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No Date News Title Page Sentiment Media Summary 

1. 12 

August 

2022 

Gubernur dan 

Menaker 

Komit 

Sukseskan 4th 

EWG Negara-

Negara G20 

1 Positive Warta 

Bali 

. GUBERNUR Koster memberi Menaker Rl Ida Fauziah 

cenderamata kain endek. Gubernur dan. Menaker 

Komit Sukseskan 4th EWG Negara-Negara G20. 

DENPASAR- Gubernur Bali Wayan Koster menerima 

kunjungan resmi Menteri Ketenagakerjaan RI Ida 

Fauziyah di Jayasab- ha, Denpasar, Kamis (11/8) 

Siang. 

2. 12 

August 

2022 

Pemerintah 

Berhasil 

Naikkan Upah 

PMI Sektor 

Domestik di 

Taiwan 

5 Positive Fajar 

Cirebon 

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. 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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Title Gubernur dan Menaker Komit Sukseskan 4th EWG Negara-Negara G20 

Media Warta Bali Reporter  

Date 12 August 2022 Tone Positive 

Page 1 PR Value  

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

12/WARTA_BALI1/Gubernur%20dan%20Menaker%20Komit%20Sukseskan%204th%20EWG

%20Negara-Negara%20G20=1=1=1.jpg 

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

12/WARTA_BALI1/Gubernur%20dan%20Menaker%20Komit%20Sukseskan%204th%20EWG

%20Negara-Negara%20G20=2=1=1.jpg 

Summary . GUBERNUR Koster memberi Menaker Rl Ida Fauziah cenderamata kain endek. Gubernur 

dan. Menaker Komit Sukseskan 4th EWG Negara-Negara G20. DENPASAR- Gubernur Bali 

Wayan Koster menerima kunjungan resmi Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah di 

Jayasab- ha, Denpasar, Kamis (11/8) Siang. 
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Title Pemerintah Berhasil Naikkan Upah PMI Sektor Domestik di Taiwan 

Media Fajar Cirebon Reporter  

Date 12 August 2022 Tone Positive 

Page 5 PR Value  

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

12/FAJAR_CIREBON1/Pemerintah%20Berhasil%20Naikkan%20Upah%20PMI%20Sektor%20D

omestik%20di%20Taiwan=1=5=1.jpg 

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. 

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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Table Of Contents : 11 August 2022 - 12 August 2022 
 

No Date News Title Tone Media Summary 

1. 11 

August 

2022 

Hasil Kartu Prakerja 

Gelombang 40 Segera 

Diumumakn, Begini 

Cara Cek Lolos atau 

Tidak 

Positive Tribun News 

Jakarta 

Jelang pengumuman hasil Kartu Prakerja 

gelombang 40, begini cara cek lolos atau 

tidak selain dari notifikasi SMS. Pendaftaran 

Kartu Prakerja gelombang 40 telah ditutup 

pada Hari Selasa, (9/8/2022). Mengutip 

Instagram @prakerja.go.id, Kartu Prakerja 

gelombang 40 ditutup pukul 23.59 WIB. 

2. 11 

August 

2022 

BSU 2022 Sudah Cair? 

Cek Nama Penerima 

BLT Subsidi Gaji Rp1 

Juta di 

bsu.kemenaker.go.id 

Positive Pikiran Rakyat 

Depok 

BSU 2022 sudah cair? Segera cek nama 

penerima BLT subsidi gaji Rp1 juta di 

bsu.kemenaker.go.id. Pertanyaan apakah 

BSU 2022 sudah cair terus dilontarkan oleh 

para pekerja di tanah air. Sempat 

direncanakan cair April 2022, pekerja 

nampaknya masih harus bersabar karena BSU 

2022 sampai saat ini belum bisa dipastikan 

cair kapan. 

3. 11 

August 

2022 

Gaji TKI Di Taiwan 

Tahun 2022 Semakin 

Besar, Ini Nilai & Syarat 

Jadi TKI 

Neutral Kontan Gaji tenaga kerja Indonesia (TKI) di Taiwan 

semakin besar pada tahun 2022. Gaji TKI di 

Taiwan tahun 2022 semakin besar setelah 

ada kebijakan kenaikan upah Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) sektor domestik di Taiwan. 

4. 11 

August 

2022 

Bertemu Keluarga 

Alumni UGM, Menko 

Airlangga Ungkap Kunci 

Keberhasilan 

Pengembangan UMKM 

- DetikFakta. com 

Setiap Detik, Selalu Ada 

Fakta Baru! 

Neutral Detikfakta.com "Pandemi covid-19 berdampak bagi UMKM, 

sehingga pemerintah mendorong program 

khusus pemulihan ekonomi nasional dengan 

mengalokasikan Rp121,20 triliun pada 2020 

dan Rp83,19 triliun pada 2021 melalui Kredit 

Usaha Rakyat, BPUM, Subsidi Bunga Non-

KUR, Penjaminan Kredit Modal Kerja, dan 

lainnya," kata Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Airlangga Hartarto saat 

