-terkapar
http://haluanrakyat.com/demo-di-blk-kendari-ricuh-polisi-pukul-wartawan-demonstran-dihajar-sampai-terkapar
http://haluanrakyat.com/demo-di-blk-kendari-ricuh-polisi-pukul-wartawan-demonstran-dihajar-sampai-terkapar
http://www.solopos.com/gaji-pekerja-migran-indonesia-di-taiwan-jadi-rp99-juta-berminat-1390914
http://www.solopos.com/gaji-pekerja-migran-indonesia-di-taiwan-jadi-rp99-juta-berminat-1390914
http://www.solopos.com/gaji-pekerja-migran-indonesia-di-taiwan-jadi-rp99-juta-berminat-1390914
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-014114258/harap-harap-cemas-pencairan-bsu-2022-ini-bocoran-daftar-penerima-dari-kemnaker
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-014114258/harap-harap-cemas-pencairan-bsu-2022-ini-bocoran-daftar-penerima-dari-kemnaker
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-014114258/harap-harap-cemas-pencairan-bsu-2022-ini-bocoran-daftar-penerima-dari-kemnaker
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-014114258/harap-harap-cemas-pencairan-bsu-2022-ini-bocoran-daftar-penerima-dari-kemnaker
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sudah masuk ke rekening Himbara 

penerima tersebut harus dipastikan 

dengan cara cek website BSU Kemnaker. 

Pekerja atau buruh yang sudah kantongi 

syarat dan ketentuannya bisa mengecek 

langsung soal statusnya sebagai penerima 

bantuan subsidi usaha BPJS 

Ketenagakerjaan melalui situs resminya, 

yakni hanya di 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Oleh 

karena itu, bagi penerima yang penuhi 

persyaratan untuk menerima Bantuan 

Subsidi Upah 2022 yang ditransfer oleh 

Kemnaker, jangan kuatir ada tanda jika 

BSU 202 sudah masuk ke rekening Bank 

Himbara. : Bocoran Kapan KLJ Bulan 

Agustus 2022 Cair? 
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BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Rp1 

Juta Pasti Cair, Cek Saldo 

Sebelum 17 Agustus 2022 

Positive Ayo 

Bandung 

Mendekati 17 Agustus 2022, pekerja pun 

berharap BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta bisa 

diterima sesegera mungkin. Namun, 

hingga memasuki minggu kedua bulan 

Agustus, belum juga terdengar informasi 

pencairan dana, apakah BSU BLT subsidi 

gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 

sebelum atau setelah 17 Agustus 2022?. 

Lebih dari tiga bulan pekerja menantikan 

BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta cair ke 

rekening. Desas-desus mengenai BSU BLT 

subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 

batal cair pun merebak, saking lamanya 

realisasi penyaluran dana Rp1 juta dari 

pemerintah. 

  

http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784114762/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-pasti-cair-cek-saldo-sebelum-17-agustus-2022
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784114762/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-pasti-cair-cek-saldo-sebelum-17-agustus-2022
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784114762/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-pasti-cair-cek-saldo-sebelum-17-agustus-2022
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784114762/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-rp1-juta-pasti-cair-cek-saldo-sebelum-17-agustus-2022
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Title Kemnaker: Tingkatkan Pelayanan dan Pelindungan Pekerja 

Migran 

Author Koran Madura 

Media Koran Madura Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.koranmadura.com/2022/08/kemnaker-tingkatkan-pelayanan-dan-

pelindungan-pekerja-migran 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak para koordinator dan penanggung 

jawab Desa Migran Produktif (Desmigratif) untuk bersama-sama meningkatkan kualitas 

pelayanan dan pelindungan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan PMI purna, 

serta keluarganya untuk mewujudkan masyarakat desa produktif yang sejahtera melalui 

empat pilar Desmigratif. Empat pilar Desmigratif yang dimaksud yaitu pusat layanan imigrasi, 

kegiatan usaha produktif untuk memberikan edukasi awal tata kerja bekerja di luar negeri, 

community parenting untuk anak-anak pekerja migran, dan pembentukan koperasi 

Desmigratif. "Bagaimana semuanya kita meningkatkan pelayanan dan melindungi PMI kita 

mulai dari hilir ke hulu, mulai dari mau berangkat sampai dia pulang lagi ke kampung 

halaman dia terlindungi. Baik terlindungi secara ekonomi, sosial, dan jiwanya. 

 

 

 

 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengajak para koordinator dan penanggung jawab Desa 

Migran Produktif (Desmigratif) untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan dan pelindungan 

terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan PMI purna, serta keluarganya untuk mewujudkan 

masyarakat desa produktif yang sejahtera melalui empat pilar Desmigratif. Empat pilar Desmigratif yang 

dimaksud yaitu pusat layanan imigrasi, kegiatan usaha produktif untuk memberikan edukasi awal tata 

kerja bekerja di luar negeri, community parenting untuk anak-anak pekerja migran, dan pembentukan 

koperasi Desmigratif."Bagaimana semuanya kita meningkatkan pelayanan dan melindungi PMI kita mulai 

dari hilir ke hulu, mulai dari mau berangkat sampai dia pulang lagi ke kampung halaman dia terlindungi. 

Baik terlindungi secara ekonomi, sosial, dan jiwanya. Semuanya kita lindungi, melindungi secara utuh 

sebagai manusia," kata Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK), Suhartono. Suhartono menyampaikan hal tersebut saat 

membuka Rapat Teknis Koordinator dan Penanggung Jawab Desmigratif pada Program Desmigratif 

Tahun 2022 pada Senin (8/8/2022) malam di Jakarta.Rapat teknis yang diselenggarakan selama tiga hari, 
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Senin-Rabu (8-10/8/2022) ini diikuti peserta sebanyak 118 orang yang terdiri atas 50 koordinator 

Desmigartif dari Dinas Kabupaten, 50 orang penanggung jawab Desmigratif, dan 18 orang peserta 

pusat.Ia mengatakan bahwa kolaborasi perlu dilakukan karena para koordinator dan penanggung jawab 

Desmigratif merupakan pihak yang lebih mengetahui secara langsung terkait keadaan di lapangan, mulai 

dari sebelum PMI berangkat ke luar negeri sampai kembali pulang ke kampung halamnnya. "Terus terang 

saja kami di pusat tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapak dan Ibu sekalian. Semuanya ada di tangan 

Bapak dan Ibu karena tahu persis siapa yang berangkat, siapa yang pulang, siapa yang melalui calo. Jadi 

inilah kenapa kami harus bekerja sama biar pekerjaan dilakukan dengan baik," ucap Suhartono, dalam 

siaran persnya."Untuk itu, mari kita membantu saudara-saudara kita, PMI kita untuk bisa bekerja lebih 

baik di luar negeri melalui jalur prosedural. Syukur-syukur kalau sudah pulang juga tidak usah berangkat 

lagi, nanti bisa berwirausaha di kampung Bapak, Ibu sekalian," tutupnya. 
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Title Ada 5 Bansos yang Akan Cair Agustus 2022, Cek Segera 

Disini! 

Author Hanna Hanifah 

Media Jabar Ekspres Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Neutral 

Link http://jabarekspres.com/berita/2022/08/10/ada-5-bansos-yang-akan-cair-agustus-2022-

cek-segera-disini 

Summary Kabar baik untuk masyarakat Indonesia karena pada Agustus 2022 ini akan ada 5 bansos yang 

cair, mari cek segera hanya disini!. Agustus 2022 ini, terdapat 5 bansos yang dikabarkan akan 

cair yakni PKH, BPNT Sembako, BPUM BLT UMKM, BLT Subsidi Gaji dan Kartu Prakerja. Kabar 

baik untuk masyarakat Indonesia karena pada Agustus 2022 ini akan ada 5 bansos yang cair, 

mari cek segera hanya disini!. Agustus 2022 ini, terdapat 5 bansos yang dikabarkan akan cair 

yakni PKH, BPNT Sembako, BPUM BLT UMKM, BLT Subsidi Gaji dan Kartu Prakerja. 

 

 

 

 Kabar baik untuk masyarakat Indonesia karena pada Agustus 2022 ini akan ada 5 bansos yang cair, mari 

cek segera hanya disini!Agustus 2022 ini, terdapat 5 bansos yang dikabarkan akan cair yakni PKH, BPNT 

Sembako, BPUM BLT UMKM, BLT Subsidi Gaji dan Kartu Prakerja.Dari kelima bansos tersebut tentu 

memiliki besaran yang berbeda-beda, mulai dari BLT UMKM sebesar Rp600 ribu hingga adanya bantuan 

modal usaha.Pemerintah pun terus memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) sebagai dampak dari 

perekonomian yang masih bergejolak dan belum menentu karena pandemi Covid-19.Lebih lengkap, 

berikut ini 5 bantuan sosial yang akan cari di Agustus 2022: Kartu PrakerjaKini, pengumuman hasil seleski 

Kartu Prakerja Gelombang 39 telah disampaikan via SMS, email hingga dashboard prakerja.go.id.Kartu 

Prakerja di Agustus 2022 melakukan pembukaan Gelombang 38, 39 dan kemungkinan adanya 

pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 40. Kabar baik untuk masyarakat Indonesia karena pada Agustus 

2022 ini akan ada 5 bansos yang cair, mari cek segera hanya disini!Agustus 2022 ini, terdapat 5 bansos 

yang dikabarkan akan cair yakni PKH, BPNT Sembako, BPUM BLT UMKM, BLT Subsidi Gaji dan Kartu 

Prakerja.Dari kelima bansos tersebut tentu memiliki besaran yang berbeda-beda, mulai dari BLT UMKM 

sebesar Rp600 ribu hingga adanya bantuan modal usaha.Pemerintah pun terus memberikan BLT 

(Bantuan Langsung Tunai) sebagai dampak dari perekonomian yang masih bergejolak dan belum 

menentu karena pandemi Covid-19.Lebih lengkap, berikut ini 5 bantuan sosial yang akan cari di Agustus 

2022: Kartu PrakerjaKini, pengumuman hasil seleski Kartu Prakerja Gelombang 39 telah disampaikan via 



 

56 

 

SMS, email hingga dashboard prakerja.go.id.Kartu Prakerja di Agustus 2022 melakukan pembukaan 

Gelombang 38, 39 dan kemungkinan adanya pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 40. Kabar baik untuk 

masyarakat Indonesia karena pada Agustus 2022 ini akan ada 5 bansos yang cair, mari cek segera hanya 

disini!Agustus 2022 ini, terdapat 5 bansos yang dikabarkan akan cair yakni PKH, BPNT Sembako, BPUM 

BLT UMKM, BLT Subsidi Gaji dan Kartu Prakerja.Dari kelima bansos tersebut tentu memiliki besaran yang 

berbeda-beda, mulai dari BLT UMKM sebesar Rp600 ribu hingga adanya bantuan modal 

usaha.Pemerintah pun terus memberikan BLT (Bantuan Langsung Tunai) sebagai dampak dari 

perekonomian yang masih bergejolak dan belum menentu karena pandemi Covid-19.Lebih lengkap, 

berikut ini 5 bantuan sosial yang akan cari di Agustus 2022: Kartu PrakerjaKini, pengumuman hasil seleski 

Kartu Prakerja Gelombang 39 telah disampaikan via SMS, email hingga dashboard prakerja.go.id.Kartu 

Prakerja di Agustus 2022 melakukan pembukaan Gelombang 38, 39 dan kemungkinan adanya 

pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 40. Kabar baik untuk masyarakat Indonesia karena pada Agustus 

2022 ini akan ada 5 bansos yang cair, mari cek segera hanya disini!Agustus 2022 ini, terdapat 5 bansos 

yang dikabarkan akan cair yakni PKH, BPNT Sembako, BPUM BLT UMKM, BLT Subsidi Gaji dan Kartu 

Prakerja.Dari kelima bansos tersebut tentu memiliki besaran yang berbeda-beda, mulai dari BLT UMKM 

sebesar Rp600 ribu hingga adanya bantuan modal usaha.Pemerintah pun terus memberikan BLT 

(Bantuan Langsung Tunai) sebagai dampak dari perekonomian yang masih bergejolak dan belum 

menentu karena pandemi Covid-19.Lebih lengkap, berikut ini 5 bantuan sosial yang akan cari di Agustus 

2022: Kartu PrakerjaKini, pengumuman hasil seleski Kartu Prakerja Gelombang 39 telah disampaikan via 

SMS, email hingga dashboard prakerja.go.id.Kartu Prakerja di Agustus 2022 melakukan pembukaan 

Gelombang 38, 39 dan kemungkinan adanya pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 40.Dana BLT yang 

diterima penerima Kartu Prakerja Rp 2,55 juta dengan Rp 1 juta uang digital untuk pelatihan online. Untuk 

daftar dan cek penerima Kartu Prakerja bisa kunjungi link prakerja.go.id. Bantuan Sosial PKHDiketahui, 

Pencairan bansos PKH dari Kementerian Sosial (Kemensos) memasuki tahap 3. Jadwal pencairan PKH 

tahap 3 adalah Juli, Agustus dan September 2022.Berikut kategori penerima PKH 2022 dilansir 

pkh.kemensos.go.id: Kategori Ibu Hamil/Nifas : Rp3.000.000 Kategori Anak Usia Dini 0 s.d. 6 Tahun : 

Rp3.000.000 Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat : Rp900. 000 Kategori Pendidikan Anak 

SMP/Sederajat : Rp1.500.000 Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat : Rp2.000.000 Kategori 

Penyandang Disabilitas berat : Rp2.400.000 Kategori Lanjut Usia : Rp2.400.000 Bantuan Sosial Sembako 

BPNTPencairan bansos sembako BPNT (bantuan pangan non tunai) dari Kemensos sebesar Rp 200 ribu 

per bulan.Daftar penerima bansos sembako BPNT bisa mendapatkan uang dari undangan kantor 

kelurahan atau kantor pos. BLT UMKM atau BPUMBantuan langsung tunai BLT UMKM atau BPUM 

diprediksi cair pada Agustus 2022 dengan nilai bansos Rp 600 ribu per UMKM.Pemerintah tengah 

mengalokasikan BLT UMKM kepada 12 juta pelaku usaha mikro. Untuk cek penerima BPUM 2022 belum 

diresmikan, untuk tahun 2021 di BLT Subsidi GajiBLT subsidi gaji direncanakan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai April 2022 untuk pekerja yang gajinya kurang Rp 3,5 juta.Belum ada 

informasi kapan BLT subsidi gaji cair Agustus 2022 atau tidak. Jika cair, diprediksi pekerja akan 

mendapatkan Rp 1 juta per penerima. Kabar baik untuk masyarakat Indonesia karena pada Agustus 2022 

ini akan ada 5 bansos yang cair, mari cek segera hanya disini!Agustus 2022 ini, terdapat 5 bansos yang 

dikabarkan akan cair yakni PKH, BPNT Sembako, BPUM BLT UMKM, BLT Subsidi Gaji dan Kartu 

Prakerja.Dari kelima bansos tersebut tentu memiliki besaran yang berbeda-beda, mulai dari BLT UMKM 

sebesar Rp600 ribu hingga adanya bantuan modal usaha.Pemerintah pun terus memberikan BLT 

(Bantuan Langsung Tunai) sebagai dampak dari perekonomian yang masih bergejolak dan belum 

menentu karena pandemi Covid-19.Lebih lengkap, berikut ini 5 bantuan sosial yang akan cari di Agustus 

2022: Kartu PrakerjaKini, pengumuman hasil seleski Kartu Prakerja Gelombang 39 telah disampaikan via 

SMS, email hingga dashboard prakerja.go.id.Kartu Prakerja di Agustus 2022 melakukan pembukaan 
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Gelombang 38, 39 dan kemungkinan adanya pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 40.Dana BLT yang 

diterima penerima Kartu Prakerja Rp 2,55 juta dengan Rp 1 juta uang digital untuk pelatihan online. Untuk 

daftar dan cek penerima Kartu Prakerja bisa kunjungi link prakerja.go.id. Bantuan Sosial PKHDiketahui, 

Pencairan bansos PKH dari Kementerian Sosial (Kemensos) memasuki tahap 3. Jadwal pencairan PKH 

tahap 3 adalah Juli, Agustus dan September 2022.Berikut kategori penerima PKH 2022 dilansir 

pkh.kemensos.go.id: Kategori Ibu Hamil/Nifas : Rp3.000.000 Kategori Anak Usia Dini 0 s.d. 6 Tahun : 

Rp3.000.000 Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat : Rp900. 000 Kategori Pendidikan Anak 

SMP/Sederajat : Rp1.500.000 Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat : Rp2.000.000 Kategori 

Penyandang Disabilitas berat : Rp2.400.000 Kategori Lanjut Usia : Rp2.400.000 Bantuan Sosial Sembako 

BPNTPencairan bansos sembako BPNT (bantuan pangan non tunai) dari Kemensos sebesar Rp 200 ribu 

per bulan.Daftar penerima bansos sembako BPNT bisa mendapatkan uang dari undangan kantor 

kelurahan atau kantor pos. BLT UMKM atau BPUMBantuan langsung tunai BLT UMKM atau BPUM 

diprediksi cair pada Agustus 2022 dengan nilai bansos Rp 600 ribu per UMKM.Pemerintah tengah 

mengalokasikan BLT UMKM kepada 12 juta pelaku usaha mikro. Untuk cek penerima BPUM 2022 belum 

diresmikan, untuk tahun 2021 di BLT Subsidi GajiBLT subsidi gaji direncanakan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai April 2022 untuk pekerja yang gajinya kurang Rp 3,5 juta.Belum ada 

informasi kapan BLT subsidi gaji cair Agustus 2022 atau tidak. Jika cair, diprediksi pekerja akan 

mendapatkan Rp 1 juta per penerima.Dana BLT yang diterima penerima Kartu Prakerja Rp 2,55 juta 

dengan Rp 1 juta uang digital untuk pelatihan online. Untuk daftar dan cek penerima Kartu Prakerja bisa 

kunjungi link prakerja.go.id. Bantuan Sosial PKHDiketahui, Pencairan bansos PKH dari Kementerian Sosial 

(Kemensos) memasuki tahap 3. Jadwal pencairan PKH tahap 3 adalah Juli, Agustus dan September 

2022.Berikut kategori penerima PKH 2022 dilansir pkh.kemensos.go.id: Kategori Ibu Hamil/Nifas : 

Rp3.000.000 Kategori Anak Usia Dini 0 s.d. 6 Tahun : Rp3.000.000 Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat 

: Rp900. 000 Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat : Rp1.500.000 Kategori Pendidikan Anak 

SMA/Sederajat : Rp2.000.000 Kategori Penyandang Disabilitas berat : Rp2.400.000 Kategori Lanjut Usia : 

Rp2.400.000 Bantuan Sosial Sembako BPNTPencairan bansos sembako BPNT (bantuan pangan non tunai) 

dari Kemensos sebesar Rp 200 ribu per bulan.Daftar penerima bansos sembako BPNT bisa mendapatkan 

uang dari undangan kantor kelurahan atau kantor pos. BLT UMKM atau BPUMBantuan langsung tunai 

BLT UMKM atau BPUM diprediksi cair pada Agustus 2022 dengan nilai bansos Rp 600 ribu per 

UMKM.Pemerintah tengah mengalokasikan BLT UMKM kepada 12 juta pelaku usaha mikro. Untuk cek 

penerima BPUM 2022 belum diresmikan, untuk tahun 2021 di BLT Subsidi GajiBLT subsidi gaji 

direncanakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai April 2022 untuk pekerja yang gajinya 

kurang Rp 3,5 juta.Belum ada informasi kapan BLT subsidi gaji cair Agustus 2022 atau tidak. Jika cair, 

diprediksi pekerja akan mendapatkan Rp 1 juta per penerima.Dana BLT yang diterima penerima Kartu 

Prakerja Rp 2,55 juta dengan Rp 1 juta uang digital untuk pelatihan online. Untuk daftar dan cek penerima 

Kartu Prakerja bisa kunjungi link prakerja.go.id. Bantuan Sosial PKHDiketahui, Pencairan bansos PKH dari 

Kementerian Sosial (Kemensos) memasuki tahap 3. Jadwal pencairan PKH tahap 3 adalah Juli, Agustus 

dan September 2022.Berikut kategori penerima PKH 2022 dilansir pkh.kemensos.go.id: Kategori Ibu 

Hamil/Nifas : Rp3.000.000 Kategori Anak Usia Dini 0 s.d. 6 Tahun : Rp3.000.000 Kategori Pendidikan Anak 

SD/Sederajat : Rp900. 000 Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat : Rp1.500.000 Kategori Pendidikan 

Anak SMA/Sederajat : Rp2.000.000 Kategori Penyandang Disabilitas berat : Rp2.400.000 Kategori Lanjut 

Usia : Rp2.400.000 Bantuan Sosial Sembako BPNTPencairan bansos sembako BPNT (bantuan pangan non 

tunai) dari Kemensos sebesar Rp 200 ribu per bulan.Daftar penerima bansos sembako BPNT bisa 

mendapatkan uang dari undangan kantor kelurahan atau kantor pos. BLT UMKM atau BPUMBantuan 

langsung tunai BLT UMKM atau BPUM diprediksi cair pada Agustus 2022 dengan nilai bansos Rp 600 ribu 

per UMKM.Pemerintah tengah mengalokasikan BLT UMKM kepada 12 juta pelaku usaha mikro. Untuk 



 

58 

 

cek penerima BPUM 2022 belum diresmikan, untuk tahun 2021 di BLT Subsidi GajiBLT subsidi gaji 

direncanakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai April 2022 untuk pekerja yang gajinya 

kurang Rp 3,5 juta.Belum ada informasi kapan BLT subsidi gaji cair Agustus 2022 atau tidak. Jika cair, 

diprediksi pekerja akan mendapatkan Rp 1 juta per penerima.Dana BLT yang diterima penerima Kartu 

Prakerja Rp 2,55 juta dengan Rp 1 juta uang digital untuk pelatihan online. Untuk daftar dan cek penerima 

Kartu Prakerja bisa kunjungi link prakerja.go.id. Bantuan Sosial PKHDiketahui, Pencairan bansos PKH dari 

Kementerian Sosial (Kemensos) memasuki tahap 3. Jadwal pencairan PKH tahap 3 adalah Juli, Agustus 

dan September 2022.Berikut kategori penerima PKH 2022 dilansir pkh.kemensos.go.id: Kategori Ibu 

Hamil/Nifas : Rp3.000.000 Kategori Anak Usia Dini 0 s.d. 6 Tahun : Rp3.000.000 Kategori Pendidikan Anak 

SD/Sederajat : Rp900. 000 Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat : Rp1.500.000 Kategori Pendidikan 

Anak SMA/Sederajat : Rp2.000.000 Kategori Penyandang Disabilitas berat : Rp2.400.000 Kategori Lanjut 

Usia : Rp2.400.000 Bantuan Sosial Sembako BPNTPencairan bansos sembako BPNT (bantuan pangan non 

tunai) dari Kemensos sebesar Rp 200 ribu per bulan.Daftar penerima bansos sembako BPNT bisa 

mendapatkan uang dari undangan kantor kelurahan atau kantor pos. BLT UMKM atau BPUMBantuan 

langsung tunai BLT UMKM atau BPUM diprediksi cair pada Agustus 2022 dengan nilai bansos Rp 600 ribu 

per UMKM.Pemerintah tengah mengalokasikan BLT UMKM kepada 12 juta pelaku usaha mikro. Untuk 

cek penerima BPUM 2022 belum diresmikan, untuk tahun 2021 di BLT Subsidi GajiBLT subsidi gaji 

direncanakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai April 2022 untuk pekerja yang gajinya 

kurang Rp 3,5 juta.Belum ada informasi kapan BLT subsidi gaji cair Agustus 2022 atau tidak. Jika cair, 

diprediksi pekerja akan mendapatkan Rp 1 juta per penerima. 
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Title Menaker Ungkap Kelemahan Pekerja RI: Masih Pada Gaptek! Author Berita Baru 

Media Beritabaru.news Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Negative 

Link http://beritabaru.news/menaker-ungkap-kelemahan-pekerja-ri-masih-pada-gaptek-

157896.html 

Summary Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut banyak perusahaan yang kesulitan 

mempekerjakan tenaga kerja Indonesia, karena kebanyakan dari mereka belum memiliki 

kemampuan digital yang memadai. 

 

 

 

 Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut banyak perusahaan yang kesulitan mempekerjakan 

tenaga kerja Indonesia, karena kebanyakan dari mereka belum memiliki kemampuan digital yang 

memadai.Berbicara dalam Dialog Economic Update CNBC Indonesia, Ida mengakui bahwa ada potensi 

bonus demografi yang bisa dimanfaatkan hingga 2030. Namun, faktanya masih banyak perusahaan yang 

kini kesulitan mencari para pekerja domestik."Kita melihat perusahaan sulit mencari karyawan dengan 

kemampuan digital yang memadai," kata Ida, Rabu (10/8/2022).Di tengah perkembangan teknologi yang 

semakin pesat, para pekerja kini dituntut untuk beradaptasi. Keahlian dalam bidang teknologi cloud, 

computing, internet of things, artificial intelligence, hingga bid data menjadi kemampuan yang dicari 

sejumlah perusahaan masa kini.Ida kemudian mengutip sebuah riset lembaga internasional pada tahun 

ini yang menyebutkan bahwa kelemahan para pekerja Indonesia adalah kemampuan implementasi 

digital yang belum memadai dan rata-rata hanya bersifat teoritis."Kedua kemampuannya juga yang 

terlalu umum, ada juga faktor belum memiliki pengalaman," jelasnya.Dalam survei tersebut, lanjut dia, 

para pekerja Indonesia juga dianggap hanya memenuhi tahapan kuantitas. Pemerintah, ditegaskan dia, 

akan terus mendorong tenaga kerja Indonesia dapat memenuhi pasar tenaga kerja yang saat ini sudah 

berubah."Pendidikan dan pelatihan menjadi kunci di berbagai jenjang untuk memenuhi potensi 

tersebut," jelasnya.[Gambas:Video CNBC]Artikel Selanjutnya THR 2022 Cair H-7 Idul Fitri, Ini Aturannya! 

THR 2022 Cair H-7 Idul Fitri, Ini Aturannya! 
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Title Menaker Ungkap Kelemahan Pekerja RI: Masih Pada 

Gaptek! 

Author Cnbc Indonesia 

Media Cnbc Indonesia Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Negative 

Link http://www.cnbcindonesia.com/news/20220810085259-4-362527/menaker-ungkap-

kelemahan-pekerja-ri-masih-pada-gaptek 

Summary Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut banyak perusahaan yang kesulitan 

mempekerjakan tenaga kerja Indonesia, karena kebanyakan dari mereka belum memiliki 

kemampuan digital yang memadai. Berbicara dalam Dialog Economic Update CNBC 

Indonesia, Ida mengakui bahwa ada potensi bonus demografi yang bisa dimanfaatkan hingga 

2030. Namun, faktanya masih banyak perusahaan yang kini kesulitan mencari para pekerja 

domestik. "Kita melihat perusahaan sulit mencari karyawan dengan kemampuan digital yang 

memadai," kata Ida, Rabu (10/8/2022). 

 

 

 

 Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut banyak perusahaan yang kesulitan mempekerjakan 

tenaga kerja Indonesia, karena kebanyakan dari mereka belum memiliki kemampuan digital yang 

memadai.Berbicara dalam Dialog Economic Update CNBC Indonesia, Ida mengakui bahwa ada potensi 

bonus demografi yang bisa dimanfaatkan hingga 2030. Namun, faktanya masih banyak perusahaan yang 

kini kesulitan mencari para pekerja domestik."Kita melihat perusahaan sulit mencari karyawan dengan 

kemampuan digital yang memadai," kata Ida, Rabu (10/8/2022).Di tengah perkembangan teknologi yang 

semakin pesat, para pekerja kini dituntut untuk beradaptasi. Keahlian dalam bidang teknologi cloud, 

computing, internet of things, artificial intelligence, hingga bid data menjadi kemampuan yang dicari 

sejumlah perusahaan masa kini.Ida kemudian mengutip sebuah riset lembaga internasional pada tahun 

ini yang menyebutkan bahwa kelemahan para pekerja Indonesia adalah kemampuan implementasi 

digital yang belum memadai dan rata-rata hanya bersifat teoritis."Kedua kemampuannya juga yang 

terlalu umum, ada juga faktor belum memiliki pengalaman," jelasnya.Dalam survei tersebut, lanjut dia, 

para pekerja Indonesia juga dianggap hanya memenuhi tahapan kuantitas. Pemerintah, ditegaskan dia, 

akan terus mendorong tenaga kerja Indonesia dapat memenuhi pasar tenaga kerja yang saat ini sudah 

berubah."Pendidikan dan pelatihan menjadi kunci di berbagai jenjang untuk memenuhi potensi 

tersebut," jelasnya. 
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Title Menaker: Persoalan Tenaga Kerja RI, Belum Melek 

Teknologi! 

Author Cnbc Indonesia Tv 

Media Cnbc Indonesia Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Negative 

Link http://www.cnbcindonesia.com/news/20220810092416-8-362529/menaker-persoalan-

tenaga-kerja-ri-belum-melek-teknologi 

Summary Seperti apa strategi Kemnaker mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja RI/ 

Selengkapnya simak dialog Muhammad Gibran dengan Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida 

Fauziyah dalam Economic Update, CNBC Indonesia. Ida Fauziyah mengungkapkan Indonesia 

memiliki potensi bonus demografi hingga 2030 yang harus dioptimalkan agar dapat 

menopang ekonomi dan pembangunan nasional. 

 

 

 

 Ida Fauziyah mengungkapkan Indonesia memiliki potensi bonus demografi hingga 2030 yang harus 

dioptimalkan agar dapat menopang ekonomi dan pembangunan nasional.Saat ini perusahaan di 

Indonesia sulit mencari talent yang memiliki kemampuan digital mengingat tenaga kerja Indonesia 

umumnya belum memiliki kemampuan implementasi digital yang memadai, masih bersifat teoritis dan 

bersifat umum.Guna bonus demografi tidak hanya dalam tahap kuantitas namun dapat lebih 

produktivitas maka diperlukan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas.Seperti apa strategi Kemnaker 

mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja RI/ Selengkapnya simak dialog Muhammad Gibran dengan 

Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah dalam Economic Update , CNBC Indonesia 
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Title Kemampuan Digital Pekerja Indonesia Belum Memadai, 

Kenapa? 

Author Balkon Jakarta 

Media Balkonjakarta.com Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.balkonjakarta.com/2022/08/10/kemampuan-digital-pekerja-indonesia-belum-

memadai-kenapa 

Summary Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengungkapkan kelemahan kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM) di Indonesia adalah kemampuan implementasi digital yang kurang memadai, 

rata-rata masih bersifat teori. Di satu sisi kita melihat perusahaan Indonesia sulit mencari 

karyawan dengan kemampuan digital yang memadai. Kelemahan kualitas SDM kita adalah 

kemampuan implementasi digital, rata-rata bersifat teoritis," kata Ida dalam CNBC Indonesia 

Economic Update, Rabu (10/8/2022). Padahal kondisi pandemi telah mengakselerasi 

transformasi 4.0, yang mendorong jenis pekerjaan banyak tumbuh dan berkembang 

signifikan ke arah teknologi digital. 

 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengungkapkan kelemahan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 

di Indonesia adalah kemampuan implementasi digital yang kurang memadai, rata-rata masih bersifat 

teori. Padahal kondisi pandemi telah mengakselerasi transformasi 4.0, yang mendorong jenis pekerjaan 

banyak tumbuh dan berkembang signifikan ke arah teknologi digital. "Saat ini kita memiliki potensi bonus 

demografi hingga 2030 dan kita harus optimalkan. Di satu sisi kita melihat perusahaan Indonesia sulit 

mencari karyawan dengan kemampuan digital yang memadai. Kelemahan kualitas SDM kita adalah 

kemampuan implementasi digital, rata-rata bersifat teoritis," kata Ida dalam CNBC Indonesia Economic 

Update, Rabu (10/8/2022).Melihat hal itu ujar Ida, saat ini pihaknya memiliki lompatan untuk menjawab 

tantangan ketenagakerjaan. Mulai dari melakukan transformasi nilai latihan kerja, melakukan link and 

matc ketenagakerjaan, melakukan pengembangan talenta muda, perluasan pasar luar negeri, 

membangun visi baru hubungan industrial, melakukan reformasi pengawasan, membangun ekosistem 

digital siap kerja, dan perkuat reformasi birokrasi. Saat ini pihaknya juga sedang bahu membahu untuk 

memulihkan ekonomi pasca pandemi dan meredam dampak geopolitik global dengan beberapa program 

yang menjadi terobosan pemerintah. Pertama revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, yang 

saat ini terbit perpres 68 tahun 2022. "Ini mengakselerasi pembekalan SDM melalui vokasi yang dilakukan 

seluruh stakeholder, agar semuanya tertata dan terukur," jelasnya. Selain itu ada juga program bantuan 

subsidi upah atas kolaborasi kemenaker dan BPJS ketenagakerjaan untuk meningkatkan daya beli tenaga 

kerja di masa pemulihan, program jaminan kehilangan pekerjaan hingga program kartu prakerja. "Kami 

berkolaborasi melindungi pekerja yang terkena PHK dengan manfaat uang tunai, hingga akses informasi 

pasar kerja. Selain itu ada program reguler sebagai pelatihan vokasi dan kita melaksanakan program 

pemagangan dalam dan luar negeri," jelas Ida. 
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Title Kemampuan Digital Pekerja Indonesia Belum Memadai, 

Kenapa? 

Author Khoirul Anam 

Media Cnbc Indonesia Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.cnbcindonesia.com/news/20220810100050-4-362542/kemampuan-digital-

pekerja-indonesia-belum-memadai-kenapa 

Summary Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengungkapkan kelemahan kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM) di Indonesia adalah kemampuan implementasi digital yang kurang memadai, 

rata-rata masih bersifat teori. Di satu sisi kita melihat perusahaan Indonesia sulit mencari 

karyawan dengan kemampuan digital yang memadai. Kelemahan kualitas SDM kita adalah 

kemampuan implementasi digital, rata-rata bersifat teoritis," kata Ida dalam CNBC Indonesia 

Economic Update, Rabu (10/8/2022). Padahal kondisi pandemi telah mengakselerasi 

transformasi 4.0, yang mendorong jenis pekerjaan banyak tumbuh dan berkembang 

signifikan ke arah teknologi digital. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengungkapkan kelemahan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 

di Indonesia adalah kemampuan implementasi digital yang kurang memadai, rata-rata masih bersifat 

teori.Padahal kondisi pandemi telah mengakselerasi transformasi 4.0, yang mendorong jenis pekerjaan 

banyak tumbuh dan berkembang signifikan ke arah teknologi digital."Saat ini kita memiliki potensi bonus 

demografi hingga 2030 dan kita harus optimalkan. Di satu sisi kita melihat perusahaan Indonesia sulit 

mencari karyawan dengan kemampuan digital yang memadai. Kelemahan kualitas SDM kita adalah 

kemampuan implementasi digital, rata-rata bersifat teoritis," kata Ida dalam CNBC Indonesia Economic 

Update, Rabu (10/8/2022).Melihat hal itu ujar Ida, saat ini pihaknya memiliki lompatan untuk menjawab 

tantangan ketenagakerjaan. Mulai dari melakukan transformasi nilai latihan kerja, melakukan link and 

matc ketenagakerjaan, melakukan pengembangan talenta muda, perluasan pasar luar negeri, 

membangun visi baru hubungan industrial, melakukan reformasi pengawasan, membangun ekosistem 

digital siap kerja, dan perkuat reformasi birokrasi.Saat ini pihaknya juga sedang bahu membahu untuk 

memulihkan ekonomi pasca pandemi dan meredam dampak geopolitik global dengan beberapa program 

yang menjadi terobosan pemerintah.Pertama revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, yang 

saat ini terbit perpres 68 tahun 2022."Ini mengakselerasi pembekalan SDM melalui vokasi yang dilakukan 
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seluruh stakeholder, agar semuanya tertata dan terukur," jelasnya.Selain itu ada juga program bantuan 

subsidi upah atas kolaborasi kemenaker dan BPJS ketenagakerjaan untuk meningkatkan daya beli tenaga 

kerja di masa pemulihan, program jaminan kehilangan pekerjaan hingga program kartu prakerja."Kami 

berkolaborasi melindungi pekerja yang terkena PHK dengan manfaat uang tunai, hingga akses informasi 

pasar kerja. Selain itu ada program reguler sebagai pelatihan vokasi dan kita melaksanakan program 

pemagangan dalam dan luar negeri," jelas Ida.[Gambas:Video CNBC]Artikel Selanjutnya Investasi di RI 

Naik, 319 Ribu Orang Dapat Pekerjaan 
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Title Lembaga AR Learning Center Bersama FA UBB Gelar Pelatihan 

Peningkatan Kompetensi Saksi Ahli - Berita Investigasi Nasional 

Author Nama 

Media Binpers1.com Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Positive 

Link http://binpers1.com/08/2022/lembaga-ar-learning-center-bersama-fa-ubb-gelar-

pelatihan-peningkatan-kompetensi-saksi-ahli 

Summary Bangka, BN- Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (FH UBB) sukses menggelar 

Pelatihan Keterangan Ahli dan menjalin kerja sama bersama Lembaga AR Learning Center 

dengan penandatangan secara simbolis. Mas Andre Hariyanto selaku Owner Lembaga AR 

Learning Center dan Ketua Pembina Yayasan Pusat Pembelajaran Nusantara Daerah 

Istimewa Yogyakarta (YPPN- DIY) menyampaikan banyak terima kasih atas kepercayaan 

pihak Universitas Bangka Belitung dalam menjalin hubungan silaturahmi dan perjannian 

kerja sama yang kelak akan melahirkan kader trainer handal dan ahli hukum yang lebih baik 

lagi. 

 

 

 

Bangka, BN - Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (FH UBB) sukses menggelar Pelatihan 

Keterangan Ahli dan menjalin kerja sama bersama Lembaga AR Learning Center dengan penandatangan 

secara simbolis. Acara tersebut berlangsung di Gedung Fakultas Hukum Ruang Vicon UBB, Kabupaten 

Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (09/08/2022). Kegiatan yang mengambil tema 

"Peningkatan Kompetensi Saksi Ahli" ini menghadirkan 3 pemateri sekaligus, pertama Dr. M. Rustamaji 

dari Dosen Fakultas UNS, kedua Mas Andre Hariyanto Master Trainer dan Owner AR Learning Center, dan 

ketiga Coach Musafir dari Trainer Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP-RI). "Penentuan seorang Ahli 

dalam penyidikan maupun persidangan tidak harus ditentukan lewat pendidikan formal, ahli dapat 

dengan pengalaman yang ditekuninya," tegas Coach Musafir, Trainer resmi AR Learning Center dan 

Dekan Fakultas Syariah - Hukum IPI Gowa Sulawesi Selatan dalam menyampaikan materinya. Sementara 

itu Dr. Derita Prapti Rahayu, SH, MH mengatakan, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (FH UBB) 

adalah gerbang peradaban keadilan, membuka wawasan, dan wadah kontemplasi pembentukan insan 

hukum. "Tujuan mengadakan pelatihan dan menjalin kerja sama antara Fakultas Hukum UBB dan AR 

Learning Center ialah dalam rangka peningkatan kemampuan SDM civitas akademika. Kerja sama ini agar 

bisa menyelenggarakan pelatihan - pelatihan kepada mahasiswa dan calon sarjana hukum di Bangka 
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Beliting," ujar Dekan FH UBB. "Salah satu alumni terbaik di AR Learning Center yang kami ketahui, Toni, 

SH, MH, C.FLS juga seorang Dosen FH UBB, oleh karena itu para dosen ikut dalam pelatihan ini" tambah 

perempuan asal Jember Jawa Timur. Mas Andre Hariyanto selaku Owner Lembaga AR Learning Center 

dan Ketua Pembina Yayasan Pusat Pembelajaran Nusantara Daerah Istimewa Yogyakarta (YPPN - DIY) 

menyampaikan banyak terima kasih atas kepercayaan pihak Universitas Bangka Belitung dalam menjalin 

hubungan silaturahmi dan perjannian kerja sama yang kelak akan melahirkan kader trainer handal dan 

ahli hukum yang lebih baik lagi. "Syukur Alhamdulillah, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, pada 

hari ini Selasa 9 Agustus 2022, resmi menandatangani kerja sama (MOU) antar kedua pihak yang 

disaksikan para dosen dan tim trainer AR Learning Center," ucap pemilik akun sosial media @arcogan 

yang juga pemimpin umum redaksi Suara Utama. Mas Andre, demikian ia dikenal, AR Learning Center 

adalah Pusat Pembelajaran, Pendidikan, Pengkaderan yang manakala ribuan alumni tergabung dan 

tersebar se-nusantara hingga mancanegara. Oleh karena itu, masih kata pengusaha dan pedagang 

Angkringan Si Ndut Prambanan ini, jaringan dan manfaat bergabung di AR Learning Center bisa dirasakan 

sendiri ketika sudah mengikuti semua program pelatihan dengan trainer yang professional disetiap 

program yang diambil. "Alhamdulillah, di AR Learning Center kita memiliki SDM dan Trainer disetiap 

bidang masing - masing, ada trainer berlisensi BNSP, asosiasi kemenaker, lisensi trainer internasional, 

ketua pajak center, BUMN dan mediator," terang pria asal Surabaya Jawa Timur kepada redaksi Suara 

Utama ID, Rabu (10/08/2022). Coach Musafir menambahkan, dalam pelatihan ini manfaat adalah 

kompetensi bagi institusi dapat memberikan informasi dalam mengembangkan program dan kurikulum, 

untuk dunia usaha membantu penilaian kinerja dan rekruitmen sedangkan untuk institusi penyelenggara 

pelatihan adalah sebagai bahan acuan dalam merumuskan paket program sertifikasi dan kualifikasi. "Ilmu 

itu luas, silakan selalu belajar dimanapun tak terkecuali di AR Learning Center sebagai Lembaga Pelatihan 

dan Soft Skill," tutup Master Trainer AR Learning Center dan Kepala Cabang di Makassar. 
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Title UPT BLKPP Kepri Sambut Kunjungan Kerja BBPVP Medan Author _noname 

Media Lihat Kepri Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Neutral 

Link http://lihatkepri.com/2022/08/10/upt-blkpp-kepri-sambut-kunjungan-kerja-bbpvp-medan 

Summary Rombongan dipimpin langsung oleh Andri Susila selaku Kepala BBPVP Medan, Heri Prasetio 

Adha selaku Sub Koordinator Kepegawaian dan Umum, Iqbal Ibrahim Nasution selaku Sub 

Koordinator Program, dan Fandi Ahmad selaku Sub Koordinator Pemberdayaan. Kepala 

BBPVP Medan berharap adanya peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan 

serapan alumni pelatihan sesuai kebutuhan tenaga kerja di Kepulauan Riau. 

 

UPT Balai Latihan Kerja (BLK) dan Pengembangan Produktivitas Disnakertrans Provinsi Kepulauan Riau 

menerima kunjungan kerja dari BBPVP ( Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Poduktivitas) Medan, Selasa 09 

Agustus 2022.Rombongan dipimpin langsung oleh Andri Susila selaku Kepala BBPVP Medan, Heri Prasetio 

Adha selaku Sub Koordinator Kepegawaian dan Umum, Iqbal Ibrahim Nasution selaku Sub Koordinator 

Program, dan Fandi Ahmad selaku Sub Koordinator Pemberdayaan.Rombongan disambut langsung oleh 

Kepala Balai, Ciptoningsih beserta seluruh pejabat eselon IV, Pejabat Fungsional dan staff di lingkungan 

UPT BLKPP Disnakertrans Provinsi Kepri.Kunjungan kerja ini dilaksanakan dalam rangka Monitoring dan 

Evaluasi pelatihan berbasis kompetensi yang telah diselenggarakan di Provinsi Kepulauan Riau untuk 

tahun anggaran 2022. Masukan dan laporan akan dijadikan evaluasi penyelenggaraan pelatihan untuk 

semester 2 sekaligus proyeksi kegiatan di tahun anggaran 2023.Kepala BBPVP Medan berharap adanya 

peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan serapan alumni pelatihan sesuai kebutuhan 

tenaga kerja di Kepulauan Riau. Kebutuhan sarana dan prasarana, program pelatihan serta modul 

pelatihan yang selaras dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Peningkatan Kompetensi Instruktur dan 

Inovasi BLK." BLK Kepri sudah bagus, workshopnya juga sudah pernah mendapatkan bantuannya 

peralatan Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan kemnaker, workshop listrik, elektro dan pendingin juga 

sudah pernah mendapatkan Trainer dari PUDAK Scientific, jurusan otomotif sudah mesin injeksi, 

workshopnya Las sangat besar dan pernah mendapatkan bantuan dari Austria," kesan dari Kepala Balai 

Besar Pelatihan Vokasi dan Produktifitas Medan.Kunjungan ke Workshop Kejuruan Listrik, Elektronika, 

Otomotif, Pendingin/Referigerasi, Mejahit/Garmet, Komputer, Mesin Produksi dan LasUPT BLKPP 

KepriKunjungan perdana ini, dimanfaatkan oleh Kepala BBPVP Medan untuk melihat langsung kondisi 

workshop, peralatan dan jumlah pejabat fungsional instruktur yang mengajar. Minat masyarakat dan 

kebutuhan lowongan pekerjaan akan menjadi dasar evaluasi penyusunan program kedepan. Selain itu 

juga beliau mengharapkan agar komunikasi terjalin baik antara pejabat struktural dan pejabat fungsional 

terutama dalam pelaksanaan kegiatan sehingga terciptanya SDM Pencaker yang unggul dan siap 

kerja.Kepala BBPVP Medan juga menyarankan agar Kepala UPT BLKPP Kepri mengajukan setiap tahun 

kebutuhan peralatan ke Kemnaker, mengubah layout ruangan workshop secara bertahap untuk 

meningkatkan produktivitas mengajar, mudah - mudahan ke depan paket - paket mengajar di BLK Kepri 

meningkat tiap tahunnya."Kami senang dan berbahagia hati atas kunjungan dari BBPVP Medan, 

insyaAllah kami akan melaksanakan tanggung jawab menyelenggarakan pelatihan dengan baik, dan 

melakukan inovasi - inovasi dalam pengembangan program pelatihan", kesan dan taggapan kepala Balai 

atas kunjungan kerja Kepala BBPVP Medan.Tags BBPVP medan BLK Kepri 
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Title Wamenaker Apresiasi Perjanjian Kerja Bersama antara PT Krakatau 

Daya Listrik dengan Serikat Karyawan 

Author _noname 

Media Abadikini.com Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.abadikini.com/2022/08/10/wamenaker-apresiasi-perjanjian-kerja-bersama-

antara-pt-krakatau-daya-listrik-dengan-serikat-karyawan 

Summary Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor memberikan apresiasi terjadi kesepakatan 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2022-2024 antara PT. Krakatau Daya Listrik dengan 

Serikat Karyawan Krakatau Daya Listrik. "Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas 

PKB yang telah disepakati sekaligus dilakukannya kegiatan sosialisasi PKB ini," kata 

Afriansyah dalam kunjungan kerja sekaligus sosialisasi PKB yang telah disepakati PT. 