menyampaikan keynote speech secara virtual 

dalam acara Webinar Keluarga Alumni 

Universitas Gajah Mada: Kontribusi UMKM 

untuk Pemulihan Ekonomi Nasional-

Kolaborasi Multipihak dalam Pemberdayaan 

UMKM, pada Sabtu, 6 Agustus 2022. Selain 

itu, UMKM terbukti resilien di tengah 

pandemi terlihat dari peningkatan indeks 

bisnis UMKM sejak kuartal III-2021 hingga 

http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/11/hasil-kartu-prakerja-gelombang-40-segera-diumumakn-begini-cara-cek-lolos-atau-tidak
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/11/hasil-kartu-prakerja-gelombang-40-segera-diumumakn-begini-cara-cek-lolos-atau-tidak
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/11/hasil-kartu-prakerja-gelombang-40-segera-diumumakn-begini-cara-cek-lolos-atau-tidak
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/11/hasil-kartu-prakerja-gelombang-40-segera-diumumakn-begini-cara-cek-lolos-atau-tidak
http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/11/hasil-kartu-prakerja-gelombang-40-segera-diumumakn-begini-cara-cek-lolos-atau-tidak
http://depok.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-095244672/bsu-2022-sudah-cair-cek-nama-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-di-bsukemenakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-095244672/bsu-2022-sudah-cair-cek-nama-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-di-bsukemenakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-095244672/bsu-2022-sudah-cair-cek-nama-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-di-bsukemenakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-095244672/bsu-2022-sudah-cair-cek-nama-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-di-bsukemenakergoid
http://depok.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-095244672/bsu-2022-sudah-cair-cek-nama-penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-di-bsukemenakergoid
http://industri.kontan.co.id/news/gaji-tki-di-taiwan-tahun-2022-semakin-besar-ini-nilai-syarat-jadi-tki
http://industri.kontan.co.id/news/gaji-tki-di-taiwan-tahun-2022-semakin-besar-ini-nilai-syarat-jadi-tki
http://industri.kontan.co.id/news/gaji-tki-di-taiwan-tahun-2022-semakin-besar-ini-nilai-syarat-jadi-tki
http://industri.kontan.co.id/news/gaji-tki-di-taiwan-tahun-2022-semakin-besar-ini-nilai-syarat-jadi-tki
http://detikfakta.com/ekonomi/bertemu-keluarga-alumni-ugm-menko-airlangga-ungkap-kunci-keberhasilan-pengembangan-umkm-2
http://detikfakta.com/ekonomi/bertemu-keluarga-alumni-ugm-menko-airlangga-ungkap-kunci-keberhasilan-pengembangan-umkm-2
http://detikfakta.com/ekonomi/bertemu-keluarga-alumni-ugm-menko-airlangga-ungkap-kunci-keberhasilan-pengembangan-umkm-2
http://detikfakta.com/ekonomi/bertemu-keluarga-alumni-ugm-menko-airlangga-ungkap-kunci-keberhasilan-pengembangan-umkm-2
http://detikfakta.com/ekonomi/bertemu-keluarga-alumni-ugm-menko-airlangga-ungkap-kunci-keberhasilan-pengembangan-umkm-2
http://detikfakta.com/ekonomi/bertemu-keluarga-alumni-ugm-menko-airlangga-ungkap-kunci-keberhasilan-pengembangan-umkm-2
http://detikfakta.com/ekonomi/bertemu-keluarga-alumni-ugm-menko-airlangga-ungkap-kunci-keberhasilan-pengembangan-umkm-2
http://detikfakta.com/ekonomi/bertemu-keluarga-alumni-ugm-menko-airlangga-ungkap-kunci-keberhasilan-pengembangan-umkm-2
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kuartal II-2022.Mempertimbangkan berbagai 

kontribusi tersebut, pemerintah terus 

memberikan perhatian penuh untuk 

mengembangkan UMKM melalui berbagai 

kebijakan. Pengembangan UMKM tersebut. 

5. 11 

August 

2022 

Cek Info Loker BUMN! 

PT. Berdikari Persero 

Buka Lowongan untuk 

S1, Simak Persyaratan 

dan Cara Daftarnya 

Positive Semarangku.co

m 

Cek info loker BUMN PT Berdikari Persero 

dimana membuka lowongan kerja S1. BUMN 

PT Berdikari Persero buka loker atau 

lowongan kerja untuk formasi yang tersedia. 

Berikut persyaratan dan cara daftar loker 

atau lowongan kerja S1 yang dibuka BUMN 

PT Berdikari Persero. "PT Berdikari Persero 

membuka kesempatan bagimu untuk mengisi 

berbagai formasi yang tersedia, " tulis 

Kemnaker pada Instagram resminya. 

6. 11 

August 

2022 

Sinar Pagi Baru - 

LaNyalla Malaysia 

Harus Perlakukan 

Korban Perdagangan 

Manusia Asal Indonesia 

Secara Manusiawi 

Positive Sinarpagibaru Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud 

Mattalitti, meminta pemerintah Malaysia 

memperlakukan korban perdagangan 

manusia asal Indonesia secara manusiawi. 

Jadi saya minta Pemerintah Malaysia paham 

itu dan perlakukan mereka secara manusiawi. 

"Dan kasus ini jangan selesai dengan kategori 

pemulangan Pekerja Migran Indonesia ilegal. 

Sebagaimana diketahui, Badan Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) 

memfasilitasi pemulangan sebanyak 193 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) Terkendala 

kelompok rentan dari Kuala Lumpur, 

Malaysia pada Kamis (4/8/2022) di Terminal 

3-Ultimate Bandara Soekarno Hatta, 

Tangerang. 

7. 11 

August 

2022 

Muhaimin: Tindak 

Tegas Agen yang 

Berangkatkan PMI 

secara Ilegal 

Negative Haluan Riau Untuk itu, Muhaimin meminta pemerintah 

serta 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. Hal tersebut 

disampaikan Muhaimin menanggapi 

pemulangan 190 dari 3.200 PMI ilegal yang 

mengalami beberapa masalah di Malaysia 

oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI). Saya kira pengawasannya 

harus diperketat lagi, aparat jangan sungkan 

menindak tegas siapapun yang masih 

http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315210345/cek-info-loker-bumn-pt-berdikari-persero-buka-lowongan-untuk-s1-simak-persyaratan-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315210345/cek-info-loker-bumn-pt-berdikari-persero-buka-lowongan-untuk-s1-simak-persyaratan-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315210345/cek-info-loker-bumn-pt-berdikari-persero-buka-lowongan-untuk-s1-simak-persyaratan-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315210345/cek-info-loker-bumn-pt-berdikari-persero-buka-lowongan-untuk-s1-simak-persyaratan-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315210345/cek-info-loker-bumn-pt-berdikari-persero-buka-lowongan-untuk-s1-simak-persyaratan-dan-cara-daftarnya
http://sinarpagibaru.id/berita/detail/LaNyalla__Malaysia_Harus_Perlakukan_Korban_Perdagangan_Manusia_Asal_Indonesia_Secara_Manusiawi
http://sinarpagibaru.id/berita/detail/LaNyalla__Malaysia_Harus_Perlakukan_Korban_Perdagangan_Manusia_Asal_Indonesia_Secara_Manusiawi
http://sinarpagibaru.id/berita/detail/LaNyalla__Malaysia_Harus_Perlakukan_Korban_Perdagangan_Manusia_Asal_Indonesia_Secara_Manusiawi
http://sinarpagibaru.id/berita/detail/LaNyalla__Malaysia_Harus_Perlakukan_Korban_Perdagangan_Manusia_Asal_Indonesia_Secara_Manusiawi
http://sinarpagibaru.id/berita/detail/LaNyalla__Malaysia_Harus_Perlakukan_Korban_Perdagangan_Manusia_Asal_Indonesia_Secara_Manusiawi
http://sinarpagibaru.id/berita/detail/LaNyalla__Malaysia_Harus_Perlakukan_Korban_Perdagangan_Manusia_Asal_Indonesia_Secara_Manusiawi
http://www.riaumandiri.co/read/detail/101810/muhaimin-tindak-tegas-agen-yang-berangkatkan-pmi-secara-ilegal
http://www.riaumandiri.co/read/detail/101810/muhaimin-tindak-tegas-agen-yang-berangkatkan-pmi-secara-ilegal
http://www.riaumandiri.co/read/detail/101810/muhaimin-tindak-tegas-agen-yang-berangkatkan-pmi-secara-ilegal
http://www.riaumandiri.co/read/detail/101810/muhaimin-tindak-tegas-agen-yang-berangkatkan-pmi-secara-ilegal
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mencoba mengirimkan PMI lewat jalur-jalur 

ilegal," kata Muhaimin, dalam keterangan 

persnya diterima media ini, Kamis 

(11/8/2022). Menurutnya, 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. 