Krakatau Daya Listrik dengan Serikat Karyawan Krakatau Daya Listrik, di Kota Cilegon, 

Banten, Selasa (9/8/2022).  

 

 

 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor memberikan apresiasi terjadi kesepakatan Perjanjian 

Kerja Bersama (PKB) periode 2022-2024 antara PT. Krakatau Daya Listrik dengan Serikat Karyawan 

Krakatau Daya Listrik.Kesepakatan PKB ini diharapkan menjadi wujud nyata sebuah komitmen bersama 

antara para pihak dalam mewujudkan PKB yang berkualitas sebagai pedoman bersama bagi keluarga 

besar PT. Krakatau Daya Listrik."Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas PKB yang telah 

disepakati sekaligus dilakukannya kegiatan sosialisasi PKB ini," kata Afriansyah dalam kunjungan kerja 

sekaligus sosialisasi PKB yang telah disepakati PT. Krakatau Daya Listrik dengan Serikat Karyawan 

Krakatau Daya Listrik, di Kota Cilegon, Banten, Selasa (9/8/2022).Afriansyah Noor mengatakan dengan 

capaian saat ini, dapat semakin memperkuat hubungan kemitraan yang baik antara Serikat Karyawan 

dengan Perusahaan, untuk terus saling bahu-membahu menggerakkan roda usaha dengan baik.Politisi 

Partai Bulan Bintang itu menilai kemajuan perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pengelolaan 

manajemen yang baik, namun juga sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dan kontribusi pekerja atau 

buruh untuk mewujudkan kemajuan perusahaan."Untuk mewujudkannya sudah tentu harus ada sarana-

sarana pendukung untuk membangun kemitraan yang kuat, salah satunya adalah melalui PKB," 

ujarnya.Wamenaker mengingatkan kesepakatan dalam PKB hakikatnya adalah kesepakatan kedua belah 

pihak yang merupakan Undang-Undang bagi para pihak yang membuat. Oleh karena itu, komitmen dan 
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persepsi yang sama, saling empati dan saling percaya menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi 

PKB.Berdasarkan ketentuan Pasal 126 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan telah mengamanatkan bahwa pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh wajib 

memberitahukan isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja atau buruh. 

Selanjutnya pada Ayat (3) diatur bahwa "Pengusaha harus mencetak dan membagikan naskah perjanjian 

kerja bersama kepada setiap pekerja/ buruh atas biaya perusahaan"."Dengan kegiatan sosialisasi PKB ini 

maka PT. Krakatau Daya Listrik dan Serikat Karyawan Krakatau Daya Listrik sejatinya telah menjalankan 

amanat Undang-Undang, sehingga diharapkan tidak ada lagi perbedaan persepsi yang berujung pada 

perselisihan," jelas Afriansyah Noor. 
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Title Sekretariat Kabinet Raih Predikat WTP dari BPK Sebanyak 10 Kali 

Berturut-turut 

Author _noname 

Media Mitra Post Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Neutral 

Link http://mitrapost.com/2022/08/10/sekretariat-kabinet-raih-predikat-wtp-dari-bpk-

sebanyak-10-kali-berturut-turut 

Summary Ahmad Adib juga mengapresiasi tiga K/L, termasuk Sekretariat Kabinet, yang telah 

menyelesaikan seluruh rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK. Ada tiga dari 38 K/L yang 

telah 100 persen (menyelesaikan rekomendasi BPK), yang pertama Mahkamah Agung, kedua 

ada senior saya Bapak Farid Utomo, Sekretariat Kabinet, dan yang ketiga adalah dari ANRI. 

(Setkab) kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Perkecualian () dari Badan Pemeriksa 

Keuangan () terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Tahun 2021. 

 

 

 

(Setkab) kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Perkecualian () dari Badan Pemeriksa Keuangan () 

terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Tahun 2021."Mendapatkan (kembali) WTP itu luar biasa. 

Itu adalah yang ke-10 kali kita secara berturut-turut," ungkap Deputi Bidang Administrasi Setkab Farid 

Utomo usai menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan 

Kementerian/Lembaga oleh BPK, Selasa (09/08/2022), di Ruang Auditorium Lantai 2 Gedung Tower BPK, 

Jakarta. LHP diberikan kepada 22 kementerian/lembaga (K/L) di lingkungan Auditorat Keuangan Negara 

(AKN) III.Diketahui, Setkab telah meraih WTP sejak tahun 2012 hingga 2021. Farid menekankan, pihaknya 

terus berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Setkab 

juga telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK."Dan yang penting lagi, tindak 

lanjut dari (rekomendasi) BPK yang harus dilaksanakan kami sudah selesaikan semua, 100 persen, " 

ujarnya.Sementara itu, Auditor Utama Keuangan Negara III (Tortama KN III) BPK, Ahmad Adib Susilo 

dalam sambutannya menyampaikan apreasiasi atas kerja keras dan semangat K/L dalam menyelesaikan 

laporan keuangan serta mendukung pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan tahun 2021 yang 

dilakukan BPK."Semangat Bapak/Ibu sekalian dan jajarannya di masing-masing kementerian/lembaga 

dan semangat kami auditor untuk sama-sama melaksanakan tugas dan fungsi sehingga laporan keuangan 

dapat diselesaikan tepat waktu serta dapat dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Jadi kondisi (pandemi) 

COVID-19 tetap kita bekerja," ujar Ahmad Adib.Dalam pemeriksaan laporan keuangan, ujar Ahmad Adib, 
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terdapat empat hal yang menjadi pertimbangan BPK yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian 

internal, serta kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur pada SAP. Opini yang 

disampaikan BPK adalah hasil akhir atas pemeriksaan laporan keuangan tersebut.Ahmad Adib 

mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap 38 laporan keuangan K/L di AKN III, 

sebanyak 35 K/L memperoleh opini WTP, menyisakan tiga K/L dengan opini Wajar Dengan Pengecualian 

(WDP). Ahmad Adib juga mengapresiasi tiga K/L, termasuk Sekretariat Kabinet, yang telah menyelesaikan 

seluruh rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK."Selamat kepada Bapak/Ibu yang telah memperoleh 

opini tertinggi, terbaik. Ada tiga dari 38 K/L yang telah 100 persen (menyelesaikan rekomendasi BPK), 

yang pertama Mahkamah Agung, kedua ada senior saya Bapak Farid Utomo, Sekretariat Kabinet, dan 

yang ketiga adalah dari ANRI. Sekali lagi saya sampaikan apresiasi yang luar biasa kepada ketiga lembaga 

ini karena telah dapat menyelesaikan rekomendasi BPK, " pungkasnya.Sebelumnya, pada Penyampaian 

LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2021, di Istana Kepresidenan Bogor, 

Jawa Barat, pada Juni lalu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta K/L untuk menindaklanjuti 

rekomendasi yang disampaikan BPK dalam LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) 

Tahun 2021."Saya ingin menegaskan lagi kepada para menteri, kepala lembaga, maupun kepala daerah 

agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan semua rekomendasi pemeriksaan BPK," tegas 

Presiden.Sebanyak 22 K/L yang menerima LHP pada acara ini adalah Badan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian 

Ketenagakerjaan, Sekretariat Kabinet, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Ombudsman RI, Lembaga Administrasi Negara, Lembaga Perlindungan Saksi 

dan Korban, serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.Selanjutnya adalah Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa dan 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Arsip Nasional RI, Badan Pengawas Tenaga 

Nuklir, Badan Informasi Geospasial, serta Radio Republik IndonesiaTurut hadir mendampingi Deputi 

Bidang Administrasi Setkab Farid Utomo yaitu Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Djaka Warsijanto 

serta Inspektur Hendri Daud. 
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Title Fakultas Hukum UBB Gelar Pelatihan dan MoU bersama AR 

Learning Center 

Author Editor 

Media Simpul Rakyat Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.simpulrakyat.co.id/2022/08/fakultas-hukum-ubb-gelar-pelatihan-dan-mou-

bersama-ar-learning-center.html 

Summary "Tujuan mengadakan pelatihan dan menjalin kerja sama antara Fakultas Hukum UBB dan AR 

Learning Center ialah dalam rangka peningkatan kemampuan SDM civitas akademika. 

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (FH UBB) sukses menggelar Pelatihan 

Keterangan Ahli dan menjalin kerja sama bersama Lembaga AR Learning Center dengan 

penandatangan secara simbolis. Kegiatan yang mengambil tema "Peningkatan Kompetensi 

Saksi Ahli" ini menghadirkan 3 pemateri sekaligus, pertama Dr. M. Rustamaji dari Dosen 

Fakultas UNS, kedua Mas Andre Hariyanto Master Trainer dan Owner AR Learning Center, 

dan ketiga Coach Musafir dari Trainer Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP-RI). 

"Penentuan seorang Ahli dalam penyidikan maupun persidangan tidak harus ditentukan 

lewat pendidikan formal, ahli dapat dengan pengalaman yang ditekuninya," tegas Coach 

Musafir, Trainer resmi AR Learning Center dan Dekan Fakultas Syariah- Hukum IPI Gowa 

Sulawesi Selatan dalam menyampaikan materinya. 

 

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (FH UBB) sukses menggelar Pelatihan Keterangan Ahli dan 

menjalin kerja sama bersama Lembaga AR Learning Center dengan penandatangan secara simbolis. Acara 

tersebut berlangsung di Gedung Fakultas Hukum Ruang Vicon UBB, Kabupaten Bangka Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (9/8/2022).Kegiatan yang mengambil tema "Peningkatan Kompetensi 

Saksi Ahli" ini menghadirkan 3 pemateri sekaligus, pertama Dr. M. Rustamaji dari Dosen Fakultas UNS, 

kedua Mas Andre Hariyanto Master Trainer dan Owner AR Learning Center, dan ketiga Coach Musafir 

dari Trainer Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP-RI)."Penentuan seorang Ahli dalam penyidikan 

maupun persidangan tidak harus ditentukan lewat pendidikan formal, ahli dapat dengan pengalaman 

yang ditekuninya," tegas Coach Musafir, Trainer resmi AR Learning Center dan Dekan Fakultas Syariah - 

Hukum IPI Gowa Sulawesi Selatan dalam menyampaikan materinya.Sementara itu Dr. Derita Prapti 

Rahayu, SH, MH mengatakan, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (FH UBB) adalah gerbang 

peradaban keadilan, membuka wawasan, dan wadah kontemplasi pembentukan insan hukum."Tujuan 

mengadakan pelatihan dan menjalin kerja sama antara Fakultas Hukum UBB dan AR Learning Center ialah 

dalam rangka peningkatan kemampuan SDM civitas akademika. Kerja sama ini agar bisa 

menyelenggarakan pelatihan - pelatihan kepada mahasiswa dan calon sarjana hukum di Bangka Beliting," 

ujar Dekan FH UBB."Salah satu alumni terbaik di AR Learning Center yang kami ketahui, Toni, SH, MH, 

C.FLS juga seorang Dosen FH UBB, oleh karena itu para dosen ikut dalam pelatihan ini" tambah 

perempuan asal Jember Jawa Timur.Mas Andre Hariyanto selaku Owner Lembaga AR Learning Center 

dan Ketua Pembina Yayasan Pusat Pembelajaran Nusantara Daerah Istimewa Yogyakarta (YPPN - DIY) 

menyampaikan banyak terima kasih atas kepercayaan pihak Universitas Bangka Belitung dalam menjalin 

hubungan silaturahmi dan perjannian kerja sama yang kelak akan melahirkan kader trainer handal dan 

ahli hukum yang lebih baik lagi."Syukur Alhamdulillah, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, pada 

hari ini Selasa 9 Agustus 2022, resmi menandatangani kerja sama (MOU) antar kedua pihak yang 
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disaksikan para dosen dan tim trainer AR Learning Center," ucap pemilik akun sosial media @arcogan 

yang juga pemimpin umum redaksi Suara Utama.Mas Andre, demikian ia dikenal, AR Learning Center 

adalah Pusat Pembelajaran, Pendidikan, Pengkaderan yang manakala ribuan alumni tergabung dan 

tersebar se-nusantara hingga mancanegara. Oleh karena itu, masih kata pengusaha dan pedagang 

Angkringan Si Ndut Prambanan ini, jaringan dan manfaat bergabung di AR Learning Center bisa dirasakan 

sendiri ketika sudah mengikuti semua program pelatihan dengan trainer yang professional disetiap 

program yang diambil."Alhamdulillah, di AR Learning Center kita memiliki SDM dan Trainer disetiap 

bidang masing - masing, ada trainer berlisensi BNSP, asosiasi kemenaker, lisensi trainer internasional, 

ketua pajak center, BUMN dan mediator," terang pria asal Surabaya Jawa Timur kepada redaksi Suara 

Utama ID, Rabu (10/8/2022).Coach Musafir menambahkan, dalam pelatihan ini manfaat adalah 

kompetensi bagi institusi dapat memberikan informasi dalam mengembangkan program dan kurikulum, 

untuk dunia usaha membantu penilaian kinerja dan rekruitmen sedangkan untuk institusi penyelenggara 

pelatihan adalah sebagai bahan acuan dalam merumuskan paket program sertifikasi dan kualifikasi."Ilmu 

itu luas, silakan selalu belajar dimanapun tak terkecuali di AR Learning Center sebagai Lembaga Pelatihan 

dan Soft Skill," tutup Master Trainer AR Learning Center dan Kepala Cabang di Makassar. 
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Title Menaker 'Bongkar' Fakta Perusahaan Susah Cari Talenta 

Digital 

Author Khoirul Anam 

Media Cnbc Indonesia Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Negative 

Link http://www.cnbcindonesia.com/news/20220810094935-4-362537/menaker-bongkar-

fakta-perusahaan-susah-cari-talenta-digital 

Summary Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan ada pergeseran tren permintaan 

tenaga kerja akibat pandemi Covid-19. Menurutnya pandemi membuat transformasi digital 

lebih cepat dan muncul berbagai jenis pekerjaan baru. Akibatnya, permintaan pada tenaga 

kerja pun semakin bervariasi dan mengalami perubahan. Menurutnya pemerintah tidak 

tinggal diam dan melakukan transformasi balai latihan kerja, hingga membangun ekosistem 

agar SDM siap pakai. 

 

 

 

 Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan ada pergeseran tren permintaan tenaga kerja 

akibat pandemi Covid-19. Menurutnya pandemi membuat transformasi digital lebih cepat dan muncul 

berbagai jenis pekerjaan baru.Akibatnya, permintaan pada tenaga kerja pun semakin bervariasi dan 

mengalami perubahan. Menurutnya pemerintah tidak tinggal diam dan melakukan transformasi balai 

latihan kerja, hingga membangun ekosistem agar SDM siap pakai."Kami memiliki sembilan lompatan 

untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan, seperti melakukan transformasi balai latihan kerja, link and 

match ketenagakerjaan, pengembangan talenta muda, perluasan pasar luar negeri, membangun visi baru 

hubungan industrial," kata Ida dalam Economic Update CNBC Indonesia, Rabu (10/8/2022).Dia 

menambahkan pemerintah juga melakukan reformasi pengawasan dan memperkuat reformasi birokrasi. 

Apalagi saat ini Indonesia memiliki bonus demografi yang harus dioptimalkan.Ironisnya, di tengah bonus 

demografi ini, perusahaan justru kesulitan mencari karyawan dengan talenta digital 

memadai."Kelemahan kualitas SDM kita adalah kemampuan digital yang memadai, rata-rata bersifat 

teoritis," tegasnya.Selain itu, kemampuan digital yang dimiliki lulusan baru kebanyakan masih terlalu 

umum dan belum memiliki pengalaman. Alhasil, potensi SDM di Indonesia masih sebatas di tahapan 

kuantitas."Untuk menjadikan potensi tersebut teraktualisasi, maka pendidikan dan pelatihan di berbagai 

jenjang menjadi syarat untuk memenuhi potensi tersebut. Mau tidak mau memang pendanaan yang 

efektif dan inovatif menjadi kunci," ujar Ida. 
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Title Serikat Karyawan dan Perusahaan Sepakat Hubungan 

Kemitraan 

Author _noname 

Media Bisnistoday.co.id Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Positive 

Link http://bisnistoday.co.id/serikat-karyawan-dan-perusahaan-sepakat-hubungan-kemitraan 

Summary Afriansyah Noor mengatakan dengan capaian saat ini, dapat semakin memperkuat 

hubungan kemitraan yang baik antara Serikat Karyawan dengan Perusahaan, untuk terus 

saling bahu-membahu menggerakkan roda usaha dengan baik. "Dengan kegiatan sosialisasi 

PKB ini maka PT. Krakatau Daya Listrik dan Serikat Karyawan Krakatau Daya Listrik sejatinya 

telah menjalankan amanat Undang-Undang, sehingga diharapkan tidak ada lagi perbedaan 

persepsi yang berujung pada perselisihan," kata Afriansyah Noor./. Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Afriansyah Noor, memberikan apresiasi terjadi 

kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2022-2024, antara PT. Krakatau Daya 

Listrik dengan Serikat Karyawan Krakatau Daya Listrik.  

 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Afriansyah Noor, memberikan apresiasi terjadi 

kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2022-2024, antara PT. Krakatau Daya Listrik dengan 

Serikat Karyawan Krakatau Daya Listrik. Kesepakatan PKB ini diharapkan menjadi wujud nyata sebuah 

komitmen bersama antara para pihak dalam mewujudkan PKB yang berkualitas sebagai pedoman 

bersama bagi keluarga besar PT. Krakatau Daya Listrik."Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya 

atas PKB yang telah disepakati sekaligus dilakukannya kegiatan sosialisasi PKB ini," kata Afriansyah dalam 

kunjungan kerja sekaligus sosialisasi PKB yang telah disepakati PT. Krakatau Daya Listrik dengan Serikat 

Karyawan Krakatau Daya Listrik, di Kota Cilegon, Banten, Selasa (9/8).Afriansyah Noor mengatakan 

dengan capaian saat ini, dapat semakin memperkuat hubungan kemitraan yang baik antara Serikat 

Karyawan dengan Perusahaan, untuk terus saling bahu-membahu menggerakkan roda usaha dengan 

baik. Ia menilai kemajuan perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pengelolaan manajemen yang 

baik, namun juga sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dan kontribusi pekerja/buruh untuk mewujudkan 

kemajuan perusahaan."Untuk mewujudkannya sudah tentu harus ada sarana-sarana pendukung untuk 

membangun kemitraan yang kuat, salah satunya adalah melalui PKB," katanya.Wamenaker 

mengingatkan kesepakatan dalam PKB hakikatnya adalah kesepakatan kedua belah pihak yang 

merupakan Undang-Undang bagi para pihak yang membuat. Karenanya, komitmen dan persepsi yang 

sama, saling empati dan saling percaya menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi PKB.Berdasarkan 

ketentuan Pasal 126 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah 

mengamanatkan bahwa "pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan isi 

perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja/buruh". Selanjutnya pada Ayat (3) 

diatur bahwa "Pengusaha harus mencetak dan membagikan naskah perjanjian kerja bersama kepada 

setiap pekerja/ buruh atas biaya perusahaan"."Dengan kegiatan sosialisasi PKB ini maka PT. Krakatau 

Daya Listrik dan Serikat Karyawan Krakatau Daya Listrik sejatinya telah menjalankan amanat Undang-

Undang, sehingga diharapkan tidak ada lagi perbedaan persepsi yang berujung pada perselisihan," kata 

Afriansyah Noor./ 
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Title Setkab Raih Opini WTP Sepuluh Tahun Berturut-turut Author Inline Tdc_Css Att 

Media Kata Siber Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Neutral 

Link http://katasiber.id/2022/08/10/setkab-raih-opini-wtp-sepuluh-tahun-berturut-turut 

Summary JAKARTA- Sekretariat Kabinet (Setkab) kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa 

Perkecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan 

Sekretariat Kabinet Tahun 2021. Itu adalah yang ke-10 kali kita secara berturut-turut," 

ungkap Deputi Bidang Administrasi Setkab Farid Utomo usai menghadiri Penyerahan 

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga oleh BPK, 

Selasa (09/08/2022), di Ruang Auditorium Lantai 2 Gedung Tower BPK, Jakarta. LHP 

diberikan kepada 22 kementerian/lembaga (K/L) di lingkungan Auditorat Keuangan Negara 

(AKN) III. Setkab telah meraih WTP sejak tahun 2012 hingga 2021. Setkab juga telah 

menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK. 

 

 

 

JAKARTA - Sekretariat Kabinet (Setkab) kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) dari 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Tahun 

2021."Mendapatkan (kembali) WTP itu luar biasa. Itu adalah yang ke-10 kali kita secara berturut-turut," 

ungkap Deputi Bidang Administrasi Setkab Farid Utomo usai menghadiri Penyerahan Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga oleh BPK, Selasa (09/08/2022), di 

Ruang Auditorium Lantai 2 Gedung Tower BPK, Jakarta. LHP diberikan kepada 22 kementerian/lembaga 

(K/L) di lingkungan Auditorat Keuangan Negara (AKN) III. Setkab telah meraih WTP sejak tahun 2012 

hingga 2021. Farid menekankan, pihaknya terus berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan 

akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Setkab juga telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang 

diberikan oleh BPK. "Dan yang penting lagi, tindak lanjut dari (rekomendasi) BPK yang harus dilaksanakan 

kami sudah selesaikan semua, 100 persen, " ujarnya. Sementara itu, Auditor Utama Keuangan Negara III 

(Tortama KN III) BPK, Ahmad Adib Susilo dalam sambutannya menyampaikan apreasiasi atas kerja keras 

dan semangat K/L dalam menyelesaikan laporan keuangan serta mendukung pelaksanaan pemeriksaan 

laporan keuangan tahun 2021 yang dilakukan BPK. "Semangat Bapak/Ibu sekalian dan jajarannya di 

masing-masing kementerian/lembaga dan semangat kami auditor untuk sama-sama melaksanakan tugas 

dan fungsi sehingga laporan keuangan dapat diselesaikan tepat waktu serta dapat dilakukan pemeriksaan 
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oleh BPK. Jadi kondisi (pandemi) Covid-19 tetap kita bekerja," ujar Ahmad Adib. Dalam pemeriksaan 

laporan keuangan, ujar Ahmad Adib, terdapat empat hal yang menjadi pertimbangan BPK yaitu 

kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta kecukupan pengungkapan sesuai dengan 

pengungkapan yang diatur pada SAP. Opini yang disampaikan BPK adalah hasil akhir atas pemeriksaan 

laporan keuangan tersebut. Ahmad Adib mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap 

38 laporan keuangan K/L di AKN III, sebanyak 35 K/L memperoleh opini WTP, menyisakan tiga K/L dengan 

opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ahmad Adib juga mengapresiasi tiga K/L, termasuk Sekretariat 

Kabinet, yang telah menyelesaikan seluruh rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK. "Selamat kepada 

Bapak/Ibu yang telah memperoleh opini tertinggi, terbaik. Ada tiga dari 38 K/L yang telah 100 persen 

(menyelesaikan rekomendasi BPK), yang pertama Mahkamah Agung, kedua ada senior saya Bapak Farid 

Utomo, Sekretariat Kabinet, dan yang ketiga adalah dari ANRI. Sekali lagi saya sampaikan apresiasi yang 

luar biasa kepada ketiga lembaga ini karena telah dapat menyelesaikan rekomendasi BPK, " pungkasnya. 

Sebelumnya, pada Penyampaian LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2021, 

di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Juni lalu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta K/L 

untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK dalam LHP atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2021. "Saya ingin menegaskan lagi kepada para menteri, kepala 

lembaga, maupun kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan semua rekomendasi 

pemeriksaan BPK," tegas Presiden. Sebanyak 22 K/L yang menerima LHP pada acara ini adalah Badan 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi, Kementerian Ketenagakerjaan, Sekretariat Kabinet, Dewan Perwakilan Daerah, Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Ombudsman RI, Lembaga Administrasi Negara, 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Selanjutnya adalah 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Koordinator 

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Arsip Nasional RI, 

Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Informasi Geospasial, serta Radio Republik Indonesia Turut hadir 

mendampingi Deputi Bidang Administrasi Setkab Farid Utomo yaitu Kepala Biro Perencanaan dan 

Keuangan Djaka Warsijanto serta Inspektur Hendri Daud. 

  



 

78 

 

Title Lowongan Kerja SMA/SMK Sederajat Kementerian Koordinator 

Bidang Perekonomian Terbaru 2022 

Author Redaktur 

Media Paperlane Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Neutral 

Link http://paperplane-tm.site/lowongan-kerja-sma-smk-sederajat-kementerian-koordinator-

bidang-perekonomian-terbaru-2022-30518.html 

Summary Rekrutmen Lowongan Kerja Pendaftaran Tenaga Pendukung Kementerian Koordinator 

Bidang Perekonomian Republik Indonesia Tahun 2022. Kualifikasi: Perempuan, maksimal 

usia 30 tahunPendidikan minimal Setara SLTA/SMA/SMKMenguasai pengoperasian Ms. 

Office (word, excel, power point)Berpengalaman dalam penyusunan agenda kegiatan ketua 

atau tugas sejenisDiutamakan menguasai Bahasa Inggris secara aktifMemiliki motivasi kerja 

yang baikBertanggung jawab, jujur, dan disiplinBerkemauan untuk belajar, dapat bekerja 

independen dan efektif dalam kelompok, dan berkomunikasi aktifTidak mempunyai 

hubungan keluarga dengan pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang 

PerekonomianTidak menuntut untuk diangkat menjadi ASN/PPPKBersedia membayar BPJS. 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disingkat Kemenko Perekonomian ialah 

kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi dan sinkronisasi 

penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang perekonomian. 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan 

koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di bidang perekonomian.. 

 

 

 

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disingkat Kemenko Perekonomian ialah kementerian 

dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi dan sinkronisasi penyiapan dan penyusunan 

kebijakan serta pelaksanaannya di bidang perekonomian. Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan 

Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Peraturan Presiden Nomor 

67 tahun 2019 tentang Penataan tugas dan kegunaan Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju 2019-

2024, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan Kementerian Keuangan, 

Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian 
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Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian BUMN dan 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.Saat ini Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian sedang membuka lowongan kerja terbaru dalam rangka mencari calon pegawai yang siap 

untuk bergabung sebagai Tenaga Pendukung. Blog lowonganterpadu. com didirikan dengan maksud 

untuk memberikan kemudahan kepada para pencari kerja diseluruh Indonesia, update setiap hari. 

Rekrutmen Lowongan Kerja Pendaftaran Tenaga Pendukung Kementerian Koordinator Bidang 

Perekonomian Republik Indonesia Tahun 2022Tenaga Pendukung Lainnya (Kode: G9-D2-01) Tenaga 

Pendukung Lainnya pada Keasdepan Pengembangan Agribisnis Perkebunan Kemenko Bidang 

Perekonomian TA 2022.Kualifikasi: Perempuan, maksimal usia 30 tahunPendidikan minimal Setara 

SLTA/SMA/SMKMenguasai pengoperasian Ms. Office (word, excel, power point)Berpengalaman dalam 

penyusunan agenda kegiatan ketua atau tugas sejenisDiutamakan menguasai Bahasa Inggris secara 

aktifMemiliki motivasi kerja yang baikBertanggung jawab, jujur, dan disiplinBerkemauan untuk belajar, 

dapat bekerja independen dan efektif dalam kelompok, dan berkomunikasi aktifTidak mempunyai 

hubungan keluarga dengan pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianTidak 

menuntut untuk diangkat menjadi ASN/PPPKBersedia membayar BPJSJika anda tertarik dan memenuhi 

kualifikasi, segera daftarkan diri melalui "Apply" dibawah ini. Kemenko Bidang Perekonomian Republik 

Indonesia Daftar online Apply here Pendaftaran paling lambat 16 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB. 

Diharapkan untuk seluruh peserta melampirkan foto dan CV, kemudian diupload dalam 1 (satu) file 

melalui website tersebut di atas. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui website di atlas pada 

tanggal 18 s/d 19 Agustus 2022. Hanya pelamar terbaik yang akan diproses untuk mengikuti seleksi 

Seluruh tahapan seleksi ini tak dipungut biaya. 
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Title Momen Prabowo Bercengkerama dengan Para Srikandi Kabinet 

Indonesia Maju 

Author Posted 

Media Gantari.id Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Neutral 

Link http://gantari.id/momen-prabowo-bercengkerama-dengan-para-srikandi-kabinet-

indonesia-maju/ryan/08/2022 

Summary GANTARI.ID, JAKARTA- Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bercengkerama dengan lima 

Srikandi di Kabinet Indonesia Maju, seusai sidang kabinet paripurna membahas Nota 

Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 di Istana 

Negara, Jakarta, kemarin (8/8/2022). Dalam foto pertama yang diunggah akun Instgram 

resmi Kementerian Pertahanan, Selasa (9/8/2022), Prabowo tampak berpose di tengah 

menteri-menteri perempuan Jokowi itu. Dari kiri atau di samping kanan Prabowo ada 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menter Tenaga Kerja Ida 

Fauziah dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Di foto kedua, para Srikandi ini berpindah 

posisi. 

 

 

 

GANTARI.ID, JAKARTA - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bercengkerama dengan lima Srikandi di 

Kabinet Indonesia Maju, seusai sidang kabinet paripurna membahas Nota Keuangan dan Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 di Istana Negara, Jakarta, kemarin (8/8/2022). 

Dalam foto pertama yang diunggah akun Instgram resmi Kementerian Pertahanan, Selasa (9/8/2022), 

Prabowo tampak berpose di tengah menteri-menteri perempuan Jokowi itu. Dari kiri atau di samping 

kanan Prabowo ada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menter Tenaga Kerja 

Ida Fauziah dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Sementara di samping kiri Menhan berdiri Menteri 

Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Di foto kedua, para Srikandi ini 

berpindah posisi. Prabowo masih ditengah diapit Menkeu Sri Mulyani dan Menteri LHK Siti Nubaya Bakar. 

Mensos Risma dan Menlu Retno di samping Menkeu dan Menaker di sisi Meteri Siti Nurbaya.Sejak 

diunggah Selasa, sekitar pukul 12 siang WIB hingga 16.00 sore ini telah disukai lebih dari 1.200 orang 

penghuni jagad maya dan komentar positif menyertai postingan itu. "Arjuna di antara Srikandi," tulis 

pemilik akun @cahayawindu. "Wuih, Bapak Prabowo Subianto di dikerumuni oleh Emak emak di istana 

negara. " keknya kode keras nich jadi Suksesor," tulis pemilik akun @mountiiee. Kemarin, Presiden Joko 
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Widodo menggelar Sidang Kabinet Paripurna untuk membahas nota keuangan dan RAPBN 2023 yang 

akan diserahkan ke parlemen pada 16 Agustus mendatang. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, 

RAPBN 2023 harus didesain untuk bisa menjaga fleksibilitas, kredibel, dan berkelanjutan. "APBN 2023 

harus didesain untuk bisa mampu tetap menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak yang terjadi ini, 

kita sering menyebutnya sebagai shock absorber. Namun di sisi lain, Bapak Presiden juga meminta agar 

APBN tetap dijaga supaya tetap kredibel dan sustainable atau sehat," ujarnya Menkeu Sri Mulyani, 

kemarin. 
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Title Kemnaker Ungkap PKB Wujudkan Hubungan Kemitraan Serikat 

Karyawan dengan Perusahaan - Dobrak 

Author Reza Fauzan 

Media Dobrak.co Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.dobrak.co/news/pr-934105629/kemnaker-ungkap-pkb-wujudkan-hubungan-

kemitraan-serikat-karyawan-dengan-perusahaan 

Summary Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor, memberikan apresiasi 

terjadi kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ) periode 2022-2024, antara PT. Krakatau 

Daya Listrik dengan Serikat Karyawan Krakatau Daya Listrik. "Saya memberikan apresiasi 

setinggi-tingginya atas PKB yang telah disepakati sekaligus dilakukannya kegiatan sosialisasi 

PKB ini," kata Afriansyah dalam kunjungan kerja sekaligus sosialisasi PKB yang telah 

disepakati PT. Krakatau Daya Listrik dengan Serikat Karyawan Krakatau Daya Listrik, di Kota 

Cilegon, Banten, Selasa (9/8/2022). Afriansyah Noor mengatakan dengan capaian saat ini, 

dapat semakin memperkuat hubungan kemitraan yang baik antara Serikat Karyawan dengan 

Perusahaan, untuk terus saling bahu-membahu menggerakkan roda usaha dengan baik. 

"Dengan kegiatan sosialisasi PKB ini maka PT. Krakatau Daya Listrik dan Serikat Karyawan 

Krakatau Daya Listrik sejatinya telah menjalankan amanat Undang-Undang, sehingga 

diharapkan tidak ada lagi perbedaan persepsi yang berujung pada perselisihan," kata 

Afriansyah Noor. 

 

 

 

 Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor, memberikan apresiasi terjadi 

kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ) periode 2022-2024, antara PT. Krakatau Daya Listrik dengan 

Serikat Karyawan Krakatau Daya Listrik. Kesepakatan PKB ini diharapkan menjadi wujud nyata sebuah 

komitmen bersama antara para pihak dalam mewujudkan PKB yang berkualitas sebagai pedoman 

bersama bagi keluarga besar PT. Krakatau Daya Listrik. "Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya 

atas PKB yang telah disepakati sekaligus dilakukannya kegiatan sosialisasi PKB ini," kata Afriansyah dalam 

kunjungan kerja sekaligus sosialisasi PKB yang telah disepakati PT. Krakatau Daya Listrik dengan Serikat 

Karyawan Krakatau Daya Listrik, di Kota Cilegon, Banten, Selasa (9/8/2022). Afriansyah Noor mengatakan 

dengan capaian saat ini, dapat semakin memperkuat hubungan kemitraan yang baik antara Serikat 

Karyawan dengan Perusahaan, untuk terus saling bahu-membahu menggerakkan roda usaha dengan 
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baik.Ia menilai kemajuan perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pengelolaan manajemen yang 

baik, namun juga sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dan kontribusi pekerja/buruh untuk mewujudkan 

kemajuan perusahaan. "Untuk mewujudkannya sudah tentu harus ada sarana-sarana pendukung untuk 

membangun kemitraan yang kuat, salah satunya adalah melalui PKB ," katanya. Wamenaker 

mengingatkan kesepakatan dalam PKB hakikatnya adalah kesepakatan kedua belah pihak yang 

merupakan Undang-Undang bagi para pihak yang membuat. Karenanya, komitmen dan persepsi yang 

sama, saling empati dan saling percaya menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi PKB 

.Berdasarkan ketentuan Pasal 126 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan telah mengamanatkan bahwa "pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh wajib 

memberitahukan isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja/buruh". 

Selanjutnya pada Ayat (3) diatur bahwa "Pengusaha harus mencetak dan membagikan naskah perjanjian 

kerja bersama kepada setiap pekerja/ buruh atas biaya perusahaan". "Dengan kegiatan sosialisasi PKB ini 

maka PT. Krakatau Daya Listrik dan Serikat Karyawan Krakatau Daya Listrik sejatinya telah menjalankan 

amanat Undang-Undang, sehingga diharapkan tidak ada lagi perbedaan persepsi yang berujung pada 

perselisihan," kata Afriansyah Noor . 
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Title Perkembangan Terakhir BSU 2022, Cek Jadwal Pencairan Dana BLT 

Subsidi Gaji Rp1 Juta di 3 Link Resmi Ini 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-794103336/perkembangan-terakhir-bsu-2022-

cek-jadwal-pencairan-dana-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-di-3-link-resmi-ini 

Summary Ketahui perkembangan terakhir BSU 2022 yang belum kunjung cair hingga Agustus ini dan 

jadwal pencairan dana BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta yang bisa di cek dari 3 link resmi ini. Awal 

minggu pertama Agustus 2022, dana BSU Bantuan Subsidi Upah Rp1 Juta belum kunjung cair 

oleh Kemnaker. Padahal dana BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta bisa digunakan untuk kebutuhan 

pekerja atau karyawan di masa pandemi Covid-19. Bantuan Subsidi Upah (BSU) disalurkan 

pemerintah bertujuan menjaga dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja/buruh 

dalam menghadapi dampak virus Covid-19. 

 

 

 

Ketahui perkembangan terakhir BSU 2022 yang belum kunjung cair hingga Agustus ini dan jadwal 

pencairan dana BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta yang bisa di cek dari 3 link resmi ini.Awal minggu pertama 

Agustus 2022, dana BSU Bantuan Subsidi Upah Rp1 Juta belum kunjung cair oleh Kemnaker.Padahal dana 

BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta bisa digunakan untuk kebutuhan pekerja atau karyawan di masa pandemi Covid-

19.Bantuan Subsidi Upah (BSU) disalurkan pemerintah bertujuan menjaga dan meningkatkan 

kemampuan ekonomi pekerja/buruh dalam menghadapi dampak virus Covid-19.Perkembangan terakhir 

BSU 2022, masih dalam proses penetapan standar dan mekanisme BSU 2022 yang saat ini sedang dibahas 

oleh Kementerian Ketenagakerjaan agar saat penyaluran BLT Subsidi Gaji dari Kemnaker ini tepat 

sasaran."Pemerintah mengalokasikan anggaran BSU 2022 sebesar Rp8,8 triliun dengan alokasi bantuan 

per penerima sebesar Rp1 juta. Adapun rincian terhadap kriteria dan mekanisme BSU 2022 ini sedang 

digodok oleh Kementerian Ketenagakerjaan," kata Menaker melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, 

dikutip dari kemnaker.go.id pada 10 Agustus 2022.Saat ini, Kemnaker setidaknya tengah mempersiapkan 

segala instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022. Hal ini dilakukan untuk memastikan program BSU 

2022 dapat berjalan dengan cepat, tepat, akurat, dan akuntabel. 
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Title BSU 2022 Pasti Cair, Simak Jadwal Pencairan Jelang HUT RI 

2022 ke 77 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-794103369/bsu-2022-pasti-cair-simak-jadwal-

pencairan-jelang-hut-ri-2022-ke-77 

Summary Namun apakah jadwal pencairan dana BSU 2022 BLT Subsidi Gaji bertepatan dengan HUT RI 

2022 ke 77?. Apakah pada momen spesial seperti HUT RI 2022 ke 77, bantuan BSU 2022 BLT 

Subsidi Gaji akan dicairkan atau disalurkan oleh pemerintah ke pekerja?. Sekian lama 

menanti, pekerja di Tanah Air sepertinya sudah lelah menunggu kepastian BSU 2022 BLT 

Subsidi Gaji yang pasti akan cair. Penyaluran BSU 2022 BLT Subsidi Gaji diharapkan tetap 

diberikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 sebagai insentif ekonomi 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu, dan meningkatkan kualitas SDM 

penerima. 

 

 

 

Sekian lama menanti, pekerja di Tanah Air sepertinya sudah lelah menunggu kepastian BSU 2022 BLT 

Subsidi Gaji yang pasti akan cair.Namun apakah jadwal pencairan dana BSU 2022 BLT Subsidi Gaji 

bertepatan dengan HUT RI 2022 ke 77?Penyaluran BSU 2022 BLT Subsidi Gaji diharapkan tetap diberikan 

kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 sebagai insentif ekonomi untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat kurang mampu, dan meningkatkan kualitas SDM penerima.Selain itu, dukungan 

bantuan BSU 2022 BLT Subsidi Gaji dapat berkontribusi pada pemulihan ekonomi di tengah pandemi 

Covid-19 yang sedang berlangsung.Apakah pada momen spesial seperti HUT RI 2022 ke 77, bantuan BSU 

2022 BLT Subsidi Gaji akan dicairkan atau disalurkan oleh pemerintah ke pekerja?Kini, Kemnaker 

setidaknya sedang mempersiapkan semua instrumen kebijakan pelaksanaan BSU 2022.Ini dilakukan 

untuk memastikan BSU 2022 dapat dijalankan dengan cepat, tepat, akurat, dan akuntabel.Di sisi lain, 

Nindya Putri, Sub Koordinator Kepesertaan Jaminan Sosial Kemnaker, mengungkapkan bahwa Kemnaker 

saat ini sedang menyiapkan peraturan untuk penyaluran BSU 2022 hingga menyelesaikan masalah 

administrasi yang menghambat penyaluran BLT Subsidi Gaji. 
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Title Kemnaker Beberkan Alasan hingga Kendala Terkait BSU 2022 

yang Belum Cair 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Negative 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-794105641/kemnaker-beberkan-alasan-hingga-

kendala-terkait-bsu-2022-yang-belum-cair 

Summary Pencairan terkait program bantuan dana BSU 2022 ini masih jadi penantian berhaga bagi 

para pekerja di seluruh Indonesia, terlebih bagi para pekerja/buruh yang terkena dampak 

pandemi Covid-19. BSU sendiri merupakan dana bantuan yang akan disalurkan oleh 

pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kepada para pekerja yang 

sudah memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan. Persyaratan yang harus dipenuhi 

calon penerima BSU 2022 ini salah satunya memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta serta sudah 

terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, calon penerima BSU juga 

diwajibkan agar mendaftar atau masuk terlebih dahulu ke laman resmi Kemnaker.go.id 

untuk mengetahui siapa saja yang berhak menerima bantuan itu. 

 

 

 

Kenapa Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk tahun 2022 masih belum cair? Kemnaker beberkan alasan dan 

kendala-nya.Pencairan terkait program bantuan dana BSU 2022 ini masih jadi penantian berhaga bagi 

para pekerja di seluruh Indonesia, terlebih bagi para pekerja/buruh yang terkena dampak pandemi Covid-

19.BSU hadir jadi solusi bagi para pekerja yang terkena imbas pandemi, khususnya sektor perekonomian 

mereka yang anjlok drastis dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini.BSU sendiri merupakan dana bantuan 

yang akan disalurkan oleh pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kepada para 

pekerja yang sudah memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan.Persyaratan yang harus dipenuhi 

calon penerima BSU 2022 ini salah satunya memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta serta sudah terdaftar 

sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.Selain itu, calon penerima BSU juga diwajibkan agar mendaftar 

atau masuk terlebih dahulu ke laman resmi Kemnaker.go.id untuk mengetahui siapa saja yang berhak 

menerima bantuan itu.Jika sudah memenuhi setiap persyaratan yang ditentukan pemerintah, calon 

penerima BSU akan menerima bantuan Rp1 juta langsung ke rekening masing-masing. 
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Title Menteri Tenaga Kerja Ungkap Kelemahan Pekerja Indonesia Author Ayyi Hidayah 

Media Mediaasuransinews.co.id Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Negative 

Link http://mediaasuransinews.co.id/ekonomi/menteri-tenaga-kerja-ungkap-kelemahan-

pekerja-indonesia 

Summary Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut banyak perusahaan yang kesulitan 

mempekerjakan tenaga kerja Indonesia, karena kebanyakan dari mereka belum memiliki 

kemampuan digital yang memadai. Berbicara dalam Dialog Economic Update CNBC 

Indonesia, Ida mengakui bahwa ada potensi bonus demografi yang bisa dimanfaatkan hingga 

2030. Ida kemudian mengutip sebuah riset lembaga internasional pada tahun ini yang 

menyebutkan bahwa kelemahan para pekerja Indonesia adalah kemampuan implementasi 

digital yang belum memadai dan rata-rata hanya bersifat teoritis. Dalam survei tersebut, 

lanjut dia, para pekerja Indonesia juga dianggap hanya memenuhi tahapan kuantitas. 

 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut banyak perusahaan yang kesulitan mempekerjakan 

tenaga kerja Indonesia, karena kebanyakan dari mereka belum memiliki kemampuan digital yang 

memadai. Berbicara dalam Dialog Economic Update CNBC Indonesia, Ida mengakui bahwa ada potensi 

bonus demografi yang bisa dimanfaatkan hingga 2030. Namun, faktanya masih banyak perusahaan yang 

kini kesulitan mencari para pekerja domestik."Kita melihat perusahaan sulit mencari karyawan dengan 

kemampuan digital yang memadai," kata Ida, Rabu (10/8/2022).Di tengah perkembangan teknologi yang 

semakin pesat, para pekerja kini dituntut untuk beradaptasi. Keahlian dalam bidang teknologi cloud, 

computing, internet of things, artificial intelligence, hingga bid data menjadi kemampuan yang dicari 

sejumlah perusahaan masa kini. Ida kemudian mengutip sebuah riset lembaga internasional pada tahun 

ini yang menyebutkan bahwa kelemahan para pekerja Indonesia adalah kemampuan implementasi 

digital yang belum memadai dan rata-rata hanya bersifat teoritis. "Kedua kemampuannya juga yang 

terlalu umum, ada juga faktor belum memiliki pengalaman," jelasnya. Dalam survei tersebut, lanjut dia, 

para pekerja Indonesia juga dianggap hanya memenuhi tahapan kuantitas. Pemerintah, ditegaskan dia, 

akan terus mendorong tenaga kerja Indonesia dapat memenuhi pasar tenaga kerja yang saat ini sudah 

berubah."Pendidikan dan pelatihan menjadi kunci di berbagai jenjang untuk memenuhi potensi 

tersebut," jelasnya. 
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Title FH UBB) sukses menggelar Pelatihan Keterangan Ahli - 

SUARACELEBES 

Author Nama 

Media Suara Celebes Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Positive 

Link http://suaracelebes.com/10/08/2022/fh-ubb-sukses-menggelar-pelatihan-keterangan-ahli 

Summary Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (FH UBB) sukses menggelar Pelatihan 

Keterangan Ahli dan menjalin kerja sama bersama Lembaga AR Learning Center dengan 

penandatangan secara simbolis. Sementara itu Dr. Derita Prapti Rahayu, SH, MH 

mengatakan, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (FH UBB) adalah gerbang 

peradaban keadilan, membuka wawasan, dan wadah kontemplasi pembentukan insan 

hukum. Kerja sama ini agar bisa menyelenggarakan pelatihan- pelatihan kepada mahasiswa 

dan calon sarjana hukum di Bangka Beliting," ujar Dekan FH UBB. "Salah satu alumni terbaik 

di AR Learning Center yang kami ketahui, Toni, SH, MH, C.FLS juga seorang Dosen FH UBB, 

oleh karena itu para dosen ikut dalam pelatihan ini" tambah perempuan asal Jember Jawa 

Timur. 

 

 

 

 Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (FH UBB) sukses menggelar Pelatihan Keterangan Ahli dan 

menjalin kerja sama bersama Lembaga AR Learning Center dengan penandatangan secara simbolis. Acara 

tersebut berlangsung di Gedung Fakultas Hukum Ruang Vicon UBB, Kabupaten Bangka Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (9/8/2022). Kegiatan yang mengambil tema "Peningkatan Kompetensi 

Saksi Ahli" ini menghadirkan 3 pemateri sekaligus, pertama Dr. M. Rustamaji dari Dosen Fakultas UNS, 

kedua Mas Andre Hariyanto Master Trainer dan Owner AR Learning Center, dan ketiga Coach Musafir 

dari Trainer Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP-RI)."Penentuan seorang Ahli dalam penyidikan 

maupun persidangan tidak harus ditentukan lewat pendidikan formal, ahli dapat dengan pengalaman 

yang ditekuninya," tegas Coach Musafir, Trainer resmi AR Learning Center dan Dekan Fakultas Syariah - 

Hukum IPI Gowa Sulawesi Selatan dalam menyampaikan materinya. Sementara itu Dr. Derita Prapti 

Rahayu, SH, MH mengatakan, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (FH UBB) adalah gerbang 

peradaban keadilan, membuka wawasan, dan wadah kontemplasi pembentukan insan hukum. "Tujuan 

mengadakan pelatihan dan menjalin kerja sama antara Fakultas Hukum UBB dan AR Learning Center ialah 

dalam rangka peningkatan kemampuan SDM civitas akademika. Kerja sama ini agar bisa 
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menyelenggarakan pelatihan - pelatihan kepada mahasiswa dan calon sarjana hukum di Bangka Beliting," 

ujar Dekan FH UBB. "Salah satu alumni terbaik di AR Learning Center yang kami ketahui, Toni, SH, MH, 

C.FLS juga seorang Dosen FH UBB, oleh karena itu para dosen ikut dalam pelatihan ini" tambah 

perempuan asal Jember Jawa Timur. Mas Andre Hariyanto selaku Owner Lembaga AR Learning Center 

dan Ketua Pembina Yayasan Pusat Pembelajaran Nusantara Daerah Istimewa Yogyakarta (YPPN - DIY) 

menyampaikan banyak terima kasih atas kepercayaan pihak Universitas Bangka Belitung dalam menjalin 

hubungan silaturahmi dan perjannian kerja sama yang kelak akan melahirkan kader trainer handal dan 

ahli hukum yang lebih baik lagi. "Syukur Alhamdulillah, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, pada 

hari ini Selasa 9 Agustus 2022, resmi menandatangani kerja sama (MOU) antar kedua pihak yang 

disaksikan para dosen dan tim trainer AR Learning Center," ucap pemilik akun sosial media @arcogan 

yang juga pemimpin umum redaksi Suara Utama. Mas Andre, demikian ia dikenal, AR Learning Center 

adalah Pusat Pembelajaran, Pendidikan, Pengkaderan yang manakala ribuan alumni tergabung dan 

tersebar se-nusantara hingga mancanegara. Oleh karena itu, masih kata pengusaha dan pedagang 

Angkringan Si Ndut Prambanan ini, jaringan dan manfaat bergabung di AR Learning Center bisa dirasakan 

sendiri ketika sudah mengikuti semua program pelatihan dengan trainer yang professional disetiap 

program yang diambil. "Alhamdulillah, di AR Learning Center kita memiliki SDM dan Trainer disetiap 

bidang masing - masing, ada trainer berlisensi BNSP, asosiasi kemenaker, lisensi trainer internasional, 

ketua pajak center, BUMN dan mediator," terang pria asal Surabaya Jawa Timur kepada redaksi Suara 

Utama ID, Rabu (10/8/2022). Coach Musafir menambahkan, dalam pelatihan ini manfaat adalah 

kompetensi bagi institusi dapat memberikan informasi dalam mengembangkan program dan kurikulum, 

untuk dunia usaha membantu penilaian kinerja dan rekruitmen sedangkan untuk institusi penyelenggara 

pelatihan adalah sebagai bahan acuan dalam merumuskan paket program sertifikasi dan kualifikasi. "Ilmu 

itu luas, silakan selalu belajar dimanapun tak terkecuali di AR Learning Center sebagai Lembaga Pelatihan 

dan Soft Skill," tutup Master Trainer AR Learning Center dan Kepala Cabang di Makassar. 
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Title BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 Kapan Cair? Pencairan 

Dilakukan Jika Syarat Ini Terpenuhi 

Author Husnul 

Khatimah 

Media Ayoindonesia.com Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Negative 

Link http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-014105895/bsu-blt-bpjs-ketenagakerjaan-

2022-kapan-cair-pencairan-dilakukan-jika-syarat-ini-terpenuhi 

Summary BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 kapan cair? pencairan akan dilakukan jika calon 

penerima memenuhi syarat berikut. Adapun syarat penerima Bantuan Subsidi Upah 

mengacu pada Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 3, antara lain:- WNI yang memiliki 

NIK- Terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS 

Ketenagakerjaan hingga Juni 2021- Mendapatkan gaji atau upah maksimal Rp3,5 juta per 

bulan- Bekerja di wilayah PPKM level 3 dan 4 (sesuai dengan Inmendagri Nomor 22 Tahun 

2021 dan Nomor 23 Tahun 2021)- Bekerja pada sektor usaha industri barang konsumsi, 

transportasi, aneka industri, properti, dan real estate, perdagangan dan jasa, kecuali jasa 

pendidikan dan kesehatan sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan. - 

Belum menerima program Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH), atau program 

bantuan produktif usaha mikro. Wacana BSU 2022 cair telah disampaikan oleh Kemnaker 

pada April 2022. 

 

BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 kapan cair? pencairan akan dilakukan jika calon penerima memenuhi 

syarat berikut. Adapun syarat penerima Bantuan Subsidi Upah mengacu pada Permenaker Nomor 16 

Tahun 2021 Pasal 3, antara lain: - WNI yang memiliki NIK - Terdaftar sebagai peserta aktif program 

jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan hingga Juni 2021 - Mendapatkan gaji atau upah 

maksimal Rp3,5 juta per bulan - Bekerja di wilayah PPKM level 3 dan 4 (sesuai dengan Inmendagri Nomor 

22 Tahun 2021 dan Nomor 23 Tahun 2021) - Bekerja pada sektor usaha industri barang konsumsi, 

transportasi, aneka industri, properti, dan real estate, perdagangan dan jasa, kecuali jasa pendidikan dan 

kesehatan sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan. - Belum menerima program 

Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH), atau program bantuan produktif usaha mikro.Wacana 

BSU 2022 cair telah disampaikan oleh Kemnaker pada April 2022. Namun, hingga Agustus 2022 wacana 

penyaluran Bantuan Subsidi Upah belum juga direalisasikan. 
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Title 25 Warga Sekitar IKN Pelatihan di Medan dan Samarinda, Emang 

Dilatih Apa.? 

Author _noname 

Media Balikpapanpos Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Neutral 

Link http://balikpapan.prokal.co/read/news/250415-25-warga-sekitar-ikn-pelatihan-di-medan-

dan-samarinda-emang-dilatih-apa.html 

Summary Guna mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional untuk memenuhi kebutuhan 

pasar tenaga kerja dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, sebanyak 25 

warga kawasan IKN mengikuti pelatihan operator ekskavator dan juru ukur tanah (surveyor) 

di kota Medan dan Samarinda. "Hari ini sembilan peserta boarding ke Balai Besar Pelatihan 

Vokasi dan Produktivitas Medan untuk pelatihan juru ukur tanah. Kemarin untuk pelatihan 

ekskavator, 16 orang diasramakan selama 35 hari di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 

(BPVP) Samarinda," kata Sekretaris Kecamatan Sepaku, Adi Kustaman dalam keterangan 

persnya, Senin (8/8). Kepala BPVP Samarinda Amran menuturkan, peserta yang mengikuti 

pelatihan ekskavator di BPVP Samarinda akan mendapatkan lisensi Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) atau Sertifikat Izin Operator (SIO). 

 

Guna mempersiapkan sumber daya manusia yang profesional untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga 

kerja dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, sebanyak 25 warga kawasan IKN mengikuti 

pelatihan operator ekskavator dan juru ukur tanah (surveyor) di kota Medan dan Samarinda."Hari ini 

sembilan peserta boarding ke Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan untuk pelatihan juru 

ukur tanah. Kemarin untuk pelatihan ekskavator, 16 orang diasramakan selama 35 hari di Balai Pelatihan 

Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda," kata Sekretaris Kecamatan Sepaku, Adi Kustaman dalam 

keterangan persnya, Senin (8/8).Menurut Adi, pelatihan ini merupakan kelanjutan dari rangkaian 

Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) tahap dua yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan 

bersama Otorita IKN."Seluruh peserta yang lolos menyelesaikan pelatihan akan mendapatkan sertifikat 

pelatihan dan sertifikat kompetensi. Kami berharap seluruh peserta bersungguh-sungguh mengikuti 

pelatihan dan berhasil lulus," terangnya.Adi menambahkan dalam waktu dekat juga akan ada pelatihan 

dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang akan dimulai akhir Agustus sampai dengan 

September 2022."Pelatihan nantinya ada di beberapa wilayah di antaranya Kecamatan Sepaku, 

Kecamatan Babulu, Kecamatan Penajam, dan Kecamatan Waru," ungkapnya.Kepala BPVP Samarinda 

Amran menuturkan, peserta yang mengikuti pelatihan ekskavator di BPVP Samarinda akan mendapatkan 

lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) atau Sertifikat Izin Operator (SIO). Sementara untuk 

pelatihan surveyor di BBPVP Medan akan mendapatkan sertifikasi kompetensi Badan Nasional Sertifikasi 

Profesi (BNSP)."Sertifikat yang didapatkan bisa digunakan untuk menjadi pekerja konstruksi karena pasti 

dibutuhkan juru ukur atau surveyor atau pemetaan operator ekskavator, las dan pekerjaan konstruksi 

lainnya," ucapnya. 
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Title Momen Prabowo Bercengkerama dengan Srikandi Kabinet 

Indonesia Maju 

Author _noname 

Media Aksi.id Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Neutral 

Link http://aksi.id/artikel/77347/Momen-Prabowo-Bercengkerama-dengan-Srikandi-Kabinet-

Indonesia-Maju- 

Summary Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bercengkerama dengan lima Srikandi di Kabinet 

Indonesia Maju, seusai Sidang Kabinet Paripurna membahas Nota Keuangan dan Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 di Istana Negara, Jakarta, Senin 

(8/8/2022). Dalam foto pertama yang diunggah akun Instagram resmi Kementerian 

Pertahanan, Selasa (9/8/2022), Prabowo tampak berpose di tengah menteri-menteri 

perempuan Jokowi itu. Dari kiri atau di samping kanan Prabowo ada Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menter Tenaga Kerja Ida Fauziah dan Menteri Luar 

Negeri Retno Marsudi. Di foto kedua, para Srikandi ini berpindah posisi. 

 

 

 

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bercengkerama dengan lima Srikandi di Kabinet Indonesia Maju, 

seusai Sidang Kabinet Paripurna membahas Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (RAPBN) 2023 di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/8/2022).Dalam foto pertama yang 

diunggah akun Instagram resmi Kementerian Pertahanan, Selasa (9/8/2022), Prabowo tampak berpose 

di tengah menteri-menteri perempuan Jokowi itu.Dari kiri atau di samping kanan Prabowo ada Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menter Tenaga Kerja Ida Fauziah dan Menteri Luar 

Negeri Retno Marsudi.Sementara di samping kiri Menhan berdiri Menteri Keuangan Sri Mulyani 

Indrawati dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.Di foto kedua, para Srikandi ini berpindah posisi. Prabowo 

masih di tengah diapit Menkeu Sri Mulyani dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. Mensos Risma dan Menlu 

Retno di samping Menkeu dan Menaker di sisi Menteri Siti Nurbaya.Sejak diunggah Selasa, sekitar pukul 

12.00 WIB hingga 16.00 WIB ini telah disukai lebih dari 1.200 orang penghuni jagat maya dan komentar 

positif menyertai postingan itu."Arjuna di antara Srikandi," tulis pemilik akun @cahayawindu. "Wuih, 

Bapak Prabowo Subianto dikerumuni oleh Emak emak di istana negara. " keknya kode keras nich jadi 

Suksesor," tulis pemilik akun @mountiiee.Kemarin, Presiden Joko Widodo menggelar Sidang Kabinet 

Paripurna untuk membahas Nota Keuangan dan RAPBN 2023 yang akan diserahkan ke parlemen pada 16 
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Agustus mendatang.Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, RAPBN 2023 harus didesain untuk bisa 

menjaga fleksibilitas, kredibel, dan berkelanjutan."APBN 2023 harus didesain untuk bisa mampu tetap 

menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak yang terjadi ini, kita sering menyebutnya sebagai shock 

absorber. Namun di sisi lain, Bapak Presiden juga meminta agar APBN tetap dijaga supaya tetap kredibel 

dan sustainable atau sehat," ujar Menkeu Sri Mulyani. 
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Title Link Cek Penerima BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta, Login 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, BSU 2022 Segera Cair 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095237314/link-cek-penerima-blt-subsidi-

gaji-rp1-juta-login-ssobpjsketenagakerjaangoid-bsu-2022-segera-cair 

Summary Simak berikut ini link untuk cek penerima BLT subsidi gaji Rp1 juta atau BSU 2022 dengan 

mengakses sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta masih 

terus dinantikan pencairannya oleh para pekerja atau buruh. Akan tetapi, tampaknya BSU 

2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta tersebut belum kunjung juga disalurkan hingga kini. 

Namun demikian, Kemnaker telah memberikan sinyal terkait pencairan BSU 2022 atau BLT 

subsidi gaji Rp1 juta ini. Hal tersebut Kemnaker persiapkan untuk memastikan program BSU 

2022 dapat dijalankan dengan cepat, tepat, akurat dan akuntabel. 

 

 

 

Simak berikut ini link untuk cek penerima BLT subsidi gaji Rp1 juta atau BSU 2022 dengan mengakses 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id.BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta masih terus dinantikan 

pencairannya oleh para pekerja atau buruh.Akan tetapi, tampaknya BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 

juta tersebut belum kunjung juga disalurkan hingga kini.Namun demikian, Kemnaker telah memberikan 

sinyal terkait pencairan BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta ini.Kemnaker menyebutkan saat ini 

tengah mempersiapkan dan mematangkan pencairan BSU di tahun 2022.Hal tersebut Kemnaker 

persiapkan untuk memastikan program BSU 2022 dapat dijalankan dengan cepat, tepat, akurat dan 

akuntabel.Namun terkait dengan jadwal resminya hingga kini masih belum diketahui dengan pasti. 
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Title Jurus RI 'Perangi' Pengangguran: Subsidi Upah-Kartu Prakerja Author Khoirul Anam 

Media Cnbc Indonesia Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.cnbcindonesia.com/news/20220810110359-4-362566/jurus-ri-perangi-

pengangguran-subsidi-upah-kartu-prakerja 

Summary Kemudian Program kartu Prakerja yang menurutnya menjadi satu-satunya platform digital 

pemerintah yang menjadi mitra ini bersama dengan platform swasta yang lain. 

Pengangguran masih menjadi masih menjadi perhatian pemerintah terutama di masa penuh 

ketidakpastian global. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pemerintah 

berupaya memulihkan ekonomi pascapandemi Covd-19 dan meredam dampak geopolitik 

global. Beberapa program yang dilakukan seperti subsidi upah, pelatihan vokasi, hingga 

program jaminan kehilangan pekerjaan. 

 

 

 

 Pengangguran masih menjadi masih menjadi perhatian pemerintah terutama di masa penuh 

ketidakpastian global. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pemerintah berupaya 

memulihkan ekonomi pascapandemi Covd-19 dan meredam dampak geopolitik global.Beberapa 

program yang dilakukan seperti subsidi upah, pelatihan vokasi, hingga program jaminan kehilangan 

pekerjaan."Ada program bantuan subsidi upah yang dilakukan pada 2020-2021, kami akan lihat 

bagaimana di 2022. Ini program kolaborasi antara Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan untuk 

meningkatkan daya beli tenaga kerja di masa pemulihan," jelas Ida dalam Economic Update CNBC 

Indonesia, Rabu (10/8/2022).Selain itu, ada program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang 

melindungi pekerja yang terkena PHK dengan manfaat uang tunai disertai akses informasi pasar 

kerja.Pemerintah melalui Kemenaker juga melakukan reviltalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi 

yang diatur dalam Perpres 68 Tahun 2022. Program ini diharapkan bisa mengembangkan SDM secara 

tertata dan terukur.Kemudian Program kartu Prakerja yang menurutnya menjadi satu-satunya platform 

digital pemerintah yang menjadi mitra ini bersama dengan platform swasta yang lain."Kami punya 

ekosistem yang mengintegrasikan. Selain itu program reguler sebagai pelatihan vokasi atau BLK, kita 

melaksanakan program pemagangan dalam dan luar negeri," kata Ida. 
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Title 8,8 Juta Pekerja Terima BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 202 Rp1 Juta Sebelum 17 Agustus 2022 

Author _noname 

Media Ayo Surabaya Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784106335/88-juta-pekerja-terima-bsu-blt-

subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-202-rp1-juta-sebelum-17-agustus-2022 

Summary Sebanyak 8.8 juta pekerja bakal terima dana BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 

2022 Rp1 juta sebelum 17 Agustus 2022, benarkah?. BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta yang ditunggu-tunggu segera cair sebelum 17 Agustus 2022 

rupanya bukan pernyataan resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Informasi 

yang mengaitkan perayaan Hari Kemerdekaan HUT RI ke-77 pada 17 Agustus 2022 dengan 

BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta merupakan spekulasi belaka. 

Pekerja calon penerima dana BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 

memprediksi penyaluran dana dilakukan mulai Agustus hingga Desember secara bertahap, 

layaknya tahun 2021 lalu. 

 

 

 

Sebanyak 8.8 juta pekerja bakal terima dana BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta 

sebelum 17 Agustus 2022, benarkah?BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta yang 

ditunggu-tunggu segera cair sebelum 17 Agustus 2022 rupanya bukan pernyataan resmi dari 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).Informasi yang mengaitkan perayaan Hari Kemerdekaan HUT 

RI ke-77 pada 17 Agustus 2022 dengan BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta 

merupakan spekulasi belaka.Pekerja calon penerima dana BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 

2022 memprediksi penyaluran dana dilakukan mulai Agustus hingga Desember secara bertahap, layaknya 

tahun 2021 lalu.Spekulasi pekerja ini pun terkait bungkamnya Kemnaker saat pertanyaan waktu 

pencairan BSU 2022 dilontarkan, seperti di kolom akun media sosial Instagram Kemnaker.Terakhir kali, 

Kemnaker menyebutkan penyaluran dana akan dilakukan jika seluruh proses tahapan persiapan BSU 

2022 telah dilakukan.Namun, yang diinginkan pekerja adalah tanggal pasti penyaluran dana BSU BLT 

subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta. 
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Title Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Wujudkan Hubungan 

Kemitraan Serikat Karyawan dan Perusahaan 

Author Budi Seno P 

Santo 

Media Suarakarya.id Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.suarakarya.id/nasional/pr-2604106176/perjanjian-kerja-bersama-pkb-

wujudkan-hubungan-kemitraan-serikat-karyawan-dan-perusahaan 

Summary Untuk itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor, mengapreesiasi 

kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama periode 2022-2024, antara PT Krakatau Daya Listrik 

dan Serikat Karyawan Krakatau Daya Listrik.. SUARAKARYA.ID; Perjanjian Kerja Bersama ( 

PKB ) sarana pendukung, untuk mewujudkannya hubungan kemitraan yang kuat, antara 

serikat karyawan dan perusahaan. Dia mengatakan, dengan capaian saat ini, dapat makin 

memperkuat hubungan kemitraan yang baik antara Serikat Karyawan dan Perusahaan. 

Kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama ini diharapkan menjadi wujud nyata, sebuah 

komitmen bersama. 

 

 

 

SUARAKARYA.ID; Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ) sarana pendukung, untuk mewujudkannya hubungan 

kemitraan yang kuat, antara serikat karyawan dan perusahaanUntuk itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan 

(Wamenaker) Afriansyah Noor, mengapreesiasi kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama periode 2022-

2024, antara PT Krakatau Daya Listrik dan Serikat Karyawan Krakatau Daya Listrik. Kesepakatan Perjanjian 

Kerja Bersama ini diharapkan menjadi wujud nyata, sebuah komitmen bersama. Antara para pihak dalam 

mewujudkan PKB yang berkualitas, sebagai pedoman bersama bagi keluarga besar PT Krakatau Daya 

Listrik."Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas PKB yang telah disepakati sekaligus 

dilakukannya kegiatan sosialisasi PKB ini," kata Afriansyah, dalam kunjungan kerja sekaligus sosialisasi 

PKB, di Kota Cilegon, Banten, Selasa (9/8/2022).Dia mengatakan, dengan capaian saat ini, dapat makin 

memperkuat hubungan kemitraan yang baik antara Serikat Karyawan dan Perusahaan. Untuk terus saling 

bahu-membahu menggerakkan roda usaha dengan baik. Dia juga menilai kemajuan perusahaan tidak 

hanya dipengaruhi faktor pengelolaan manajemen yang baik. Namun, sangat dipengaruhi keterlibatan 

dan kontribusi pekerja/buruh, untuk mewujudkan kemajuan perusahaan .Afriansyah mengingatkan 

kesepakatan dalam PKB hakikatnya adalah kesepakatan kedua belah pihak. Yang merupakan Undang-

Undang bagi para pihak yang membuatnya. Karenanya, komitmen dan persepsi yang sama, saling empati 
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dan saling percaya menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi PKB .Berdasarkan ketentuan Pasal 

126 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengamanatkan, 

pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan isi perjanjian kerja bersama atau 

perubahannya kepada seluruh pekerja/buruh.Selanjutnya, pada Ayat (3) diatur bahwa Pengusaha harus 

mencetak dan membagikan naskah perjanjian kerja bersama kepada setiap pekerja/ buruh atas biaya 

perusahaan. "Dengan kegiatan sosialisasi PKB ini maka PT Krakatau Daya Listrik dan Serikat Karyawan 

Krakatau Daya Listrik, sejatinya telah menjalankan amanat Undang-Undang. Sehingga, diharapkan tidak 

ada lagi perbedaan persepsi yang berujung pada perselisihan," tutur Afriansyah. 
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Title Kemnaker Jamin Perlindungan bagi Ketenagakerjaan Pesepak 

Bola Profesional 

Author Ahmad Syahir 

Media Infopublik.id Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Positive 

Link http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/657421/kemnaker-jamin-

perlindungan-bagi-ketenagakerjaan-pesepak-bola-profesional 

Summary Kontribusi mereka mengharumkan nama bangsa harus kita apresiasi," kata dia pada acara 

FGD Pelindungan Ketenagakerjaan Pesepak Bola Profesional yang diselenggarakan di Hotel 

J.W. Marriot, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (10/8/2022). 

 

 

 

 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemaneker) memastikan seluruh pengurus dan pemain sepak bola 

profesional akan memiliki jaminan sosial, juga untuk atlet profesional lainnya seperti basket dan 

voli.Jaminan sosial yang diberikan meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan 

hari tua.Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (Dirjen Binwasnaker & K3), Haiyani Rumondang, menegaskan jaminan sosial bagi pesepak bola dan 

atlet profesional adalah wujud dari hadirnya negara pada aktivitas olahraga. Dengan adanya jaminan 

sosial ini, atlet profesional konsentrasi pada pencapaian prestasi."Jangan ada lagi mantan atlet nasional 

yang hidupnya susah di masa tua. Kontribusi mereka mengharumkan nama bangsa harus kita apresiasi," 

kata dia pada acara FGD Pelindungan Ketenagakerjaan Pesepak Bola Profesional yang diselenggarakan di 

Hotel J.W. Marriot, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (10/8/2022).Haiyani Rumondang menyebutkan, jaminan 

sosial sangat penting bagi pesepak bola dan atlet profesional saat mengalami cedera dan memasuki hari 

tua."Cedera dan hari tua itu kabar buruk bagi atlet profesional. Kemnaker bersama dengan BP Jamsostek 

memastikan bantalannya. Itu rangkaian kegiatan yang sudah kami mulai sejak setahun lalu," 

katanyaHaiyani menambahkan, seiring dengan perkembangan zaman, bahwa olahraga bukan sekedar 

menggerakkan badan, tetapi olahraga mampu memberikan penghasilan yang menjanjikan dan 

menggerakkan roda ekonomi nasional. Perkembangan olahraga di Indonesia, akan lebih efektif apabila 

dikelola secara profesional termasuk memastikan pelindungan kepada atletnya maupun para pihak yang 

terlibat dalam dunia olahraga."Dalam perkembangannya olahraga telah menjadi industri yang 

menjanjikan. Secara ekonomi perputaran uang di dalam industri keolahragaan cukup besar dan 

memberikan manfaat ekonomi khususnya bagi atlet, sponsor, official, maupun masyarakat luas," 
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ungkapnya.Menurut Haiyani, sepak bola, yang merupakan olahraga yang sangat popular di negara kita, 

yang di masa kini tidak hanya sebagai hobi, tetapi telah menjadi sebuah hiburan tontonan atau lahan 

industri di dunia olahraga.Pemain sepak bola dapat dijadikan profesi yang cukup menjanjikan dan 

bergengsi. Para atlet dapat disamakan dengan pekerja pada umumnya yang berhak atas penghasilan baik 

upah maupun tunjangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya."Dengan demikian sudah seharusnya 

negara hadir memberikan pelindungan ketenagakerjaan kepada atlet seperti halnya pekerja pada 

umumnya. Paling tidak atlet sepak bola ataupun atlet olahraga yang lain berhak atas pelindungan 

Jaminan Sosial, Keselamatan dan Kesehatan Kerja maupun pelindungan pengupahan," ujarnya.Haiyani 

mengatakan, untuk memberikan pelindungan ketenagakerjaan pesepak bola professional, pemain sepak 

bola terlebih dahulu dipastikan hubungan kerjanya antara pemain sepak bola dengan Badan Hukum yang 

mempekerjakannya ataupun Klub.Hubungan kerja tersebut harus dibuat dan disepakati oleh kedua belah 

pihak, misalnya dalam bentuk perjanjian kerja, terkadang terdapat masalah-masalah yang timbul yang 

didasari oleh perjanjian kerja tersebut.Sebagai contoh hal yang diatur dalam perjanjian kerja yakni 

mengenai upah/gaji pemain, banyak kasus-kasus yang muncul terkait tidak dibayarnya gaji pemain sepak 

bola yang seharusnya diterima. Kasus ini sangat marak di Indonesia dan tidak sedikit jumlah pemain sepak 

bola yang mengalaminya. Contoh lain adalah cidera pemain.Bahwa dalam melakukan suatu pekerjaan 

terkadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya kecelakaan kerja berupa cidera dan 

akibat fatal lainnya. Kecelakaan kerja bisa saja terjadi pada saat berlatih dan pada saat bermain atau 

bertanding yang mana dengan kemungkinan resiko tersebut pemain sepak bola perlu mendapat 

pelindungan dari BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sehingga ketika pemain sepak bola sedang 

berlatih, bertanding dan mendapat musibah yang tidak diinginkan tetap mendapat pelindungan, 

termasuk pelindungan ketenagakerjaan.Haiyani mengatakan, dengan adanya revisi Undang-Undang 

Sistem Keolahragaan Nasional yang sedang dilakukan pembahasan di Komisi X DPR-RI. Dalam beberapa 

kesempatan Bapak Syaiful Huda selalu memberikan informasi kepada Kementerian Ketenakerjaan 

terdapat beberapa poin penting dalam revisi UU SKN antara lain, menyetujui pelaku-pelaku olahraga 

profesional dengan adanya persyaratan kompetensi."Jika sebelumnya pelatih (tenaga keolahragaan) 

bukan merupakan tenaga profesional, pada UU SKN yang baru pelatih atau tenaga keolahragaan sudah 

masuk kategori tersebut. Poin selanjutnya dalam revisi UU SKN adalah olahragawan profesional berhak 

mendapat pelindungan dan penghasilan yang layak," ujarnya.Terkait dengan kepesertaan dalam program 

Jaminan Sosial, Haiyani berharap semua klub akan mendaftarkan semua pemain, pelatih dan SDM 

pendukung lainnya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. 
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Title KSP Sahkan Pembentukan Gugus Tugas Percepatan RUU 

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga - Fajar Badung 

Author Christ - 

Media Fajar Badung Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Positive 

Link http://fajarbadung.com/ksp-sahkan-pembentukan-gugus-tugas-percepatan-ruu-

perlindungan-pekerja-rumah-tangga/19420/2022 

Summary Kantor Staf Presiden mengesahkan pembentukan Gugus Tugas (Gugas) Percepatan 

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Pengesahan 

ini, ditandai dengan keluarnya Surat Keputusan Kepala Staf Kepresidenan RI No 7/2022 

tentang Gugus Tugas Percepatan Pembentukan Undang- Undang Tentang Perlindungan 

Pekerja Rumah Tangga. Sebagai informasi, gugus tugas percepatan Rancangan Undang-

Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) beranggotakan delapan 

kementerian/lembaga terkait. Apalagi, ada keterbatasan waktu karena berkejaran dengan 

isu-isu lain," kata Moeldoko, saat memimpin Rapat Tingkat Menteri pengesahan dan 

penyusunan kerja gugus tugas percepatan RUU PPRT, di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa 

(9/8). 

 

 

 

 Kantor Staf Presiden mengesahkan pembentukan Gugus Tugas (Gugas) Percepatan Rancangan Undang-

Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Pengesahan ini, ditandai dengan keluarnya 

Surat Keputusan Kepala Staf Kepresidenan RI No 7/2022 tentang Gugus Tugas Percepatan Pembentukan 

Undang - Undang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko 

mengatakan, pembentukan gugus tugas untuk memperkuat konsolidasi dan sinkronisasi agenda, 

sehingga pengelolaan isu PPRT tidak terjebak pada sektoralisme/ego sektoral. Selain itu, juga untuk 

mendorong pembahasan RUU PPRT di DPR yang mandek selama hampir dua dekade. "Sudah waktunya 

bagi kita untuk menunjukkan keberpihakan dan perhatian agar isu ini dapat segera dikelola dengan baik. 

Apalagi, ada keterbatasan waktu karena berkejaran dengan isu-isu lain," kata Moeldoko, saat memimpin 

Rapat Tingkat Menteri pengesahan dan penyusunan kerja gugus tugas percepatan RUU PPRT, di gedung 

Bina Graha Jakarta, Selasa (9/8).Rapat Tingkat Menteri pengesahan dan penyusunan kerja gugus tugas 

percepatan RUU PPRT, dihadiri Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Menko PMK Muhadjir Effendy, 

WamenkumHAM Eddy O.S Hiariej, dan perwakilan dari Kemensos, KemenPPA, Polri, dan Kejaksaan 
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Agung. Pada kesempatan itu, Moeldoko menyebut, bahwa dinamika RUU PPRT kembali meningkat pada 

beberapa bulan terakhir. Hal itu ditunjukkan dengan semakin gencarnya gerakan masyarakat sipil yang 

menuntut percepatan pembahasan dan pengesahan RUU PPRT, dan kembali masuknya RUU PPRT ke 

dalam Prolegnas Prioritas 2022. "Ini membuka peluang untuk mendorong Bamus mengagendakan RUU 

PPRT di sidang paripurna untuk kemudian disahkan menjadi inisiatif DPR," jelasnya. Panglima TNI 2013-

2015 ini juga menekankan pentingnya percepatan pembahasan dan pengesahan RUU PPRT, sebagai 

payung hukum untuk melindungi pekerja rumah tangga. Terlebih, jumlah PRT di Indonesia mencapai 4,2 

juta orang. Di mana, mereka rentan mengalami kekerasan fisik dan psikis, bahkan kekerasan seksual dan 

ekonomi."Selain memberikan perlindungan kepada PRT, UU ini (PPRT) juga memberikan jaminan hak dan 

kewajiban pihak terkait, yakni pemberi kerja dan penyalur atau agen. Pemberi kerja perlu mendapatkan 

jaminan keamanan dan keselamatan dengan kehadiran PRT, dan penyalur perlu melakukan rekurtmen 

penempatan secara profesional dan akuntabel," papar Moeldoko. Sebagai informasi, gugus tugas 

percepatan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) beranggotakan 

delapan kementerian/lembaga terkait. Diantaranya, Kantor Staf Presiden, Menko Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Polri, dan Kejaksaan Agung. Dalam 

menjalankan tugasnya, gugus tugas akan fokus pada strategi politik, pengembangan substansi, serta 

pengelolaan diseminasi komunikasi publik dan diseminasi informasi, dengan kerangka waktu kerja hingga 

31 Desember 2022."Saya minta gugus tugas segera bekerja, untuk pemutakhiran dan pembahasan draf, 

penyusunan strategi komunikasi publik dan polisi, pengawalan pembahasan di DPR, dan menyusun 

kerangka waktu kerja bersama," pungkas Moeldoko. 
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Title Ratusan buruh Babel gelar aksi damai tolak UU Cipta Kerja Author Rustam Effendi 

Media Antara Kalteng Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Negative 

Link http://babel.antaranews.com/berita/292749/ratusan-buruh-babel-gelar-aksi-damai-tolak-

uu-cipta-kerja 

Summary Ratusan buruh di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar aksi damai menolak 

Undang-Undang Cipta Kerja, karena mereka menilai merugikan pekerja di daerah itu. "Kami 

senang para pekerja ini menyampaikan aspirasinya dengan tertib dan baik," kata Kepala 

Disnaker Provinsi Kepulauan Babel Elfiyena saat menerima sekitar 500 pekerja menggelar 

aksi damai di Pangkalpinang, Rabu. Ketua SPSI Provinsi Kepulauan Babel Darusman Aswan 

mendesak pemerintah segera mencabut UU Cipta Kerja ini tanpa syarat, karena sangat 

merugikan pekerja. Ia mengatakan aspirasi ratusan para buruh yang tergabung dalam Serikat 

Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Kepulauan Babel ini nanti akan disampaikan kepada 

Pejabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk dilanjutkan ke Kementerian Tenaga 

Kerja. 

 

Ratusan buruh di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar aksi damai menolak Undang-Undang 

Cipta Kerja, karena mereka menilai merugikan pekerja di daerah itu."Kami senang para pekerja ini 

menyampaikan aspirasinya dengan tertib dan baik," kata Kepala Disnaker Provinsi Kepulauan Babel 

Elfiyena saat menerima sekitar 500 pekerja menggelar aksi damai di Pangkalpinang, Rabu.Ia mengatakan 

aspirasi ratusan para buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi 

Kepulauan Babel ini nanti akan disampaikan kepada Pejabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 

untuk dilanjutkan ke Kementerian Tenaga Kerja."Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman 

buruh yang sudah hadir dan setelah ini komunikasi akan terus berlanjut lebih baik lagi, karena pemerintah 

selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah tenaga kerja di daerah ini," ujarnya.Ketua SPSI Provinsi 

Kepulauan Babel Darusman Aswan mendesak pemerintah segera mencabut UU Cipta Kerja ini tanpa 

syarat, karena sangat merugikan pekerja."Kami meminta pemerintah mengembalikan undang-undang 

ketenagakerjaan ini ke undang-undang lama yaitu UU Nomor 13 Tahun 2003 atau UU Nomor 11 Tahun 

2020, karena lebih baik untuk para pekerja dalam meningkatkan perekonomian keluarganya," katanya.Ia 

menegaskan aksi damai kali ini murni aspirasi para pekerja untuk memperjuangkan nasibnya."Aksi damai 

hari ini tidak dimotori oleh partai politik, kami murni bawa nasi dari rumah masing masing pekerja," 

katanya.Ia mengucapkan terima kasih kepada aparat kepolisian yang memberikan pengamanan, 

sehingga aksi ini berlangsung dengan baik tanpa ada tindak anarkis."Sebetulnya, aksi hari ini akan dihadiri 

ribuan pekerja, namun kami melarang para pekerja lainnya untuk ikut demo agar operasional perusahaan 

tempat mereka bekerja tidak terganggu," katanya. **2** 
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Title Pelopor.id Author Lestari Putri 

Media Pelopor.id Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Positive 

Link http://pelopor.id/page/533 

Summary Pelopor.id | Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta kembali menggelar vaksinasi Covid-19 

massal, dan kali ini menyasar [.]. Nasional Tim Redaksi 20 Juni 2021 / 19:16 20 Juni 2021 / 

19:18. Pelopor.id | Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan investasi (Menko 

Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, [.]. Ekonomi Bisnis Tim Redaksi 20 Juni 2021 / 05:38 29 Juli 

2021 / 15:12. Pelopor.id | Jakarta- Sampai 10 Juni 2021, total jumlah penyelenggara fintech 

peer-to-peer lending atau [. Pelopor | Jakarta- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

memastikan tidak ada pungutan biaya alias gratis dalam [.]. Nasional Lestari Putri 20 Juni 

2021 / 18:47 20 Juni 2021 / 19:48. 

 

Pelopor.id | Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta kembali menggelar vaksinasi Covid-19 massal, dan 

kali ini menyasar [.]Nasional Tim Redaksi 20 Juni 2021 / 19:16 20 Juni 2021 / 19:18Pelopor | Jakarta - 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan tidak ada pungutan biaya alias gratis dalam 

[.]Nasional Lestari Putri 20 Juni 2021 / 18:47 20 Juni 2021 / 19:48Nasional Tim Redaksi 20 Juni 2021 / 

07:00 20 Juni 2021 / 05:03Pelopor.id | Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan investasi 

(Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, [.]Ekonomi Bisnis Tim Redaksi 20 Juni 2021 / 05:38 29 Juli 2021 

/ 15:12Pelopor.id | Jakarta - Sampai 10 Juni 2021, total jumlah penyelenggara fintech peer-to-peer 

lending atau [. 
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Title Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 40 Telah Ditutup, Begini 

Cara Cek Hasilnya Selain Lewat SMS 

Author _noname 

Media Tribun News Jakarta Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Neutral 

Link http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/10/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-40-

telah-ditutup-begini-cara-cek-hasilnya-selain-lewat-sms 

Summary Kartu Prakerja gelombang 40 telah ditutup, begini cara cek lolos atau tidak selain dari 

notifikasi SMS. Seleksi pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 40 ditutup pada Hari Selasa, 

(9/8/2022). Melansir Instagram @prakerja.go.id, Kartu Prakerja gelombang 40 ditutup pukul 

23.59 WIB. Berikut cara cek hasil Kartu Prakerja gelombang 40 dirangkum TribunJakarta:. 

 

 

 

Kartu Prakerja gelombang 40 telah ditutup, begini cara cek lolos atau tidak selain dari notifikasi 

SMS.Seleksi pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 40 ditutup pada Hari Selasa, (9/8/2022).Melansir 

Instagram @prakerja.go.id, Kartu Prakerja gelombang 40 ditutup pukul 23.59 WIB."Pukul 23.59 WIB nanti 

(Selasa) akan ditutup!" tulis akun Prakerja.Berikut cara cek hasil Kartu Prakerja gelombang 40 dirangkum 

TribunJakarta:Kamu bisa secara berkala mengecek dashboard di laman Kartu Prakerja, dengan login 

menggunakan akun masing-masing.Jika dinyatakan lolos, nomor Kartu Prakerja akan tertera dan muncul 

status saldo pada dashboard akun.Sedangkan jika tidak lolos, akan mendapatkan notifikasi pada 

dashboard dengan keterangan "Kamu Belum Berhasil".Untuk dapat melihat nomor Kartu Prakerja, kamu 

perlu menonton 3 video yang telah disediakan.Video tersebut berisi informasi dasar mengenai Kartu 

Prakerja, mulai dari mengenali tantangan di dunia kerja sampai penjelasan manfaat Kartu Prakerja."Kamu 

juga tidak dapat menutup video jika belum selesai menonton atau mempercepat laju video. Apabila kamu 

mengalami kendala saat menonton video, kamu dapat menghubungi kami di Formulir Pengaduan," bunyi 

tulisan dalam laman resmi Kartu Prakerja.Pelaksana Prakerja akan mengirimkan notifikasi melalui SMS 

kepada peserta yang dinyatakan lolos.Pemberitahuan SMS ini dikirimkan ke nomor telepon yang 

digunakan saat membuat akun.Untuk itu pastikan nomor yang Anda masukkan ketika mendaftar telah 

benar dan masih aktif.SMS diberikan saat tanggal pengumuman seleksi masing-masing gelombang.Jika 

pendaftar mendapatkan pemberitahuan lolos, maka dapat mengikuti langkah selanjutnya sesuai 

petunjuk yang ada. Namun, jika tidak lolos, jangan berkecil hati.Kamu bisa mengikuti pendaftaran 

gelombang selanjutnya."Kamu tidak perlu memasukkan semua data lagi untuk pendaftaran ulang. Jangan 
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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 Jurus Kemenaker Turunkan Jumlah Pengangguran pada Tahun Ini Author _noname 

Media Kompas Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Positive 

Link http://money.kompas.com/read/2022/08/10/144204726/jurus-kemenaker-turunkan-

jumlah-pengangguran-pada-tahun-ini 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pemerintah berupaya 

menciptakan 3 juta lapangan kerja pada 2022. "Pemerintah melalui Bappenas 

mencanangkan target pada 2022 ini, terciptanya peningkatan kesempatan kerja 2,4 juta 

sampai 3 juta," katanya secara virtual melalui program Pelatihan Tenaga Kerja, Cepat Dapat 

Kerja? Rabu (10/8/2022). Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun ini ditargetkan 

bisa menurun jadi 7,92 juta orang atau jadi 5,5 persen. Untuk menurunkan angka 

pengangguran tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memiliki program yang 

telah berjalan yakni program Tenaga Kerja Mandiri (TKM), dan Talenthub. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pemerintah berupaya menciptakan 3 juta 

lapangan kerja pada 2022. Hal ini untuk menurunkan angka pengangguran."Pemerintah melalui 

Bappenas mencanangkan target pada 2022 ini, terciptanya peningkatan kesempatan kerja 2,4 juta 

sampai 3 juta," katanya secara virtual melalui program Pelatihan Tenaga Kerja, Cepat Dapat Kerja? Rabu 

(10/8/2022).Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun ini ditargetkan bisa menurun jadi 7,92 juta 

orang atau jadi 5,5 persen.Untuk menurunkan angka pengangguran tersebut, Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) memiliki program yang telah berjalan yakni program Tenaga Kerja Mandiri 

(TKM), dan Talenthub. Kedua program ini diklaim mampu meningkatkan kemampuan calon tenaga kerja 

muda/milenial."Ada dukungan lain yang kami lakukan untuk menciptakan talenta muda kreatif antara 

lain berupa modal usaha melalui program tenaga kerja mandiri. Yang dilakukan melalui platform 

SIAPKerja. Kemudian ada program Talenthub yang mencakup riset kebutuhan featuring job, talent class, 

talent corner untuk menjembatani talenta-talenta muda menyongsong feature job," papar Ida.Badan 

Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2022 mengalami 

penurunan dibanding periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Pada Februari tahun ini, jumlah 

pengangguran di Indonesia mencapai 8,4 juta orang, turun dari 8,75 juta orang pada Februari 

2021.Dengan penurunan jumlah tersebut, tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional juga menurun 

dari 6,26 persen pada Februari 2021 menjadi 5,83 persen pada Februari tahun ini.Dengan angka tersebut, 

dirinya berharap dunia usaha dan industri bekerja sama untuk mengurangi angka pengangguran yang 

telah ditargetkan jadi 7,92 juta pada tahun ini."Kami ambil data dari BPS, Februari tahun 2022, syukur 

alhamdulillah, Puji Tuhan, pemerintah telah berhasil menekan angka TPT hingga 5,83 persen. Tentunya 

pemerintah bersama dengan dunia usaha, dunia industri dan masyarakat secara luas, mari kita 

pertahankan dan terus tingkatkan. Kita terus optimis dan bergotong royong agar target (pengangguran) 

itu bisa melampaui target yang disepakati," ujarnya. 
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Title Jurus Kemenaker Turunkan Jumlah Pengangguran pada 

Tahun Ini 

Author Ade Miranti 

Karunia 

Media Kompas Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Positive 

Link http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/10/144204726/jurus-kemenaker-turunkan-

jumlah-pengangguran-pada-tahun-ini 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pemerintah berupaya 

menciptakan 3 juta lapangan kerja pada 2022. "Pemerintah melalui Bappenas 

mencanangkan target pada 2022 ini, terciptanya peningkatan kesempatan kerja 2,4 juta 

sampai 3 juta," katanya secara virtual melalui program Pelatihan Tenaga Kerja, Cepat Dapat 

Kerja? Rabu (10/8/2022). Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun ini ditargetkan 

bisa menurun jadi 7,92 juta orang atau jadi 5,5 persen. Untuk menurunkan angka 

pengangguran tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memiliki program yang 

telah berjalan yakni program Tenaga Kerja Mandiri (TKM), dan Talenthub. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pemerintah berupaya menciptakan 3 juta 

lapangan kerja pada 2022. Hal ini untuk menurunkan angka pengangguran. "Pemerintah melalui 

Bappenas mencanangkan target pada 2022 ini, terciptanya peningkatan kesempatan kerja 2,4 juta 

sampai 3 juta," katanya secara virtual melalui program Pelatihan Tenaga Kerja, Cepat Dapat Kerja? Rabu 

(10/8/2022). Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun ini ditargetkan bisa menurun jadi 7,92 juta 

orang atau jadi 5,5 persen.Untuk menurunkan angka pengangguran tersebut, Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemenaker) memiliki program yang telah berjalan yakni program Tenaga Kerja Mandiri 

(TKM), dan Talenthub. Kedua program ini diklaim mampu meningkatkan kemampuan calon tenaga kerja 

muda/milenial. "Ada dukungan lain yang kami lakukan untuk menciptakan talenta muda kreatif antara 

lain berupa modal usaha melalui program tenaga kerja mandiri. Yang dilakukan melalui platform 

SIAPKerja. Kemudian ada program Talenthub yang mencakup riset kebutuhan featuring job, talent class, 

talent corner untuk menjembatani talenta-talenta muda menyongsong feature job," papar Ida.Badan 

Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia pada Februari 2022 mengalami 

penurunan dibanding periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Pada Februari tahun ini, jumlah 

pengangguran di Indonesia mencapai 8,4 juta orang, turun dari 8,75 juta orang pada Februari 2021. 