8. 11 

August 

2022 

Penerima BSU 2022 

Jangan Khawatir, Ini 

Tanda Bantuan Subsidi 

Upah Sudah Cair ke 

Rekening 

Positive Ayo Bandung Penerima BSU 2022 jangan khawatir, ini 

tanda jika Bantuan Subsidi Upah sudah cair 

ke rekening Bank Himbara. Ada beberapa 

tanda atau ciri 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. 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. 

9. 11 

August 

2022 

Gaji TKI di Taiwan Naik 

Jadi Rp9,9 Juta per 

Bulan 

Neutral Cnn Indonesia Gaji tenaga kerja Indonesia (TKI) atau pekerja 

migran Indonesia (PMI) sektor domestik di 

Taiwan naik dari 17 ribu new Taiwan dollar 

(NTD) atau setara dengan Rp8,4 juta (asumsi 

kurs Rp493 per NTD) menjadi 20 ribu NTD 

atau Rp9,9 juta. Ida mengatakan kenaikan 

gaji berhasil terjadi setelah pihaknya secara 

intens mengupayakan penyesuaian gaji TKI 

Taiwan sektor domestik di Taiwan melalui 

Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia di 

Taipei sejak 2018. "Alhamdulillah, hari ini kita 

memetik buah hasil kerja bersama yang 

sangat baik antara Kementerian dan 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-794116877/penerima-bsu-2022-jangan-khawatir-ini-tanda-bantuan-subsidi-upah-sudah-cair-ke-rekening
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794116877/penerima-bsu-2022-jangan-khawatir-ini-tanda-bantuan-subsidi-upah-sudah-cair-ke-rekening
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794116877/penerima-bsu-2022-jangan-khawatir-ini-tanda-bantuan-subsidi-upah-sudah-cair-ke-rekening
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794116877/penerima-bsu-2022-jangan-khawatir-ini-tanda-bantuan-subsidi-upah-sudah-cair-ke-rekening
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794116877/penerima-bsu-2022-jangan-khawatir-ini-tanda-bantuan-subsidi-upah-sudah-cair-ke-rekening
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220811121934-92-833302/gaji-tki-di-taiwan-naik-jadi-rp99-juta-per-bulan
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220811121934-92-833302/gaji-tki-di-taiwan-naik-jadi-rp99-juta-per-bulan
http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220811121934-92-833302/gaji-tki-di-taiwan-naik-jadi-rp99-juta-per-bulan
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Lembaga dalam menaikkan gaji TKI Taiwan 

sektor domestik. Selain kenaikan upah, Ida 

mengatakan para TKI sektor domestik di 

Taiwan juga akan mendapat penambahan 

gaji sebesar 1.000 NTD, yang berlaku bagi 

PMI yang telah mengakhiri periode kontrak 

kerjanya selama 3 tahun dengan majikan 

yang sama. 

10. 11 

August 

2022 

P2MI Pulangkan 190 

PMI Ilegal Asal Malaysia 

Negative Prohaba PROHABA.CO, 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 daerahdaerah 

hingga penempatan sektor domestik, 

khususnya di Malaysia. 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. 

11. 11 

August 

2022 

Update! Pemerintah 

Taiwan Resmi Naikkan 

Gaji untuk TKW, 

Berlaku Mulai Kapan? 

Neutral Jurnal Soreang Pemerintah Taiwan resmi menaikkan gaji 

untuk Tenaga Kerja Wanita (TKW) negara 

tersebut. Host kanal YouTube tersebut 

menjelaskna bahwa kenaikan gaji yang 

ditetapkan pemerintah Taiwan untuk pekerja 

migran sektor informal termasuk TKW 

merupakan konsekuensi dari dikabulkannya 

penangguhan kebijakan zero cost yang 

ditetapkan Indonesia. Kabar kenaikkan gaji 

TKW ini disampaikan oleh pemerintah negara 

Taiwan pada Rbnu, 10 Agustus 2022 lewat 

media massa negara tersebut sebagaimaan 

dikutip JurnalSoreang. Pikiran-Rakyat.com 

dari kanal YouTube BMI TAIWAN. 

12. 11 

August 

2022 

Ciri-ciri BSU 2022 Rp1 

Cair ke Rekening, 

Positive Ayo Semarang Sampai saat ini banyak para pekerja yang 

sedang menanti pencairan dana BSU 2022. 

Pasalnya, dari awal rencana pencairan dana 

BSU 2022 pada April lalu. Dana BSU 2022 

http://prohaba.tribunnews.com/2022/08/11/p2mi-pulangkan-190-pmi-ilegal-asal-malaysia
http://prohaba.tribunnews.com/2022/08/11/p2mi-pulangkan-190-pmi-ilegal-asal-malaysia
http://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-1015246742/update-pemerintah-taiwan-resmi-naikkan-gaji-untuk-tkw-berlaku-mulai-kapan
http://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-1015246742/update-pemerintah-taiwan-resmi-naikkan-gaji-untuk-tkw-berlaku-mulai-kapan
http://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-1015246742/update-pemerintah-taiwan-resmi-naikkan-gaji-untuk-tkw-berlaku-mulai-kapan
http://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-1015246742/update-pemerintah-taiwan-resmi-naikkan-gaji-untuk-tkw-berlaku-mulai-kapan
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774117237/ciri-ciri-bsu-2022-rp1-cair-ke-rekening-penerima-blt-subsidi-cek-di-kemnakergoid
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774117237/ciri-ciri-bsu-2022-rp1-cair-ke-rekening-penerima-blt-subsidi-cek-di-kemnakergoid
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Penerima BLT Subsidi 

Cek di kemnaker.go.id 

merupakan salah satu program bantuan dari 

pemerintah untuk para pekerja atau buruh 

yang terdampak Covid-19. Sampai saat ini 

belum ada kepastian kapan dana BLT subsidi 

gaji akan disalurkan. 