Dengan penurunan jumlah tersebut, tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional juga menurun dari 

6,26 persen pada Februari 2021 menjadi 5,83 persen pada Februari tahun ini. Dengan angka tersebut, 

dirinya berharap dunia usaha dan industri bekerja sama untuk mengurangi angka pengangguran yang 

telah ditargetkan jadi 7,92 juta pada tahun ini. "Kami ambil data dari BPS, Februari tahun 2022, syukur 

alhamdulillah, Puji Tuhan, pemerintah telah berhasil menekan angka TPT hingga 5,83 persen. Tentunya 

pemerintah bersama dengan dunia usaha, dunia industri dan masyarakat secara luas, mari kita 

pertahankan dan terus tingkatkan. Kita terus optimis dan bergotong royong agar target (pengangguran) 

itu bisa melampaui target yang disepakati," ujarnya. 
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Title Apakah BSU 2022 akan cair? 4 Alur Pencairan BLT Subsidi Gaji dari 

Kemnaker ke Rekening Pekerja 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774107538/apakah-bsu-2022-akan-cair-4-alur-

pencairan-blt-subsidi-gaji-dari-kemnaker-ke-rekening-pekerja 

Summary Dana bantuan BSU 2022 atau BLT subsidi gaji rencananya akan disalurkan oleh Kemnaker 

pada April lalu. Namun, hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut terkait penyaluran 

dana BSU 2022 oleh Kemnaker. Apakah BSU 2022 akan cair? Hal tersebut menjadi 

pertanyaan banyak para pekerja atau buruh yang masuk dalam daftar calon penerima dana 

BLT subsidi gaji. 

 

 

 

Dana bantuan BSU 2022 atau BLT subsidi gaji rencananya akan disalurkan oleh Kemnaker pada April 

lalu.Namun, hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut terkait penyaluran dana BSU 2022 oleh 

Kemnaker.Apakah BSU 2022 akan cair? Hal tersebut menjadi pertanyaan banyak para pekerja atau buruh 

yang masuk dalam daftar calon penerima dana BLT subsidi gaji.Seperti yang sudah diketahui, calon 

penerima dana BSU harus memenuhi syarat ketentuan dari Kemnaker.Syarat utama calon penerima 

adalah masih terdaftar anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai Juni 2021 dan memiliki penghasilan 

di bawah Rp3,5 juta per bulan.Pekerja yang sudah terdaftar menjadi calon penerima bantuan BSU subsidi 

gaji akan mendapatkan dana Rp500 ribu per bulan selama dua bulan dan akan diberikan secara langsung 

Rp1 juta.Hingga saat ini belum ada jadwal pasti yang diberikan oleh Kemnaker kapan BLT subsidi gaji akan 

cair. 
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Title Selamat BSU 2022 Rp1 Juta Cair ke Rekening 5 Pekerja Ini, Cek 

di Sini 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774107338/selamat-bsu-2022-rp1-juta-cair-ke-

rekening-5-pekerja-ini-cek-di-sini 

Summary Seperti yang sudah diketahui, dana BSU 2022 atau BLT subsidi gaji merupakan salah satu 

program bantuan dari Pemerintah untuk para pekerja. Pemerintah memberikan bantuan 

BSU 2022 untuk membantu meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja atau buruh dalam 

penanganan pandemi Covid- 19. Pemerintah bersama dengan Kemnaker berencana akan 

meneruskan penyaluran dana bantuan BSU 2022. Awalnya Kemnaker akan menyalurkan 

dana bantuan BLT subsidi gaji pada bulan April lalu. 

 

 

 

Seperti yang sudah diketahui, dana BSU 2022 atau BLT subsidi gaji merupakan salah satu program 

bantuan dari Pemerintah untuk para pekerja.Pemerintah memberikan bantuan BSU 2022 untuk 

membantu meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja atau buruh dalam penanganan pandemi Covid - 

19.Pemerintah bersama dengan Kemnaker berencana akan meneruskan penyaluran dana bantuan BSU 

2022.Awalnya Kemnaker akan menyalurkan dana bantuan BLT subsidi gaji pada bulan April lalu. Namun, 

sampai saat ini Kemnaker belum juga mencairkan dana bantuan subsidi upah kepada para calon 

penerima.Dana Bantuan Subsidi Upah akan diberikan kepada pekerja yang sudah memenuhi syarat dari 

Kemnaker.Syarat utamanya yaitu memiliki gaji di bawah 3,5 juta per bulan dan menjadi anggota aktif 

BPJS Ketenagakerjaan.Pekerja bisa mengecek daftar calon penerima dana BSU melalui link Kemnaker di 

kemnaker.go.id. 
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Title 6 Orang Ini Pasti Dapat BSU 2022, Rp1 Juta Cair ke Rekening 

Cek di Sini 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774106498/6-orang-ini-pasti-dapat-bsu-2022-

rp1-juta-cair-ke-rekening-cek-di-sini 

Summary Pemerintah bersama dengan Kemnaker berencana akan menyalurkan dana BSU 2022 atau 

BLT subsidi gaji kepada 8,8 juta pekerja. Dengan anggaran Rp8,8 triliun yang akan disalurkan 

kepada para pekerja yang terdaftar sebagai calon penerima BSU 2022. Pekerja yang bisa 

menjadi calon penerima dana BSU 2022 harus sudah memenuhi syarat yang ditentukan oleh 

Kemnaker. Syarat utama yang harus dimiliki calon penerima dana BLT subsidi gaji 

diantaranya memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan dan masih menjadi anggota aktif 

BPJS Ketenagakerjaan. 

 

 

 

Pemerintah bersama dengan Kemnaker berencana akan menyalurkan dana BSU 2022 atau BLT subsidi 

gaji kepada 8,8 juta pekerja.Dengan anggaran Rp8,8 triliun yang akan disalurkan kepada para pekerja 

yang terdaftar sebagai calon penerima BSU 2022.Pekerja yang bisa menjadi calon penerima dana BSU 

2022 harus sudah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Kemnaker.Syarat utama yang harus dimiliki 

calon penerima dana BLT subsidi gaji diantaranya memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan dan masih 

menjadi anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan.Para pekerja yang sudah memenuhi syarat akan terdaftar 

sebagai calon penerima dana BSU subsidi gaji.Namun, pekerja juga bisa mengecek apakah sudah 

terdaftar sebagai calon penerima atau belum melalui link Kemnaker di kemnaker.go.id, dengan cara:1. 

Buka link kemnaker.go.id2. Daftar jika belum memiliki akun dan verifikasi dengan menggunakan kode 

OTP 
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Title BSU 2022 Rp1 Juta Cair Setelah 17 Agustus? Cek Data Penerima di 

Link Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774106369/bsu-2022-rp1-juta-cair-setelah-17-

agustus-cek-data-penerima-di-link-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary 3. Masih terdaftar sebagai anggota aktif di BPJS Ketenagakerjaan. BSU 2022 atau BLT subsidi 

gaji merupakan salah satu program bantuan sosial dari Pemerintah yang diberikan kepada 

pekerja atau buruh. BSU 2022 sendiri bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan 

meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja dalam penanganan dampak covid 19. Bantuan 

BSU mulai diberikan oleh Pemerintah kepada pekerja atau buruh pada tahun 2020 dan 

berlanjut hingga 2021. 

 

 

 

BSU 2022 atau BLT subsidi gaji merupakan salah satu program bantuan sosial dari Pemerintah yang 

diberikan kepada pekerja atau buruh.BSU 2022 sendiri bertujuan untuk melindungi, mempertahankan 

dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja dalam penanganan dampak covid 19.Bantuan BSU 

mulai diberikan oleh Pemerintah kepada pekerja atau buruh pada tahun 2020 dan berlanjut hingga 

2021.Pada tahun 2022 ini, Pemerintah bersama dengan Kemnaker berencana akan melanjutkan 

penyaluran dana BLT subsidi gaji.Sebelumnya, pihak Kemnaker memberikan syarat yang harus dimiliki 

oleh para calon penerima dana BSU subsidi gaji, seperti:1. WNI yang sudah memiliki NIK2. Memiliki gaji 

maksimal Rp3,5 juta per bulan3. Masih terdaftar sebagai anggota aktif di BPJS Ketenagakerjaan 
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Title Cek Tahapan Pencairan BSU 2022 Rp 1 Juta ke Rekening, Kemnaker 

Pastikan Cair Setelah Proses Ini Selesai! 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-794107382/cek-tahapan-pencairan-bsu-2022-rp-

1-juta-ke-rekening-kemnaker-pastikan-cair-setelah-proses-ini-selesai 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pastikan BSU 2022 Rp1 juta akan cair setelah 

tahapan di bawah ini selesai. Apa saja tahapan pencairan BSU 2022 Rp1 juta hingga cair ke 

rekening penerima? Sebelum mengetahui tahapan pencairan bantuan subsidi upah, simak 

dahulu syarat mendapatkan BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan Permenaker RI 

No 16 Tahun 2022, ini syarat mendapatkan BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan:. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pastikan BSU 2022 Rp1 juta akan cair setelah tahapan di 

bawah ini selesai.Apa saja tahapan pencairan BSU 2022 Rp1 juta hingga cair ke rekening penerima? 

Berikut informasinya.Kabar mengenai pencairan Bantuan Subsidi Upah masih menjadi pertanyaan besar 

calon penerima khususnya pekerja dan buruh.Pasalnya, bantuan yang dijanjikan cair bulan April hingga 

awal Agustus ini belum ada pertanda cair ke rekening bank penerima.Sebelum mengetahui tahapan 

pencairan bantuan subsidi upah, simak dahulu syarat mendapatkan BSU 2022 BPJS 

Ketenagakerjaan.Berdasarkan Permenaker RI No 16 Tahun 2022, ini syarat mendapatkan BSU 2022 BPJS 

Ketenagakerjaan:1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan 

(NIK);2. Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan s.d 30 Juni 2021; 
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Title BSU 2022 Cair ke Rekening Penerima Jika Tahapan Ini Selesai, 

Cek! 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-794107210/bsu-2022-cair-ke-rekening-penerima-

jika-tahapan-ini-selesai-cek 

Summary BSU 2022 Cair ke Rekening Penerima Jika Tahapan Ini Selesai, Cek!. BSU 2022 merupakan 

salah satu bantuan dari pemerintah yang hingga kini banyak dinanti calon penerima. Jumlah 

dana Bantuan Subsidi Upah atau BSU per orang yakni Rp1 juta. Pertanyaan BSU kapan cair 

terus disampaikan hingga kini. 

 

 

 

BSU 2022 Cair ke Rekening Penerima Jika Tahapan Ini Selesai, Cek!BSU 2022 merupakan salah satu 

bantuan dari pemerintah yang hingga kini banyak dinanti calon penerima.Jumlah dana Bantuan Subsidi 

Upah atau BSU per orang yakni Rp1 juta.Pertanyaan BSU kapan cair terus disampaikan hingga kini.Sambil 

menunggu BSU 2022 kapan cair, sebetulnya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sudah 

memastikan BSU 2022 Rp1 juta akan cair setelah sejumlah tahapan selesai dilakukan.Awalnya, bantuan 

subsidi gaji yang dijanjikan cair bulan April hingga awal Agustus ini belum ada pertanda cair ke rekening 

bank penerima.Sebelum mengetahui tahapan pencairan bantuan subsidi upah, simak dahulu syarat 

mendapatkan BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan. 
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Title Pemerintah Bentuk Gugus Tugas Percepatan RUU Perlindungan PRT 

yang Mandek Hampir 20 Tahun 

Author _noname 

Media Kompas Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Positive 

Link http://nasional.kompas.com/read/2022/08/10/15220221/pemerintah-bentuk-gugus-

tugas-percepatan-ruu-perlindungan-prt-yang-mandek 

Summary Kantor Staf Presiden (KSP) mengesahkan pembentukan Gugus Tugas Percepatan Rancangan 

Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) demi mendorong 

pembahasan RUU PPRT yang mandek selama hampir dua dekade. Kantor Staf Presiden (KSP) 

mengesahkan pembentukan Gugus Tugas Percepatan Rancangan Undang-undang 

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) demi mendorong pembahasan RUU PPRT 

yang mandek selama hampir dua dekade. Adapun Gugus Tugas Percepatan RUU PPRT terdiri 

dari delapan kementerian/lembaga yakni KSP, Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunaan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian 

Ketenagakerjaan. Moeldoko mengatakan, dinamika RUU PPRT kembali meningkat dengan 

semakin gencarnya masyarakat sipil yang menuntut percepatan pembahasan dan RUU PPRT. 

 

Kantor Staf Presiden (KSP) mengesahkan pembentukan Gugus Tugas Percepatan Rancangan Undang-

undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) demi mendorong pembahasan RUU PPRT yang 

mandek selama hampir dua dekade.Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan, gugus tugas ini 

dibuat untuk memperkuat konsolidasi dan sinkronisasi agenda sehingga pengelolaan isu PPRT tidak 

terjebak pada ego sektoral."Sudah waktunya bagi kita untuk menunjukkan keberpihakan dan perhatian 

agar isu ini dapat segera dikelola dengan baik. Apalagi, ada keterbatasan waktu karena berkejaran 

dengan isu-isu lain," kata Moeldoko dalam siaran pers, Rabu (10/8/2022).Moeldoko mengatakan, 

dinamika RUU PPRT kembali meningkat dengan semakin gencarnya masyarakat sipil yang menuntut 

percepatan pembahasan dan RUU PPRT.Selain itu, RUU ini juga masuk ke dalam Program Legislasi 

Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2022."Ini membuka peluang untuk mendorong Bamus 

mengagendakan RUU PPRT di sidang paripurna untuk kemudian disahkan menjadi inisiatif DPR," kata 

Moeldoko.Ia menegaskan, RUU PPRT mesti segera dibahas dan disahkan sebagai payung hukum untuk 

melindungi pekerja rumah tangga.Terlebih, jumlah PRT di Indonesia mencapai 4,2 juta orang dan rentan 

mengalami kekerasan fisik dan psikis bahkan kekerasan seksual dan ekonomi."Selain memberikan 

perlindungan kepada PRT, UU ini (PPRT) juga memberikan jaminan hak dan kewajiban pihak terkait, yakni 

pemberi kerja dan penyalur atau agen," kata Moeldoko."Pemberi kerja perlu mendapatkan jaminan 

keamanan dan keselamatan dengan kehadiran PRT, dan penyalur perlu melakukan rekurtmen 

penempatan secara profesional dan akuntabel," ujar dia.Kantor Staf Presiden (KSP) mengesahkan 

pembentukan Gugus Tugas Percepatan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga 

(RUU PPRT) demi mendorong pembahasan RUU PPRT yang mandek selama hampir dua dekade.Kepala 

Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan, gugus tugas ini dibuat untuk memperkuat konsolidasi dan 

sinkronisasi agenda sehingga pengelolaan isu PPRT tidak terjebak pada ego sektoral."Sudah waktunya 

bagi kita untuk menunjukkan keberpihakan dan perhatian agar isu ini dapat segera dikelola dengan baik. 

Apalagi, ada keterbatasan waktu karena berkejaran dengan isu-isu lain," kata Moeldoko dalam siaran 

pers, Rabu (10/8/2022).Moeldoko mengatakan, dinamika RUU PPRT kembali meningkat dengan semakin 
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gencarnya masyarakat sipil yang menuntut percepatan pembahasan dan RUU PPRT.Selain itu, RUU ini 

juga masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2022."Ini membuka peluang 

untuk mendorong Bamus mengagendakan RUU PPRT di sidang paripurna untuk kemudian disahkan 

menjadi inisiatif DPR," kata Moeldoko.Ia menegaskan, RUU PPRT mesti segera dibahas dan disahkan 

sebagai payung hukum untuk melindungi pekerja rumah tangga.Terlebih, jumlah PRT di Indonesia 

mencapai 4,2 juta orang dan rentan mengalami kekerasan fisik dan psikis bahkan kekerasan seksual dan 

ekonomi."Selain memberikan perlindungan kepada PRT, UU ini (PPRT) juga memberikan jaminan hak dan 

kewajiban pihak terkait, yakni pemberi kerja dan penyalur atau agen," kata Moeldoko."Pemberi kerja 

perlu mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan dengan kehadiran PRT, dan penyalur perlu 

melakukan rekurtmen penempatan secara profesional dan akuntabel," ujar dia.Adapun Gugus Tugas 

Percepatan RUU PPRT terdiri dari delapan kementerian/lembaga yakni KSP, Kementerian Koordinator 

Bidang Pembangunaan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian 

Ketenagakerjaan.Kemudian, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 

Kementerian Sosial, Polri, dan Kejaksaan Agung.Dalam menjalankan tugasnya, gugus tugas akan fokus 

pada strategi politik, pengembangan substansi, serta pengelolaan diseminasi komunikasi publik dan 

diseminasi informasi hingga 31 Desember 2022."Saya minta gugus tugas segera bekerja, untuk 

pemutakhiran dan pembahasan draf, penyusunan strategi komunikasi publik dan polisi, pengawalan 

pembahasan di DPR, dan menyusun kerangka waktu kerja bersama," ujar Moeldoko. 
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Title Hubungan Kemitraan Serikat Karyawan dengan Perusahaan 

Perlu Diwujudkan 

Author _noname 

Media Seputar Cibubur Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Positive 

Link http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785239235/hubungan-kemitraan-

serikat-karyawan-dengan-perusahaan-perlu-diwujudkan 

Summary Afriansyah Noor mengatakan dengan capaian saat ini, dapat semakin memperkuat 

hubungan kemitraan yang baik antara Serikat Karyawan dengan Perusahaan, untuk terus 

saling bahu-membahu menggerakkan roda usaha dengan baik. Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, memberikan apresiasi kesepakatan Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB) periode 2022-2024, antara PT. Krakatau Daya Listrik dengan Serikat Karyawan 

Krakatau Daya Listrik.  

 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, memberikan apresiasi kesepakatan Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB) periode 2022-2024, antara PT. Krakatau Daya Listrik dengan Serikat Karyawan Krakatau 

Daya Listrik.Kesepakatan PKB ini diharapkan menjadi wujud nyata sebuah komitmen bersama antara 

para pihak dalam mewujudkan PKB yang berkualitas sebagai pedoman bersama bagi keluarga besar PT. 

Krakatau Daya Listrik."Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas PKB yang telah disepakati 

sekaligus dilakukannya kegiatan sosialisasi PKB ini," kata Afriansyah dalam kunjungan kerja sekaligus 

sosialisasi PKB yang telah disepakati PT. Krakatau Daya Listrik dengan Serikat Karyawan Krakatau Daya 

Listrik, di Kota Cilegon, Banten, Selasa (9/8/2022).Afriansyah Noor mengatakan dengan capaian saat ini, 

dapat semakin memperkuat hubungan kemitraan yang baik antara Serikat Karyawan dengan Perusahaan, 

untuk terus saling bahu-membahu menggerakkan roda usaha dengan baik. Ia menilai kemajuan 

perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pengelolaan manajemen yang baik, namun juga sangat 

dipengaruhi oleh keterlibatan dan kontribusi pekerja/buruh untuk mewujudkan kemajuan 

perusahaan."Untuk mewujudkannya sudah tentu harus ada sarana-sarana pendukung untuk 

membangun kemitraan yang kuat, salah satunya adalah melalui PKB," katanya.Wamenaker 

mengingatkan kesepakatan dalam PKB hakikatnya adalah kesepakatan kedua belah pihak yang 

merupakan Undang-Undang bagi para pihak yang membuat. Karenanya, komitmen dan persepsi yang 

sama, saling empati dan saling percaya menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi PKB.Berdasarkan 

ketentuan Pasal 126 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah 

mengamanatkan bahwa "pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan isi 

perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja/buruh". Selanjutnya pada Ayat (3) 

diatur bahwa "Pengusaha harus mencetak dan membagikan naskah perjanjian kerja bersama kepada 

setiap pekerja/ buruh atas biaya perusahaan"."Dengan kegiatan sosialisasi PKB ini maka PT. Krakatau 

Daya Listrik dan Serikat Karyawan Krakatau Daya Listrik sejatinya telah menjalankan amanat Undang-

Undang, sehingga diharapkan tidak ada lagi perbedaan persepsi yang berujung pada perselisihan," kata 

Afriansyah Noor 
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Title Kemenaker Terus Tingkatkan Kualitas Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia 

Author Bunaiya Fauzi 

Arubone 

Media Rrinews Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Positive 

Link http://rri.co.id/humaniora/info-publik/1575630/kemenaker-terus-tingkatkan-kualitas-

perlindungan-pekerja-migran-indonesia 

Summary Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, 

pelindungan terhadap calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan PMI purna. Caranya dengan 

mengembangkan program Desa Migran Produktif (Desmigratif). Direktur Jenderal 

Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker 

Suhartono mengatakan, pihaknya terus memperkuat program tersebut. Program ini telah 

dilakukan sejak tahun 2017. 

 

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, pelindungan 

terhadap calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan PMI purna. Caranya dengan mengembangkan 

program Desa Migran Produktif (Desmigratif).Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja 

dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker Suhartono mengatakan, pihaknya terus memperkuat 

program tersebut. Program ini telah dilakukan sejak tahun 2017."Artinya kami kembangkan dari kantong-

kantong PMI ini kami sudah ada desa untuk kantong-kantong para PMI. Sampai sekarang sudah ada 503 

desa," katanya dalam wawancara bersama Pro3 RRI, Rabu (10/8/2022).Dijelaskannya, melalui program 

tersebut, setiap desa memiliki koordinator sebagai agen pembaruan. Tugasnya adalah mengembangkan 

empat pilar perlindungan PMI."Pertama masalah informasi ketenagakerjaan. Semua orang yang ingin 

bekerja ke luar negeri jangan sampai ada kepentingan yang tanda kutip ingin merugikan para PMI kita," 

ujarnya.Pilar kedua, lanjutnya, pengembangan usaha produktif di desa. Adapun pilar ketiga yakni 

pendampingan untuk keluarganya PMI."Misalkan untuk anaknya, suaminya, atau istrinya yang ditinggal 

PMI ke luar negeri. Ini kita ada satu pembinaan kepada mereka," ucapnya.Yang keempat, tambahnya, 

yaitu koperasi. Diharapkan, dengan pengembangan koperasi, usaha keluarga PMI, dan PMI purna akan 

terus berkembang."Artinya kita akan kembangkan perlindungan sosial, kepentingan ekonomi, 

kepentingan hukum, kita bisa beranjak dari desa. Ini sudah clear mengenai dukungan terhadap PMI," 

katanya. 
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Title Jaminan Sosial Bagi Pesepak Bola Profesional 

Wujud Hadirnya Negara pada Aktivitas Olahraga 

Author Mediaindonesia.Com 

Developer 

Media Suara.com Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Positive 

Link http://metro.suara.com/read/2022/08/10/155113/jaminan-sosial-bagi-pesepak-bola-

profesional-wujud-hadirnya-negara-pada-aktivitas-olahraga 

Summary Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang, mengatakan, sebelumnya, Kemnaker dan 

BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan Launching Komitmen Bersama Pelindungan 

Ketenagakerjaan Pesepak Bola Profesional pada tanggal 30 November 2021 di Jakarta, yang 

dihadiri oleh PSSI, PT Liga Indonesia Baru, dan perwakilan klub sepak bola. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja terus melakukan sosialisasi secara menyeluruh terkait pentingnya 

pelindungan jaminan ketenagakerjaan bagi para pekerja, dalam hal ini kepada atlet pesepak bola. 

Pemerintah hadir dalam memberikan pelindungan ketenagakerjaan kepada atlet baik itu seperti 

pelindungan Jaminan Sosial, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maupun pelindungan 

pengupahannya.Dirjen Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang, mengatakan, sebelumnya, Kemnaker 

dan BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan Launching Komitmen Bersama Pelindungan Ketenagakerjaan 

Pesepak Bola Profesional pada tanggal 30 November 2021 di Jakarta, yang dihadiri oleh PSSI, PT Liga 

Indonesia Baru, dan perwakilan klub sepak bola. Dengan komitmen bersama tersebut diharapkan dapat 

memberikan dan meningkatkan pelindungan terhadap Pesepak Bola Profesional yang menjadikan sepak 

bola sebagai profesi tidak hanya sekedar hobi. "Jaminan sosial bagi pesepak bola profesional merupakan 

wujud dari hadirnya negara pada aktivitas olahraga masyarakat. Dengan adanya jaminan sosial ini, 

diharapkan atlet profesional konsentrasi pada pencapaian prestasi," ucap Dirjen Haiyani pada acara 

Focus GrouDiscussion Pelindungan Ketenagakerjaan Pesepak Bola Profesional, di Surabaya, Jawa Timur, 

Rabu (10/8). Terkait regulasi, Haiyani menyampaikan regulasi ini secara tegas telah diamanatkan mulai 

dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

kerja, hingga Peraturan Menteri telah memandatkan bahwa setiap pekerja/buruh, baik sektor formal 

maupun informal harus mendapat pelindungan jaminan sosial. "Imbauan kami dari Kemnaker, terutama 

kepada para Klub, karena ini terkait pihak yang membayarkan iurannya, secara operasional klub tersebut, 

tidak hanya memikirkan soal bisnis atau dalam aspek komersialnya saja, melainkan dari sisi pelindungan 

kesehatannya maupun penyakit akibat kerja kepada para pemainnya," katanya. Pada kesempatan ini juga 

dilangsungkan penyerahan secara simbolis klaim program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari BPJS 

Ketenagakerjaan kepada ahli waris yang masih aktif diberikan kepada 2 orang penerima, di antaranya 

kepada Anugerah Defian yang mendapat klaim manfaat JKK sebesar Rp63.982.598, serta Bambang Riko 

Setiawan yang mendapat klaim manfaat JKK sebesar Rp16.433.809. 
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Title Setkab Sukses Dapatkan Kembali Opini WTP dari BPK RI Author _noname 

Media Sindikat Post Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Positive 

Link http://sindikatpost.com/2022/08/10/setkab-sukses-dapatkan-kembali-opini-wtp-dari-bpk-

ri 

Summary Sekretariat Kabinet (Setkab) kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) 

dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet 

Tahun 2021. Itu adalah yang ke-10 kali kita secara berturut-turut," ungkap Deputi Bidang 

Administrasi Setkab Farid Utomo usai menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan 

(LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga oleh BPK, Selasa (09/08/2022), di 

Ruang Auditorium Lantai 2 Gedung Tower BPK, Jakarta. Setkab juga telah menindaklanjuti 

seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK. LHP diberikan kepada 22 

kementerian/lembaga (K/L) di lingkungan Auditorat Keuangan Negara (AKN) III. Setkab telah 

meraih WTP sejak tahun 2012 hingga 2021. 

 

 

 

Sekretariat Kabinet (Setkab) kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) dari Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Kabinet Tahun 

2021."Mendapatkan (kembali) WTP itu luar biasa. Itu adalah yang ke-10 kali kita secara berturut-turut," 

ungkap Deputi Bidang Administrasi Setkab Farid Utomo usai menghadiri Penyerahan Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga oleh BPK, Selasa (09/08/2022), di 

Ruang Auditorium Lantai 2 Gedung Tower BPK, Jakarta. LHP diberikan kepada 22 kementerian/lembaga 

(K/L) di lingkungan Auditorat Keuangan Negara (AKN) III.Setkab telah meraih WTP sejak tahun 2012 

hingga 2021. Farid menekankan, pihaknya terus berupaya untuk memperbaiki dan meningkatkan 

akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Setkab juga telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang 

diberikan oleh BPK."Dan yang penting lagi, tindak lanjut dari (rekomendasi) BPK yang harus dilaksanakan 

kami sudah selesaikan semua, 100 persen, " ujarnya.Sementara itu, Auditor Utama Keuangan Negara III 

(Tortama KN III) BPK, Ahmad Adib Susilo dalam sambutannya menyampaikan apreasiasi atas kerja keras 

dan semangat K/L dalam menyelesaikan laporan keuangan serta mendukung pelaksanaan pemeriksaan 

laporan keuangan tahun 2021 yang dilakukan BPK."Semangat Bapak/Ibu sekalian dan jajarannya di 

masing-masing kementerian/lembaga dan semangat kami auditor untuk sama-sama melaksanakan tugas 
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dan fungsi sehingga laporan keuangan dapat diselesaikan tepat waktu serta dapat dilakukan pemeriksaan 

oleh BPK. Jadi kondisi (pandemi) COVID-19 tetap kita bekerja," ujar Ahmad Adib.Dalam pemeriksaan 

laporan keuangan, ujar Ahmad Adib, terdapat empat hal yang menjadi pertimbangan BPK yaitu 

kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan, efektivitas sistem pengendalian internal, serta kecukupan pengungkapan sesuai dengan 

pengungkapan yang diatur pada SAP. Opini yang disampaikan BPK adalah hasil akhir atas pemeriksaan 

laporan keuangan tersebut.Ahmad Adib mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap 

38 laporan keuangan K/L di AKN III, sebanyak 35 K/L memperoleh opini WTP, menyisakan tiga K/L dengan 

opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ahmad Adib juga mengapresiasi tiga K/L, termasuk Sekretariat 

Kabinet, yang telah menyelesaikan seluruh rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK."Selamat kepada 

Bapak/Ibu yang telah memperoleh opini tertinggi, terbaik. Ada tiga dari 38 K/L yang telah 100 persen 

(menyelesaikan rekomendasi BPK), yang pertama Mahkamah Agung, kedua ada senior saya Bapak Farid 

Utomo, Sekretariat Kabinet, dan yang ketiga adalah dari ANRI. Sekali lagi saya sampaikan apresiasi yang 

luar biasa kepada ketiga lembaga ini karena telah dapat menyelesaikan rekomendasi BPK, " 

pungkasnya.Sebelumnya, pada Penyampaian LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) 

Tahun 2021, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Juni lalu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) 

meminta K/L untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan BPK dalam LHP atas Laporan 

Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2021."Saya ingin menegaskan lagi kepada para menteri, 

kepala lembaga, maupun kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan semua 

rekomendasi pemeriksaan BPK," tegas Presiden.Sebanyak 22 K/L yang menerima LHP pada acara ini 

adalah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Ketenagakerjaan, Sekretariat Kabinet, Dewan Perwakilan Daerah, 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Ombudsman RI, Lembaga Administrasi 

Negara, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.Selanjutnya 

adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Kependudukan Keluarga Berencana 

Nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian 

Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Arsip 

Nasional RI, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Badan Informasi Geospasial, serta Radio Republik 

IndonesiaTurut hadir mendampingi Deputi Bidang Administrasi Setkab Farid Utomo yaitu Kepala Biro 

Perencanaan dan Keuangan Djaka Warsijanto serta Inspektur Hendri Daud. 
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Title Ada Perlindungan Ketenagakerjaan untuk Pesepak Bola 

Profesional 

Author Despian Nurhidayat 

Media Media Indonesia Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Positive 

Link http://mediaindonesia.com/sepak-bola/513708/ada-perlindungan-ketenagakerjaan-untuk-

pesepak-bola-profesional 

Summary Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja dan Keselamatan Kesehatan Kerja 

Haiyani Rumondang mengatakan bahwa Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan telah 

melakukan Launching Komitmen Bersama Pelindungan Ketenagakerjaan Pesepak Bola 

Profesional pada 30 November 2021. KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus 

melakukan sosialisasi secara menyeluruh terkait pentingnya perlindungan jaminan 

ketenagakerjaan bagi para pekerja, termasuk pesepak bola profesional. Mulai dari Undang-

Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hingga UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja. 

Dilangsungkan ecara simbolis klaim program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari BPJS 

Ketenagakerjaan kepada ahli waris yang masih aktif diberikan kepada 2 orang penerima. 

 

 

 

KEMENTERIAN Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus melakukan sosialisasi secara menyeluruh terkait 

pentingnya perlindungan jaminan ketenagakerjaan bagi para pekerja, termasuk pesepak bola 

profesional.Pemerintah hadir memberikan pelindungan ketenagakerjaan kepada atlet. Baik itu 

perlindungan jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, maupun perlindungan 

pengupahan.Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja dan Keselamatan Kesehatan Kerja 

Haiyani Rumondang mengatakan bahwa Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan 

Launching Komitmen Bersama Pelindungan Ketenagakerjaan Pesepak Bola Profesional pada 30 

November 2021.Acara itu dihadiri oleh PSSI, PT Liga Indonesia Baru dan perwakilan klub sepak bola. 

Dengan komitmen bersama tersebut diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan perlindungan 

terhadap pesepak bola profesional, yang menjadikan sepak bola sebagai profesi, tidak hanya sekedar 

hobi."Jaminan sosial bagi pesepak bola profesional merupakan wujud dari hadirnya negara pada aktivitas 

olahraga masyarakat. Diharapkan atlet profesional konsentrasi pada pencapaian prestasi," ungkapnya, 

Rabu (10/8).Haiyani menyampaikan regulasi secara tegas telah diamanatkan. Mulai dari Undang-Undang 
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(UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, hingga UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja."Imbauan kami dari Kemnaker, 

terutama kepada klub, karena ini terkait pihak yang membayarkan iurannya, secara operasional klub 

tersebut, tidak hanya memikirkan soal bisnis atau dalam aspek komersialnya saja. Namun juga, dari sisi 

pelindungan kesehatannya, maupun penyakit akibat kerja kepada para pemain," kata 

Haiyani.Dilangsungkan ecara simbolis klaim program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari BPJS 

Ketenagakerjaan kepada ahli waris yang masih aktif diberikan kepada 2 orang penerima. Di antaranya, 

Anugerah Defian yang mendapat klaim manfaat JKK sebesar Rp63,98 juta, serta Bambang Riko Setiawan 

yang mendapat klaim manfaat JKK Rp16,43 juta. 
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Title Pemerintah Hadirkan Jaminan Sosial hingga Perlindungan Upah 

bagi Atlet Sepak Bola Profesional 

Author _noname 

Media Inews Portal Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.inews.id/finance/keuangan/pemerintah-hadirkan-jaminan-sosial-hingga-

perlindungan-upah-bagi-atlet-sepak-bola-profesional 

Summary Perlindungan ketenagakerjaan itu, meliputi Jaminan Sosial, Jaminan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja, hingga perlindungan upah. Dia menjelaskan, regulasi terkait perlindungan 

ketenagakerjaan bagi atlet profesional secara tegas telah diamanatkan mulai dari Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta kerja, hingga Peraturan Menteri telah memandatkan bahwa setiap 

pekerja/buruh, baik sektor formal maupun informal harus mendapat pelindungan jaminan 

sosial. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menghadirkan 

perlindungan ketenagakerjaan bagi atlet sepak bola profesional. Dalam sambutannya yang 

dibacakan Dirrktur Jenderal Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang, menaker mengatakan 

Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan Launching Komitmen Bersama 

Pelindungan Ketenagakerjaan Pesepak Bola Profesional pada 30 November 2021. 

 

 

 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menghadirkan perlindungan 

ketenagakerjaan bagi atlet sepak bola profesional. Perlindungan ketenagakerjaan itu, meliputi Jaminan 

Sosial, Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, hingga perlindungan upah.Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker), Ida Fauziyah, mengatakan Kemenaker melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan 

Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker dan K3), terus melakukan 

sosialisasi secara menyeluruh terkait pentingnya pelindungan jaminan ketenagakerjaan bagi para 

pekerja, termasuk atlet profesional, dalam hal ini atlet sepak bola.Dalam sambutannya yang dibacakan 

Dirrktur Jenderal Binwasnaker dan K3, Haiyani Rumondang, menaker mengatakan Kemnaker dan BPJS 

Ketenagakerjaan telah melakukan Launching Komitmen Bersama Pelindungan Ketenagakerjaan Pesepak 

Bola Profesional pada 30 November 2021. Acara tersebut dihadiri oleh PSSI, PT Liga Indonesia Baru, dan 

perwakilan klub sepak bola.Dengan adanya komitmen bersama tersebut, diharapkan dapat memberikan 
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dan meningkatkan pelindungan terhadap Pesepak Bola Profesional yang menjadikan sepak bola sebagai 

profesi tidak hanya sekedar hobi."Jaminan sosial bagi pesepak bola profesional merupakan wujud 

hadirnya negara pada aktivitas olahraga. Dengan adanya jaminan sosial ini, diharapkan atlet profesional 

dapat berkonsentrasi pada pencapaian prestasi," ujar Haiyani, pada acara Focus Group Discussion 

Pelindungan Ketenagakerjaan Pesepak Bola Profesional, di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (10/8/2022).Dia 

menjelaskan, regulasi terkait perlindungan ketenagakerjaan bagi atlet profesional secara tegas telah 

diamanatkan mulai dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta kerja, hingga Peraturan Menteri telah memandatkan bahwa setiap pekerja/buruh, 

baik sektor formal maupun informal harus mendapat pelindungan jaminan sosial."Imbauan kami dari 

Kemnaker, terutama kepada para Klub, karena ini terkait pihak yang membayarkan iurannya, secara 

operasional klub tersebut, tidak hanya memikirkan soal bisnis atau dalam aspek komersialnya saja, 

melainkan dari sisi pelindungan kesehatannya maupun penyakit akibat kerja kepada para pemainnya," 

kata Haiyani.Pada kesempatan itu, juga dilangsungkan penyerahan secara simbolis klaim program 

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris yang masih aktif diberikan 

kepada 2 orang penerima, di antaranya kepada Anugerah Defian yang mendapat klaim manfaat JKK 

sebesar Rp63.982.598, serta Bambang Riko Setiawan yang mendapat klaim manfaat JKK sebesar 

Rp16.433.809. 
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Title DPRD Pastikan Pesan Buruh Tersampaikan Kepada Pemerintah 

RI 

Author _noname 

Media Bengkulu News Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.bengkulunews.co.id/dprd-pastikan-pesan-buruh-tersampaikan-kepada-

pemerintah-ri 

Summary Setelah berdiskusi lama, para anggota DPRD Provinsi Bengkulu sepakat akan menyampaikan 

apa yang disuarakan para buruh kepada DPR RI. DPRD Provinsi Bengkulu yang diwakilkan 

oleh Wakil Ketua II Suharto serta segenap anggota komisi IV melakukan Rapat hearing, 

bersama DPD K-SPSI Bengkulu. Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah 

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD K-SPSI) Bengkulu, Septi Peryadi 

mengatakan DPRD berjanji akan menyampaikan hal tersebut setelah 17 agustus. Mengajak 

kita pekerja untuk menyampaikan aspirasi ini ke DPR RI dan kemenaker pusat," kata septi 

pada Bengkulunews.co.id. Ia menegaskan untuk saat ini DPD K-SPSI akan menunggu apa 

yang dijanjikan, jika tidak dilaksanakan maka Septi dan anggota buruh akan Kembali 

menyuarakan suaranya hingga undang-undang tersebut dicabut. 

 

DPRD Provinsi Bengkulu yang diwakilkan oleh Wakil Ketua II Suharto serta segenap anggota komisi IV 

melakukan Rapat hearing, bersama DPD K-SPSI Bengkulu. Hal tersebut dilakukan untuk mendengar serta 

menanggapi demo yang berlangsung hari ini, Rabu (10/8).Dalam hearing tersebut dihadiri oleh Asisten I 

Setda Provinsi Bengkulu Khairil Anwar dan beberapa instansi terkait. Setelah berdiskusi lama, para 

anggota DPRD Provinsi Bengkulu sepakat akan menyampaikan apa yang disuarakan para buruh kepada 

DPR RI.Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 

(DPD K-SPSI) Bengkulu, Septi Peryadi mengatakan DPRD berjanji akan menyampaikan hal tersebut 

setelah 17 agustus."Tadi sudah disepakati oleh pemerintah provinsi, untuk sama-sama hadir. Mengajak 

kita pekerja untuk menyampaikan aspirasi ini ke DPR RI dan kemenaker pusat," kata septi pada 

Bengkulunews.co.id.Ia menegaskan untuk saat ini DPD K-SPSI akan menunggu apa yang dijanjikan, jika 

tidak dilaksanakan maka Septi dan anggota buruh akan Kembali menyuarakan suaranya hingga undang-

undang tersebut dicabut."Tentunya jika tidak dilaksanakan, kita akan koordinasi. Kemudian misalkan 

tidak juga ada, kita akan turun lagi ke jalan dengan masa yang lebih besar lagi," sambungnya.Selain itu 

Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto berjanji akan memperjuangkan dan menindak lanjuti atas 

tuntutan yang disampaikan para buruh. Selain itu Ia juga memberikan apresiasi, kepada buruh yang telah 

memperjuangkan haknya. Menurutnya hal yang dilakukan ini, semata-mata bukan untuk kepentingan 

diri sendiri, tetapi menyangkut kesejahteraan orang banyak."Mengingat kita harus merayakan 

kemerdekaan terlebih dahulu, disepakati bersama kami akan ke Jakarta untuk melakukan kewajiban 

pokok terlebih dahulu. Juga kami menghormati dan sangat bangga dengan apa yang menjadi perjuangan, 

tentunya ini bukan untuk saudara-saudara yang hadir disini. Tetapi untuk masyarakat provinsi Bengkulu, 

demi kesejahteraan ini yang perlu kita perjuangi," demikian Suharto. 
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Title Jaminan Sosial Bagi Pesepak Bola Profesional, Dirjen Haiyani : 

Wujud Hadirnya Negara 

Author _noname 

Media Progresnews.info Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Positive 

Link http://progresnews.info/2022/08/10/jaminan-sosial-bagi-pesepak-bola-profesional-dirjen-

haiyani-wujud-hadirnya-negara 

Summary Dengan adanya jaminan sosial ini, diharapkan atlet profesional konsentrasi pada pencapaian 

prestasi," ucap Dirjen Haiyani pada acara Focus Group Discussion Pelindungan 

Ketenagakerjaan Pesepak Bola Profesional, di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (10/8). Terkait 

regulasi, lebih lanjut, Dirjen Haiyani menyampaikan regulasi ini secara tegas telah 

diamanatkan mulai dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan 

Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, hingga Peraturan Menteri telah 

memandatkan bahwa setiap pekerja/buruh, baik sektor formal maupun informal harus 

mendapat pelindungan jaminan sosial. Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat 

Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

terus melakukan sosialisasi secara menyeluruh terkait pentingnya pelindungan jaminan 

ketenagakerjaan bagi para pekerja, dalam hal ini kepada atlet pesepak bola. Pemerintah 

hadir dalam memberikan pelindungan ketenagakerjaan kepada atlet baik itu seperti 

pelindungan Jaminan Sosial, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maupun pelindungan 

pengupahannya. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja terus melakukan sosialisasi secara menyeluruh terkait pentingnya 

pelindungan jaminan ketenagakerjaan bagi para pekerja, dalam hal ini kepada atlet pesepak bola. 

Pemerintah hadir dalam memberikan pelindungan ketenagakerjaan kepada atlet baik itu seperti 

pelindungan Jaminan Sosial, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maupun pelindungan 

pengupahannya.Menteri Ketenagakerjaan yang dalam sambutannya dibacakan oleh Dirjen Binwasnaker 

dan K3, Haiyani Rumondang, mengatakan, sebelumnya, Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan telah 

melakukan Launching Komitmen Bersama Pelindungan Ketenagakerjaan Pesepak Bola Profesional pada 
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tanggal 30 November 2021 di Jakarta, yang dihadiri oleh PSSI, PT Liga Indonesia Baru, dan perwakilan 

klub sepak bola. Dengan komitmen bersama tersebut diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan 

pelindungan terhadap Pesepak Bola Profesional yang menjadikan sepak bola sebagai profesi tidak hanya 

sekedar hobi."Jaminan sosial bagi pesepak bola profesional merupakan wujud dari hadirnya negara pada 

aktivitas olahraga masyarakat. Dengan adanya jaminan sosial ini, diharapkan atlet profesional 

konsentrasi pada pencapaian prestasi," ucap Dirjen Haiyani pada acara Focus Group Discussion 

Pelindungan Ketenagakerjaan Pesepak Bola Profesional, di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (10/8).Terkait 

regulasi, lebih lanjut, Dirjen Haiyani menyampaikan regulasi ini secara tegas telah diamanatkan mulai dari 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, 

hingga Peraturan Menteri telah memandatkan bahwa setiap pekerja/buruh, baik sektor formal maupun 

informal harus mendapat pelindungan jaminan sosial."Imbauan kami dari Kemnaker, terutama kepada 

para Klub, karena ini terkait pihak yang membayarkan iurannya, secara operasional klub tersebut, tidak 

hanya memikirkan soal bisnis atau dalam aspek komersialnya saja, melainkan dari sisi pelindungan 

kesehatannya maupun penyakit akibat kerja kepada para pemainnya," katanya.Pada kesempatan ini juga 

dilangsungkan penyerahan secara simbolis klaim program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari BPJS 

Ketenagakerjaan kepada ahli waris yang masih aktif diberikan kepada 2 orang penerima, di antaranya 

kepada Anugerah Defian yang mendapat klaim manfaat JKK sebesar Rp63.982.598, serta Bambang Riko 

Setiawan yang mendapat klaim manfaat JKK sebesar Rp16.433.809. 
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Title Mandek di DPR, KSP Bentuk Gugus Tugas 

Percepatan RUU PRT 

Author Muhammad Ilman 

Nafi&#39;an 

Media Idn Times Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Negative 

Link http://www.idntimes.com/news/indonesia/muhammad-ilman-nafian-2/mandeg-di-dpr-

ksp-bentuk-gugus-tugas-percepatan-ruu-prt 

Summary Kantor Staf Presiden (KSP) membentuk gugus tugas (Gugas) percepatan Rancangan Undang-

Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT). Persentase PRT mayoritas 

perempuan (84 persen) dan anak (14 persen) yang rentan eksploitasi dan risiko terhadap 

human trafficking. Gugus tugas itu disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Staf 

Kepresidenan RI Nomor 7 Tahun 2022. Kepala Staf Presiden, Moeldoko mengatakan gugus 

tugas itu dibentuk karena RUU PRT itu mandeg di DPR hampir dua dekade. 

 

Kantor Staf Presiden (KSP) membentuk gugus tugas (Gugas) percepatan Rancangan Undang-Undang 

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT). Gugus tugas itu disahkan melalui Surat Keputusan 

Kepala Staf Kepresidenan RI Nomor 7 Tahun 2022.Kepala Staf Presiden, Moeldoko mengatakan gugus 

tugas itu dibentuk karena RUU PRT itu mandeg di DPR hampir dua dekade. Namun, dia berharap tak ada 

ego sektoral dalam pembentukan RUU PRT."Sudah waktunya bagi kita untuk menunjukkan keberpihakan 

dan perhatian agar isu ini dapat segera dikelola dengan baik. Apalagi, ada keterbatasan waktu karena 

berkejaran dengan isu-isu lain," ujar Moeldoko dalam keterangan yang diterima IDN Times, Rabu 

(10/8/2022).1. Moeldoko sebut pembahasan RUU PRT meningkat dalam beberapa bulan 

terakhirMoeldoko menerangkan, pembahasan RUU PRT meningkat dalam beberapa bulan terakhir. 

Menurutnya, pembentukan gugus tugas RUU PRT juga dihadiri oleh Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, 

Menko PMK Muhadjir Effendy, WamenkumHAM Eddy O.S Hiariej, dan perwakilan dari Kemensos, 

KemenPPA, Polri, dan Kejaksaan Agung.Dia berharap, DPR memasukkan RUU PRT ke dalam prolegnas 

prioritas 2022."Ini membuka peluang untuk mendorong Bamus mengagendakan RUU PPRT di sidang 

paripurna untuk kemudian disahkan menjadi inisiatif DPR," ucap dia.Dalam kesempatan itu, Moeldoko 

meminta gugus tugas bekerja serius agar RUU PRT bisa segera disahkan di DPR."Saya minta gugus tugas 

segera bekerja, untuk pemutakhiran dan pembahasan draf, penyusunan strategi komunikasi publik dan 

polisi, pengawalan pembahasan di DPR, dan menyusun kerangka waktu kerja bersama," kata dia.2. 

Perjalanan RUU PRT sejak 2004RUU PRT diajukan sejak 2004, masuk dalam prolegnas setiap masa bakti 

DPR RI. Pada periode 2009-2014, RUU PRT masuk Prioritas Tahunan dari 2010, 2011, 2012, 2013, dan 

2014 dengan rincian sebagai berikut. Sejak tahun 2010 RUU PPRT masuk dalam pembahasan Komisi IX 

DPR RI Tahun 2010-2011 DPR RI Komisi IX melakukan riset di 10 Kabupaten/Kota Tahun 2012 Komisi IX 

melakukan uji publik pada 3 kota di antaranya Makassar, Malang dan Medan. Kemudian di tahun yang 

sama dilakukan studi banding ke Afrika Selatan dan Argentina Tahun 2013 Komisi IX menyerahkan draf 

RUU PRT ke Baleg DPR RIPada periode 2014-2019, tahun 2014 pembahasan RUU PRT berhenti di Baleg 

DPR RI. RUU PRT kembali masuk dalam prolegnas berstatus waiting list.Pada periode 2019-2024, RUU 

PRT masuk lagi dalam prolegnas. Kemudian, pada 2020 RUU tersebut masuk dalam RUU prioritas.3. Ada 

sekitar 4,2 juta PRT yang harus dilindungiAda beberapa urgensi pengesahan RUU PRT. Di antaranya 

jumlah PRT di Indonesia. Berdasarkan Survei ILO dan Universitas Indonesia tahun 2015 PRT berjumlah 

4,2 juta (tren meningkat setiap tahun). Angka ini cukup besar sebagai pekerja yang selama ini tidak diakui 
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dan dilindungi.Selain itu, secara kuantitas jumlah PRT di Indonesia tergolong tertinggi di dunia jika 

dibandingkan dengan beberapa negara di Asia. Di India ada 3,8 juta dan Filipina 2,6 juta. Persentase PRT 

mayoritas perempuan (84 persen) dan anak (14 persen) yang rentan eksploitasi dan risiko terhadap 

human trafficking.PRT adalah kaum pekerja yang rentan. PRT bekerja dalam situasi yang tidak layak, 

seperti jam kerja panjang (tidak dibatasi waktu), tidak ada istirahat, tidak ada hari libur, tidak ada jaminan 

sosial (kesehatan PBI dan ketenagkerjaan), kekerasan dalam bekerja baik secara ekonomi, fisik, dan psikis 

(intimidasi, isolasi).Kemudian, PRT juga rawan terkena diskriminasi, pelecehan dan perendahan terhadap 

profesi. PRT tergolong angkatan kerja tidak diakui sebagai pekerja sehingga dianggap pengangguran. PRT 

juga tidak diakomodir dalam Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan Republik Indonesia.Baca Artikel 

Selengkapnya 
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Summary Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra, Abdul Muhaimin Iskandar (Gus 

Muhaimin) mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap Pekerja 

Migran Indonesia (PMI), mulai dari tahap perekrutan di daerah-daerah hingga penempatan 

sektor domestik, khususnya di Malaysia. 

 

 

 

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memulangkan 190 dari 3.200 Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) ilegal asal Malaysia, karena mengalami beberapa masalah, seperti penganiayaan, 

eksploitasi, sakit, dan korban perdagangan manusia.Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Bidang 

Korkesra, Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan 

pengawasan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), mulai dari tahap perekrutan di daerah-daerah 

hingga penempatan sektor domestik, khususnya di Malaysia."Ini tentu jadi catatan mengapa masih 

sangat banyak PMI ilegal, saya kira pengawasannya harus diperketat lagi, aparat jangan sungkan 

menindak tegas siapapun yang masih mencoba mengirimkan PMI lewat jalur-jalur ilegal," kata Gus 

Muhaimin di Jakarta, Kamis (10/8/2022).Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengingatkan 

pemerintah, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Luar Negeri (Kemlu) 

dan BP2MI untuk tidak berpuas diri usai meneken Memorandum of Understanding (MoU) Penempatan 

Pekerja Migran Domestik antara Indonesia dan Malaysia.Ia berujar, MoU yang dirancang dengan Sistem 

Penempatan Satu Kanal atau One Channel System (OCS) bukan jaminan persoalan marginalisasi PMI yang 

selama ini dilawan akan beres dengan sendirinya, sementara pengiriman ilegal masih marak terjadi."MoU 

kita dengan Malaysia memang bagus, tapi ingat itu bukan jaminan kalau praktik pengiriman PMI ilegal 

masih ada. Saya minta pemerintah memastikan betul prosedur pengiriman PMI benar-benar sesuai 

dengan MoU itu," tegas Gus Muhaimin.Ia juga mendorong pemerintah dan juga aparat penegak hukum 

untuk menindak tegas oknum agen yang memberangkatkan PMI secara ilegal atau tidak sesuai prosedur 

yang hingga kini masih dilakukan oleh sistem agensi Maid Online."Pada intinya ada di pengawasan dan 
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penindakan ya, pokoknya kalau masih ada agen yang main belakang (ilegal) memberangkatkan PMI ke 

manapun harus ditindak, ini bentuk pemberian perlindungan pada pekerja migran dan mengurangi angka 

terjadinya kasus PMI ilegal," kata Gus Muhaimin.Ia menyarankan pemerintah menyusun strategi baru 

untuk optimalisasi promosi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), termasuk 

informasi terkait agen-agen resmi dan legal."Dan juga penting, libatkan para kepala desa sebagai unit 

perlindungan PMI paling bawah. Kepala desa/lurah harus lebih pro aktif dalam memantau mobilitas 

warganya ke luar negeri, biar PMI kita tidak terjebak iming-iming menggiurkan yang ditawarkan jalur 

ilegal," tukas Gus Muhaimin. 
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Summary Upaya pemerintah untuk menaikkan upah Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik 

di Taiwan akhirnya berbuah manis. Per 10 Agustus 2022, PMI sektor domestik di Taiwan 

mendapat upah sebesar NTD 20.000 atau setara Rp9,9 juta. Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah, mengatakan bahwa terakhir kali PMI sektor domestik di Taiwan mendapat 

kenaikan upah terjadi pada 2015. Sejak saat itu, PMI sektor domestik mendapat upah 

sebesar NTD 17.000. Kemudian sejak Desember 2018, Kementerian Ketenagakerjaan secara 

intens terus mengupayakan penyesuaian upah PMI Sektor Domestik di Taiwan melalui 

Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipe (KDEI/IETO). 

 

 

 

Upaya pemerintah untuk menaikkan upah Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik di Taiwan 

akhirnya berbuah manis. Per 10 Agustus 2022, PMI sektor domestik di Taiwan mendapat upah sebesar 

NTD 20.000 atau setara Rp9,9 juta.Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa terakhir 

kali PMI sektor domestik di Taiwan mendapat kenaikan upah terjadi pada 2015. Sejak saat itu, PMI sektor 

domestik mendapat upah sebesar NTD 17.000.Kemudian sejak Desember 2018, Kementerian 

Ketenagakerjaan secara intens terus mengupayakan penyesuaian upah PMI Sektor Domestik di Taiwan 

melalui Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipe (KDEI/IETO).Di berbagai kesempatan, Kemnaker 

juga terus berupaya menyuarakan kepentingan Indonesia, khususnya mendorong Otoritas Taiwan untuk 

mempertimbangkan secara positif penyesuaian upah PMI yang tidak mengalami perubahan sejak 

2015."Alhamdulillah, hari ini kita memetik buah hasil kerja bersama yang sangat baik antara Kementerian 

dan Lembaga dalam menaikkan upah PMI sektor domestik di Taiwan. Hal ini juga merupakan hadiah 

Kemerdekaan yang sangat indah bagi Calon PMI dan PMI khususnya sektor domestik di Taiwan," kata Ida 

di Jakarta, Rabu 
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Summary Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Rancangan Undang-Undang Perlindungan 

Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), karena tak disahkan meski sudah diajukan sejak 2004. 

Apalagi, RUU PPRT kembali masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2022. Selain itu, juga 

mendorong percepatan pembahasan RUU PPRT di parlemen, yang mandek selama hampir 

dua dekade. Moeldoko juga menjelaskan, bahwa dinamika RUU PPRT kembali meningkat 

beberapa bulan terakhir karena gerakan masyarakat sipil menuntut adanya percepatan 

pembahasan serta pengesahan RUU PPRT. 

 

 

 

Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja 

Rumah Tangga (RUU PPRT), karena tak disahkan meski sudah diajukan sejak 2004. Pengesahan gugus 

tugas, ditandai dengan keluarnya Surat Keputusan Kepala Staf Kepresidenan RI No 7/2022. Kepala Staf 

Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pembentukan gugus tugas ini untuk memperkuat konsolidasi dan 

sinkronisasi agenda, sehingga pengelolaan isu PPRT tidak terjebak pada ego sektoral. Selain itu, juga 

mendorong percepatan pembahasan RUU PPRT di parlemen, yang mandek selama hampir dua 

dekade.Menurutnya, pembentukan gugus tugas akan menunjukkan keberpihakan dan perhatian agar isu 

tersebut dapat segera dikelola dengan baik. "Apalagi, ada keterbatasan waktu karena berkejaran dengan 

isu-isu lain," kata Moeldoko, melalui keterangan resmi yang dikutip Rabu (10/8).Moeldoko juga 

menjelaskan, bahwa dinamika RUU PPRT kembali meningkat beberapa bulan terakhir karena gerakan 

masyarakat sipil menuntut adanya percepatan pembahasan serta pengesahan RUU PPRT. Apalagi, RUU 

PPRT kembali masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2022."Ini membuka peluang untuk mendorong Bamus 

mengagendakan RUU PPRT di sidang paripurna untuk kemudian disahkan menjadi inisiatif DPR," jelasnya. 

Moeldoko menilai percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi penting, untuk agar terdapat payung 

hukum dalam melindungi pekerja rumah tangga atau yang juga dikenal sebagai pembantu rumah tangga. 

Terutama jika melihat jumlahnya di Indonesia mencapai 4,2 juta orang. Posisi mereka juga rentan 
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mengalami kekerasan fisik serta psikis, bahkan kekerasan seksual hingga ekonomi. "Selain memberikan 

perlindungan kepada PRT, UU ini juga memberikan jaminan hak dan kewajiban pihak terkait, yakni 

pemberi kerja dan penyalur atau agen. Pemberi kerja perlu mendapatkan jaminan keamanan dan 

keselamatan dengan kehadiran PRT, dan penyalur perlu melakukan rekrutmen penempatan secara 

profesional dan akuntabel," papar Moeldoko.Gugus tugas ini akan berisi delapan kementerian/lembaga 

terkait, yaitu Kantor Staf Presiden, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Ketenagakerjaan. Lalu Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Polri, dan Kejaksaan 

Agung."Gugus tugas segera bekerja untuk pemutakhiran dan pembahasan draf, penyusunan strategi 

komunikasi publik dan polisi, pengawalan pembahasan di DPR, dan menyusun kerangka waktu kerja 

bersama," ungkap Moeldoko.Berdasarkan dokumen Pokok-pokok Pikiran Pengaturan Penyusunan RUU 

PPRT di DPR, RUU ini pertama kali masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada periode 

masa bakti DPR 2004-2009. Namun baru di periode masa bakti 2009-2014, RUU ini masuk dalam prioritas 

tahunan. Dimulai pada 2010, RUU PPRT masuk dalam pembahasan Komisi IX DPR RI. Kemudian pada 

2010-2011 Komisi IX melakukan riset di 10 kabupaten/kota. Selanjutnya, pada 2012 Komisi IX melakukan 

uji publik di Makassar, Malang, dan Medan. Selain itu, melakukan studi banding ke Afrika Selatan dan 

Argentina. Baru pada 2013 Komisi IX menyerahkan draft RUU PPRT ke Badan Legislasi DPR RI. Setelah itu, 

pembahasannya terhenti di Baleg DPR. RUU PPRT kembali masuk dalam daftar Prolegnas pada masa bakti 

DPR periode 2014-2019. Pada 2020, RUU ini masuk ke dalam daftar prioritas.RUU PPRT masuk menjadi 

kebutuhan mendesak karena wilayah kerja mereka yang bersifat domestik dan privat, sehingga tidak ada 

kontrol dan pengawasan Pemerintah. Padahal praktik kerja mereka rawan dan rentan terhadap 

diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan. Rencananya, dalam RUU PPRT nantinya akan mengatur mengenai 

kewajiban adanya perjanjian kerja antara PRT dengan majikan. Terutama mendapatkan jaminan 

kesehatan, dan penerima bantuan iuran jaminan ketenagakerjaan. Selain itu, PRT juga akan memiliki 

perlindungan upah, serta mewajibkan mereka mendapatkan tunjangan hari raya. Kemudian, RUU juga 

akan mengatur mengenai perlindungan batasan jam kerja, istirahat harian, serta libur mingguan. 

Termasuk juga adanya hak untuk mengajukan cuti. Salah satu poin krusial lainnya adalah adanya batas 

usia minimum 18 tahun untuk bekerja sebagai PRT. 
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Summary Namun, penerima BSU ini berubah dari yang sebelumnya untuk tenaga kerja yang bergaji 

paling besar Rp3,5 juta. Pasalnya, aturan lalu yaitu gaji tenaga kerja paling besar sebanyak 

Rp3,5 juta. Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) menjadi salah satu program bantuan pemerintah 

yang dikhususkan bagi tenaga kerja. Meskipun kriteria penerima berubah tapi besaran 

bantuan yang diberikan masih sama yaitu sebesar Rp1 juta. 

 

Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) menjadi salah satu program bantuan pemerintah yang dikhususkan bagi 

tenaga kerja. Namun, penerima BSU ini berubah dari yang sebelumnya untuk tenaga kerja yang bergaji 

paling besar Rp3,5 juta. Meskipun kriteria penerima berubah tapi besaran bantuan yang diberikan masih 

sama yaitu sebesar Rp1 juta.BSU ini juga dijadwalkan akan kembali dicairkan pada tahun 2022 kepada 

tenaga kerja yang memenuhi syarat baru.Seperti diketahui, BSU atau Bantuan Subsidi Upah merupakan 

program BLT Subsidi Gaji yang dijalankan Kemnaker untuk membantu pekerja bertahan di tengah wabah 

pandemi Covid-19. Untuk pekerja yang ingin mendapatkan BLT Subsidi Gaji, harus diusulkan dulu ke BPJS 

Ketenagakerjaan untuk dapat BSU 2022, hal itu berlaku sejak tahun 2020. Untuk syarat dan kriteria 

lengkap penerima BSU tahun 2022 sendiri yaitu WNI yang dibuktikan dengan NIK, serta terdaftar sebagai 

peserta yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan, dan memiliki upah paling besar Rp3 juta.Soal kriteria 

penerima BSU 2022 kini sedikit terjadi perubahan. Pasalnya, aturan lalu yaitu gaji tenaga kerja paling 

besar sebanyak Rp3,5 juta. Pada tahun ini, kriteria dari pemerintah yaitu memberikan Bantuan Subsidi 

Upah ( BSU ) 2022 bagi tenaga kerja yang memiliki gaji di bawah Rp3 juta per bulan. "Pemerintah akan 

memberikan Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) bagi tenaga kerja yang memiliki gaji di bawah Rp3 juta per 

bulan," Kata Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto dikutip dari Antara pada 9 Agustus 

2022.Sempat dikabarkan bakal cair pada bulan April 2022 lalu, bantuan yang rencananya akan diberikan 

kepada 8,8 juta tenaga kerja tersebut rupanya saat ini masih dimatangkan. "Tadi ada arahan Bapak 

Presiden terkait program BSU ini agar terus dimatangkan," ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang 

Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers PPKM di Jakarta, Senin, 4 April 2022, dikutip 

dari Antara. 
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Summary "Alhamdulillah, hari ini kita memetik buah hasil kerja bersama yang sangat baik antara 

Kementerian dan Lembaga dalam menaikkan upah PMI sektor domestik di Taiwan. "Saya 

memberikan apresiasi yang setingginya dan mengucapkan terima kasih kepada Otoritas 

Taiwan dan semua Kementerian/Lembaga, termasuk Kementerian Luar Negeri dan KDEI 

Taipei, yang telah secara bersama-sama mengupayakan kenaikan gaji ini. Menurutnya, 

meskipun dalam PK tersebut masih tertera upah sebesar NTD 17.000, P3MI cukup 

menyesuaikan Surat Pernyataan Biaya dan Gaji (SPBG) PMI dengan mencantumkan gaji 

sebesar NTD 20.000. 

 

Upaya pemerintah untuk menaikkan upah Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau biasa dikenal dengan TKI 

sektor domestik di Taiwan berbuah manis. Per 10 Agustus 2022, PMI sektor domestik di Taiwan akan 

mendapat upah sebesar NTD 20.000 atau setara Rp9,9 juta.Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

mengatakan bahwa terakhir kali PMI sektor domestik di Taiwan mendapat kenaikan upah terjadi pada 

2015. Sejak saat itu, PMI sektor domestik mendapat upah sebesar NTD 17.000.Kemudian sejak Desember 

2018, Kementerian Ketenagakerjaan secara intens terus mengupayakan penyesuaian upah PMI Sektor 

Domestik di Taiwan melalui Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipe (KDEI/IETO).Di berbagai 

kesempatan, Kemnaker juga terus berupaya menyuarakan kepentingan Indonesia, khususnya 

mendorong Otoritas Taiwan untuk mempertimbangkan secara positif penyesuaian upah PMI yang tidak 

mengalami perubahan sejak 2015."Alhamdulillah, hari ini kita memetik buah hasil kerja bersama yang 

sangat baik antara Kementerian dan Lembaga dalam menaikkan upah PMI sektor domestik di Taiwan. 

Hal ini juga merupakan hadiah Kemerdekaan yang sangat indah bagi Calon PMI dan PMI khususnya sektor 

domestik di Taiwan," kata Menaker Ida Fauziyah, Rabu (10/8/2022).Menaker menambahkan, selain 

kenaikan upah, PMI sektor domestik di Taiwan juga akan mendapat penambahan upah sebesar NTD 

1.000, yang berlaku bagi PMI yang telah mengakhiri periode kontrak kerjanya selama 3 tahun dengan 

majikan yang sama."Saya memberikan apresiasi yang setingginya dan mengucapkan terima kasih kepada 

Otoritas Taiwan dan semua Kementerian/Lembaga, termasuk Kementerian Luar Negeri dan KDEI Taipei, 

yang telah secara bersama-sama mengupayakan kenaikan gaji ini. Inilah wujud nyata bahwa Pemerintah 

hadir untuk PMI dalam rangka pelindungan dan memastikan kesejahteraanPekerja Migran Indonesia," 

ungkapnya.Ia menambahkan, pihaknya akan terus memantau penerapan kebijakan kenaikan upah ini 

dan memastikan terimplementasi dengan baik."Kami meminta dukungan P3MI selaku lembaga 

penempatan untuk segera mengambil langkah-langkah menyesuaikan semua persyaratan yang telah 

ditentukan, guna memperlancar proses penempatan PMI," ujarnya.Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, 

Suhartono, menambahkan, Calon PMI sektor domestik di Taiwan yang Perjanjian Kerjanya (PK) sudah 

terlanjur dileges oleh KDEI Taipei maupun UPT-BP2MI namun belum berangkat bekerja, tidak perlu 

dileges ulang.Menurutnya, meskipun dalam PK tersebut masih tertera upah sebesar NTD 17.000, P3MI 

cukup menyesuaikan Surat Pernyataan Biaya dan Gaji (SPBG) PMI dengan mencantumkan gaji sebesar 

NTD 20.000."Sehingga PMI akan tetap mendapatkan hak upah sebesar NTD 20.000 begitu mereka 
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bekerja di Taiwan. Intinya kita tidak mau mempersulit PMI, dan diharapkan PMI dapat segera 

diberangkatkan bekerja di Taiwan," kata Suhartono.* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DIKetentuan baru 

ini, jelas Suhartono, pada prinsipnya berlaku bagi PMI sektor domestik yang datang ke Taiwan dengan 

kontrak kerja baru.Namun demikian, bagi PMI yang saat ini sudah bekerja di Taiwan dan masih terikat 

dengan kontrak kerja lama tidak perlu berkecil hati, karena terbuka peluang untuk melakukan negosiasi 

kenaikan upah sesuai ketentuan pengupahan yang baru dengan pemberi kerja/majikan."Dalam hal ini, 

peran seluruh P3MI yang menempatkan PMI ke Taiwan sangat diperlukan untuk 

membantu/memfasilitasi kenaikan upah PMI tersebut melalui agency sebagai mitra kerja mereka di 

Taiwan," ujarnya."Selain itu kami juga berharap Otoritas Taiwan dapat terus mengambil langkah-langkah 

strategis dan nyata untuk memastikan PMI yang sudah bekerja di Taiwan juga menikmati kebijakan 

kenaikan gaji ini," tegasnya. 
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Author _noname 

Media Merdekanews Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.merdekanews.co/read/17350/Pemerintah-Berhasil-Naikkan-Upah-PMI-Sektor-

Domestik-di-Taiwan 

Summary Per 10 Agustus 2022, PMI sektor domestik di Taiwan akan mendapat upah sebesar NTD 

20.000 atau setara Rp9,9 juta. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa 

terakhir kali PMI sektor domestik di Taiwan mendapat kenaikan upah terjadi pada 2015. 

Sejak saat itu, PMI sektor domestik mendapat upah sebesar NTD 17.000. Kemudian sejak 

Desember 2018, Kementerian Ketenagakerjaan secara intens terus mengupayakan 

penyesuaian upah PMI Sektor Domestik di Taiwan melalui Kamar Dagang dan Ekonomi 

Indonesia di Taipe (KDEI/IETO). 

 

 

 

Upaya pemerintah untuk menaikkan upah Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik di Taiwan 

berbuah manis. Per 10 Agustus 2022, PMI sektor domestik di Taiwan akan mendapat upah sebesar NTD 

20.000 atau setara Rp9,9 juta.Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa terakhir kali 

PMI sektor domestik di Taiwan mendapat kenaikan upah terjadi pada 2015. Sejak saat itu, PMI sektor 

domestik mendapat upah sebesar NTD 17.000.Kemudian sejak Desember 2018, Kementerian 

Ketenagakerjaan secara intens terus mengupayakan penyesuaian upah PMI Sektor Domestik di Taiwan 

melalui Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipe (KDEI/IETO). Di berbagai kesempatan, Kemnaker 

juga terus berupaya menyuarakan kepentingan Indonesia, khususnya mendorong Otoritas Taiwan untuk 

mempertimbangkan secara positif penyesuaian upah PMI yang tidak mengalami perubahan sejak 

2015."Alhamdulillah, hari ini kita memetik buah hasil kerja bersama yang sangat baik antara Kementerian 

dan Lembaga dalam menaikkan upah PMI sektor domestik di Taiwan. Hal ini juga merupakan hadiah 

Kemerdekaan yang sangat indah bagi Calon PMI dan PMI khususnya sektor domestik di Taiwan," kata 

Menaker Ida Fauziyah melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (10/8/2022).Menaker 

menambahkan, selain kenaikan upah, PMI sektor domestik di Taiwan juga akan mendapat penambahan 

upah sebesar NTD 1.000, yang berlaku bagi PMI yang telah mengakhiri periode kontrak kerjanya selama 

3 tahun dengan majikan yang sama."Saya memberikan apresiasi yang setingginya dan mengucapkan 
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terima kasih kepada Otoritas Taiwan dan semua Kementerian/Lembaga, termasuk Kementerian Luar 

Negeri dan KDEI Taipei, yang telah secara bersama-sama mengupayakan kenaikan gaji ini. Inilah wujud 

nyata bahwa Pemerintah hadir untuk PMI dalam rangka pelindungan dan memastikan kesejahteraan 

Pekerja Migran Indonesia," ungkapnya.Ia menambahkan, pihaknya akan terus memantau penerapan 

kebijakan kenaikan upah ini dan memastikan terimplementasi dengan baik. "Kami meminta dukungan 

P3MI selaku lembaga penempatan untuk segera mengambil langkah-langkah menyesuaikan semua 

persyaratan yang telah ditentukan, guna memperlancar proses penempatan PMI," ujarnya.Dirjen 

Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, menambahkan, Calon PMI sektor domestik di Taiwan yang 

Perjanjian Kerjanya (PK) sudah terlanjur dileges oleh KDEI Taipei maupun UPT-BP2MI namun belum 

berangkat bekerja, tidak perlu dileges ulang. Menurutnya, meskipun dalam PK tersebut masih tertera 

upah sebesar NTD 17.000, P3MI cukup menyesuaikan Surat Pernyataan Biaya dan Gaji (SPBG) PMI 

dengan mencantumkan gaji sebesar NTD 20.000."Sehingga PMI akan tetap mendapatkan hak upah 

sebesar NTD 20.000 begitu mereka bekerja di Taiwan. Intinya kita tidak mau mempersulit PMI, dan 

diharapkan PMI dapat segera diberangkatkan bekerja di Taiwan," kata Suhartono.Ketentuan baru ini, 

jelas Suhartono, pada prinsipnya berlaku bagi PMI sektor domestik yang datang ke Taiwan dengan 

kontrak kerja baru. Namun demikian, bagi PMI yang saat ini sudah bekerja di Taiwan dan masih terikat 

dengan kontrak kerja lama tidak perlu berkecil hati, karena terbuka peluang untuk melakukan negosiasi 

kenaikan upah sesuai ketentuan pengupahan yang baru dengan pemberi kerja/majikan."Dalam hal ini, 

peran seluruh P3MI yang menempatkan PMI ke Taiwan sangat diperlukan untuk 

membantu/memfasilitasi kenaikan upah PMI tersebut melalui agency sebagai mitra kerja mereka di 

Taiwan," ujarnya."Selain itu kami juga berharap Otoritas Taiwan dapat terus mengambil langkah-langkah 

strategis dan nyata untuk memastikan PMI yang sudah bekerja di Taiwan juga menikmati kebijakan 

kenaikan gaji ini," tegasnya. 
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Title Ratusan Buruh di Bangka Belitung Gelar Aksi Damai Tuntut 

Pemerintah Cabut Omnibus Law Cipta Kerja 

Author bangkapos.com 

Media Bangka Post Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Negative 

Link http://bangka.tribunnews.com/2022/08/10/ratusan-buruh-di-bangka-belitung-gelar-aksi-

damai-tuntut-pemerintah-cabut-omnibus-law-cipta-kerja 

Summary Ratusan buruh atau pekerja di Provinsi Bangka Belitung (Babel) mendesak pemerintah agar 

segera mencabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Keinginan para buruh ini 

disampaikan saat aksi damai di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bangka Belitung, Rabu 

(10/8/2022) siang. Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bangka Belitung (Babel), 

Darusman bersama para buruh lainnya, Rabu (10/8/2022) mengaku akan terus berjuang 

untuk mendesak pencabutan dari UU Omnibus Law Cipta Kerja. Selain itu, dia secara tegas 

mengatakan aksi damai digelar di Kantor Disnaker ini, menjadi bentuk mosi tidak percaya 

terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Belitung terkhusus Komisi IV. 

"Kepada dinas tenaga kerja yang terhormat kami mohon agar dapat menyampaikan kepada 

Kementerian," katanya. 

 

 

 

Ratusan buruh atau pekerja di Provinsi Bangka Belitung (Babel) mendesak pemerintah agar segera 

mencabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.Keinginan para buruh ini disampaikan saat aksi 

damai di Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bangka Belitung, Rabu (10/8/2022) siang.Hidup Buruh!, 

Hidup!, Hidup Pekerja!, Hidup!, Hidup SPSI!, Hidup! Tolak Ombnibus Law!, Pantang Mundur!," Begitulah 

lontaran-lontaran yang terdengar saat aksi damai itu berlangsung.Ketua Serikat Pekerja Seluruh 

Indonesia (SPSI) Bangka Belitung (Babel), Darusman bersama para buruh lainnya, Rabu (10/8/2022) 

mengaku akan terus berjuang untuk mendesak pencabutan dari UU Omnibus Law Cipta Kerja.Pasalnya 

Omnibus Law dirasa merugikan kesejahteraan atau hak-hak para pekerja. "Kita tahu bahwa UU baru 

Omnibus Law ini khusus klaster ketenagakerjaan, antara lain soal pesangon, terhadap perusahaan yang 

melakukan efesiensi dulu dua, sekarang satu kali, tentu ini merugikan pekerja. Belum lagi dengan 

Omnibus Law seolah PHK bisa kapan saja, padahal PHK merunjuk pada UU lama tidak semudah itu," ujar 

Darusman.Lebih lanjut, dia menekankan Omnibus Law bagi pekerja sangat menyakitkan maka aksi damai 

ini serentak digelar untuk menyuarakan aspirasi buruh."Yang penting kita sebagai pekerja, kami tidak 
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akan putus asa. Karena Omnibus Law ini sudah cacat, inkonstitusional," kata Darusman.Selain itu, dia 

secara tegas mengatakan aksi damai digelar di Kantor Disnaker ini, menjadi bentuk mosi tidak percaya 

terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangka Belitung terkhusus Komisi IV. "Kepada dinas 

tenaga kerja yang terhormat kami mohon agar dapat menyampaikan kepada Kementerian," 

katanya."Kami Bangka Belitung tidak pergi ke DPRD atau ke wakil rakyat kami, karena wakil kami tidak 

punya power dan tidak sensitif dan peka terhadap buruh. Datang ke sini bukan karena kebencian, kami 

sampaikan dengan jujur, kami minta disnaker juga jangan omdo, besok dan nanti," lanjut 

Darusman.Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bangka Belitung (Babel), Elfiyena, Rabu (10/8/2022) 

mengapresiasi penyampaian aspirasi para buruh ini. Dia siap menyampaikan aspirasi para buruh ke pusat 

dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja"Aspirasi kita tampung tetapi kita minta bagian mana yang 

mereka tidak setuju, tidak menyabut sampai akarkan. Karena UU Cipta Kerja itu bukan hanya punya 

kementerian tenaga kerja, bukan ngurus pekerja saja. Omnibus Law itu gabungan dari semua 

kementerian, pasal mana tidak setuju, kasih kami dan akan kami teruskan ke kementerian," 

katanya.Sementara itu, tak hanya menyampaikan tuntutun UU Cipta Kerja agar dicabut, ratusan buruh 

mengkritisi pengawasan dari dinas tenaga kerja yang tak optimal.Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 

(SPSI) Bangka Belitung (Babel) Darusman mengatakan pengawasan dari Disnaker itu bahkan terkesan tak 

ada sanksi kepada perusahaan yang melanggar."Kami katakan pelanggaran di Babel itu masif, kami punya 

data, itu tidak ditangani, stagnan sampai sekarang. Itu saya yang disayangkan, pengawas yang punya 

kapasitas melakukan pengawasan, tidak dilakukan, ini jadi pertanyaan," ujar Darusman.Dia menilai kerja 

pengawasan di Disnaker hanya sekedar didatangi ke kantor dan pembinaan, tak ada hasil konkret seperti 

sanksi untuk memberi efek jera kepada perusahaan."Pengawas ini ada konkret, tidak hanya pengawasan. 

Bentuk hukuman, penyelidikan, bisa mencabut izin usaha. Kalau pembinaan, tidak ada hukuman," 

katanya.Secara catatan disimpulkan Darusman ada kisaran 30 kasus pelanggaran yang terjadi yang mesti 

ada tindaklanjutnya."Itu diranah-ranah hak normatif seperti tidak ada BPJS, lembur tidak dibayar, PKWT 

yang akal-akalan, banyak banget. Itu harus diselesaikan," katanya.Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) 

Bangka Belitung (Babel), Elfiyena ikut menanggapi soal kritikan terhadap kinerja para pengawas pada 

dinasnya."Kita ada 27 orang pengawas, jadi kasus yang ada di perusahaan itu harus diselesaikan oleh 

perusahaan dan buruh, namanya bipartit, kalau tidak selesai baru dilempar ke kami, jadi tripartit, itu yang 

harus dipahami terlebih dulu," kata Elfiyena.Dia menegaskan petugas pengawas berjumlah 27 orang ini 

harus mengawasi sekitar 2.500 perusahaan yang terdata di Bangka Belitung."Jadi tidak mudah, satu kasus 

itu tidak mudah. Ada tahapanya, yang melanggar ada, kita berikan nota pemeriksaan satu, kalau tidak 

dijalankan, kita ke nota pemeriksaan kedua, kalau belum selesai di situ, kita bawa ke ranah hukum. Tahun 

2022 ini ada tiga kasus yang akan masuk ke ranah hukum," katanya. 
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Title Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Gelar Pelatihan dan 

MOU Bersama AR Learning Center 

Author _noname 

Media Sindikat Post Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Positive 

Link http://sindikatpost.com/2022/08/10/fakultas-hukum-universitas-bangka-belitung-gelar-

pelatihan-dan-mou-bersama-ar-learning-center 

Summary Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (FH UBB) sukses menggelar Pelatihan 

Keterangan Ahli dan menjalin kerja sama bersama Lembaga AR Learning Center dengan 

penandatangan secara simbolis. 

 

 

 

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (FH UBB) sukses menggelar Pelatihan Keterangan Ahli dan 

menjalin kerja sama bersama Lembaga AR Learning Center dengan penandatangan secara simbolis. Acara 

tersebut berlangsung di Gedung Fakultas Hukum Ruang Vicon UBB, Kabupaten Bangka Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (09/08/2022).Kegiatan yang mengambil tema "Peningkatan 

Kompetensi Saksi Ahli" ini menghadirkan 3 pemateri sekaligus, pertama Dr. M. Rustamaji dari Dosen 

Fakultas UNS, kedua Mas Andre Hariyanto Master Trainer dan Owner AR Learning Center, dan ketiga 

Coach Musafir dari Trainer Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP-RI)."Penentuan seorang Ahli dalam 

penyidikan maupun persidangan tidak harus ditentukan lewat pendidikan formal, ahli dapat dengan 

pengalaman yang ditekuninya," tegas Coach Musafir, Trainer resmi AR Learning Center dan Dekan 

Fakultas Syariah - Hukum IPI Gowa Sulawesi Selatan dalam menyampaikan materinya.Sementara itu Dr. 

Derita Prapti Rahayu, SH, MH mengatakan, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (FH UBB) adalah 

gerbang peradaban keadilan, membuka wawasan, dan wadah kontemplasi pembentukan insan 

hukum."Tujuan mengadakan pelatihan dan menjalin kerja sama antara Fakultas Hukum UBB dan AR 

Learning Center ialah dalam rangka peningkatan kemampuan SDM civitas akademika. Kerja sama ini agar 

bisa menyelenggarakan pelatihan - pelatihan kepada mahasiswa dan calon sarjana hukum di Bangka 

Beliting," ujar Dekan FH UBB."Salah satu alumni terbaik di AR Learning Center yang kami ketahui, Toni, 

SH, MH, C.FLS juga seorang Dosen FH UBB, oleh karena itu para dosen ikut dalam pelatihan ini" tambah 

perempuan asal Jember Jawa Timur.Mas Andre Hariyanto selaku Owner Lembaga AR Learning Center 

dan Ketua Pembina Yayasan Pusat Pembelajaran Nusantara Daerah Istimewa Yogyakarta (YPPN - DIY) 

menyampaikan banyak terima kasih atas kepercayaan pihak Universitas Bangka Belitung dalam menjalin 



 

144 

 

hubungan silaturahmi dan perjannian kerja sama yang kelak akan melahirkan kader trainer handal dan 

ahli hukum yang lebih baik lagi."Syukur Alhamdulillah, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, pada 

hari ini Selasa 9 Agustus 2022, resmi menandatangani kerja sama (MOU) antar kedua pihak yang 

disaksikan para dosen dan tim trainer AR Learning Center," ucap pemilik akun sosial mediaMas Andre, 

demikian ia dikenal, AR Learning Center adalah Pusat Pembelajaran, Pendidikan, Pengkaderan yang 

manakala ribuan alumni tergabung dan tersebar se-nusantara hingga mancanegara. Oleh karena itu, 

masih kata pengusaha dan pedagang Angkringan Si Ndut Prambanan ini, jaringan dan manfaat bergabung 

di AR Learning Center bisa dirasakan sendiri ketika sudah mengikuti semua program pelatihan dengan 

trainer yang professional disetiap program yang diambil."Alhamdulillah, di AR Learning Center kita 

memiliki SDM dan Trainer disetiap bidang masing - masing, ada trainer berlisensi BNSP, asosiasi 

kemenaker, lisensi trainer internasional, ketua pajak center, BUMN dan mediator," terang pria asal 

Surabaya Jawa Timur kepada redaksi Suara Utama ID, Rabu (10/08/2022).Coach Musafir menambahkan, 

dalam pelatihan ini manfaat adalah kompetensi bagi institusi dapat memberikan informasi dalam 

mengembangkan program dan kurikulum, untuk dunia usaha membantu penilaian kinerja dan 

rekruitmen sedangkan untuk institusi penyelenggara pelatihan adalah sebagai bahan acuan dalam 

merumuskan paket program sertifikasi dan kualifikasi."Ilmu itu luas, silakan selalu belajar dimanapun tak 

terkecuali di AR Learning Center sebagai Lembaga Pelatihan dan Soft Skill," tutup Master Trainer AR 

Learning Center dan Kepala Cabang di Makassar. 
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Title Pemerintah Berhasil Naikkan Upah PMI Sektor Domestik di 

Taiwan 

Author _noname 

Media Gpsindonesia.co Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Positive 

Link http://gpsindonesia.co/kabinet/read/4835/Pemerintah-Berhasil-Naikkan-Upah-PMI-

Sektor-Domestik-di-Taiwan.html 

Summary Per 10 Agustus 2022, PMI sektor domestik di Taiwan akan mendapat upah sebesar NTD 

20.000 atau setara Rp9,9 juta. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa 

terakhir kali PMI sektor domestik di Taiwan mendapat kenaikan upah terjadi pada 2015. 

Sejak saat itu, PMI sektor domestik mendapat upah sebesar NTD 17.000. Kemudian sejak 

Desember 2018, Kementerian Ketenagakerjaan secara intens terus mengupayakan 

penyesuaian upah PMI Sektor Domestik di Taiwan melalui Kamar Dagang dan Ekonomi 

Indonesia di Taipe (KDEI/IETO). "Alhamdulillah, hari ini kita memetik buah hasil kerja 

bersama yang sangat baik antara Kementerian dan Lembaga dalam menaikkan upah PMI 

sektor domestik di Taiwan. 