13. 11 

August 

2022 

TKI Juga Bisa Daftar 

BPJS Ketenagakerjaan, 

Ini Syarat dan Manfaat 

yang Didapatkan 

Positive Kompas Tv JAKARTA, KOMPAS.TV- Peserta program 

jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan ternyata 

bukan hanya pekerja penerima upah seperti 

pegawai kantoran. Mengutip unggahan di 

Instagram resmi Kementerian 

Ketenagakerjaan, Kamis (11/8/2022), iuran 

BPJS Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp 370. 

000 untuk 31 bulan pelindungan. Berikut 

manfaat BPJS Ketenagakerjaan pekerja 

migran atau TKI:. Syarat PMI atau TKI daftar 

BPJS Ketenagakerjaan:. 

14. 11 

August 

2022 

KASUS PERDAGANGAN 

MANUSIA Masih 

Marak, LBH Bali WCC 

Dorong Gubernur Bali 

Terbitkan SE 

Neutral Tribun Bali Lembaga Bantuan Hukum Woman Crisis 

Centre ( LBH WCC), mengadakan audiensi 

dengan Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka 

Artha Ardhana Sukawati, Rabu 10 Agustus 

2022. Tak sedikit masyarakat Bali yang 

bekerja ke luar negeri. Tercatat belum lama 

ini, tepatnya pada akhir tahun 2021, terdapat 

29 orang pekerja migran Bali yang terdampar 

di Turki. Apabila ditelusuri, penyebabnya 

adalah karena faktor ekonomi dan minimnya 

informasi yang calon pekerja migran Bali 

peroleh tentang agen pemberi kerja. 

15. 11 

August 

2022 

Naik Jadi Rp 9,9 Juta! 

Upah Pekerja Migran 

Indonesia Sektor 

Domestik di Taiwan 

Neutral Sukabumi 

Update 

Per 10 Agustus 2022, Pekerja Migran 

Indonesia atau PMI di Taiwan akan menerima 

Upah sebesar NTD 20 ribu atau setara 

dengan Rp 9,9 juta. Kenaikan Upah untuk 

PMI sektor domestik di Taiwan ini 

disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan 

Ida Fauziyah. Ia mengatakan terakhir kali 

kenaikan Upah PMI sektor domestik di 

Taiwan terjadi pada 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. 

http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774117237/ciri-ciri-bsu-2022-rp1-cair-ke-rekening-penerima-blt-subsidi-cek-di-kemnakergoid
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774117237/ciri-ciri-bsu-2022-rp1-cair-ke-rekening-penerima-blt-subsidi-cek-di-kemnakergoid
http://www.kompas.tv/article/317892/tki-juga-bisa-daftar-bpjs-ketenagakerjaan-ini-syarat-dan-manfaat-yang-didapatkan
http://www.kompas.tv/article/317892/tki-juga-bisa-daftar-bpjs-ketenagakerjaan-ini-syarat-dan-manfaat-yang-didapatkan
http://www.kompas.tv/article/317892/tki-juga-bisa-daftar-bpjs-ketenagakerjaan-ini-syarat-dan-manfaat-yang-didapatkan
http://www.kompas.tv/article/317892/tki-juga-bisa-daftar-bpjs-ketenagakerjaan-ini-syarat-dan-manfaat-yang-didapatkan
http://bali.tribunnews.com/2022/08/11/kasus-perdagangan-manusia-masih-maraklbh-bali-wcc-dorong-gubernur-bali-terbitkan-se
http://bali.tribunnews.com/2022/08/11/kasus-perdagangan-manusia-masih-maraklbh-bali-wcc-dorong-gubernur-bali-terbitkan-se
http://bali.tribunnews.com/2022/08/11/kasus-perdagangan-manusia-masih-maraklbh-bali-wcc-dorong-gubernur-bali-terbitkan-se
http://bali.tribunnews.com/2022/08/11/kasus-perdagangan-manusia-masih-maraklbh-bali-wcc-dorong-gubernur-bali-terbitkan-se
http://bali.tribunnews.com/2022/08/11/kasus-perdagangan-manusia-masih-maraklbh-bali-wcc-dorong-gubernur-bali-terbitkan-se
http://sukabumiupdate.com/posts/104171/naik-jadi-rp-99-juta-upah-pekerja-migran-indonesia-sektor-domestik-di-taiwan
http://sukabumiupdate.com/posts/104171/naik-jadi-rp-99-juta-upah-pekerja-migran-indonesia-sektor-domestik-di-taiwan
http://sukabumiupdate.com/posts/104171/naik-jadi-rp-99-juta-upah-pekerja-migran-indonesia-sektor-domestik-di-taiwan
http://sukabumiupdate.com/posts/104171/naik-jadi-rp-99-juta-upah-pekerja-migran-indonesia-sektor-domestik-di-taiwan
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16. 11 

August 

2022 

Tips Penting saat 

Interview Kerja, 

Tonjolkan Kelebihan 

dan Pencapaian yang 

Dimiliki dengan Cara Ini 

Positive Portal Jember Selain itu pada saat interview kerja 

berlangsung juga perlu menonjolkan 

kelebihan dan pencapaian yang telah dimiliki 

sehingga dapat menjadi poin plus 

dibandingkan pelamar kerja lainnya. Berikut 

informasi mengenai cara dalam menonjolkan 

kelebihan dan pencapaian yang dimiliki saat 

interview kerja sehingga menjadi tips 

penting. Pada postingan tersebut dipaparkan 

bahwa pada saat interview kerja perlu 

diusahakan untuk menonjolkan kelebihan 

dan pencapaian yang dimiliki. Kelebihan dan 

pencapaian ini dapat merujuk pada 

pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya, 

baik dari pekerjaan terdahulu atau lainnya. 

17. 11 

August 

2022 

Video Milad ke 23, 

Unimus Tampil dengan 

Kampus Terpadu dan 

Akreditasi Unggul 

Positive Tribun News 

Jateng 

Unimus ini sendiri lahir pada tanggal 4 

agustus 1999. Rektor Unimus, Prof Dr 

Masrukhi MPd didampingi Ketua Panitia 

Milad Unimus Muhammad Yusuf PhD 

berharap dalam usainya ke 23 tahun ini, 

Unimus semakin memantapkan diri an 

excellent univercity dengan akreditasi unggul. 

Unimus ini akan terus melahirkan lulusan-

lulusan yang mempunyai kompetensi 

keilmuan yang bagus. Dalam milad Unimus 

ke 23 ini mengusung tema bersinergi 

membangun peradaban. 