 

 

 

Upaya pemerintah untuk menaikkan upah Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik di Taiwan 

berbuah manis. Per 10 Agustus 2022, PMI sektor domestik di Taiwan akan mendapat upah sebesar NTD 

20.000 atau setara Rp9,9 juta.Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa terakhir kali 

PMI sektor domestik di Taiwan mendapat kenaikan upah terjadi pada 2015. Sejak saat itu, PMI sektor 

domestik mendapat upah sebesar NTD 17.000.Kemudian sejak Desember 2018, Kementerian 

Ketenagakerjaan secara intens terus mengupayakan penyesuaian upah PMI Sektor Domestik di Taiwan 

melalui Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipe (KDEI/IETO). Di berbagai kesempatan, Kemnaker 

juga terus berupaya menyuarakan kepentingan Indonesia, khususnya mendorong Otoritas Taiwan untuk 

mempertimbangkan secara positif penyesuaian upah PMI yang tidak mengalami perubahan sejak 

2015."Alhamdulillah, hari ini kita memetik buah hasil kerja bersama yang sangat baik antara Kementerian 

dan Lembaga dalam menaikkan upah PMI sektor domestik di Taiwan. Hal ini juga merupakan hadiah 

Kemerdekaan yang sangat indah bagi Calon PMI dan PMI khususnya sektor domestik di Taiwan," kata 

Menaker Ida Fauziyah melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (10/8/2022).Menaker 

menambahkan, selain kenaikan upah, PMI sektor domestik di Taiwan juga akan mendapat penambahan 
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upah sebesar NTD 1.000, yang berlaku bagi PMI yang telah mengakhiri periode kontrak kerjanya selama 

3 tahun dengan majikan yang sama."Saya memberikan apresiasi yang setingginya dan mengucapkan 

terima kasih kepada Otoritas Taiwan dan semua Kementerian/Lembaga, termasuk Kementerian Luar 

Negeri dan KDEI Taipei, yang telah secara bersama-sama mengupayakan kenaikan gaji ini. Inilah wujud 

nyata bahwa Pemerintah hadir untuk PMI dalam rangka pelindungan dan memastikan kesejahteraan 

Pekerja Migran Indonesia," ungkapnya.Ia menambahkan, pihaknya akan terus memantau penerapan 

kebijakan kenaikan upah ini dan memastikan terimplementasi dengan baik. "Kami meminta dukungan 

P3MI selaku lembaga penempatan untuk segera mengambil langkah-langkah menyesuaikan semua 

persyaratan yang telah ditentukan, guna memperlancar proses penempatan PMI," ujarnya.Dirjen 

Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, menambahkan, Calon PMI sektor domestik di Taiwan yang 

Perjanjian Kerjanya (PK) sudah terlanjur dileges oleh KDEI Taipei maupun UPT-BP2MI namun belum 

berangkat bekerja, tidak perlu dileges ulang. Menurutnya, meskipun dalam PK tersebut masih tertera 

upah sebesar NTD 17.000, P3MI cukup menyesuaikan Surat Pernyataan Biaya dan Gaji (SPBG) PMI 

dengan mencantumkan gaji sebesar NTD 20.000."Sehingga PMI akan tetap mendapatkan hak upah 

sebesar NTD 20.000 begitu mereka bekerja di Taiwan. Intinya kita tidak mau mempersulit PMI, dan 

diharapkan PMI dapat segera diberangkatkan bekerja di Taiwan," kata Suhartono.Ketentuan baru ini, 

jelas Suhartono, pada prinsipnya berlaku bagi PMI sektor domestik yang datang ke Taiwan dengan 

kontrak kerja baru. Namun demikian, bagi PMI yang saat ini sudah bekerja di Taiwan dan masih terikat 

dengan kontrak kerja lama tidak perlu berkecil hati, karena terbuka peluang untuk melakukan negosiasi 

kenaikan upah sesuai ketentuan pengupahan yang baru dengan pemberi kerja/majikan."Dalam hal ini, 

peran seluruh P3MI yang menempatkan PMI ke Taiwan sangat diperlukan untuk 

membantu/memfasilitasi kenaikan upah PMI tersebut melalui agency sebagai mitra kerja mereka di 

Taiwan," ujarnya."Selain itu kami juga berharap Otoritas Taiwan dapat terus mengambil langkah-langkah 

strategis dan nyata untuk memastikan PMI yang sudah bekerja di Taiwan juga menikmati kebijakan 

kenaikan gaji ini," tegasnya. 
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Link http://publiksultra.id/beri-edukasi-kepada-masyarakat-bpjamsostek-gelar-sosialisasi 

Summary KENDARI, PUBLIKSULTRA.ID- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 

atau BPJAMSOSTEK Sultra menggelar sosialisasi dalam upaya memberikan perlindungan 

kepada masyarakat yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Kendari, pada Selasa 9 

Agustus 2022 Sebab diketahui, Ketenagakerjaan merupakan bentuk perlindungan sosial 

nasional dalam menjamin seluruh pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup, yang 

bertujuan untuk memastikan setiap pekerja beserta keluarganya dapat hidup sejahtera. 

 

KENDARI, PUBLIKSULTRA.ID - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau 

BPJAMSOSTEK Sultra menggelar sosialisasi dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat 

yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Kendari, pada Selasa 9 Agustus 2022 Sebab diketahui, 

Ketenagakerjaan merupakan bentuk perlindungan sosial nasional dalam menjamin seluruh pekerja dapat 

memenuhi kebutuhan dasar hidup, yang bertujuan untuk memastikan setiap pekerja beserta 

keluarganya dapat hidup sejahtera. Dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal 

Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Tenaga 

Kerja itu bertemakan, Sosialisasi dan Pengisian Wajib Lapor Ketenagakerjaan Secara Online di 

Perusahaan, "Pihak BPJAMSOSTEK melakukan sosialisasi manfaat perlindungan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan kepada sekitar 100 perusahaan yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Luring 

dan Daring," ujar Kepala BPJAMSOSTEK Sultra, Irsan Sigma Octavian. Untuk itu, BPJAMSOSTEK melakukan 

sosialisasi secara terus-menerus dengan tujuan untuk melakukan edukasi kepada seluruh masyarakat 

pekerja dan pemberi kerja terkait hak serta manfaat terlindungi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) merupakan hal yang wajib. Lebih lanjut, Irsan mengungkapkan, 

bahwa pihaknya secara terus-menerus dan secara massive telah berusaha untuk meyakinkan setiap 

pemberi kerja dan pekerja akan pentingnya terdaftar dalam perlindungan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan. "Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPJAMSOSTEK menjadi hal wajib, 

dikarenakan BPJAMSOSTEK memberikan perlindungan sosial kepada seluruh pekerja terhadap setiap 

risiko kerja yang ada. Pada saat ada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, meninggal, ataupun telah 

mencapai usia pensiun, BPJAMSOSTEK siap melakukan cover terhadap kebutuhan pekerja tersebut dari 

segi biaya," ungkapnya."Pemberi kerja dan pekerja hanya perlu mendaftarkan dirinya untuk 

mendapatkan setiap proteksi terhadap risiko tersebut. Sehingga pekerja dapat bekerja dengan aman dan 

keluarga pekerja yang menunggu di rumah dapat tenang," tambahnya. Berdasarkan data, saat ini 

coverage kepesertaan dari sektor Penerima Upah Pemberi Kerja atau perusahaan di Provinsi Sulawesi 

Tenggara adalah sekitar 46 persen. Untuk itu, BPJAMSOSTEK terus membutuhkan dukungan akan 

kesadaran terhadap pentingnya terdaftar dan menjadi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

BPJAMSOSTEK kepada setiap pekerja. Menurutnya, BPJAMSOSTEK ada untuk melindungi seluruh 

pekerja, sehingga dibutuhkan kerjasama kepada seluruh pihak agar setiap pekerja mendapatkan haknya 

menjadi peserta BPJAMSOSTEK," ungkap Irsan. 
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Title Soal Omnimbus Law, Serikat Buruh di Riau Datangi Kantor 

Gubernur Riau 

Author _noname 

Media Riau Online Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.riauonline.co.id/riau/kota-pekanbaru/read/2022/08/10/soal-omnimbus-law-

serikat-buruh-di-riau-datangi-kantor-gubernur-riau 

Summary Kelompok dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) menyatroni Kantor 

Gubernur Riau guna menyampaikan aspirasi hak-hak buruh dan keberatan pada Pasal 

Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), Rabu, 10 Agustus 2022. Sebab buruh juga 

terdampak beban ekonomi yang cukup tinggi," ungkapnya saat ditemui di lapangan Kantor 

Gubernur Riau di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Koordinator Wilayah (Korwil) KSBSI 

Riau, Juandy, mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi upaya kenaikan upah pada buruh. 

Padahal, kata dia, gubernur itu dipilih oleh rakyat. 

 

Kelompok dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) menyatroni Kantor Gubernur Riau 

guna menyampaikan aspirasi hak-hak buruh dan keberatan pada Pasal Undang-undang Cipta Kerja (UU 

Ciptaker), Rabu, 10 Agustus 2022.Koordinator Wilayah (Korwil) KSBSI Riau, Juandy, mengatakan bahwa 

sudah tidak ada lagi upaya kenaikan upah pada buruh. Padahal, menurut Juandy, kondisi Covid-19 di 

sudah lebih membaik."Itu diskriminatif pada buruh. situasi Covid-19 terkendali jadi tidak ada alasan itu 

upah tidak beranjak naik. Sebab buruh juga terdampak beban ekonomi yang cukup tinggi," ungkapnya 

saat ditemui di lapangan Kantor Gubernur Riau di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru.Menurut Juandy, 

beban ekonomi yang dirasakan kelompoknya tersebut begitu terasa, lantaran harga kebutuhan bahan 

baku dan pokok naik, saat pendapatan kerja pokok tidak naik. Kondisi tersebut, sebutnya, tidak 

berbanding lurus.Juandy menegaskan bahwa intervensi yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) cukup banyak ambil andil dengan kondisi yang buruh saat ini. Dikatakannya intervensi 

Kemenaker yang menekan selalu menakuti Pemerintah Provinsi."Jika pemerintah (provinsi,red) melebih 

konsep yang di arah kementerian terus pemprov ditakut-takuti. Inikan menzalimi," ujarnya.Padahal, kata 

dia, gubernur itu dipilih oleh rakyat. Jadi, menurutnya, sikap kementerian yang mengancam-ancam untuk 

mencopot pemerintahan tidak masuk akal."Itu tidak eligible menurut kami," tuturnya.Dalam 

tuntutannya, KSBSI turut menyebut keberadaan Kluster Ketenagakerjaan (Kenaker) dalam omnimbus law 

mempersulit buruh. Mereka menuntut agar pembagian kluster tersebut dikeluarkan dari omnimbus 

law"Soal klaster kenaker dikeluarkan dan tertibkan Perpu (Peraturan Perundang-undangan, red)," 

ujarnya.Unjuk rasa tersebut telah ditanggapi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam bentuk 

tertulis. Nantinya, Pemprov Riau akan meneruskan dalam bentuk rekomendasi ke Jakarta untuk Presiden 

Jokowi Widodo. 
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Title Gus Muhaimin Dorong Optmialisasi Pengawasan Pekerja Migran 

Indonesia 

Author Tempo.co 

Media Tempo.co Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Neutral 

Link http://nasional.tempo.co/read/1621344/gus-muhaimin-dorong-optmialisasi-pengawasan-

pekerja-migran-indonesia 

Summary Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra, Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) mendorong 

pemerintah untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), 

mulai dari tahap perekrutan di daerah-daerah hingga penempatan sektor domestik, 

khususnya di Malaysia. Gus Muhaimin mengingatkan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan, 

Kementerian Luar Negeri, dan BP2MI tidak berpuas diri usai meneken Memorandum of 

Understanding (MoU) Penempatan Pekerja Migran Domestik antara Indonesia dan Malaysia. 

 

 

 

Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra, Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) mendorong pemerintah 

untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), mulai dari tahap 

perekrutan di daerah-daerah hingga penempatan sektor domestik, khususnya di Malaysia."Ini tentu jadi 

catatan mengapa masih sangat banyak PMI ilegal, saya kira pengawasannya harus diperketat lagi, aparat 

jangan sungkan menindak tegas siapapun yang masih mencoba mengirimkan PMI lewat jalur-jalur ilegal," 

kata Gus Muhaimin di Jakarta, Kamis, 10 Agustus 2022.Sebelumnya, Badan Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) memulangkan 190 dari 3.200 Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal asal Malaysia 

sebab mengalami beberapa masalah, seperti penganiayaan, eksploitasi, sakit, dan korban perdagangan 

manusia.Gus Muhaimin mengingatkan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, 

dan BP2MI tidak berpuas diri usai meneken Memorandum of Understanding (MoU) Penempatan Pekerja 

Migran Domestik antara Indonesia dan Malaysia. MoU yang dirancang dengan Sistem Penempatan Satu 

Kanal atau One Channel System (OCS) bukan jaminan persoalan marginalisasi PMI. Pasalnya, pengiriman 

ilegal masih marak terjadi. "Jadi saya minta pemerintah memastikan betul prosedur pengiriman PMI 

benar-benar sesuai dengan MoU itu," ucapnya.Gus Muhaimin juga mendorong pemerintah dan juga 

aparat penegak hukum untuk menindak tegas oknum agen yang memberangkatkan PMI secara ilegal 

atau tidak sesuai prosedur yang hingga kini masih dilakukan oleh sistem agensi Maid Online."Pokoknya 

kalau masih ada agen yang main belakang (ilegal) memberangkatkan PMI ke manapun harus ditindak. Ini 
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bentuk pemberian perlindungan pada pekerja migran dan mengurangi angka terjadinya kasus PMI ilegal," 

kata Gus Muhaimin.Selanjutnya, pemerintah juga harus menyusun strategi baru untuk optimalisasi 

promosi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), termasuk informasi terkait agen-

agen resmi dan legal."Dan juga penting libatkan para kepala desa sebagai unit perlindungan PMI paling 

bawah. kepala desa/lurah harus lebih pro-aktif dalam memantau mobilitas warganya ke luar negeri, biar 

PMI kita tidak terjebak iming-iming menggiurkan yang ditawarkan jalur ilegal," kata dia 
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Title Upah PMI Sektor Domestik di Taiwan Naik Jadi Rp 9,9 Juta Author Ade Miranti Karunia 

Media Kompas Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Neutral 

Link http://money.kompas.com/read/2022/08/10/174320626/upah-pmi-sektor-domestik-di-

taiwan-naik-jadi-rp-99-juta 

Summary Per 10 Agustus 2022, PMI sektor domestik di Taiwan akan mendapat upah sebesar 20.000 

new Taiwan dollar atau setara Rp 9,9 juta. "Alhamdulillah, hari ini kita memetik buah hasil 

kerja bersama yang sangat baik antara Kementerian dan Lembaga dalam menaikkan upah 

PMI sektor domestik di Taiwan. Lebih lanjut kata Ida, terakhir kali PMI sektor domestik di 

Taiwan mendapat kenaikan upah terjadi pada 2015. Sejak saat itu, PMI sektor domestik 

mendapat upah sebesar 17.000 new Taiwan dollar. 

 

Pemerintah mengungkapkan upah Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik di Taiwan resmi naik. 

Per 10 Agustus 2022, PMI sektor domestik di Taiwan akan mendapat upah sebesar 20.000 new Taiwan 

dollar atau setara Rp 9,9 juta.Kemudian, bagi PMI yang telah mengakhiri periode kontrak kerjanya selama 

3 tahun dengan pemberi kerja yang sama akan mendapat penambahan upah sebesar 1.000 new Taiwan 

dollar."Alhamdulillah, hari ini kita memetik buah hasil kerja bersama yang sangat baik antara 

Kementerian dan Lembaga dalam menaikkan upah PMI sektor domestik di Taiwan. Hal ini juga 

merupakan hadiah Kemerdekaan yang sangat indah bagi calon PMI dan PMI khususnya sektor domestik 

di Taiwan," kata Menaker Ida Fauziyah melalui siaran pers, Rabu (10/8/2022).Lebih lanjut kata Ida, 

terakhir kali PMI sektor domestik di Taiwan mendapat kenaikan upah terjadi pada 2015. Sejak saat itu, 

PMI sektor domestik mendapat upah sebesar 17.000 new Taiwan dollar.Kemudian Desember 2018, 

Kementerian Ketenagakerjaan mengaku secara intens terus mengupayakan penyesuaian upah PMI 

sektor domestik di Taiwan melalui Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipe 

(KDEI/IETO).Kemenaker juga terus berupaya menyuarakan kepentingan Indonesia, khususnya 

mendorong Otoritas Taiwan untuk mempertimbangkan secara positif penyesuaian upah PMI yang tidak 

mengalami perubahan sejak 2015. Pihaknya akan terus memantau penerapan kebijakan kenaikan upah 

ini dan memastikan terimplementasi dengan baik."Saya memberikan apresiasi yang setingginya dan 

mengucapkan terima kasih kepada Otoritas Taiwan dan semua kementerian/lembaga, termasuk 

Kementerian Luar Negeri dan KDEI Taipei, yang telah bersama-sama mengupayakan kenaikan gaji ini. 

Inilah wujud nyata bahwa pemerintah hadir untuk PMI dalam rangka pelindungan dan memastikan 

kesejahteraan pekerja migran Indonesia," katanya.Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker, Suhartono 

menambahkan, calon PMI sektor domestik di Taiwan yang perjanjian kerjanya sudah terlanjur dileges 

oleh KDEI Taipei maupun UPT-BP2MI, namun belum berangkat bekerja, tidak perlu dileges 

ulang.Menurutnya, meskipun dalam PK tersebut masih tertera upah sebesar 17.000 new Taiwan dollar, 

P3MI cukup menyesuaikan Surat Pernyataan Biaya dan Gaji (SPBG) PMI dengan mencantumkan gaji 

sebesar 20.000 new Taiwan dollar."Sehingga PMI akan tetap mendapatkan hak upah sebesar 20.000 new 

Taiwan dollar begitu mereka bekerja di Taiwan. Intinya kita tidak mau mempersulit PMI, dan diharapkan 

PMI dapat segera diberangkatkan bekerja di Taiwan," kata Suhartono.Ketentuan baru ini, jelas 

Suhartono, pada prinsipnya berlaku bagi PMI sektor domestik yang datang ke Taiwan dengan kontrak 

kerja baru. 
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Title Upah PMI Sektor Domestik di Taiwan Naik Jadi Rp 9,9 Juta Author Ade Miranti Karunia 

Media Kompas Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Neutral 

Link http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/10/174320626/upah-pmi-sektor-domestik-di-

taiwan-naik-jadi-rp-99-juta 

Summary Per 10 Agustus 2022, PMI sektor domestik di Taiwan akan mendapat upah sebesar 20.000 

new Taiwan dollar atau setara Rp 9,9 juta. "Alhamdulillah, hari ini kita memetik buah hasil 

kerja bersama yang sangat baik antara Kementerian dan Lembaga dalam menaikkan upah 

PMI sektor domestik di Taiwan. 

 

Pemerintah mengungkapkan upah Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik di Taiwan resmi naik. 

Per 10 Agustus 2022, PMI sektor domestik di Taiwan akan mendapat upah sebesar 20.000 new Taiwan 

dollar atau setara Rp 9,9 juta. Kemudian, bagi PMI yang telah mengakhiri periode kontrak kerjanya 

selama 3 tahun dengan pemberi kerja yang sama akan mendapat penambahan upah sebesar 1.000 new 

Taiwan dollar. "Alhamdulillah, hari ini kita memetik buah hasil kerja bersama yang sangat baik antara 

Kementerian dan Lembaga dalam menaikkan upah PMI sektor domestik di Taiwan. Hal ini juga 

merupakan hadiah Kemerdekaan yang sangat indah bagi calon PMI dan PMI khususnya sektor domestik 

di Taiwan," kata Menaker Ida Fauziyah melalui siaran pers, Rabu (10/8/2022).Lebih lanjut kata Ida, 

terakhir kali PMI sektor domestik di Taiwan mendapat kenaikan upah terjadi pada 2015. Sejak saat itu, 

PMI sektor domestik mendapat upah sebesar 17.000 new Taiwan dollar. Kemudian Desember 2018, 

Kementerian Ketenagakerjaan mengaku secara intens terus mengupayakan penyesuaian upah PMI 

sektor domestik di Taiwan melalui Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipe (KDEI/IETO). 

Kemenaker juga terus berupaya menyuarakan kepentingan Indonesia, khususnya mendorong Otoritas 

Taiwan untuk mempertimbangkan secara positif penyesuaian upah PMI yang tidak mengalami 

perubahan sejak 2015. Pihaknya akan terus memantau penerapan kebijakan kenaikan upah ini dan 

memastikan terimplementasi dengan baik."Saya memberikan apresiasi yang setingginya dan 

mengucapkan terima kasih kepada Otoritas Taiwan dan semua kementerian/lembaga, termasuk 

Kementerian Luar Negeri dan KDEI Taipei, yang telah bersama-sama mengupayakan kenaikan gaji ini. 

Inilah wujud nyata bahwa pemerintah hadir untuk PMI dalam rangka pelindungan dan memastikan 

kesejahteraan pekerja migran Indonesia," katanya. Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker, Suhartono 

menambahkan, calon PMI sektor domestik di Taiwan yang perjanjian kerjanya sudah terlanjur dileges 

oleh KDEI Taipei maupun UPT-BP2MI, namun belum berangkat bekerja, tidak perlu dileges ulang. 

Menurutnya, meskipun dalam PK tersebut masih tertera upah sebesar 17.000 new Taiwan dollar, P3MI 

cukup menyesuaikan Surat Pernyataan Biaya dan Gaji (SPBG) PMI dengan mencantumkan gaji sebesar 

20.000 new Taiwan dollar. "Sehingga PMI akan tetap mendapatkan hak upah sebesar 20.000 new Taiwan 

dollar begitu mereka bekerja di Taiwan. Intinya kita tidak mau mempersulit PMI, dan diharapkan PMI 

dapat segera diberangkatkan bekerja di Taiwan," kata Suhartono. Ketentuan baru ini, jelas Suhartono, 

pada prinsipnya berlaku bagi PMI sektor domestik yang datang ke Taiwan dengan kontrak kerja baru. 

Namun demikian, bagi PMI yang saat ini sudah bekerja di Taiwan dan masih terikat dengan kontrak kerja 

lama tidak perlu berkecil hati, karena terbuka peluang untuk melakukan negosiasi kenaikan upah sesuai 

ketentuan pengupahan yang baru dengan pemberi kerja/majikan. 
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Title Sampaikan Aspirasi Hak Buruh, KSBSI Datangi Kantor Gubernur 

Riau 

Author _noname 

Media Siberone.com Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Neutral 

Link http://siberone.com/news/detail/23686/sampaikan-aspirasi-hak-buruh-ksbsi-datangi-

kantor-gubernur-riau 

Summary Kelompok dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) menyatroni Kantor 

Gubernur Riau guna menyampaikan aspirasi hak-hak buruh dan keberatan pada Pasal 

Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), Rabu, 10 Agustus 2022. Koordinator Wilayah 

(Korwil) KSBSI Riau, Juandy, mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi upaya kenaikan upah 

pada buruh. Sebab buruh juga terdampak beban ekonomi yang cukup tinggi," ungkapnya 

saat ditemui di lapangan Kantor Gubernur Riau di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. 

Padahal, kata dia, gubernur itu dipilih oleh rakyat. 

 

 

 

Kelompok dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) menyatroni Kantor Gubernur Riau 

guna menyampaikan aspirasi hak-hak buruh dan keberatan pada Pasal Undang-undang Cipta Kerja (UU 

Ciptaker), Rabu, 10 Agustus 2022.Koordinator Wilayah (Korwil) KSBSI Riau, Juandy, mengatakan bahwa 

sudah tidak ada lagi upaya kenaikan upah pada buruh. Padahal, menurut Juandy, kondisi Covid-19 di 

sudah lebih membaik."Itu diskriminatif pada buruh. situasi Covid-19 terkendali jadi tidak ada alasan itu 

upah tidak beranjak naik. Sebab buruh juga terdampak beban ekonomi yang cukup tinggi," ungkapnya 

saat ditemui di lapangan Kantor Gubernur Riau di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru.Menurut Juandy, 

beban ekonomi yang dirasakan kelompoknya tersebut begitu terasa, lantaran harga kebutuhan bahan 

baku dan pokok naik, saat pendapatan kerja pokok tidak naik. Kondisi tersebut, sebutnya, tidak 

berbanding lurus.Juandy menegaskan bahwa intervensi yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) cukup banyak ambil andil dengan kondisi yang buruh saat ini. Dikatakannya intervensi 

Kemenaker yang menekan selalu menakuti Pemerintah Provinsi."Jika pemerintah (provinsi,red) melebih 

konsep yang di arah kementerian terus pemprov ditakut-takuti. Inikan menzalimi," ujarnya.Padahal, kata 

dia, gubernur itu dipilih oleh rakyat. Jadi, menurutnya, sikap kementerian yang mengancam-ancam untuk 

mencopot pemerintahan tidak masuk akal."Itu tidak eligible menurut kami," tuturnya.Dalam 

tuntutannya, KSBSI turut menyebut keberadaan Kluster Ketenagakerjaan (Kenaker) dalam omnimbus law 
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mempersulit buruh. Mereka menuntut agar pembagian kluster tersebut dikeluarkan dari omnimbus 

law"Soal klaster kenaker dikeluarkan dan tertibkan Perpu (Peraturan Perundang-undangan, red)," 

ujarnya.Unjuk rasa tersebut telah ditanggapi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam bentuk 

tertulis. Nantinya, Pemprov Riau akan meneruskan dalam bentuk rekomendasi ke Jakarta untuk Presiden 

Jokowi Widodo.Sumber: Riauonline.co.idEditor : Yusuf 
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Title Selamat! Gaji TKI di Taiwan Naik Jadi Rp 9,9 Juta Author Aulia Damayanti 

Media Detik Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Positive 

Link http://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6227469/selamat-gaji-tki-di-taiwan-naik-

jadi-rp-99-juta 

Summary Upaya pemerintah untuk menaikkan upah Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI) sektor domestik di Taiwan berbuah manis. Terhitung pada hari ini 10 Agustus 

2022, PMI sektor domestik di Taiwan akan mendapat upah sebesar NTD 20.000 atau setara 

Rp 9,9 juta. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa terakhir kali PMI 

sektor domestik di Taiwan mendapat kenaikan upah terjadi pada 2015. Sejak saat itu, PMI 

sektor domestik mendapat upah sebesar NTD 17.000. Kemudian sejak Desember 2018, 

Kementerian Ketenagakerjaan secara intens terus mengupayakan penyesuaian upah PMI 

Sektor Domestik di Taiwan melalui Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei 

(KDEI/IETO). 

 

Upaya pemerintah untuk menaikkan upah Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia 

(TKI) sektor domestik di Taiwan berbuah manis. Terhitung pada hari ini 10 Agustus 2022, PMI sektor 

domestik di Taiwan akan mendapat upah sebesar NTD 20.000 atau setara Rp 9,9 juta.Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa terakhir kali PMI sektor domestik di Taiwan 

mendapat kenaikan upah terjadi pada 2015. Sejak saat itu, PMI sektor domestik mendapat upah sebesar 

NTD 17.000.Kemudian sejak Desember 2018, Kementerian Ketenagakerjaan secara intens terus 

mengupayakan penyesuaian upah PMI Sektor Domestik di Taiwan melalui Kamar Dagang dan Ekonomi 

Indonesia di Taipei (KDEI/IETO).Pada berbagai kesempatan, Kemnaker juga terus berupaya menyuarakan 

kepentingan Indonesia, khususnya mendorong Otoritas Taiwan untuk mempertimbangkan secara positif 

penyesuaian upah PMI yang tidak mengalami perubahan sejak 2015."Alhamdulillah, hari ini kita memetik 

buah hasil kerja bersama yang sangat baik antara Kementerian dan Lembaga dalam menaikkan upah PMI 

sektor domestik di Taiwan. Hal ini juga merupakan hadiah Kemerdekaan yang sangat indah bagi Calon 

PMI dan PMI khususnya sektor domestik di Taiwan," kata Menaker Ida Fauziyah dalam keterangan 

tertulis, Rabu (10/8/2022).Ida menambahkan, selain kenaikan upah, PMI sektor domestik di Taiwan juga 

akan mendapat penambahan upah sebesar NTD 1.000, yang berlaku bagi PMI yang telah mengakhiri 

periode kontrak kerjanya selama 3 tahun dengan majikan yang sama."Saya memberikan apresiasi yang 

setingginya dan mengucapkan terima kasih kepada Otoritas Taiwan dan semua Kementerian/Lembaga, 

termasuk Kementerian Luar Negeri dan KDEI Taipei, yang telah secara bersama-sama mengupayakan 

kenaikan gaji ini. Inilah wujud nyata bahwa Pemerintah hadir untuk PMI dalam rangka perlindungan dan 

memastikan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia," ungkapnya.Lebih lanjut, Ia juga mengatakan 

pihaknya akan terus memantau penerapan kebijakan kenaikan upah ini dan memastikan terimplementasi 

dengan baik."Kami meminta dukungan P3MI selaku lembaga penempatan untuk segera mengambil 

langkah-langkah menyesuaikan semua persyaratan yang telah ditentukan, guna memperlancar proses 

penempatan PMI," ujarnya.Kemudian, Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, menambahkan, 

calon PMI sektor domestik di Taiwan yang Perjanjian Kerjanya (PK) sudah terlanjur dileges oleh KDEI 

Taipei maupun UPT-BP2MI namun belum berangkat bekerja, tidak perlu dileges ulang.Lanjut ke halaman 

berikutnya. Selanjutnya 
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Title P2MI Pulangkan 190 PMI Ilegal Asal Malaysia, Gus Muhaimin 

Minta Pemerintah Perketat Pengawasan 

Author Dwi Nur Hayati 

Media Kompas Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Negative 

Link http://nasional.kompas.com/read/2022/08/10/18074981/p2mi-pulangkan-190-pmi-ilegal-

asal-malaysia-gus-muhaimin-minta-pemerintah 

Summary Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memulangkan 190 orang dari 3.200 

orang berstatus Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal asal Malaysia, Kamis (4/8/2022). 

Pemulangan 190 PMI ilegal tersebut terjadi karena beberapa masalah, mulai dari 

penganiayaan, eksploitasi, sakit, dan korban perdagangan manusia. Pengetatan pengawasan 

PMI yang dimaksud, mulai dari tahap perekrutan di daerah-daerah hingga penempatan 

sektor domestik, khususnya di Malaysia. Saya kira pengawasannya harus diperketat lagi," 

kata pria yang akrab disapa Gus Muhaimin itu dalam keterangan tertulis yang. 

 

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memulangkan 190 orang dari 3.200 orang 

berstatus Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal asal Malaysia, Kamis (4/8/2022).Pemulangan 190 PMI 

ilegal tersebut terjadi karena beberapa masalah, mulai dari penganiayaan, eksploitasi, sakit, dan korban 

perdagangan manusia.Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik 

Indonesia (RI) Bidang Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar 

meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap PMI.Pengetatan pengawasan PMI yang 

dimaksud, mulai dari tahap perekrutan di daerah-daerah hingga penempatan sektor domestik, 

khususnya di Malaysia."Ini tentu jadi catatan mengapa masih sangat banyak PMI ilegal. Saya kira 

pengawasannya harus diperketat lagi," kata pria yang akrab disapa Gus Muhaimin itu dalam keterangan 

tertulis yang Selain pemerintah, ia meminta aparat penegak hukum untuk tidak sungkan menindak tegas 

siapapun yang masih mencoba mengirimkan PMI lewat jalur-jalur ilegal.Tak lupa, Ketua Umum (Ketum) 

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mengingatkan pemerintah untuk tidak berpuas diri usai 

meneken memorandum of understanding (MoU) penempatan pekerja migran domestik antara Indonesia 

dan Malaysia."Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), 

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan BP2MI," imbuh Gus Muhaimin.Menurutnya, MoU yang 

dirancang dengan sistem penempatan satu kanal atau one channel system (OCS) tidak bisa menjamin 

persoalan marginalisasi PMI yang selama ini dilawan akan beres dengan sendirinya.Gus Muhaimin 

menegaskan, MoU bukanlah jaminan penyelesaian marginalisasi PMI jika pengiriman ilegal masih marak 

terjadi. 
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Title Kabar Gembira, Upah PMI Sektor Domestik di Taiwan Author Pt. Viva Media Baru - 

Viva 

Media Suara.com Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Positive 

Link http://metro.suara.com/read/2022/08/10/180948/kabar-gembira-upah-pmi-sektor-

domestik-di-taiwan 

Summary Per 10 Agustus 2022, PMI sektor domestik di Taiwan akan mendapat upah sebesar NTD 

20.000 atau setara Rp9,9 juta. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa 

terakhir kali PMI sektor domestik di Taiwan mendapat kenaikan upah terjadi pada 2015. 

Sejak saat itu, PMI sektor domestik mendapat upah sebesar NTD 17.000. Kemudian sejak 

Desember 2018, Kementerian Ketenagakerjaan secara intens terus mengupayakan 

penyesuaian upah PMI Sektor Domestik di Taiwan melalui Kamar Dagang dan Ekonomi 

Indonesia di Taipe (KDEI/IETO). "Alhamdulillah, hari ini kita memetik buah hasil kerja 

bersama yang sangat baik antara Kementerian dan Lembaga dalam menaikkan upah PMI 

sektor domestik di Taiwan. 

 

 

 

 Upaya pemerintah untuk menaikkan upah Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik di Taiwan 

berbuah manis. Per 10 Agustus 2022, PMI sektor domestik di Taiwan akan mendapat upah sebesar NTD 

20.000 atau setara Rp9,9 juta. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa terakhir kali 

PMI sektor domestik di Taiwan mendapat kenaikan upah terjadi pada 2015. Sejak saat itu, PMI sektor 

domestik mendapat upah sebesar NTD 17.000.Kemudian sejak Desember 2018, Kementerian 

Ketenagakerjaan secara intens terus mengupayakan penyesuaian upah PMI Sektor Domestik di Taiwan 

melalui Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipe (KDEI/IETO). Di berbagai kesempatan, Kemnaker 

juga terus berupaya menyuarakan kepentingan Indonesia, khususnya mendorong Otoritas Taiwan untuk 

mempertimbangkan secara positif penyesuaian upah PMI yang tidak mengalami perubahan sejak 2015. 

"Alhamdulillah, hari ini kita memetik buah hasil kerja bersama yang sangat baik antara Kementerian dan 

Lembaga dalam menaikkan upah PMI sektor domestik di Taiwan. Hal ini juga merupakan hadiah 

Kemerdekaan yang sangat indah bagi Calon PMI dan PMI khususnya sektor domestik di Taiwan," kata 

Menaker Ida Fauziyah melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (10/8/2022). Ida menambahkan, 

selain kenaikan upah, PMI sektor domestik di Taiwan juga akan mendapat penambahan upah sebesar 
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NTD 1.000, yang berlaku bagi PMI yang telah mengakhiri periode kontrak kerjanya selama 3 tahun 

dengan majikan yang sama. "Saya memberikan apresiasi yang setingginya dan mengucapkan terima kasih 

kepada Otoritas Taiwan dan semua Kementerian/Lembaga, termasuk Kementerian Luar Negeri dan KDEI 

Taipei, yang telah secara bersama-sama mengupayakan kenaikan gaji ini. Inilah wujud nyata bahwa 

Pemerintah hadir untuk PMI dalam rangka pelindungan dan memastikan kesejahteraan Pekerja Migran 

Indonesia," ungkapnya. Ia juga menambahkan, pihaknya akan terus memantau penerapan kebijakan 

kenaikan upah ini dan memastikan terimplementasi dengan baik. "Kami meminta dukungan P3MI selaku 

lembaga penempatan untuk segera mengambil langkah-langkah menyesuaikan semua persyaratan yang 

telah ditentukan, guna memperlancar proses penempatan PMI," ujarnya.Sementara itu Dirjen Binapenta 

dan PKK Kemnaker, Suhartono, menambahkan, Calon PMI sektor domestik di Taiwan yang Perjanjian 

Kerjanya (PK) sudah terlanjur dileges oleh KDEI Taipei maupun UPT-BP2MI namun belum berangkat 

bekerja, tidak perlu dileges ulang. Menurutnya, meskipun dalam PK tersebut masih tertera upah sebesar 

NTD 17.000, P3MI cukup menyesuaikan Surat Pernyataan Biaya dan Gaji (SPBG) PMI dengan 

mencantumkan gaji sebesar NTD 20.000. "Sehingga PMI akan tetap mendapatkan hak upah sebesar NTD 

20.000 begitu mereka bekerja di Taiwan. Intinya kita tidak mau mempersulit PMI, dan diharapkan PMI 

dapat segera diberangkatkan bekerja di Taiwan," kata Suhartono. Ketentuan baru ini, jelas Suhartono, 

pada prinsipnya berlaku bagi PMI sektor domestik yang datang ke Taiwan dengan kontrak kerja baru. 

Namun demikian, bagi PMI yang saat ini sudah bekerja di Taiwan dan masih terikat dengan kontrak kerja 

lama tidak perlu berkecil hati, karena terbuka peluang untuk melakukan negosiasi kenaikan upah sesuai 

ketentuan pengupahan yang baru dengan pemberi kerja/majikan. "Dalam hal ini, peran seluruh P3MI 

yang menempatkan PMI ke Taiwan sangat diperlukan untuk membantu/memfasilitasi kenaikan upah PMI 

tersebut melalui agency sebagai mitra kerja mereka di Taiwan," ujarnya. Pihaknya juga berharap Otoritas 

Taiwan dapat terus mengambil langkah-langkah strategis dan nyata untuk memastikan PMI yang sudah 

bekerja daiwan juga menikmati kebijakan kenaikan gaji ini. 
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Title BSU 2022 Pasti Cair! Agustus atau September Masih Belum Pasti, 

Jangan Khawatir 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-794095651/bsu-2022-pasti-cair-agustus-atau-

september-masih-belum-pasti-jangan-khawatir 

Summary Adapun terkait BSU 2022 kapan cair memang belum disampaikan, namun dipastikan akan 

ditransfer. Untuk mengecek apakah Anda termasuk penerima, Anda bisa login di 

bsu.bpjs.ketenagakerjaan.go.id. Dalam unggahan di Instagram, terkait BSU 2022, Kemnaker 

pada 30 April menjelaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan masih merampungkan 

regulasi teknis pelaksanaan bantuan subsidi upah 2022. BSU kapan cair, apakah Agustus atau 

September, hal itu belum pasti. Hingga kini, Kemnaker belum memberikan informasi resmi. 

 

 

 

BSU kapan cair, apakah Agustus atau September, hal itu belum pasti. Hingga kini, Kemnaker belum 

memberikan informasi resmi. Namun, ditegaskan bahwa bantuan tersebut akan disalurkan.LENGKONG, 

AYOBANDUNG. COM -- Masih banyak yang bertanya BSU BPJS Ketenagakerjaan kapan cair.Adapun 

terkait BSU 2022 kapan cair memang belum disampaikan, namun dipastikan akan ditransfer.BSU adalah 

salah satu program dari pemerintah Indonesia dengan tujuan melindungi, mempertahankan, serta 

meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja atau buruh dalam penanganan dampak Covid-19.Untuk 

mengecek apakah Anda termasuk penerima, Anda bisa login di bsu.bpjs.ketenagakerjaan.go.id.Dalam 

unggahan di Instagram, terkait BSU 2022, Kemnaker pada 30 April menjelaskan bahwa Kementerian 

Ketenagakerjaan masih merampungkan regulasi teknis pelaksanaan bantuan subsidi upah 2022.Selain 

itu, pihaknya masih mengajukan dan merevisi anggaran bersama Kementerian Keuangan, mereviu data 

calon penerima BSU dengan BPJS Ketenagakerjaan. 
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Title Perlindungan PMI, Kolaborasi Kemenaker Kemendes-PDTT 

Hasilkan Program Desmigratif 

Author Bunaiya Fauzi 

Arubone 

Media Rrinews Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Positive 

Link http://rri.co.id/humaniora/info-publik/1575968/perlindungan-pmi-kolaborasi-kemenaker-

kemendes-pdtt-hasilkan-program-desmigratif 

Summary Satu di antaranya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

(Kemendes PDTT), menghasilkan program Desa Migran Produktif (Desmigratif). Dia 

memanfaatkan Dana Desa untuk mengembangkan 10 Desmigratif," kata Suharsono dalam 

wawancara Pro3 RRI, Rabu (10/8/2022). "Kita juga bangun koperasi di program Desmigratif. 

Dengan begitu, diharapkannya, jumlah Desmigratif terus meningkat tiap tahunnya. 

 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi tugas berbagai kementerian/lembaga di 

Indonesia. Satu di antaranya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

(Kemendes PDTT), menghasilkan program Desa Migran Produktif (Desmigratif).Hal itu disampaikan 

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian 

Tenaga Kerja (Kemenaker) Suhartono. Suhartono mengatakan, program ini untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan, pelindungan terhadap calon PMI dan PMI purna."Ada juga misalnya prestasi yang bagus di 

Kabupaten Cirebon. Dia memanfaatkan Dana Desa untuk mengembangkan 10 Desmigratif," kata 

Suharsono dalam wawancara Pro3 RRI, Rabu (10/8/2022).Bukan hanya itu, lanjutnya, kerja sama 

perlindungan PMI juga dilakukan Kemenaker dengan Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan 

Menengah."Kita juga bangun koperasi di program Desmigratif. Mungkin pemerintah daerah bisa 

menggandeng PUPR," ucapnya.Dengan begitu, diharapkannya, jumlah Desmigratif terus meningkat tiap 

tahunnya. Di mana, sejak tahun 2017, sudah ada 503 Desmigratif yang dibentuk."Tiap tahun ada sekitar 

20 sampai ratusan Desmigratif yang tumbuh. Ini akan mengembangkan ekonomi desa, ini luar biasa," 

katanya.Selain itu, tambahnya, kerja sama dengan pihak perbankan pun dilakukan untuk melindungi PMI 

dan PMI purna. Perbankan dimintanya memberikan pelayanan prima, karena PMI purna telah memiliki 

pengalaman dari luar negeri."Uang yang beredar cukup besar, jadi kami minta kolaborasi dengan 

perbankan, memberi suatu pelayanan terhadap PMI. Bagi mereka yang pulang, jangan sampai berangkat 

lagi dengan berwira usaha atau mungkin mengembangkan usaha produktif," ujarnya.Menurutnya, jika 

ditotal, ada 16 kementerian/lembaga yang terus berkolaborasi untuk melindungi PMI."Di antaranya ada 

Kemenaker, Kemlu, Kementerian Kesehatan, Kemenkumham, Keimigrasian, Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan, BPJS, pemerintah daerah. Kita pun ada kerja sama dengan Kementerian Desa," katanya. 
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Title Kabar Terbaru, Gaji PRT di Taiwan Naik Nyaris Rp10 Juta/Bulan Author Ferry Sandi 

Media Cnbc Indonesia Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.cnbcindonesia.com/news/20220810174108-4-362767/kabar-terbaru-gaji-prt-

di-taiwan-naik-nyaris-rp10-juta-bulan 

Summary "Saya memberikan apresiasi yang setingginya dan mengucapkan terima kasih kepada 

Otoritas Taiwan dan semua Kementerian/Lembaga, termasuk Kementerian Luar Negeri dan 

KDEI Taipei, yang telah secara bersama-sama mengupayakan kenaikan gaji ini. Menurutnya, 

meskipun dalam PK tersebut masih tertera upah sebesar NTD 17.000, P3MI cukup 

menyesuaikan Surat Pernyataan Biaya dan Gaji (SPBG) PMI dengan mencantumkan gaji 

sebesar NTD 20.000. "Sehingga PMI akan tetap mendapatkan hak upah sebesar NTD 20.000 

begitu mereka bekerja di Taiwan. "Selain itu kami juga berharap Otoritas Taiwan dapat terus 

mengambil langkah-langkah strategis dan nyata untuk memastikan PMI yang sudah bekerja 

di Taiwan juga menikmati kebijakan kenaikan gaji ini," tegasnya. Mulai 10 Agustus 2022, 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) pekerja rumah tangga (domestic worker) atau PRT di Taiwan 

akan mendapat upah sebesar NTD 20.000 atau setara Rp9,9 juta. 