18. 11 

August 

2022 

Pengukuhan Pengurus 

PHRD Jawa Tengah, 

Agung: Satu Hati Satu 

Harmoni Berpijar untuk 

Berkarya Bersama 

Positive Tribun News 

Jateng 

Pengukuhan pengurus Asosiasi Perhimpunan 

Human Resourses Development (PHRD) Jawa 

Tengah masa bakti 2022-2025 hasil Mubes IV 

berlangsung di auditorium Balai Besar 

Pendidikan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) 

Semarang Kementerian Tenaga Kerja, 

Pedurungan, beberapa waktu lalu. 

Pengukuhan pengurus ini disaksikan mitra 

strategis Asosiasi PHRD yakni Ir Sakina 

Rosellasari MSi MSc selaku Kepala Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa 

Tengah serta Kepala BBPVP Semarang Heru 

Wibowo SSos MM. Hadir pula DPP Apindo 

Jawa Tengah diwakili Dr Nanik Qosidah SE 

MSi. "Seluruh anggota Asosiasi PHRD Jawa 

Tengah mengajak semua elemen 

http://portaljember.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-165244098/tips-penting-saat-interview-kerja-tonjolkan-kelebihan-dan-pencapaian-yang-dimiliki-dengan-cara-ini
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-165244098/tips-penting-saat-interview-kerja-tonjolkan-kelebihan-dan-pencapaian-yang-dimiliki-dengan-cara-ini
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-165244098/tips-penting-saat-interview-kerja-tonjolkan-kelebihan-dan-pencapaian-yang-dimiliki-dengan-cara-ini
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-165244098/tips-penting-saat-interview-kerja-tonjolkan-kelebihan-dan-pencapaian-yang-dimiliki-dengan-cara-ini
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-165244098/tips-penting-saat-interview-kerja-tonjolkan-kelebihan-dan-pencapaian-yang-dimiliki-dengan-cara-ini
http://jateng.tribunnews.com/2022/08/11/video-milad-ke-23-unimus-tampil-dengan-kampus-terpadu-dan-akreditasi-unggul
http://jateng.tribunnews.com/2022/08/11/video-milad-ke-23-unimus-tampil-dengan-kampus-terpadu-dan-akreditasi-unggul
http://jateng.tribunnews.com/2022/08/11/video-milad-ke-23-unimus-tampil-dengan-kampus-terpadu-dan-akreditasi-unggul
http://jateng.tribunnews.com/2022/08/11/video-milad-ke-23-unimus-tampil-dengan-kampus-terpadu-dan-akreditasi-unggul
http://jateng.tribunnews.com/2022/08/11/pengukuhan-pengurus-phrd-jateng-agung-satu-hati-satu-harmoni-berpijar-untuk-berkarya-bersama
http://jateng.tribunnews.com/2022/08/11/pengukuhan-pengurus-phrd-jateng-agung-satu-hati-satu-harmoni-berpijar-untuk-berkarya-bersama
http://jateng.tribunnews.com/2022/08/11/pengukuhan-pengurus-phrd-jateng-agung-satu-hati-satu-harmoni-berpijar-untuk-berkarya-bersama
http://jateng.tribunnews.com/2022/08/11/pengukuhan-pengurus-phrd-jateng-agung-satu-hati-satu-harmoni-berpijar-untuk-berkarya-bersama
http://jateng.tribunnews.com/2022/08/11/pengukuhan-pengurus-phrd-jateng-agung-satu-hati-satu-harmoni-berpijar-untuk-berkarya-bersama
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memanjatkan puja puji syukur ke hadirat 

Allah SWT. 

19. 11 

August 

2022 

Disnakertrans Sulawesi 

Selatan Gelar Job Fair 

Virtual, Yuk Daftar! 

Neutral Koran Seruya Ini kesempatan besar jangan dilewatkan, ada 

banyak perusahaan besar jadi pencari kerja 

dan menjadi mitra Disnakertrans Sulawesi 

Selatan", ujar Nuraeni seraya menunjukkan 

tata cara pendaftaran dengan 

memperlihatkan link pendaftaran secara 

online, yakni http://jobfair.kemnaker.go.id 

dan petunjuk pendaftaran 

https://bit.ly/3p9tDAO. Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Selatan (Pemprov Sulawesi Selatan) 

melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan 

akan menggelar job fair atau bursa kerja 

pada tanggal 29-31 Agustus 2022. Kegiatan 

ini nantinya akan dilaksanakan secara online 

atau virtual dan menyasar para pencari kerja 

di seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi 

Selatan. Hal tersebut disampaikan Kepala 

Bidang Pembinaan, Pelatihan, Pemagangan, 

Penempatan dan Perluasan Kesempatan 

Kerja (P5K2) Disnakertrans Provinsi Sulawesi 

Selatan Nuraeni Yahya pada rapat sosialisasi 

dan koordinasi yang digelar bersama Dinas 

Komunikasi Informatika Statistik dan 

Persandian (Diskominfo-SP) Prov. 

20. 11 

August 

2022 

Dubes AS dukung 

kesetaraan gender dan 

transformasi digital 

Indonesia 

Positive Antara Melalui Lembaga Pembangunan 

Internasional AS (USAID), Kedubes AS bekerja 

sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan 

dan asosiasi pekerja Indonesia untuk 

meningkatkan kesetaraan gender dengan 

membantu memperkenalkan kesetaraan dan 

inklusi di tempat kerja. Saya tahu kita bisa 

melakukan lebih banyak lagi dan kami 

berkomitmen meningkatkan usaha-usaha 

kami Jakarta (ANTARA)- Duta Besar Amerika 

Serikat untuk Indonesia Sung Y Kim 

mendukung pemberdayaan perempuan, 

kesetaraan gender, dan transformasi digital 

di Indonesia. "Di kedutaan besar AS di 

Indonesia kita juga melakukan inisiatif-

inisiatif untuk memajukan tujuan tersebut, 

dan forum hari ini adalah contoh yang sangat 

http://koranseruya.com/disnakertrans-sulsel-gelar-job-fair-virtual-yuk-daftar.html
http://koranseruya.com/disnakertrans-sulsel-gelar-job-fair-virtual-yuk-daftar.html
http://koranseruya.com/disnakertrans-sulsel-gelar-job-fair-virtual-yuk-daftar.html
http://www.antaranews.com/berita/3051705/dubes-as-dukung-kesetaraan-gender-dan-transformasi-digital-indonesia
http://www.antaranews.com/berita/3051705/dubes-as-dukung-kesetaraan-gender-dan-transformasi-digital-indonesia
http://www.antaranews.com/berita/3051705/dubes-as-dukung-kesetaraan-gender-dan-transformasi-digital-indonesia
http://www.antaranews.com/berita/3051705/dubes-as-dukung-kesetaraan-gender-dan-transformasi-digital-indonesia