 

 

 

Mulai 10 Agustus 2022, Pekerja Migran Indonesia (PMI) pekerja rumah tangga (domestic worker) atau 

PRT di Taiwan akan mendapat upah sebesar NTD 20.000 atau setara Rp9,9 juta. Ini artinya upaya 

pemerintah untuk menaikkan upah Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik di Taiwan 

membuahkan hasil.Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa terakhir kali PMI sektor 

domestik di Taiwan mendapat kenaikan upah terjadi pada 2015. Sejak saat itu, PMI sektor domestik 

mendapat upah sebesar NTD 17.000.Kemudian sejak Desember 2018, Kementerian Ketenagakerjaan 

secara intens terus mengupayakan penyesuaian upah PMI Sektor Domestik di Taiwan melalui Kamar 

Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipe (KDEI/IETO). Di berbagai kesempatan, Kemnaker juga terus 

berupaya menyuarakan kepentingan Indonesia, khususnya mendorong Otoritas Taiwan untuk 

mempertimbangkan secara positif penyesuaian upah PMI yang tidak mengalami perubahan sejak 

2015."Alhamdulillah, hari ini kita memetik buah hasil kerja bersama yang sangat baik antara Kementerian 

dan Lembaga dalam menaikkan upah PMI sektor domestik di Taiwan. Hal ini juga merupakan hadiah 

Kemerdekaan yang sangat indah bagi Calon PMI dan PMI khususnya sektor domestik di Taiwan," kata 
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Menaker Ida Fauziyah Rabu (10/8/2022).Ida menambahkan, selain kenaikan upah, PMI sektor domestik 

di Taiwan juga akan mendapat penambahan upah sebesar NTD 1.000, yang berlaku bagi PMI yang telah 

mengakhiri periode kontrak kerjanya selama 3 tahun dengan majikan yang sama."Saya memberikan 

apresiasi yang setingginya dan mengucapkan terima kasih kepada Otoritas Taiwan dan semua 

Kementerian/Lembaga, termasuk Kementerian Luar Negeri dan KDEI Taipei, yang telah secara bersama-

sama mengupayakan kenaikan gaji ini. Inilah wujud nyata bahwa Pemerintah hadir untuk PMI dalam 

rangka pelindungan dan memastikan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia," ungkapnya.Ia 

menambahkan, pihaknya akan terus memantau penerapan kebijakan kenaikan upah ini dan memastikan 

terimplementasi dengan baik. "Kami meminta dukungan P3MI selaku lembaga penempatan untuk segera 

mengambil langkah-langkah menyesuaikan semua persyaratan yang telah ditentukan, guna 

memperlancar proses penempatan PMI," ujarnya.Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, 

menambahkan, Calon PMI sektor domestik di Taiwan yang Perjanjian Kerjanya (PK) sudah terlanjur 

dileges oleh KDEI Taipei maupun UPT-BP2MI namun belum berangkat bekerja, tidak perlu dileges ulang. 

Menurutnya, meskipun dalam PK tersebut masih tertera upah sebesar NTD 17.000, P3MI cukup 

menyesuaikan Surat Pernyataan Biaya dan Gaji (SPBG) PMI dengan mencantumkan gaji sebesar NTD 

20.000."Sehingga PMI akan tetap mendapatkan hak upah sebesar NTD 20.000 begitu mereka bekerja di 

Taiwan. Intinya kita tidak mau mempersulit PMI, dan diharapkan PMI dapat segera diberangkatkan 

bekerja di Taiwan," kata Suhartono.Ketentuan baru ini, jelas Suhartono, pada prinsipnya berlaku bagi PMI 

sektor domestik yang datang ke Taiwan dengan kontrak kerja baru. Namun demikian, bagi PMI yang saat 

ini sudah bekerja di Taiwan dan masih terikat dengan kontrak kerja lama tidak perlu berkecil hati, karena 

terbuka peluang untuk melakukan negosiasi kenaikan upah sesuai ketentuan pengupahan yang baru 

dengan pemberi kerja/majikan."Dalam hal ini, peran seluruh P3MI yang menempatkan PMI ke Taiwan 

sangat diperlukan untuk membantu/memfasilitasi kenaikan upah PMI tersebut melalui agency sebagai 

mitra kerja mereka di Taiwan," ujarnya."Selain itu kami juga berharap Otoritas Taiwan dapat terus 

mengambil langkah-langkah strategis dan nyata untuk memastikan PMI yang sudah bekerja di Taiwan 

juga menikmati kebijakan kenaikan gaji ini," tegasnya. 
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Title Pemerintah Berhasil Naikkan Upah PMI Sektor Domestik di 

Taiwan 

Author Handoyo 

Media Kontan Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Positive 

Link http://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-berhasil-naikkan-upah-pmi-sektor-

domestik-di-taiwan 

Summary Per 10 Agustus 2022, PMI sektor domestik di Taiwan akan mendapat upah sebesar NTD 

20.000 atau setara Rp9,9 juta. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa 

terakhir kali PMI sektor domestik di Taiwan mendapat kenaikan upah terjadi pada 2015. 

Sejak saat itu, PMI sektor domestik mendapat upah sebesar NTD 17.000. Kemudian sejak 

Desember 2018, Kementerian Ketenagakerjaan secara intens terus mengupayakan 

penyesuaian upah PMI Sektor Domestik di Taiwan melalui Kamar Dagang dan Ekonomi 

Indonesia di Taipe (KDEI/IETO). "Alhamdulillah, hari ini kita memetik buah hasil kerja 

bersama yang sangat baik antara Kementerian dan Lembaga dalam menaikkan upah PMI 

sektor domestik di Taiwan. 

 

 

 

Upaya pemerintah untuk menaikkan upah Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik di Taiwan 

berbuah manis. Per 10 Agustus 2022, PMI sektor domestik di Taiwan akan mendapat upah sebesar NTD 

20.000 atau setara Rp9,9 juta.Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa terakhir kali 

PMI sektor domestik di Taiwan mendapat kenaikan upah terjadi pada 2015. Sejak saat itu, PMI sektor 

domestik mendapat upah sebesar NTD 17.000.Kemudian sejak Desember 2018, Kementerian 

Ketenagakerjaan secara intens terus mengupayakan penyesuaian upah PMI Sektor Domestik di Taiwan 

melalui Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipe (KDEI/IETO).Di berbagai kesempatan, Kemnaker 

juga terus berupaya menyuarakan kepentingan Indonesia, khususnya mendorong Otoritas Taiwan untuk 

mempertimbangkan secara positif penyesuaian upah PMI yang tidak mengalami perubahan sejak 

2015."Alhamdulillah, hari ini kita memetik buah hasil kerja bersama yang sangat baik antara Kementerian 

dan Lembaga dalam menaikkan upah PMI sektor domestik di Taiwan. Hal ini juga merupakan hadiah 

Kemerdekaan yang sangat indah bagi Calon PMI dan PMI khususnya sektor domestik di Taiwan," kata 

Menaker Ida Fauziyah Rabu (10/8).Menaker menambahkan, selain kenaikan upah, PMI sektor domestik 

di Taiwan juga akan mendapat penambahan upah sebesar NTD 1.000, yang berlaku bagi PMI yang telah 
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mengakhiri periode kontrak kerjanya selama 3 tahun dengan majikan yang sama."Saya memberikan 

apresiasi yang setingginya dan mengucapkan terima kasih kepada Otoritas Taiwan dan semua 

Kementerian/Lembaga, termasuk Kementerian Luar Negeri dan KDEI Taipei, yang telah secara bersama-

sama mengupayakan kenaikan gaji ini. Inilah wujud nyata bahwa Pemerintah hadir untuk PMI dalam 

rangka pelindungan dan memastikan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia," ungkapnya.Ia 

menambahkan, pihaknya akan terus memantau penerapan kebijakan kenaikan upah ini dan memastikan 

terimplementasi dengan baik. "Kami meminta dukungan P3MI selaku lembaga penempatan untuk segera 

mengambil langkah-langkah menyesuaikan semua persyaratan yang telah ditentukan, guna 

memperlancar proses penempatan PMI," ujarnya.Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, 

menambahkan, Calon PMI sektor domestik di Taiwan yang Perjanjian Kerjanya (PK) sudah terlanjur 

dileges oleh KDEI Taipei maupun UPT-BP2MI namun belum berangkat bekerja, tidak perlu dileges ulang. 

Menurutnya, meskipun dalam PK tersebut masih tertera upah sebesar NTD 17.000, P3MI cukup 

menyesuaikan Surat Pernyataan Biaya dan Gaji (SPBG) PMI dengan mencantumkan gaji sebesar NTD 

20.000."Sehingga PMI akan tetap mendapatkan hak upah sebesar NTD 20.000 begitu mereka bekerja di 

Taiwan. Intinya kita tidak mau mempersulit PMI, dan diharapkan PMI dapat segera diberangkatkan 

bekerja di Taiwan," kata Suhartono.Ketentuan baru ini, jelas Suhartono, pada prinsipnya berlaku bagi PMI 

sektor domestik yang datang ke Taiwan dengan kontrak kerja baru. Namun demikian, bagi PMI yang saat 

ini sudah bekerja di Taiwan dan masih terikat dengan kontrak kerja lama tidak perlu berkecil hati, karena 

terbuka peluang untuk melakukan negosiasi kenaikan upah sesuai ketentuan pengupahan yang baru 

dengan pemberi kerja/majikan."Dalam hal ini, peran seluruh P3MI yang menempatkan PMI ke Taiwan 

sangat diperlukan untuk membantu/memfasilitasi kenaikan upah PMI tersebut melalui agency sebagai 

mitra kerja mereka di Taiwan," ujarnya."Selain itu kami juga berharap Otoritas Taiwan dapat terus 

mengambil langkah-langkah strategis dan nyata untuk memastikan PMI yang sudah bekerja di Taiwan 

juga menikmati kebijakan kenaikan gaji ini," tegasnya. 
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Title BPJAMSOSTEK evaluasi layanan syariah di Aceh Author Antara News Agency 

Media Antara Kalteng Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Neutral 

Link http://aceh.antaranews.com/berita/299497/bpjamsostek-evaluasi-layanan-syariah-di-aceh 

Summary "Kegiatan ini digelar sebagai tindak lanjut atas pencanangan layanan syariah BPJAMSOSTEK 

yang diresmikan pada 17 November 2021 dalam upaya implementasi Qanun Nomor 11 

Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah," kata Direktur Perencanaan Strategis dan 

TI BPJAMSOSTEK, Pramudya Iriawan Buntoro di Banda Aceh, Rabu. 

 

BPJAMSOSTEK melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap implementasi layanan syariah 

program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di provinsi ujung paling barat Indonesia itu."Kegiatan ini digelar 

sebagai tindak lanjut atas pencanangan layanan syariah BPJAMSOSTEK yang diresmikan pada 17 

November 2021 dalam upaya implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan 

Syariah," kata Direktur Perencanaan Strategis dan TI BPJAMSOSTEK, Pramudya Iriawan Buntoro di Banda 

Aceh, Rabu.Ia menjelaskan monev tersebut bertujuan mengukur kesesuaian operasional layanan syariah 

dengan prinsip syariah, dampak implementasi layanan syariah serta kesesuaian pelaksanaan terhadap 

peta jalan layanan syariah BPJAMSOSTEK."Layanan syariah ini dirancang dan digagas sedemikian rupa 

dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah RI yang tertuang dalam Master Plan Ekonomi Syariah 

Indonesia (MEKSI) 2019 - 2024 dan implementasi Qanun LKS," katanya.Dalam monev tersebut turut hadir 

Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK, Adityawarman; Deputi Direktur Wilayah Sumbagut, Hengky Rhosidien; 

Deputi Direktur Bidang Perencanaan Strategis BPJAMSOSTEK, serta jajaran DJSN; Kemnaker; Kneks; DSN-

MUI yang tergabung dalam Steering Committee Layanan Syariah serta Kepala Disnakermobduk Aceh, 

Dewan Syariah Aceh, dan perwakilan dari perusahaan & tenaga kerja.Kepala BPJAMSOSTEK Banda Aceh, 

Syarifah Wan Fatimah mengatakan bahwa Layanan Syariah Program Jaminan sosial Ketenagakerjaan 

direalisasikan dalam rangka mendukung implementasi Qanun Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2018 

Tentang Lembaga Keuangan Syariah yang berlaku di seluruh Aceh."Hasil dari monev ini nantinya akan 

digunakan sebagai dasar penyempurnaan dan acuan dalam implementasi Layanan Syariah 

BPJAMSOSTEK, dari Aceh untuk Indonesia," katanya 
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Title Pemerintah Gagalkan Pemberangkatan 42 CPMI Ilegal 

asal Nusa Tenggara Barat Tujuan Timur Tengah 

Author Kontributor Lombok 

Tengah, Idham Khalid 

Media Kompas Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Negative 

Link http://regional.kompas.com/read/2022/08/10/192813678/pemerintah-gagalkan-

pemberangkatan-42-cpmi-ilegal-asal-ntb-tujuan-timur 

Summary Kemudian, pada Senin (8/8/2022), 42 CPMI non-prosedural tersebut dipulangkan menuju 

Nusa Tenggara Barat, setelah sebelumnya ditampung di shelter Kementrian Sosial RI untuk 

diberi pembinaan. Kementerian Tenaga Kerja RI berhasil menggagalkan pemberangkatan 42 

Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ilegal asal Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara 

Barat) dalam sebuah operasi penangkapan pada 2 Agustus 2022. CPMI ilegal itu berencana 

berangkat ke Timur Tengah. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara 

Barat, I Gede Putu Aryadi mengungkapkan, CPMI ilegal itu mengurus dokumen di luar Nusa 

Tenggara Barat agar sulit terdeteksi di daerah asal. 

 

Kementerian Tenaga Kerja RI berhasil menggagalkan pemberangkatan 42 Calon Pekerja Migran Indonesia 

(CPMI) ilegal asal Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat) dalam sebuah operasi penangkapan pada 

2 Agustus 2022.Penangkapan itu dilakukan setelah petugas mendapat laporan dari warga setempat di 

Jakarta. CPMI ilegal itu berencana berangkat ke Timur Tengah.Kemudian, pada Senin (8/8/2022), 42 CPMI 

non-prosedural tersebut dipulangkan menuju Nusa Tenggara Barat, setelah sebelumnya ditampung di 

shelter Kementrian Sosial RI untuk diberi pembinaan.Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa 

Tenggara Barat, I Gede Putu Aryadi mengungkapkan, CPMI ilegal itu mengurus dokumen di luar Nusa 

Tenggara Barat agar sulit terdeteksi di daerah asal.Menurut Gede, CPMI ini terlebih dahulu berangkat 

menunju Provinsi Jawa Barat, lalu dibuatkan paspor dan visa kunjungan di daerah itu."Jadi seluruh 

dokumen perjalanan tersebut tidak diurus di Nusa Tenggara Barat, tapi diurus di Jawa dan dipegang 

langsung oleh pelaku tekongnya," ungkap Gede dalam keterangan tertulis, Rabu (10/8/2022).Gede 

mengatakan, perusahaan yang menampung puluhan CPMI tersebut tidak memiliki izin."Para CPMI ilegal 

ditampung oleh perusahaan yang tidak punya izin," kata Gede.Gede menegaskan, pihaknya tidak pernah 

melarang warganya yang ingin bekerja mencari nafkah di luar negeri, namun pihaknya berkewajiban 

untuk memastikan warganya tersebut berangkat sesuai prosedur atau persyaratan yang telah 

ditentukan."Kami punya kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan aspek perlindungan 

warganya terpenuhi," kata Gede.Karena itu, Gede mengimbau agar CPMI mengikuti prosedur yang 

berlaku agar masalah terkait PMI ilegal tidak kembali terulang."Keuntungan dari menempuh cara 

prosedural, setiap CPMI yang bermasalah dapat dibantu. Apabila tidak menempuh cara prosedural, maka 

kami akan susah untuk bantu," tegas Gede.Adapun daftar daerah asal PMI non-prosedural yang berhasil 

dipulangkan pada pada 8 Agustus tersebut yakni:Kabupaten Bima sebanyak 3 orangKabupaten Dompu 

sebanyak 2 orangKabupaten Sumbawa sebanyak 2 orangKabupaten Sumbawa Barat sebanyak 2 

orangKabupaten Lombok Timur sebanyak 6 orangKabupaten Lombok Tengah sebanyak 9 

orangKabupaten Lombok Barat sebanyak 13 orangKota Mataram sebanyak 5 orang 
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Title Wow! Gaji Pekerja Sektor Rumah Tangga di Taiwan Hampir Rp10 

Juta 

Author _noname 

Media Sindo News Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Neutral 

Link http://ekbis.sindonews.com/read/852249/33/wow-gaji-pekerja-sektor-rumah-tangga-di-

taiwan-hampir-rp10-juta-1660133296 

Summary Upaya pemerintah untuk menaikkan upah pekerja migran Indonesia ( PMI ) sektor domestik 

di Taiwan berbuah manis. Per 10 Agustus 2022, PMI sektor domestik di Taiwan akan 

mendapat upah sebesar new taiwan dollar (NTD) 20.000 atau setara Rp9,9 juta (kurs 

Rp494,5). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bahwa terakhir kali PMI sektor 

domestik di Taiwan mendapat kenaikan upah terjadi pada 2015. Kemudian sejak Desember 

2018, Kementerian Ketenagakerjaan secara intens terus mengupayakan penyesuaian upah 

PMI sektor domestik di Taiwan melalui Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei 

(KDEI/IETO). 

 

 

 

Upaya pemerintah untuk menaikkan upah pekerja migran Indonesia ( PMI ) sektor domestik di Taiwan 

berbuah manis. Per 10 Agustus 2022, PMI sektor domestik di Taiwan akan mendapat upah sebesar new 

taiwan dollar (NTD) 20.000 atau setara Rp9,9 juta (kurs Rp494,5).Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

mengatakan bahwa terakhir kali PMI sektor domestik di Taiwan mendapat kenaikan upah terjadi pada 

2015. Sejak saat itu, PMI sektor domestik mendapat upah sebesar NTD 17.000 atau sekitar Rp7,2 juta 

(kurs saat itu).Kemudian sejak Desember 2018, Kementerian Ketenagakerjaan secara intens terus 

mengupayakan penyesuaian upah PMI sektor domestik di Taiwan melalui Kamar Dagang dan Ekonomi 

Indonesia di Taipei (KDEI/IETO). Di berbagai kesempatan, Kemnaker juga terus berupaya menyuarakan 

kepentingan Indonesia, khususnya mendorong otoritas Taiwan untuk mempertimbangkan secara positif 

penyesuaian upah PMI yang tidak mengalami perubahan sejak 2015."Alhamdulillah, hari ini kita memetik 

buah hasil kerja bersama yang sangat baik antara kementerian dan lembaga dalam menaikkan upah PMI 

sektor domestik di Taiwan. Hal ini juga merupakan hadiah kemerdekaan yang sangat indah bagi calon 

PMI, khususnya sektor domestik," kata Ida Fauziyah melalui siaran pers, Rabu (10/8/2022).Menaker 

menambahkan, selain kenaikan upah, PMI sektor domestik di Taiwan juga akan mendapat penambahan 

upah sebesar NTD 1.000, yang berlaku bagi PMI yang telah mengakhiri periode kontrak kerjanya selama 
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tiga tahun dengan majikan yang sama."Saya memberikan apresiasi yang setingginya dan mengucapkan 

terima kasih kepada otoritas Taiwan dan semua kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Luar 

Negeri dan KDEI Taipei, yang telah secara bersama-sama mengupayakan kenaikan gaji ini. Inilah wujud 

nyata bahwa pemerintah hadir untuk PMI dalam rangka pelindungan dan memastikan kesejahteraan 

pekerja migran Indonesia," ungkapnya.Menurutnya, pihaknya akan terus memantau penerapan 

kebijakan kenaikan upah ini dan memastikan terimplementasi dengan baik. "Kami meminta dukungan 

P3MI selaku lembaga penempatan untuk segera mengambil langkah-langkah menyesuaikan semua 

persyaratan yang telah ditentukan, guna memperlancar proses penempatan PMI," ujarnya.Senada, 

Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, menilai calon PMI sektor domestik di Taiwan yang 

perjanjian kerjanya (PK) sudah terlanjur dileges oleh KDEI Taipei maupun UPT-BP2MI namun belum 

berangkat bekerja, tidak perlu dileges ulang. Menurutnya, meskipun dalam PK tersebut masih tertera 

upah sebesar NTD17.000, P3MI cukup menyesuaikan Surat pernyataan biaya dan gaji (SPBG) PMI dengan 

mencantumkan gaji sebesar NTD20.000."Sehingga PMI akan tetap mendapatkan hak upah sebesar 

NTD20. 000 begitu mereka bekerja di Taiwan. Intinya kita tidak mau mempersulit PMI, dan diharapkan 

PMI dapat segera diberangkatkan bekerja di Taiwan," kata Suhartono.Ketentuan baru ini, jelas 

Suhartono, pada prinsipnya berlaku bagi PMI sektor domestik yang datang ke Taiwan dengan kontrak 

kerja baru. Namun demikian, bagi PMI yang saat ini sudah bekerja di Taiwan dan masih terikat dengan 

kontrak kerja lama tidak perlu berkecil hati, karena terbuka peluang untuk melakukan negosiasi kenaikan 

upah sesuai ketentuan pengupahan yang baru dengan pemberi kerja/majikan. 
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Title Upah Pekerja Migran RI di Taiwan Resmi Naik Jadi Rp9,9 Juta per 

Bulan 

Author _noname 

Media Idx Channel Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.idxchannel.com/economics/upah-pekerja-migran-ri-di-taiwan-resmi-naik-jadi-

rp99-juta-per-bulan 

Summary Upaya pemerintah untuk menaikkan upah Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik 

di Taiwan berbuah manis. Per 10 Agustus 2022, PMI sektor domestik di Taiwan akan 

mendapat upah sebesar NTD 20.000 atau setara Rp9,9 juta per bulan. Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa terakhir kali PMI sektor domestik di 

Taiwan mendapat kenaikan upah terjadi pada 2015. Sejak saat itu, PMI sektor domestik 

mendapat upah sebesar NTD 17.000. Kemudian sejak Desember 2018, Kementerian 

Ketenagakerjaan secara intens terus mengupayakan penyesuaian upah PMI Sektor Domestik 

di Taiwan melalui Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (KDEI/IETO). 

 

 

 

Upaya pemerintah untuk menaikkan upah Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik di Taiwan 

berbuah manis. Per 10 Agustus 2022, PMI sektor domestik di Taiwan akan mendapat upah sebesar NTD 

20.000 atau setara Rp9,9 juta per bulan.Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa 

terakhir kali PMI sektor domestik di Taiwan mendapat kenaikan upah terjadi pada 2015. Sejak saat itu, 

PMI sektor domestik mendapat upah sebesar NTD 17.000.Kemudian sejak Desember 2018, Kementerian 

Ketenagakerjaan secara intens terus mengupayakan penyesuaian upah PMI Sektor Domestik di Taiwan 

melalui Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (KDEI/IETO).Di berbagai kesempatan, Kemnaker 

juga terus berupaya menyuarakan kepentingan Indonesia, khususnya mendorong Otoritas Taiwan untuk 

mempertimbangkan secara positif penyesuaian upah PMI yang tidak mengalami perubahan sejak 

2015."Alhamdulillah, hari ini kita memetik buah hasil kerja bersama yang sangat baik antara Kementerian 

dan Lembaga dalam menaikkan upah PMI sektor domestik di Taiwan. Hal ini juga merupakan hadiah 

Kemerdekaan yang sangat indah bagi Calon PMI dan PMI khususnya sektor domestik di Taiwan," kata Ida 

Fauziyah melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (10/8/2022).Menaker menambahkan, selain 

kenaikan upah, PMI sektor domestik di Taiwan juga akan mendapat penambahan upah sebesar NTD 

1.000, yang berlaku bagi PMI yang telah mengakhiri periode kontrak kerjanya selama 3 tahun dengan 
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majikan yang sama."Saya memberikan apresiasi yang setingginya dan mengucapkan terima kasih kepada 

Otoritas Taiwan dan semua Kementerian/Lembaga, termasuk Kementerian Luar Negeri dan KDEI Taipei, 

yang telah secara bersama-sama mengupayakan kenaikan gaji ini. Inilah wujud nyata bahwa Pemerintah 

hadir untuk PMI dalam rangka pelindungan dan memastikan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia," 

ungkapnya.Menurutnya, pihaknya akan terus memantau penerapan kebijakan kenaikan upah ini dan 

memastikan terimplementasi dengan baik. "Kami meminta dukungan P3MI selaku lembaga penempatan 

untuk segera mengambil langkah-langkah menyesuaikan semua persyaratan yang telah ditentukan, guna 

memperlancar proses penempatan PMI," ujarnya.Senada, Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, 

Suhartono menilai Calon PMI sektor domestik di Taiwan yang Perjanjian Kerjanya (PK) sudah terlanjur 

dileges oleh KDEI Taipei maupun UPT-BP2MI namun belum berangkat bekerja, tidak perlu dileges ulang. 

Menurutnya, meskipun dalam PK tersebut masih tertera upah sebesar NTD 17.000, P3MI cukup 

menyesuaikan Surat Pernyataan Biaya dan Gaji (SPBG) PMI dengan mencantumkan gaji sebesar NTD 

20.000."Sehingga PMI akan tetap mendapatkan hak upah sebesar NTD 20.000 begitu mereka bekerja di 

Taiwan. Intinya kita tidak mau mempersulit PMI, dan diharapkan PMI dapat segera diberangkatkan 

bekerja di Taiwan," kata Suhartono.Ketentuan baru ini, jelas Suhartono, pada prinsipnya berlaku bagi PMI 

sektor domestik yang datang ke Taiwan dengan kontrak kerja baru. Namun demikian, bagi PMI yang saat 

ini sudah bekerja di Taiwan dan masih terikat dengan kontrak kerja lama tidak perlu berkecil hati, karena 

terbuka peluang untuk melakukan negosiasi kenaikan upah sesuai ketentuan pengupahan yang baru 

dengan pemberi kerja/majikan."Dalam hal ini, peran seluruh P3MI yang menempatkan PMI ke Taiwan 

sangat diperlukan untuk membantu/memfasilitasi kenaikan upah PMI tersebut melalui agency sebagai 

mitra kerja mereka di Taiwan,"kata dia. 
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Title Kemenaker Manfaatkan Digitalisasi Catat Jumlah 

Pencari Kerja 

Author Bunaiya Fauzi Arubone 

Media Rrinews Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Positive 

Link http://rri.co.id/humaniora/info-publik/1576025/kemenaker-manfaatkan-digitalisasi-catat-

jumlah-pencari-kerja 

Summary Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) memanfaatkan digitalisasi untuk mencatat jumlah 

pencari kerja (pencaker). Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan 

Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker Suhartono. Hal ini dilakukan 

untuk memberikan perlindungan mumpuni bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan pekerja 

di Indonesia. Menurutnya, para Bupati, Wali Kota, dan Kepala Desa dilibatkan dalam 

pencatatan yang dulunya dikenal dengan 'Kartu Kuning' tersebut. 

 

 

 

Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) memanfaatkan digitalisasi untuk mencatat jumlah pencari kerja 

(pencaker). Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan mumpuni bagi Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) dan pekerja di Indonesia.Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga 

Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker Suhartono. Menurutnya, para Bupati, Wali Kota, dan 

Kepala Desa dilibatkan dalam pencatatan yang dulunya dikenal dengan 'Kartu Kuning' tersebut."Dengan 

pencatatan pencaker ini, pasti desa tahu persis orang yang mau keluar dari desa itu. Inilah sehingga jejak 

digitalnya nanti akan ketahuan dia pergi kemana-mana," katanya, dalam wawancara Pro3 RRI, Rabu 

(10/8/2022).Diharapkannya, dengan pencatatan pencaker secara digital, perlindungan bagi pekerja, 

termasuk PMI di luar negeri berjalan maksimal. PMI yang mendapatkan masalah pun dapat segera diberi 

pertolongan oleh pihak berwenang."Kalau ke luar negeri ini kita sudah punya datanya. Ini dari sisi jejak 

digitalnya kita sudah punya," ujarnya.Hingga Mei 2022, tercatat sebanyak 39.535 PMI ditempatkan di 5 

negara. Kelima negara terbesar yang menerima PMI adalah Hong Kong, Taiwan, Singapura, Jepang, dan 

Korea Selatan. 
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Title INFO BSU 2022: Selamat, yang Penuhi Syarat Ini Akan Dapat 

Bantuan Rp1 Juta dari Kemnaker 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-794111367/info-bsu-2022-selamat-yang-penuhi-

syarat-ini-akan-dapat-bantuan-rp1-juta-dari-kemnaker 

Summary Bantuan Subsidi Upah alias BSU 2022 akan dicairkan kepada para pekerja yang memenuhi 

syarat dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Apa saja syarat agar bisa dapat BSU 

2022 BPJS Ketenagakerjaan Rp1 juta? Untuk mendapatkan BSU 2022 Rp1 juta, pekerja harus 

memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Kemnaker. Berdasarkan Permenaker RI No 16 

Tahun 2022, ini syarat mendapatkan BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan:. 

 

 

 

Bantuan Subsidi Upah alias BSU 2022 akan dicairkan kepada para pekerja yang memenuhi syarat dari 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).Apa saja syarat agar bisa dapat BSU 2022 BPJS 

Ketenagakerjaan Rp1 juta? Berikut informasinya.Pekerja maupun buruh saat ini masih harap-harap 

cemas karena bantuan yang dijanjikan cair bulan April belum juga masuk ke rekening penerima.Untuk 

mendapatkan BSU 2022 Rp1 juta, pekerja harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh 

Kemnaker.Apa saja? Berdasarkan Permenaker RI No 16 Tahun 2022, ini syarat mendapatkan BSU 2022 

BPJS Ketenagakerjaan:1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk 

Kependudukan (NIK).2. Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan s.d 30 Juni 2021. 
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Title Upah PMI Sektor Domestik di Taiwan Naik Author _noname 

Media Progresnews.info Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Neutral 

Link http://progresnews.info/2022/08/10/8259 

Summary Per 10 Agustus 2022, PMI sektor domestik di Taiwan akan mendapat upah sebesar NTD 

20.000 atau setara Rp9,9 juta. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa 

terakhir kali PMI sektor domestik di Taiwan mendapat kenaikan upah terjadi pada 2015. 

Sejak saat itu, PMI sektor domestik mendapat upah sebesar NTD 17.000. 

 

 

 

Upaya pemerintah untuk menaikkan upah Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik di Taiwan 

berbuah manis. Per 10 Agustus 2022, PMI sektor domestik di Taiwan akan mendapat upah sebesar NTD 

20.000 atau setara Rp9,9 juta.Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa terakhir kali 

PMI sektor domestik di Taiwan mendapat kenaikan upah terjadi pada 2015. Sejak saat itu, PMI sektor 

domestik mendapat upah sebesar NTD 17.000.Kemudian sejak Desember 2018, Kementerian 

Ketenagakerjaan secara intens terus mengupayakan penyesuaian upah PMI Sektor Domestik di Taiwan 

melalui Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipe (KDEI/IETO). Di berbagai kesempatan, Kemnaker 

juga terus berupaya menyuarakan kepentingan Indonesia, khususnya mendorong Otoritas Taiwan untuk 

mempertimbangkan secara positif penyesuaian upah PMI yang tidak mengalami perubahan sejak 

2015."Alhamdulillah, hari ini kita memetik buah hasil kerja bersama yang sangat baik antara Kementerian 

dan Lembaga dalam menaikkan upah PMI sektor domestik di Taiwan. Hal ini juga merupakan hadiah 

Kemerdekaan yang sangat indah bagi Calon PMI dan PMI khususnya sektor domestik di Taiwan," kata 

Menaker Ida Fauziyah melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (10/8/2022).Menaker 

menambahkan, selain kenaikan upah, PMI sektor domestik di Taiwan juga akan mendapat penambahan 

upah sebesar NTD 1.000, yang berlaku bagi PMI yang telah mengakhiri periode kontrak kerjanya selama 

3 tahun dengan majikan yang sama."Saya memberikan apresiasi yang setingginya dan mengucapkan 

terima kasih kepada Otoritas Taiwan dan semua Kementerian/Lembaga, termasuk Kementerian Luar 

Negeri dan KDEI Taipei, yang telah secara bersama-sama mengupayakan kenaikan gaji ini. Inilah wujud 

nyata bahwa Pemerintah hadir untuk PMI dalam rangka pelindungan dan memastikan 

kesejahteraanPekerja Migran Indonesia," ungkapnya.Ia menambahkan, pihaknya akan terus memantau 

penerapan kebijakan kenaikan upah ini dan memastikan terimplementasi dengan baik. "Kami meminta 
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dukungan P3MI selaku lembaga penempatan untuk segera mengambil langkah-langkah menyesuaikan 

semua persyaratan yang telah ditentukan, guna memperlancar proses penempatan PMI," ujarnya.Dirjen 

Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, menambahkan, Calon PMI sektor domestik di Taiwan yang 

Perjanjian Kerjanya (PK) sudah terlanjur dileges oleh KDEI Taipei maupun UPT-BP2MI namun belum 

berangkat bekerja, tidak perlu dileges ulang. Menurutnya, meskipun dalam PK tersebut masih tertera 

upah sebesar NTD 17.000, P3MI cukup menyesuaikan Surat Pernyataan Biaya dan Gaji (SPBG) PMI 

dengan mencantumkan gaji sebesar NTD 20.000."Sehingga PMI akan tetap mendapatkan hak upah 

sebesar NTD 20.000 begitu mereka bekerja di Taiwan. Intinya kita tidak mau mempersulit PMI, dan 

diharapkan PMI dapat segera diberangkatkan bekerja di Taiwan," kata Suhartono.Ketentuan baru ini, 

jelas Suhartono, pada prinsipnya berlaku bagi PMI sektor domestik yang datang ke Taiwan dengan 

kontrak kerja baru. Namun demikian, bagi PMI yang saat ini sudah bekerja di Taiwan dan masih terikat 

dengan kontrak kerja lama tidak perlu berkecil hati, karena terbuka peluang untuk melakukan negosiasi 

kenaikan upah sesuai ketentuan pengupahan yang baru dengan pemberi kerja/majikan."Dalam hal ini, 

peran seluruh P3MI yang menempatkan PMI ke Taiwan sangat diperlukan untuk 

membantu/memfasilitasi kenaikan upah PMI tersebut melalui agency sebagai mitra kerja mereka di 

Taiwan," ujarnya."Selain itu kami juga berharap Otoritas Taiwan dapat terus mengambil langkah-langkah 

strategis dan nyata untuk memastikan PMI yang sudah bekerja di Taiwan juga menikmati kebijakan 

kenaikan gaji ini," tegasnya. 
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Title Pemerintah Hadir Berikan Pelindungan Ketenagakerjaan Bagi 

Pesepak Bola Profesional 

Author _noname 

Media Pripos Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Positive 

Link http://pripos.id/pemerintah-hadir-berikan-pelindungan-ketenagakerjaan-bagi-pesepak-

bola-profesional 

Summary Menteri Ketenagakerjaan yang dalam sambutannya dibacakan oleh Dirjen Binwasnaker dan 

K3, Haiyani Rumondang, mengatakan, sebelumnya, Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan 

telah melakukan Launching Komitmen Bersama Pelindungan Ketenagakerjaan Pesepak Bola 

Profesional pada tanggal 30 November 2021 di Jakarta, yang dihadiri oleh PSSI, PT Liga 

Indonesia Baru, dan perwakilan klub sepak bola. Dengan adanya jaminan sosial ini, 

diharapkan atlet profesional konsentrasi pada pencapaian prestasi," ucap Dirjen Haiyani 

pada acara Focus Group Discussion Pelindungan Ketenagakerjaan Pesepak Bola Profesional, 

di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (10/8). 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja terus melakukan sosialisasi secara menyeluruh terkait pentingnya 

pelindungan jaminan ketenagakerjaan bagi para pekerja, dalam hal ini kepada atlet pesepak bola. 

Pemerintah hadir dalam memberikan pelindungan ketenagakerjaan kepada atlet baik itu seperti 

pelindungan Jaminan Sosial, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maupun pelindungan 

pengupahannya.Menteri Ketenagakerjaan yang dalam sambutannya dibacakan oleh Dirjen Binwasnaker 

dan K3, Haiyani Rumondang, mengatakan, sebelumnya, Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan telah 

melakukan Launching Komitmen Bersama Pelindungan Ketenagakerjaan Pesepak Bola Profesional pada 

tanggal 30 November 2021 di Jakarta, yang dihadiri oleh PSSI, PT Liga Indonesia Baru, dan perwakilan 

klub sepak bola. Dengan komitmen bersama tersebut diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan 

pelindungan terhadap Pesepak Bola Profesional yang menjadikan sepak bola sebagai profesi tidak hanya 

sekedar hobi."Jaminan sosial bagi pesepak bola profesional merupakan wujud dari hadirnya negara pada 

aktivitas olahraga masyarakat. Dengan adanya jaminan sosial ini, diharapkan atlet profesional 

konsentrasi pada pencapaian prestasi," ucap Dirjen Haiyani pada acara Focus Group Discussion 

Pelindungan Ketenagakerjaan Pesepak Bola Profesional, di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (10/8).Terkait 
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regulasi, lebih lanjut, Dirjen Haiyani menyampaikan regulasi ini secara tegas telah diamanatkan mulai dari 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, 

hingga Peraturan Menteri telah memandatkan bahwa setiap pekerja/buruh, baik sektor formal maupun 

informal harus mendapat pelindungan jaminan sosial."Imbauan kami dari Kemnaker, terutama kepada 

para Klub, karena ini terkait pihak yang membayarkan iurannya, secara operasional klub tersebut, tidak 

hanya memikirkan soal bisnis atau dalam aspek komersialnya saja, melainkan dari sisi pelindungan 

kesehatannya maupun penyakit akibat kerja kepada para pemainnya," katanya.Pada kesempatan ini juga 

dilangsungkan penyerahan secara simbolis klaim program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari BPJS 

Ketenagakerjaan kepada ahli waris yang masih aktif diberikan kepada 2 orang penerima, di antaranya 

kepada Anugerah Defian yang mendapat klaim manfaat JKK sebesar Rp63.982.598, serta Bambang Riko 

Setiawan yang mendapat klaim manfaat JKK sebesar Rp16.433.809. 
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Title Wow, Upah TKI di Taiwan Naik Jadi Rp9,9 Juta Mulai 

Hari Ini 

Author Suparjo Ramalan 

Media Inews Portal Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.inews.id/finance/bisnis/wow-upah-tki-di-taiwan-naik-jadi-rp99-juta-mulai-

hari-ini 

Summary "Alhamdulillah, hari ini kita memetik buah hasil kerja bersama yang sangat baik antara 

Kementerian dan Lembaga dalam menaikkan upah TKI sektor domestik di Taiwan. Upah 

Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ) sektor domestik di Taiwan dinaikkan menjadi 20.000 New 

Taiwan Dollar (NTD) atau setara Rp9,9 juta. Besaran upah baru tersebut berlaku mulai hari 

ini, Rabu (10/8/2022). Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa terakhir 

kali TKI sektor domestik di Taiwan mendapat kenaikan upah terjadi pada 2015. 

 

 

 

 Upah Tenaga Kerja Indonesia ( TKI ) sektor domestik di Taiwan dinaikkan menjadi 20.000 New Taiwan 

Dollar (NTD) atau setara Rp9,9 juta. Besaran upah baru tersebut berlaku mulai hari ini, Rabu 

(10/8/2022).Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa terakhir kali TKI sektor 

domestik di Taiwan mendapat kenaikan upah terjadi pada 2015. Sejak saat itu, TKIsektor domestik 

mendapat upah sebesar NTD 17.000. Kemudian sejak Desember 2018, Kementerian Ketenagakerjaan 

secara intens terus mengupayakan penyesuaian upah TKI Sektor Domestik di Taiwan melalui Kamar 

Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (KDEI/IETO). Di berbagai kesempatan, Kemnaker juga terus 

berupaya menyuarakan kepentingan Indonesia, khususnya mendorong Otoritas Taiwan untuk 

mempertimbangkan secara positif penyesuaian upah TKI yang tidak mengalami perubahan sejak 2015. 

"Alhamdulillah, hari ini kita memetik buah hasil kerja bersama yang sangat baik antara Kementerian dan 

Lembaga dalam menaikkan upah TKI sektor domestik di Taiwan. Hal ini juga merupakan hadiah 

Kemerdekaan yang sangat indah bagi Calon TKI dan TKI khususnya sektor domestik di Taiwan," kata Ida 

Fauziyah, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (10/8/2022). Menaker menambahkan, selain 

kenaikan upah, TKI sektor domestik di Taiwan juga akan mendapat penambahan upah sebesar NTD 1.000, 

yang berlaku bagi TKI yang telah mengakhiri periode kontrak kerjanya selama 3 tahun dengan majikan 

yang sama. "Saya memberikan apresiasi yang setingginya dan mengucapkan terima kasih kepada Otoritas 

Taiwan dan semua Kementerian/Lembaga, termasuk Kementerian Luar Negeri dan KDEI Taipei, yang 
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telah secara bersama-sama mengupayakan kenaikan gaji ini. Inilah wujud nyata bahwa Pemerintah hadir 

untuk TKI dalam rangka pelindungan dan memastikan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia," ujar Ida 

Fauziyah. Menurut dia, Kemenaker akan terus memantau penerapan kebijakan kenaikan upah baru TKI 

di Taiwan dan memastikan terimplementasi dengan baik. "Kami meminta dukungan P3MI selaku lembaga 

penempatan untuk segera mengambil langkah-langkah menyesuaikan semua persyaratan yang telah 

ditentukan, guna memperlancar proses penempatan TKI," ujar Ida Fauziyah.Pernyataan senada 

disampaikan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono menilai Calon TKI sektor domestik di Taiwan 

yang Perjanjian Kerjanya (PK) sudah terlanjur dileges oleh KDEI Taipei maupun UPT-BP2MI namun belum 

berangkat bekerja, tidak perlu dileges ulang. Dia menjelaskan, meskipun dalam PK tersebut masih tertera 

upah sebesar NTD 17.000, P3MI cukup menyesuaikan Surat Pernyataan Biaya dan Gaji (SPBG) PMI 

dengan mencantumkan gaji sebesar NTD 20.000. "Sehingga PMI akan tetap mendapatkan hak upah 

sebesar NTD 20.000 begitu mereka bekerja di Taiwan. Intinya kita tidak mau mempersulit TKI, dan 

diharapkan PMI dapat segera diberangkatkan bekerja di Taiwan," kata Suhartono. Ketentuan baru ini, 

jelas Suhartono, pada prinsipnya berlaku bagi PMI sektor domestik yang datang ke Taiwan dengan 

kontrak kerja baru. Meski demikian, bagi TKI yang saat ini sudah bekerja di Taiwan dan masih terikat 

dengan kontrak kerja lama tidak perlu berkecil hati, karena terbuka peluang untuk melakukan negosiasi 

kenaikan upah sesuai ketentuan pengupahan yang baru dengan pemberi kerja/majikan. "Dalam hal ini, 

peran seluruh P3MI yang menempatkan TKI ke Taiwan sangat diperlukan untuk membantu/memfasilitasi 

kenaikan upah TKI tersebut melalui agency sebagai mitra kerja mereka di Taiwan,"kata dia. "Selain itu 

kami juga berharap Otoritas Taiwan dapat terus mengambil langkah-langkah strategis dan nyata untuk 

memastikan TKI yang sudah bekerja di Taiwan juga menikmati kebijakan kenaikan gaji ini," tutur 

Suhartono. 
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Title Persepakbola Indonesia Dapat Jaminan Sosial Author CNN Indonesia 

Media Cnn Indonesia Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.cnnindonesia.com/olahraga/20220810164132-142-832969/persepakbola-

indonesia-dapat-jaminan-sosial 

Summary Pesepakbola Indonesia yang tampil di Liga Indonesia kini akan mendapatkan perlindungan 

jaminan sosial hingga keselamatan kerja. Program itu bagian dari kerja sama Kementerian 

Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan PSSI dan PT Liga Indonesia Baru. 

 

Pesepakbola Indonesia yang tampil di Liga Indonesia kini akan mendapatkan perlindungan jaminan sosial 

hingga keselamatan kerja.Program itu bagian dari kerja sama Kementerian Ketenagakerjaan melalui 

Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

dengan PSSI dan PT Liga Indonesia Baru.Pada 30 November 2021, Menteri Ketenagakerjaan bersama 

PSSI, PT Liga Indonesia Baru, dan perwakilan klub menggelar komitmen bersama pelindungan 

ketenagakerjaan pesepakbola profesional.Dengan komitmen bersama tersebut diharapkan dapat 

memberikan dan meningkatkan pelindungan terhadap pesepakbola profesional yang menjadikan sepak 

bola sebagai profesi tidak hanya sekadar hobi."Jaminan sosial bagi pesepakbola profesional merupakan 

wujud dari hadirnya negara pada aktivitas olahraga masyarakat," ucap Dirjen Binwasnaker dan K3 Haiyani 

Rumondang, Rabu (10/8)."Dengan adanya jaminan sosial ini, diharapkan atlet profesional konsentrasi 

pada pencapaian prestasi," ucap Haiyani menambahkan.Mengenai regulasi jaminan sosial untuk 

pesepakbola ini Haiyani mengatakan semuanya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, hingga Peraturan Menteri telah 

memandatkan bahwa setiap pekerja/buruh, baik sektor formal maupun informal harus mendapat 

pelindungan jaminan sosial.Kemnaker juga mengingatkan klub agar rutin membayarkan iuran jaminan 

sosial ini, dan tidak saja memikirkan aspek bisnis serta komersial."Imbauan kami dari Kemnaker, 

terutama kepada para klub, karena ini terkait pihak yang membayarkan iurannya, secara operasional klub 

tersebut, tidak hanya memikirkan soal bisnis atau dalam aspek komersialnya saja, melainkan dari sisi 

pelindungan kesehatannya maupun penyakit akibat kerja kepada para pemainnya," kata Haiyani.Dalam 

kesempatan itu juga secara simbolis dilakukan penyerahan klaim program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 

dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris yang masih aktif.Klaim itu diberikan kepada penerima atas 

nama Anugerah Defian yang mendapat klaim manfaat JKK sebesar Rp63.982.598, dan Bambang Riko 

Setiawan yang mendapat klaim manfaat JKK sebesar Rp16.433.809. 
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Title BPVP Sidoarjo kerja sama pelatihan dengan 152 BLK Komunitas Author _noname 

Media Antara Jatim Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Positive 

Link http://jatim.antaranews.com/berita/627649/bpvp-sidoarjo-kerja-sama-pelatihan-dengan-

152-blk-komunitas 

Summary "Terdapat 152 BLK komunitas yang tersebar di Jawa Timur di antaranya berasal dari 

Bangkalan, Blitar, Bojonegoro, Gresik, Jombang, Kediri, Lamongan, Mojokerto, Nganjuk, 

Pamekasan, Pasuruan, Sampang, Sumenep, Tuban dan Tulungagung," katanya di sela 

kegiatan penandatangan kerja sama di Aula BPVP Sidoarjo. "Hari ini PKB secara simbolis 

dilakukan BPVP Sidoarjo dengan BLK Komunitas Darul Ulum Jombang, BLK Komunitas 

Hidayatul Muwaffiq Mojokerto, BLK Komunitas Ademos (Asosiasi Untuk Demokrasi dan 

Kesejahteraan Sosial) Indonesia Bojonegoro, BLK Komunitas Yohanes Gabriel Kediri serta BLK 

Komunitas Widya Mandala Kediri," katanya. 