 

14 

 

baik sekali untuk memajukan upaya kita," 

kata Kim dalam Forum Kedutaan Besar AS 

bertajuk "Perempuan dalam Fintek" di 

Jakarta, Kamis. Menurutnya, pemberdayaan 

pemberdayaan perempuan merupakan 

faktor yang sangat penting dalam 

keberhasilan Indonesia dalam melakukan 

transformasi digital sehingga Kedutaan Besar 

AS di Indonesia juga melakukan berbagai 

inisiatif untuk mencapai tujuan tersebut, 

termasuk mengadakan forum untuk 

perempuan dalam perusahaan berbasis 

teknologi (fintek). 

21. 11 

August 

2022 

BSU 2022 Rp1 Juta Cair 

ke Rekening, Jika 

Penuhi 4 Syarat Ini 

Neutral Ayo Semarang Pemerintah bersama dengan Kemnaker 

memberikan dana bantuan BSU 2022 atau 

BLT subsidi gaji kepada pekerja. Dana 

bantuan BSU 2022 diberikan untuk 

membantu perekonomian para pekerja atau 

buruh dalam penanganan pandemi Covid-19. 

Namun sayangnya tidak semua pekerja atau 

buruh bisa mendapatkan dana bantuan BSU 

2022 yang diberikan oleh Pemerintah. 

Kemnaker memberikan beberapa syarat 

kepada pekerja agar bisa menjadi calon 

penerima dana BSU BPJS Ketenagakerjaan. 

22. 11 

August 

2022 

Jangan Lewatkan, 

Disnakertrans Sulawesi 

Selatan Akan Gelar Job 

Fair Virtual 

Neutral Rakyatku.com Ini kesempatan besar jangan dilewatkan, ada 

banyak perusahaan besar jadi pencari kerja 

dan menjadi mitra Disnakertrans Sulawesi 

Selatan". Ini kesempatan besar jangan 

dilewatkan, ada banyak perusahaan besar 

jadi pencari kerja dan menjadi mitra 

Disnakertrans Sulawesi Selatan," ujar Nuraeni 

seraya menunjukkan tata cara pendaftaran 

dengan memperlihatkan link pendaftaran 

secara online, yakni dan petunjuk 

pendaftaran "Harapan kami ada di pundak 

rekan-rekan sekalian. RAKYATKU.COM, 

MAKASSAR- Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Selatan ( Pemprov Sulawesi Selatan ) melalui 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan 

akan menggelar job fair atau bursa kerja 

pada tanggal 29-31 Agustus 2022. Kegiatan 

ini nantinya akan dilaksanakan secara online 

http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774118220/bsu-2022-rp1-juta-cair-ke-rekening-jika-penuhi-4-syarat-ini
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774118220/bsu-2022-rp1-juta-cair-ke-rekening-jika-penuhi-4-syarat-ini
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774118220/bsu-2022-rp1-juta-cair-ke-rekening-jika-penuhi-4-syarat-ini
http://rakyatku.com/read/215339/jangan-lewatkan-disnakertrans-sulsel-akan-gelar-job-fair-virtual
http://rakyatku.com/read/215339/jangan-lewatkan-disnakertrans-sulsel-akan-gelar-job-fair-virtual
http://rakyatku.com/read/215339/jangan-lewatkan-disnakertrans-sulsel-akan-gelar-job-fair-virtual
http://rakyatku.com/read/215339/jangan-lewatkan-disnakertrans-sulsel-akan-gelar-job-fair-virtual
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atau virtual dan menyasar para pencari kerja 

di seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi 

Selatan. 

23. 11 

August 

2022 

Disnakertrans Sulawesi 

Selatan Gelar Job Fair 

Virtual, Yuk Daftar! 

Neutral Ujung Jari Ini kesempatan besar jangan dilewatkan, ada 

banyak perusahaan besar jadi pencari kerja 

dan menjadi mitra Disnakertrans Sulawesi 

Selatan", ujar Nuraeni seraya menunjukkan 

tata cara pendaftaran dengan 

memperlihatkan link pendaftaran secara 

online melalui http://jobfair.kemnaker.go.id 

dan petunjuk pendaftaran 

https://bit.ly/3p9tDAO. Di tempat yang sama, 

Kepala Seksi Pembinaan Penempatan dan 

Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans 

Sulawesi Selatan Elvira Jayanti menjelaskan 

saat ini ada sekitar 54 perusahaan yang 

bersedia ikut serta untuk job fair tersebut 

dari target awal 50 perusahaan. Tags : 

Daerah Disnakertrans Sulawesi Selatan Job 

fair Virtual Job Fair Virtual Disnakertrans 

Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Selatan (Pemprov Sulawesi Selatan) 

melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan 

akan menggelar job fair atau bursa kerja 

pada tanggal 29-31 Agustus 2022. 

24. 11 

August 

2022 

Cek Penerima BSU 2022 

di Link BPJS 

Ketenagakerjaan, Rp1 

Juta Cair Setelah 17 

Agustus? 

Neutral Ayo Semarang Program dana bantuan BSU 2022 merupakan 

lanjutan dari BLT subsidi gaji yang diberikan 

oleh Pemerintah bersama Kemnaker pada 

tahun 2020 lalu. Dana bantuan BSU 2022 

rencananya akan diberikan kepada para 

calon penerima pada April lalu. Namun 

hingga saat ini belum ada kejelasan kapan 

jadwal pasti dana BLT subsidi gaji akan 

disalurkan. Hingga saat ini banyak pekerja 

yang mempertanyakan kapan dana bantuan 

BSU BPJS Ketenagakerjaan akan dicairkan 

oleh Kemnaker kepada calon penerima. 

25. 11 

August 

2022 

Dipastikan BSU 2022 

Cair Jika Telah 

Melewati 3 Langkah 

Penting Terkait Regulasi 

Pencairannya 

Positive Ayo Bandung BSU 2022 atau BSU BPJS Ketenagakerjaam 

dicairkan jika Kemnaker sendiri sudah 

melewati 3 langkah penting yang menjadi 

kendala selama ini terkait persiapan dan 

regulasi pencairannya. Dipastikan BSU 2022 

akan cair dan uangnya di transfer ke rekening 

http://www.ujungjari.com/2022/08/11/disnakertrans-sulsel-gelar-job-fair-virtual-yuk-daftar
http://www.ujungjari.com/2022/08/11/disnakertrans-sulsel-gelar-job-fair-virtual-yuk-daftar
http://www.ujungjari.com/2022/08/11/disnakertrans-sulsel-gelar-job-fair-virtual-yuk-daftar
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774118586/cek-penerima-bsu-2022-di-link-bpjs-ketenagakerjaan-rp1-juta-cair-setelah-17-agustus
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774118586/cek-penerima-bsu-2022-di-link-bpjs-ketenagakerjaan-rp1-juta-cair-setelah-17-agustus
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774118586/cek-penerima-bsu-2022-di-link-bpjs-ketenagakerjaan-rp1-juta-cair-setelah-17-agustus
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774118586/cek-penerima-bsu-2022-di-link-bpjs-ketenagakerjaan-rp1-juta-cair-setelah-17-agustus
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774118586/cek-penerima-bsu-2022-di-link-bpjs-ketenagakerjaan-rp1-juta-cair-setelah-17-agustus
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794118611/dipastikan-bsu-2022-cair-jika-telah-melewati-3-langkah-penting-terkait-regulasi-pencairannya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794118611/dipastikan-bsu-2022-cair-jika-telah-melewati-3-langkah-penting-terkait-regulasi-pencairannya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794118611/dipastikan-bsu-2022-cair-jika-telah-melewati-3-langkah-penting-terkait-regulasi-pencairannya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794118611/dipastikan-bsu-2022-cair-jika-telah-melewati-3-langkah-penting-terkait-regulasi-pencairannya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794118611/dipastikan-bsu-2022-cair-jika-telah-melewati-3-langkah-penting-terkait-regulasi-pencairannya
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penerima melalui Bank HIMBARA. Penerima 

BSU 2022 yang telah kantongi persyaratan 

tidak usah ragu dan kuatir jika dana Bantuan 

Subsidi Upah tersebut sampai saat ini belum 

ditransfer ke rekening Himbara Penerima. 

Bantuan Subsidi Upah tahun anggaran 2022 

mengalami penundaan pencairan hingga 

sampai saat ini. 

26. 11 

August 

2022 

Yuk Daftar, 

Disnakertrans Sulawesi 

Selatan Siapkan Job Fair 

secara Online 

Positive Kabar News Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan, 

Pemagangan, Penempatan dan Perluasan 

Kesempatan Kerja (P5K2) Disnakertrans 

Sulawesi Selatan, Nuraeni Yahya, 

mengatakan, seluruh pencari kerja harus 

mendaftar sebelum mengikuti job fair virtual 

ini. Ini kesempatan besar jangan dilewatkan, 

ada banyak perusahaan besar jadi pencari 

kerja dan menjadi mitra Disnakertrans 

Sulawesi Selatan," ujar Nuraeni dalam rapat 

bersama Diskominfo di Toraja Room Kantor 

Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis 

(11/08/2022). Rapat koordinasi Disnakertrans 

Sulawesi Selatan dan Diskominfo Sulawesi 

Selatan mempersiapkan job fair secara 

virtual. Di tempat yang sama, Kepala Seksi 

Pembinaan Penempatan dan Perluasan 

Kesempatan Kerja Disnakertrans Sulawesi 

Selatan Elvira Jayanti menjelaskan bahwa 

saat ini ada sekitar 54 perusahaan yang 

bersedia ikut serta untuk job fair tersebut. 

27. 11 

August 

2022 

Pemerintah Berikan 

Pelindungan 

Ketenagakerjaan Bagi 

Atlet Sepak Bola 

Neutral Bimata.id 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 

http://kabar.news/yuk-daftar-disnakertrans-sulsel-siapkan-job-fair-secara-online
http://kabar.news/yuk-daftar-disnakertrans-sulsel-siapkan-job-fair-secara-online
http://kabar.news/yuk-daftar-disnakertrans-sulsel-siapkan-job-fair-secara-online
http://kabar.news/yuk-daftar-disnakertrans-sulsel-siapkan-job-fair-secara-online
http://bimata.id/2022/08/pemerintah-berikan-pelindungan-ketenagakerjaan-bagi-atlet-sepak-bola
http://bimata.id/2022/08/pemerintah-berikan-pelindungan-ketenagakerjaan-bagi-atlet-sepak-bola
http://bimata.id/2022/08/pemerintah-berikan-pelindungan-ketenagakerjaan-bagi-atlet-sepak-bola
http://bimata.id/2022/08/pemerintah-berikan-pelindungan-ketenagakerjaan-bagi-atlet-sepak-bola
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Profesional, di Surabaya, Jawa Timur, Rabu 

(10/08/2022). Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) 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. 

28. 11 

August 

2022 

Dubes AS dukung 

kesetaraan gender dan 

transformasi digital di 

Indonesia 

Positive Antara Kalteng Melalui Lembaga Pembangunan 

Internasional AS (USAID), Kedubes AS bekerja 

sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan 

dan asosiasi pekerja Indonesia untuk 

meningkatkan kesetaraan gender dengan 

membantu memperkenalkan kesetaraan dan 

inklusi di tempat kerja. Duta Besar Amerika 

Serikat untuk Indonesia Sung Y Kim 

mendukung pemberdayaan perempuan, 

kesetaraan gender, dan transformasi digital 

di Indonesia. "Di kedutaan besar AS di 

Indonesia kita juga melakukan inisiatif-

inisiatif untuk memajukan tujuan tersebut, 

dan forum hari ini adalah contoh yang sangat 

baik sekali untuk memajukan upaya kita," 

kata Kim dalam Forum Kedutaan Besar AS 

bertajuk "Perempuan dalam Fintek" di 

Jakarta, Kamis. Menurutnya, pemberdayaan 

pemberdayaan perempuan merupakan 

faktor yang sangat penting dalam 

keberhasilan Indonesia dalam melakukan 

transformasi digital sehingga Kedutaan Besar 

AS di Indonesia juga melakukan berbagai 

inisiatif untuk mencapai tujuan tersebut, 

termasuk mengadakan forum untuk 

perempuan dalam perusahaan berbasis 

teknologi (fintek). 