 

 

 

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Sidoarjo Jawa Timur kerja sama program pelatihan 

dengan 152 balai latihan kerja (BLK) komunitas untuk meningkatkan sumber daya manusia menghadapi 

bonus demografi tahun 2030.Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Sidoarjo M. Aiza Akbar 

dikonfirmasi di Sidoarjo, Rabu mengatakan, pemberian bantuan program pelatihan tersebut ditandai 

dengan penandatanganan perjanjian kerja bersama (PKB) antara BPVP dengan BLK Komunitas."Terdapat 

152 BLK komunitas yang tersebar di Jawa Timur di antaranya berasal dari Bangkalan, Blitar, Bojonegoro, 

Gresik, Jombang, Kediri, Lamongan, Mojokerto, Nganjuk, Pamekasan, Pasuruan, Sampang, Sumenep, 

Tuban dan Tulungagung," katanya di sela kegiatan penandatangan kerja sama di Aula BPVP Sidoarjo.Ia 

mengatakan, untuk BLK Komunitas lainnya akan segera dilakukan perjanjian kerja bersama setelah 

persyaratan dan legalitas lembaga tersebut dinyatakan lengkap sesuai ketentuan yang berlaku."Hari ini 

PKB secara simbolis dilakukan BPVP Sidoarjo dengan BLK Komunitas Darul Ulum Jombang, BLK Komunitas 

Hidayatul Muwaffiq Mojokerto, BLK Komunitas Ademos (Asosiasi Untuk Demokrasi dan Kesejahteraan 

Sosial) Indonesia Bojonegoro, BLK Komunitas Yohanes Gabriel Kediri serta BLK Komunitas Widya Mandala 

Kediri," katanya.Ia mengatakan, dengan adanya bonus demografi di Indonesia saat ini keberadaan BLK 

Komunitas saat ini sangatlah penting. Karena sejumlah besar penduduk usia muda dan produktif sebelum 

memasuki dunia kerja atau dunia wirausaha harus diberikan pembekalan kompetensi."Dan tidak 
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mungkin sejumlah besar angkatan kerja berusia muda tersebut seluruhnya dapat ditampung pada 

lembaga pelatihan kerja pemerintah. Untuk itu, BLK komunitas merupakan sebuah terobosan dimana 

pelatihan vokasi lebih didekatkan kepada masyarakat, dengan prinsip dari oleh dan memberikan manfaat 

secara optimal kepada masyarakat sekitar.Selanjutnya, kata dia, bantuan program pelatihan bagi BLK 

komunitas ini merupakan salah satu bentuk nyata kehadiran negara untuk mewujudkan pemerataan 

penyelenggaraan peningkatan kompetensi masyarakat melalui pelatihan vokasi."Negara dalam hal ini 

pemerintah, melalui Kementerian Ketenagakerjaan hadir untuk membantu penyelenggaraan pelatihan 

vokasi melalui kelompok masyarakat," katanya.Menurutnya, apapun kelompoknya, apapun identitasnya, 

pemerintah bersama-sama masyarakat tentu senantiasa berupaya mengupayakan peningkatan 

kompetensi masyarakat melalui pelatihan vokasi bersama."Dan pelaksanaan bantuan program pelatihan 

bagi BLK Komunitas ini merupakan sebuah wujud nyata kolaborasi antara ulama dan umara sehingga 

upaya pelatihan melalui BLK Komunitas ini tidak hanya memberikan pelatihan bagi generasi muda, 

namun juga sebuah upaya peningkatan taraf hidup masyarakat secara lahiriyah dan batiniyah," ujarnya.  
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Title BSU 2022 Kapan Akan Cair? Ini Keterangan Menaker terkait 

Pencairan Bantuan 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095242059/bsu-2022-kapan-akan-cair-ini-

keterangan-menaker-terkait-pencairan-bantuan 

Summary Pasalnya, Menaker Ida Fauziyah menyampaikan bahwa alasan mengapa hingga kini BSU 

2022 masih belum cair dikarenakan pihaknya masih merampungkan instrumen kebijakan 

atau peraturan pencairan bantuan tersebut. BSU 2022 kapan akan cair? Ini keterangan dari 

Menaker terkait pencairan bantuan. Hingga saat ini, masih banyak masyarakat terutama 

pekerja yang terus menunggu kepastian BSU 2022 kapan akan cair. 

 

 

 

BSU 2022 kapan akan cair? Ini keterangan dari Menaker terkait pencairan bantuan.Hingga saat ini, masih 

banyak masyarakat terutama pekerja yang terus menunggu kepastian BSU 2022 kapan akan 

cair.Pasalnya, Menaker Ida Fauziyah menyampaikan bahwa alasan mengapa hingga kini BSU 2022 masih 

belum cair dikarenakan pihaknya masih merampungkan instrumen kebijakan atau peraturan pencairan 

bantuan tersebut.Hal ini demi mempercepat penyaluran BSU 2022 secara tepat, akurat dan akuntabel, 

sehingga tidak akan ada kendala saat pencairan BSU 2022 dilakukan."Saat ini kami sedang 

mempersiapkan instrumen kebijakan pelaksanaan BSU tahun 2022, dan kami ingin memastikan bahwa 

subsidi upah ini dapat dijalankan secara tepat, akurat, dan akuntabel,"Tiga hal itu yang harus kami jaga. 

Maka dari itu kami membutuhkan waktu," kata Menaker Ida Fauziyah, sebagaimana dikutip oleh 

Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara News pada 10 Agustus 2022.Namun sebelum dana BSU 2022 cair, 

sebenarnya penerima bisa lebih dulu melakukan cek nama penerima di link 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, untuk memastikan bahwa nama pekerja sudah terdaftar. 
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Title Pemerintah Berikan Pelindungan Ketenagakerjaan Bagi Pesepak 

Bola Profesional 

Author Handoyo 

Media Kontan Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Positive 

Link http://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-berikan-pelindungan-ketenagakerjaan-

bagi-pesepak-bola-profesional 

Summary Menteri Ketenagakerjaan yang dalam sambutannya dibacakan oleh Dirjen Binwasnaker dan 

K3, Haiyani Rumondang, mengatakan, sebelumnya, Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan 

telah melakukan Launching Komitmen Bersama Pelindungan Ketenagakerjaan Pesepak Bola 

Profesional pada tanggal 30 November 2021 di Jakarta, yang dihadiri oleh PSSI, PT Liga 

Indonesia Baru, dan perwakilan klub sepak bola. Dengan adanya jaminan sosial ini, 

diharapkan atlet profesional konsentrasi pada pencapaian prestasi," ucap Dirjen Haiyani 

pada acara Focus Group Discussion Pelindungan Ketenagakerjaan Pesepak Bola Profesional, 

di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (10/8). 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja terus melakukan sosialisasi secara menyeluruh terkait pentingnya 

pelindungan jaminan ketenagakerjaan bagi para pekerja, dalam hal ini kepada atlet pesepak 

bola.Pemerintah hadir dalam memberikan pelindungan ketenagakerjaan kepada atlet baik itu seperti 

pelindungan Jaminan Sosial, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maupun pelindungan 

pengupahannya.Menteri Ketenagakerjaan yang dalam sambutannya dibacakan oleh Dirjen Binwasnaker 

dan K3, Haiyani Rumondang, mengatakan, sebelumnya, Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan telah 

melakukan Launching Komitmen Bersama Pelindungan Ketenagakerjaan Pesepak Bola Profesional pada 

tanggal 30 November 2021 di Jakarta, yang dihadiri oleh PSSI, PT Liga Indonesia Baru, dan perwakilan 

klub sepak bola.Dengan komitmen bersama tersebut diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan 

pelindungan terhadap Pesepak Bola Profesional yang menjadikan sepak bola sebagai profesi tidak hanya 

sekedar hobi."Jaminan sosial bagi pesepak bola profesional merupakan wujud dari hadirnya negara pada 

aktivitas olahraga masyarakat. Dengan adanya jaminan sosial ini, diharapkan atlet profesional 

konsentrasi pada pencapaian prestasi," ucap Dirjen Haiyani pada acara Focus Group Discussion 

Pelindungan Ketenagakerjaan Pesepak Bola Profesional, di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (10/8).Terkait 
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regulasi, lebih lanjut, Dirjen Haiyani menyampaikan regulasi ini secara tegas telah diamanatkan mulai dari 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, 

hingga Peraturan Menteri telah memandatkan bahwa setiap pekerja/buruh, baik sektor formal maupun 

informal harus mendapat pelindungan jaminan sosial."Imbauan kami dari Kemnaker, terutama kepada 

para Klub, karena ini terkait pihak yang membayarkan iurannya, secara operasional klub tersebut, tidak 

hanya memikirkan soal bisnis atau dalam aspek komersialnya saja, melainkan dari sisi pelindungan 

kesehatannya maupun penyakit akibat kerja kepada para pemainnya," katanya.Pada kesempatan ini juga 

dilangsungkan penyerahan secara simbolis klaim program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari BPJS 

Ketenagakerjaan kepada ahli waris yang masih aktif diberikan kepada 2 orang penerima, di antaranya 

kepada Anugerah Defian yang mendapat klaim manfaat JKK sebesar Rp63.982.598, serta Bambang Riko 

Setiawan yang mendapat klaim manfaat JKK sebesar Rp16.433.809. 

  



 

185 

 

Title Disnaker Babel akui OmnibusLaw lebih menguntungkan 

perusahaan 

Author Bima Agustian 

Media Antara Kalteng Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Positive 

Link http://babel.antaranews.com/berita/292869/disnaker-babel-akui-omnibuslaw-lebih-

menguntungkan-perusahaan 

Summary Setelah ini komunikasi kita bersama para buruh akan terus berlanjut lebih baik karena kami 

selalu berusaha menyelesaikan masalah tenaga kerja di daerah," kata Elfiyena usai 

menerima aksi damai dari ratusan buruh di halaman perkantoran Disnaker Babel, 

Pangkalpinang, Rabu. Elfiyena mengatakan, Disnaker Babel akan berjuang bersama para 

pekerja untuk menyuarakan hak pekerja. 

 

 

 

 Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Elfiyena mengakui Undang Undang Jomir 

11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja lebih menguntungkan perusahaan dari tenaga kerja.""Memang 

sebenarnya OmnibusLaw lebih menguntungkan perusahaan, tapi ada yang pekerja tidak memahaminya. 

Setelah ini komunikasi kita bersama para buruh akan terus berlanjut lebih baik karena kami selalu 

berusaha menyelesaikan masalah tenaga kerja di daerah," kata Elfiyena usai menerima aksi damai dari 

ratusan buruh di halaman perkantoran Disnaker Babel, Pangkalpinang, Rabu.Elfiyena memastikan semua 

aspirasi yang disampaikan oleh para buruh dalam aksi damai pencabutan Undang Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau OmnibusLaw akan segera disampaikan ke Kementerian 

terkait."Kami akan menyampaikan aspirasi para buruh ini ke Kementerian Tenaga Kerja RI. Kami tetap 

membela buruh-buruh di perusahaan, mari berjuang bersama," katanya.Elfiyena mengatakan, Disnaker 

Babel akan berjuang bersama para pekerja untuk menyuarakan hak pekerja. Undang -undang Cipta Kerja 

yang sudah dibentuk tidak bisa dicabut, namun isi atau pasal-pasalnya masih bisa di revisi seperti struktur 

skala upah yang sedang dibahas.Oleh sebab itu pihaknya mengajak seluruh pekerja atau buruh dapat 

mengkaji ulang pasal-pasal mana yang tidak disetujui agar bisa direvisi sehingga dapat memihak dan tidak 

merugikan para pekerja."Undang-undang cipta kerja tidak bisa dicabut, karena bukan hanya satu 

kementerian saja yang bernaung di UU itu. itu. Namun pasal mana yang tidak disetujui akan kita 

sampaikan ke Kementerian dan kita diberi waktu 2 tahun untuk merevisi itu," ujarnya. 
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Title Pemerintah Berhasil Naikkan Upah PMI Sektor Domestik di 

Taiwan 

Author _noname 

Media Pripos Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Positive 

Link http://pripos.id/pemerintah-berhasil-naikkan-upah-pmi-sektor-domestik-di-taiwan 

Summary Per 10 Agustus 2022, PMI sektor domestik di Taiwan akan mendapat upah sebesar NTD 

20.000 atau setara Rp9,9 juta. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa 

terakhir kali PMI sektor domestik di Taiwan mendapat kenaikan upah terjadi pada 2015. 

Sejak saat itu, PMI sektor domestik mendapat upah sebesar NTD 17.000. Kemudian sejak 

Desember 2018, Kementerian Ketenagakerjaan secara intens terus mengupayakan 

penyesuaian upah PMI Sektor Domestik di Taiwan melalui Kamar Dagang dan Ekonomi 

Indonesia di Taipe (KDEI/IETO). "Alhamdulillah, hari ini kita memetik buah hasil kerja 

bersama yang sangat baik antara Kementerian dan Lembaga dalam menaikkan upah PMI 

sektor domestik di Taiwan. 

 

 

 

Upaya pemerintah untuk menaikkan upah Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik di Taiwan 

berbuah manis. Per 10 Agustus 2022, PMI sektor domestik di Taiwan akan mendapat upah sebesar NTD 

20.000 atau setara Rp9,9 juta.Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa terakhir kali 

PMI sektor domestik di Taiwan mendapat kenaikan upah terjadi pada 2015. Sejak saat itu, PMI sektor 

domestik mendapat upah sebesar NTD 17.000.Kemudian sejak Desember 2018, Kementerian 

Ketenagakerjaan secara intens terus mengupayakan penyesuaian upah PMI Sektor Domestik di Taiwan 

melalui Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipe (KDEI/IETO). Di berbagai kesempatan, Kemnaker 

juga terus berupaya menyuarakan kepentingan Indonesia, khususnya mendorong Otoritas Taiwan untuk 

mempertimbangkan secara positif penyesuaian upah PMI yang tidak mengalami perubahan sejak 

2015."Alhamdulillah, hari ini kita memetik buah hasil kerja bersama yang sangat baik antara Kementerian 

dan Lembaga dalam menaikkan upah PMI sektor domestik di Taiwan. Hal ini juga merupakan hadiah 

Kemerdekaan yang sangat indah bagi Calon PMI dan PMI khususnya sektor domestik di Taiwan," kata 

Menaker Ida Fauziyah melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (10/8/2022).Menaker 

menambahkan, selain kenaikan upah, PMI sektor domestik di Taiwan juga akan mendapat penambahan 

upah sebesar NTD 1.000, yang berlaku bagi PMI yang telah mengakhiri periode kontrak kerjanya selama 
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3 tahun dengan majikan yang sama."Saya memberikan apresiasi yang setingginya dan mengucapkan 

terima kasih kepada Otoritas Taiwan dan semua Kementerian/Lembaga, termasuk Kementerian Luar 

Negeri dan KDEI Taipei, yang telah secara bersama-sama mengupayakan kenaikan gaji ini. Inilah wujud 

nyata bahwa Pemerintah hadir untuk PMI dalam rangka pelindungan dan memastikan 

kesejahteraanPekerja Migran Indonesia," ungkapnya.Ia menambahkan, pihaknya akan terus memantau 

penerapan kebijakan kenaikan upah ini dan memastikan terimplementasi dengan baik. "Kami meminta 

dukungan P3MI selaku lembaga penempatan untuk segera mengambil langkah-langkah menyesuaikan 

semua persyaratan yang telah ditentukan, guna memperlancar proses penempatan PMI," ujarnya.Dirjen 

Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, menambahkan, Calon PMI sektor domestik di Taiwan yang 

Perjanjian Kerjanya (PK) sudah terlanjur dileges oleh KDEI Taipei maupun UPT-BP2MI namun belum 

berangkat bekerja, tidak perlu dileges ulang. Menurutnya, meskipun dalam PK tersebut masih tertera 

upah sebesar NTD 17.000, P3MI cukup menyesuaikan Surat Pernyataan Biaya dan Gaji (SPBG) PMI 

dengan mencantumkan gaji sebesar NTD 20.000."Sehingga PMI akan tetap mendapatkan hak upah 

sebesar NTD 20.000 begitu mereka bekerja di Taiwan. Intinya kita tidak mau mempersulit PMI, dan 

diharapkan PMI dapat segera diberangkatkan bekerja di Taiwan," kata Suhartono.Ketentuan baru ini, 

jelas Suhartono, pada prinsipnya berlaku bagi PMI sektor domestik yang datang ke Taiwan dengan 

kontrak kerja baru. Namun demikian, bagi PMI yang saat ini sudah bekerja di Taiwan dan masih terikat 

dengan kontrak kerja lama tidak perlu berkecil hati, karena terbuka peluang untuk melakukan negosiasi 

kenaikan upah sesuai ketentuan pengupahan yang baru dengan pemberi kerja/majikan."Dalam hal ini, 

peran seluruh P3MI yang menempatkan PMI ke Taiwan sangat diperlukan untuk 

membantu/memfasilitasi kenaikan upah PMI tersebut melalui agency sebagai mitra kerja mereka di 

Taiwan," ujarnya."Selain itu kami juga berharap Otoritas Taiwan dapat terus mengambil langkah-langkah 

strategis dan nyata untuk memastikan PMI yang sudah bekerja di Taiwan juga menikmati kebijakan 

kenaikan gaji ini," tegasnya. 
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Title PMI Sektor Domestik di Taiwan Naik Gaji Hingga Rp 9,9 juta Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 10 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.tribunnews.com/nasional/2022/08/10/pmi-sektor-domestik-di-taiwan-naik-

gaji-hingga-rp-99-juta 

Summary Per 10 Agustus 2022, PMI sektor domestik di Taiwan akan mendapat upah sebesar NTD 

20.000 atau setara Rp9,9 juta. "Alhamdulillah, hari ini kita memetik buah hasil kerja bersama 

yang sangat baik antara Kementerian dan Lembaga dalam menaikkan upah PMI sektor 

domestik di Taiwan," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangannya, 

Rabu (10/8/2022). Ida mengatakan bahwa terakhir kali PMI sektor domestik di Taiwan 

mendapat kenaikan upah terjadi pada 2015. Sejak saat itu, PMI sektor domestik mendapat 

upah sebesar NTD 17.000. Sejak Desember 2018, Kementerian Ketenagakerjaan secara 

intens terus mengupayakan penyesuaian upah PMI Sektor Domestik di Taiwan melalui 

Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipe (KDEI/IETO). 

 

 

 

Upaya pemerintah untuk menaikkan upah Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik di Taiwan 

berbuah manis.Per 10 Agustus 2022, PMI sektor domestik di Taiwan akan mendapat upah sebesar NTD 

20.000 atau setara Rp9,9 juta."Alhamdulillah, hari ini kita memetik buah hasil kerja bersama yang sangat 

baik antara Kementerian dan Lembaga dalam menaikkan upah PMI sektor domestik di Taiwan," kata 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam keterangannya, Rabu (10/8/2022).Ida mengatakan bahwa 

terakhir kali PMI sektor domestik di Taiwan mendapat kenaikan upah terjadi pada 2015.Sejak saat itu, 

PMI sektor domestik mendapat upah sebesar NTD 17.000.Sejak Desember 2018, Kementerian 

Ketenagakerjaan secara intens terus mengupayakan penyesuaian upah PMI Sektor Domestik di Taiwan 

melalui Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipe (KDEI/IETO).Di berbagai kesempatan, Kemnaker 

juga terus berupaya menyuarakan kepentingan Indonesia, khususnya mendorong Otoritas Taiwan untuk 

mempertimbangkan secara positif penyesuaian upah PMI yang tidak mengalami perubahan sejak 

2015."Ini juga merupakan hadiah Kemerdekaan yang sangat indah bagi Calon PMI dan PMI khususnya 

sektor domestik di Taiwan," kata Menaker Ida Fauziyah.Menaker menambahkan, selain kenaikan upah, 

PMI sektor domestik di Taiwan juga akan mendapat penambahan upah sebesar NTD 1.000, yang berlaku 

bagi PMI yang telah mengakhiri periode kontrak kerjanya selama 3 tahun dengan majikan yang sama.Ida 



 

189 

 

mengapresiasi kepada Otoritas Taiwan dan semua Kementerian/Lembaga, termasuk Kementerian Luar 

Negeri dan KDEI Taipei, yang telah secara bersama-sama mengupayakan kenaikan gaji ini."Inilah wujud 

nyata bahwa Pemerintah hadir untuk PMI dalam rangka pelindungan dan memastikan 

kesejahteraanPekerja Migran Indonesia," ungkapnya.Ia menambahkan, pihaknya akan terus memantau 

penerapan kebijakan kenaikan upah ini dan memastikan terimplementasi dengan baik.Ida meminta 

dukungan P3MI selaku lembaga penempatan untuk segera mengambil langkah-langkah menyesuaikan 

semua persyaratan yang telah ditentukan, guna memperlancar proses penempatan PMI.Dirjen Binapenta 

dan PKK Kemnaker, Suhartono, menambahkan, Calon PMI sektor domestik di Taiwan yang Perjanjian 

Kerjanya (PK) sudah terlanjur dileges oleh KDEI Taipei maupun UPT-BP2MI namun belum berangkat 

bekerja, tidak perlu dileges ulang.Menurutnya, meskipun dalam PK tersebut masih tertera upah sebesar 

NTD 17.000, P3MI cukup menyesuaikan Surat Pernyataan Biaya dan Gaji (SPBG) PMI dengan 

mencantumkan gaji sebesar NTD 20.000.Sehingga PMI akan tetap mendapatkan hak upah sebesar NTD 

20.000 begitu mereka bekerja di Taiwan. Intinya kita tidak mau mempersulit PMI, dan diharapkan PMI 

dapat segera diberangkatkan bekerja di Taiwan," kata Suhartono.Ketentuan baru ini, jelas Suhartono, 

pada prinsipnya berlaku bagi PMI sektor domestik yang datang ke Taiwan dengan kontrak kerja 

baru.Namun demikian, bagi PMI yang saat ini sudah bekerja di Taiwan dan masih terikat dengan kontrak 

kerja lama tidak perlu berkecil hati, karena terbuka peluang untuk melakukan negosiasi kenaikan upah 

sesuai ketentuan pengupahan yang baru dengan pemberi kerja/majikan."Dalam hal ini, peran seluruh 

P3MI yang menempatkan PMI ke Taiwan sangat diperlukan untuk membantu/memfasilitasi kenaikan 

upah PMI tersebut melalui agency sebagai mitra kerja mereka di Taiwan," ujarnya."Selain itu kami juga 

berharap Otoritas Taiwan dapat terus mengambil langkah-langkah strategis dan nyata untuk memastikan 

PMI yang sudah bekerja di Taiwan juga menikmati kebijakan kenaikan gaji ini," lanjutnya. 
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Title Hanya Pekerja Ini yang Dapat BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta, Kalian 

Termasuk? 

Author Zuhirna Wulan 

Dilla 

Media Okezone Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Neutral 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/08/10/622/2645403/hanya-pekerja-ini-yang-

dapat-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-kalian-termasuk 

Summary Berikut syarat yang harus dipenuhi pekerja agar dapat BLT subsidi gaji Rp1 juta:. BLT subsidi 

gaji Rp1 juta akan cair ke 8,8 juta pekerja. Sehingga, bagi pekerja yang gajinya di atas Rp3,5 

juta tak akan dapat BLT susbidi tersebut. Pekerja/Buruh bekerja di wilayah dengan upah 

minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp3.500.000 maka persyaratan 

Gaji/Upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota 

dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh. 

 

BLT subsidi gaji Rp1 juta akan cair ke 8,8 juta pekerja.Adapun anggaran BLT subsidi gaji 2022 mencapai 

Rp8,8 triliun.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, program 

bantuan subsidi upah ini ditujukan untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta.Sehingga, bagi pekerja 

yang gajinya di atas Rp3,5 juta tak akan dapat BLT susbidi tersebut."Sasarannya adalah sebanyak 8,8 juta 

pekerja dengan total kebutuhan anggaran Rp8,8 triliun," kata Airlangga dalam keterangannya usai rapat 

Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta, dikutip Rabu (3/8/2022).Kemudian, Sekretaris Jenderal Kemnaker 

Anwar Sanusi mengatakan saat ini penyaluran BLT subsidi gaji masih dimatangkan, baik dari segi data 

penerima hingga proses penyalurannya."Kalau sudah siap semua, kita segera salurkan. Kalau sudah 

selesai regulasi dan data calon penerima maka langsung disalurkan," katanya.Tak hanya soal gaji pekerja 

yang harus di bawah Rp3,5 juta, tapi ada beberapa syarat lainnya.Berikut syarat yang harus dipenuhi 

pekerja agar dapat BLT subsidi gaji Rp1 juta:a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan 

kepemilikan NIKb. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan s/d Juni 

2021c. Mempunyai Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta. Pekerja/Buruh bekerja di wilayah 

dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp3.500.000 maka persyaratan 

Gaji/Upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas 

hingga ratus ribuan penuh. Sebagai contoh: Upah minimum Kabupaten Karawang sebesar Rp4.798.312 

dibulatkan menjadi Rp4.800.000d. Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan 

pemerintahe. Diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka 

industri, properti dan real estate, perdagangan & jasa kecuali Pendidikan dan Kesehatan (sesuai klasifikasi 

data sektoral BPJSTK). 
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Title Pengelolaan Parkir RS Hermina Margajaya Penuh Masalah, Ada 

Apa? 

Author Gibas News 

Media Gibasnews Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.gibasnews.com/2019/05/pengelolaan-parkir-rs-hermina-margajaya.html 

Summary Pasalnya, rekomendasi ijin pengelolaan parkir di Rumah Sakit Hermina, ternyata bukan atas 

PT Nusapala Parking tapi yang bermasalah adalah PT.Citra Nusapala. Mengingat hal tersebut 

akan berdampak bagi pemasukan PAD Kota Bekasi sektor Retribusi Parkir dan Pajak Parkir," 

paparnya. Menanggapi banyaknya lahan parkir yang tidak berizin, Ketua Aliansi Rakyat 

Bekasi (ARB), Mahfudin Latif mendesak Kepala Dinas Perhubungan menertibkan perusahaan 

perparkiran yang tidak berizin. "Itu dulu dikelola oleh PT.Nusapala Parking. 

 

 

 

 Menanggapi banyaknya lahan parkir yang tidak berizin, Ketua Aliansi Rakyat Bekasi (ARB), Mahfudin Latif 

mendesak Kepala Dinas Perhubungan menertibkan perusahaan perparkiran yang tidak berizin.Pasalnya, 

rekomendasi ijin pengelolaan parkir di Rumah Sakit Hermina, ternyata bukan atas PT Nusapala Parking 

tapi yang bermasalah adalah PT.Citra Nusapala."Itu dulu dikelola oleh PT.Nusapala Parking. Namun pasca 

di ambil alih ke PT.Citra Nusapala pada tahun 2017, pihak PT.Citra Nusapala belum melaporkan kembali 

terkait rekom ijin parkir nya," ungkap Latif. Selasa (28/05/19).Dirinya pun sudah membuat surat laporan 

resmi ke Dishub Kota Bekasi yang juga ditembuskan ke Kepala BAPENDA, Kepala Inspektorat dan Ketua 

DPRD Kota Bekasi."Dishub harus dapat memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang berlaku nakal 

dan tidak memenuhi aturan yang ada, karena perusahaan tersebut akan selalu dalam pantauan kami. 

Mengingat hal tersebut akan berdampak bagi pemasukan PAD Kota Bekasi sektor Retribusi Parkir dan 

Pajak Parkir," paparnya.Dirinya pun siap menindaklanjuti masalah ini ke pemerintah pusat, karena 

masalah ini menyangkut kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi."Jika tidak ditindak lanjuti kasus ini saya 

akan bawa sampai ke tingkat pusat seperti ke Deputi IV dan V Staff Kepresidenan Republik Indonesia," 

ancamnya.Berdasarkan hasil observasi serta investigasi ARB, lanjut Latif, perusahaan tersebut juga telah 

melakukan indikasi kejahatan dan melawan hukum secara terstruktur dan tersistematis dengan kasus 

diantaranya :1. Tidak Mengangkat 300 Pekerja Kontrak yang telah bekerja selama rata-rata diatas 5 tahun 

masa bekerja menjadi Pegawai Tetap.2. Mempekerjakan 300 para pekerja selama 12 jam kerja dalam 1 

hari, yang jelas2 di aturan main masa jam kerja paling lama itu 8 jam dalam 1 hari, sisanya dianggap 
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lembur normatif.3. Tidak Memberikan hak kepada 300 pekerja berupa upah lembur selama 4 jam setiap 

hari selama kurun waktu enam tahun, dari tahun 2011 s/d 2017.4. Tidak memberikan hak kepada 300 

pekerja berupa Upah Lembur Hari Libur Resmi selama 12 jam seperti (17 Agustus, isra mi'raj, dll) selama 

kurun waktu 6 (enam) tahun terkahir dari tahun 2011 s/d 2017.5. Tidak memberikan hak kepada 300 

pekerja tetap berupa Upah Pesangon pada saat peralihan perusahaan pengelola pada tahun 2017, dari 

perusahaan PT.Nusapala Parking ke PT. Citra Nusapala yang notabene keduanya adalah merupakan 

Perusahaan Satu Group dibawah naungan PT.Nusapala Group.6. Perusahaan tidak memberikan Hak 

kepada 300 pekerja perusahaan tersebut berupa Upah Penghargaan sesuai dengan UU No.13 Tahun 2004 

Tentang Ketenaga Kerjaan dan Permenaker tentang Pengupahan. 
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Title Demo di BLK Kendari Ricuh, Polisi Pukul Wartawan, Demonstran 

Dihajar Sampai Terkapar 

Author Name 

Media Haluanrakyat.com Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Negative 

Link http://haluanrakyat.com/demo-di-blk-kendari-ricuh-polisi-pukul-wartawan-demonstran-

dihajar-sampai-terkapar 

Summary Aksi demonstrasi elemen mahasiswa dan pemuda dari kelompok Pemerhati Keadilan 

Sulawesi Tenggara (PK-Sultra) di Kantor Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari, Kamis (18/3/2021) 

siang berlangsung ricuh. Demonstran terlibat adu mulut dengan aparat kepolisian dari Polres 

Kendari yang mengamankan jalannya aksi hingga berujung kejar-kejaran di jalan raya. Rudi, 

jurnalis media Berita Kota Kendari (BKK) dipukul di bagian kepala oleh polisi. Polres Kendari 

sendiri belum memberikan pernyataan banyak terkait hal ini. 

 

 

 

 Aksi demonstrasi elemen mahasiswa dan pemuda dari kelompok Pemerhati Keadilan Sulawesi Tenggara 

(PK-Sultra) di Kantor Balai Latihan Kerja (BLK) Kendari, Kamis (18/3/2021) siang berlangsung 

ricuh.Demonstran terlibat adu mulut dengan aparat kepolisian dari Polres Kendari yang mengamankan 

jalannya aksi hingga berujung kejar-kejaran di jalan raya.Bahkan, salah seorang demonstran bercelana 

krem berbaju abu-abu yang tak diketahui identitasnya harus terkapar di tengah jalan lantaran dikeroyok 

oleh beberapa anggota kepolisian. Ia mendapat beberapa kali pukulan dan hantaman kaki di bagian 

kepala dan dada dari aparat kepolisian. Ia pun terkapar di tengah jalan dan harus dibopong oleh rekan-

rekannya sesama demonstran untuk dievakuasi ke sebuah warung makan milik warga untuk 

mendapatkan perawatan.Tak hanya demonstran, seorang jurnalis juga mendapat perlakuan tak pantas 

dari aparat. Rudi, jurnalis media Berita Kota Kendari (BKK) dipukul di bagian kepala oleh polisi. Ia juga 

dicaci maki oleh polisi dengan sebutan nama binatang padahal ia telah menunjukkan kartu identitas 

persnya.Polres Kendari sendiri belum memberikan pernyataan banyak terkait hal ini. Paur Subbag Humas 

Polres Kendari, Bripka Afrimal mengatakan masih akan meminta informasi kepada Kabag Ops Polres 

Kendari."Saya konfirmasi dulu ke Kabag Ops karena saya tidak di lokasi tadi," katanya.Aksi demonstrasi 

yang menuntut Pokja dan BLK Kendari membatalkan hasil lelang pekerjaan Workshop Las dan Workshop 

Otomotif Mobil itu awalnya berlangsung damai.Kericuhan timbul ketika massa mencoba melakukan aksi 

bakan ban di depan gerbang kantor BLK Kendari namun dihalang-halangi oleh aparat kepolisian yang 
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melakukan pengamanan."Lelang ini telah menabrak regulasi dan peraturan yang berlaku. Kami meminta 

Pokja dan pimpinan BLK Kendari untuk membatalkan pemenang lelang pekerjaan workshop las dan 

workshop otomotif mobil. Kami juga meminta Sekjen Kemenaker RI mencopot kepala BLK Kendari," ujar 

koordinator demonstrasi, Aldo Zafar.Menanggapi hal itu, Kepala BLK Kendari, Laode Haji Polondu 

mengatakan, ia tak mengetahui perihal proses tender tersebut. Ia menyebut, proses tender merupakan 

kewenangan Pokja yang telah ditunjuk."Awalnya di 2020, Pokja itu di-SK-kan oleh Kepala BLK. Di 2021, 

surat tugas dibentuk oleh Kepala Biro Umum di Kementerian. Anggotanya 2 orang dari pusat (Kemenaker) 

dan 3 dari BLK Kendari," kata Polondu.Dirinya menegaskan, tak bisa mengintervensi kerja dari Pokja 

karena mereka bekerja secara independen."Kami tidak bisa memonitor karena Pojka bekerja secara 

independen. Hubungan saya dengan Pokja nanti setelah kegiatan (tender) selesai. Saya nda tau apa-apa. 

Mereka kerja independen," timpalnya. 
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Summary Gaji Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik di Taiwan resmi naik lebih dari Rp1 juta. 

Sebelumny ipah PMI Taiwan belum mengalami perubahan sejak 2015. Awalnya, PMI di 

Taiwan menerima upah senilai NT$17.000 setara dengan Rp8,4 juta (kurs Rp494) menjadi 

NT$20.000 atau sekitar Rp9,9 juta per bulan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

menyampaikan sejak Desember 2018 pihaknya secara intens terus mengupayakan 

penyesuaian upah PMI sektor domestik di Taiwan melalui Kamar Dagang dan Ekonomi 

Indonesia di Taipei (KDEI/IETO). 

 

 

 

Gaji Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik di Taiwan resmi naik lebih dari Rp1 juta. Sebelumny 

ipah PMI Taiwan belum mengalami perubahan sejak 2015.Awalnya, PMI di Taiwan menerima upah senilai 

NT$17.000 setara dengan Rp8,4 juta (kurs Rp494) menjadi NT$20.000 atau sekitar Rp9,9 juta per bulan. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan sejak Desember 2018 pihaknya secara intens terus 

mengupayakan penyesuaian upah PMI sektor domestik di Taiwan melalui Kamar Dagang dan Ekonomi 

Indonesia di Taipei (KDEI/IETO)."Alhamdulillah, hari ini kami memetik buah hasil kerja bersama yang 

sangat baik antara Kementerian dan Lembaga dalam menaikkan upah PMI sektor domestik di Taiwan. 

Hal ini juga merupakan hadiah kemerdekaan yang sangat indah bagi Calon PMI dan PMI khususnya sektor 

domestik di Taiwan," kata Ida dalam keterangan resmi, Rabu (10/8/2022). Ida menambahkan selain 

kenaikan upah, PMI sektor domestik di Taiwan juga akan mendapat penambahan upah senilai NT$1.000 

bagi PMI yang telah mengakhiri periode kontrak kerjanya selama tiga tahun dengan majikan yang sama. 

Data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tercatat per semester I/2022 Taiwan masih 

menjadi negara dengan penempatan PMI tertinggi kedua yaitu sebanyak 17.890 penempatan. Senada 

dengan Menaker, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengungkapkan bahwa Taiwan melalui TETO (Taiwan 

Economic and Trade Office) telah menyampaikan konsisten terkait hal yang diputuskan dalam Join Task 

Force pada 21 Juni 2022 antara pemerintah Taiwan, Kemenaker, dan BP2MI."Dua hal yang selama ini 
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kami perjuangkan telah dikabulkan oleh pihak Taiwan, yang pertama kenaikan gaji bagi PMI sektor 

domestik dan yang kedua adalah menghilangkan service fee yang nilainya senilai NT$60.000 atau setara 

Rp32 Juta dari cost structure yang selama ini telah memaksa atau mewajibkan PMI untuk membayar, 

padahal service fee ini merupakan B to B antara PMI dengan pihak agensi di Taiwan," ujar Benny, Rabu 

(10/8/2022). Dalam beberapa hari ke depan, BP2MI akan mencabut aturan biaya penempatan PMI ke 

Taiwan dan mengeluarkan aturan baru terkait penghilangan biaya penempatan. "Kami segera 

mengundang dan menyosialisasikan kabar ini kepada 33 Perusahaan Penempatan Pekerja Migran 

Indonesia (P3MI) yang selama ini aktif menempatkan PMI ke Taiwan," tutup Benny. Sebelumnya, pada 

Joint Task Force Meeting di Juni lalu, pemerintah Taiwan telah menyetujui untuk menaikkan gaji dan 

menghilangkan fee agency senilai sekitar Rp32 juta per orang.Sementara pada awalnya Indonesia 

meminta kenaikan gaji hingga NT$25.000 per bulan. Setelah satu setengah bulan berlalu sejak pertemuan 

tersebut, akhirnya Taiwan resmi menghilangkan fee agency dan menaikkan gaji PMI menjadi NT$20.000 

per bulan. 
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bsu-2022-ini-bocoran-daftar-penerima-dari-kemnaker 

Summary Penerima BSU 2022 jangan khawatir, ini tandanya jika bantuan subsidi upah sudah cair ke 

rekening Bank Himbara. Ada beberapa tanda atau penciri bagi penerima BSU 2022 apabila 

dana dari Kemnaker sudah cair dan uangnya sudah masuk ke rekening Himpunan Bank 

Negara (Himbara). 

 

Penerima BSU 2022 jangan khawatir, ini tandanya jika bantuan subsidi upah sudah cair ke rekening Bank 

Himbara.Ada beberapa tanda atau penciri bagi penerima BSU 2022 apabila dana dari Kemnaker sudah 

cair dan uangnya sudah masuk ke rekening Himpunan Bank Negara (Himbara).Akan tetapi tanda BSU 

2022 sudah masuk ke rekening Himbara penerima tersebut harus dipastikan dengan cara cek website 

BSU Kemnaker.Jika kamu penasaran dengan cara ceknya, tentu kamu bisa lakukan sendiri melalui 

langkah-langkah berikut.Satu hal yang menjadi sebuah persyaratan bagi tenaga kerja atau buruh agar 

bisa menerima Bantuan Subsidi Upah anggaran 2022, yaitu harus menjadi salah satu karyawan yang 

dinyatakan masih terdaftar peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. : BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan 2022 

Kapan Cair? Pencairan Dilakukan Jika Syarat Ini TerpenuhiApabila Anda sudah menjadi salah satu 

karyawan yang merupakan peserta BPJS ketenagakerjaan aktif, maka bisa cek cara daftar penerima 

Bantuan Subsidi Upah anggaran 2022 tersebut.Pekerja atau buruh yang sudah kantongi syarat dan 

ketentuannya bisa mengecek langsung soal statusnya sebagai penerima bantuan subsidi usaha BPJS 

Ketenagakerjaan melalui situs resminya, yakni hanya di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id.Oleh karena itu, 

bagi penerima yang penuhi persyaratan untuk menerima Bantuan Subsidi Upah 2022 yang ditransfer oleh 

Kemnaker, jangan kuatir ada tanda jika BSU 202 sudah masuk ke rekening Bank Himbara. : Bocoran Kapan 

KLJ Bulan Agustus 2022 Cair? Ini Kata Dinsos DKI Jakarta soal Pencairan Kartu Lansia JakartaBagi 

karyawaan yang BPJS ketenagakerjaannya aktif silahkan di cek statusnya terlebih dahulu dengan cara 

sebagai berikut:1. Kunjungi website https://bsu.kemnaker.go.id/2. Buat akun di laman Kemnaker3. 

Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone Anda.4. Masuk 

kembali dengan cara login kedalam akun Anda.5. Lengkapi Profil biodata diri Anda berupa foto profil, 

tentang Anda, status pernikahan dan tipe lokasi.Cek Pemberitahuan. Setelah itu akan tertera notifikasi 

penerima.Jika sudah berhasil masuk ke akun kamu dan status BSU muncul tanda atau notifikasi seperti 

"Hai (Nama Kamu), ada kabar baik. Bantuan Subsidi Gaji atau Upah 2022 sebesar (Jumlah uang) telah cair 

ke rekening Anda di Bank Mandiri.Setelah mengetahui bahwa dana tersebut sudah muncul di 

pemberitahuan di akun resmi milik kamu, maka kamu bisa mengambil uang tersebut dan 

memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan kamu.Salah satu yang ditunggu-tunggu saat ini adalah 

kapan Bantuan Subsidi Upah anggaran 2022, tersebut akan dicairkan ke rekening para penerima?Sebab 

banyak yang tanya mengenai dana tersebut, apakah pencairannya bulan Juli atau bulan Agustus 

2022?Mengenai jadwal pencairan bantuan subsidi usaha ketenagakerjaan 2022 tersebut, semua sudah 

diatur tunggu waktunya saja untuk ditransfer ke rekening.Bantuan subsidi usaha BPJS Ketenagakerjaan 

merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah melalui Kementerian ketenagakerjaan.Bantuan ini 
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diberikan kepada pekerja atau buruh karena ada alasan yang mendasar, yaitu mempertahankan dan 

meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja atau buruh dalam penanganan dampak Coronavirus Disease 

2019.Waktu pencairan dana tersebut akhirnya terjawab oleh Kemenaker yang mana disampaikan bahwa 

bahwa waktu pencairan BSU 2022 akan dilaksanakan jika setelah semua tahapan persiapan sudah 

dinyatakan selesai.Kemenaker sendiri juga sudah berjanji bahwa Bantuan Subsidi Upah tersebut akan 

langsung disalurkan ketika semua persiapan telah selesai dilakukan melalui Bank yang sudah bekerja 

sama atau Bank Himbara.Jadi, bagi penerima BSU 2022 jangan kuatir, itulah tandanya jika bantuan 

subsidi upah sudah cair ke rekening Bank Himbara. 
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Summary Mendekati 17 Agustus 2022, pekerja pun berharap BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta bisa diterima sesegera mungkin. Namun, hingga memasuki 

minggu kedua bulan Agustus, belum juga terdengar informasi pencairan dana, apakah BSU 

BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 sebelum atau setelah 17 Agustus 2022?. Lebih 

dari tiga bulan pekerja menantikan BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 

juta cair ke rekening. Desas-desus mengenai BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 

2022 batal cair pun merebak, saking lamanya realisasi penyaluran dana Rp1 juta dari 

pemerintah. 

 

 

 

Lebih dari tiga bulan pekerja menantikan BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta 

cair ke rekening.Mendekati 17 Agustus 2022, pekerja pun berharap BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta bisa diterima sesegera mungkin.Desas-desus mengenai BSU BLT subsidi 

gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 batal cair pun merebak, saking lamanya realisasi penyaluran dana Rp1 

juta dari pemerintah.Selain itu pula karena kabar ekonomi telah membaik, maka Sejak April sebelum hari 

raya Idul Fitri, telah dikabarkan bahwa BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 bakal cair Rp1 

juta bagi pekerja yang memenuhi syarat.Namun, hingga memasuki minggu kedua bulan Agustus, belum 

juga terdengar informasi pencairan dana, apakah BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 

sebelum atau setelah 17 Agustus 2022?Lebih detail, melalui kolom komentarnya, Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan BSU 2022 pasti cair, namun pekerja diminta 

untuk bersabar. 
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