29. 11 

August 

2022 

Angkat Batik Blora, 

Menaker Resmikan SFT 

2022 dan Bank 

Positive Okezone SEAMARANG- Semarang Fashion Trend (SFT) 

2022 yang diselenggarakan di Balai Besar 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) 

http://mataram.antaranews.com/berita/211029/dubes-as-dukung-kesetaraan-gender-dan-transformasi-digital-di-indonesia
http://mataram.antaranews.com/berita/211029/dubes-as-dukung-kesetaraan-gender-dan-transformasi-digital-di-indonesia
http://mataram.antaranews.com/berita/211029/dubes-as-dukung-kesetaraan-gender-dan-transformasi-digital-di-indonesia
http://mataram.antaranews.com/berita/211029/dubes-as-dukung-kesetaraan-gender-dan-transformasi-digital-di-indonesia
http://lifestyle.okezone.com/read/2022/08/11/12/2646080/angkat-batik-blora-menaker-resmikan-sft-2022-dan-bank-indonesia-kpw-jawa-tengah-meriahkan-festival-jateng-syariah
http://lifestyle.okezone.com/read/2022/08/11/12/2646080/angkat-batik-blora-menaker-resmikan-sft-2022-dan-bank-indonesia-kpw-jawa-tengah-meriahkan-festival-jateng-syariah
http://lifestyle.okezone.com/read/2022/08/11/12/2646080/angkat-batik-blora-menaker-resmikan-sft-2022-dan-bank-indonesia-kpw-jawa-tengah-meriahkan-festival-jateng-syariah


 

18 

 

Indonesia KPW Jawa 

Tengah meriahkan 

Festival Jawa Tengah 

Syariah 

Semarang Jawa Tengah diresmikan Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker), Dr. Hj. Menaker 

menambahkan Semarang Fashion Trend 

merupakan perwujudan karya-karya terkini 

busana siap pakai yang sesuai dengan trend 

global, dan juga sebagai inspirasi kepada 

pelaku industri mode di Indonesia dan Jawa 

Tengah pada khususnya. Dalam malam hari, 

digelar Muslim Fashion Show Festival Jawa 

Tengah Syariah yang didukung sepenuhnya 

oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa 

Tengah menampilkan anggota IKRA (Industri 

Kreatif Syariah Indonesia). Ada juga Dian 

Rahmat Dwisaputra (istri Kepala Bank 

Indonesia perwakilan Jawa Tengah) dan Siti 

Aminah Aman Santosa (istri Kepala OJK Jawa 

Tengah) juga tampil menjadi "muse" 

memeragakan busana dari Batik Blora. 

30. 11 

August 

2022 

Disnakertrans Sulawesi 

Selatan Gelar Job Fair 

Virtual, Yuk Daftar! 

Neutral Terkini.id Ini kesempatan besar jangan dilewatkan, ada 

banyak perusahaan besar jadi pencari kerja 

dan menjadi mitra Disnakertrans Sulawesi 

Selatan," ujar Nuraeni seraya menunjukkan 

tata cara pendaftaran dengan 

memperlihatkan link pendaftaran secara 

online, yakni http://jobfair.kemnaker.go.id 

dan petunjuk pendaftaran 

https://bit.ly/3p9tDAO. Terkini.id- 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 

(Pemprov Sulawesi Selatan) melalui Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan 

akan menggelar job fair atau bursa kerja 

pada tanggal 29-31 Agustus 2022. Kegiatan 

ini nantinya akan dilaksanakan secara online 

atau virtual dan menyasar para pencari kerja 

di seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi 

Selatan. Hal tersebut disampaikan Kepala 

Bidang Pembinaan, Pelatihan, Pemagangan, 

Penempatan dan Perluasan Kesempatan 

Kerja (P5K2) Disnakertrans Provinsi Sulawesi 

Selatan Nuraeni Yahya pada rapat sosialisasi 

dan koordinasi yang digelar bersama Dinas 

Komunikasi Informatika Statistik dan 

Persandian (Diskominfo-SP) Provinsi Sulawesi 

http://lifestyle.okezone.com/read/2022/08/11/12/2646080/angkat-batik-blora-menaker-resmikan-sft-2022-dan-bank-indonesia-kpw-jawa-tengah-meriahkan-festival-jateng-syariah
http://lifestyle.okezone.com/read/2022/08/11/12/2646080/angkat-batik-blora-menaker-resmikan-sft-2022-dan-bank-indonesia-kpw-jawa-tengah-meriahkan-festival-jateng-syariah
http://lifestyle.okezone.com/read/2022/08/11/12/2646080/angkat-batik-blora-menaker-resmikan-sft-2022-dan-bank-indonesia-kpw-jawa-tengah-meriahkan-festival-jateng-syariah
http://lifestyle.okezone.com/read/2022/08/11/12/2646080/angkat-batik-blora-menaker-resmikan-sft-2022-dan-bank-indonesia-kpw-jawa-tengah-meriahkan-festival-jateng-syariah
http://makassar.terkini.id/disnakertrans-sulsel-gelar-job-fair-virtual-yuk-daftar
http://makassar.terkini.id/disnakertrans-sulsel-gelar-job-fair-virtual-yuk-daftar
http://makassar.terkini.id/disnakertrans-sulsel-gelar-job-fair-virtual-yuk-daftar
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Selatan di Toraja Room Kantor Gubernur 

Sulawesi Selatan, Kamis 11 Agustus 2022. 

31. 11 

August 

2022 

Negara Hadir Berikan 

Jaminan Pelindungan 

Ketenagakerjaan Bagi 

Atlet sepakbola 

Positive Seputar 

Cibubur 

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). 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. 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. 

32. 11 

August 

2022 

BSU BLT Subsidi Gaji via 

BPJS Ketenagakerjaan 

2022 Pasti Cair ke 

Positive Ayo Surabaya BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 

2022 kapan cair? Kendati belum ada tanggal 

pasti pencairan dana Rp1 juta tersebut, dana 

BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 

http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785248095/negara-hadir-berikan-jaminan-pelindungan-ketenagakerjaan-bagi-atlet-sepakbola
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785248095/negara-hadir-berikan-jaminan-pelindungan-ketenagakerjaan-bagi-atlet-sepakbola
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785248095/negara-hadir-berikan-jaminan-pelindungan-ketenagakerjaan-bagi-atlet-sepakbola
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785248095/negara-hadir-berikan-jaminan-pelindungan-ketenagakerjaan-bagi-atlet-sepakbola
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784118966/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-pasti-cair-ke-rekening-himbara-rp1-juta
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784118966/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-pasti-cair-ke-rekening-himbara-rp1-juta
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784118966/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-pasti-cair-ke-rekening-himbara-rp1-juta
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Rekening Himbara Rp1 

Juta 

2022 dipastikan cair. Harapannya, tentu saja 

sebelum 17 Agustus 2022 atau setidaknya 

sama dengan penyaluran dana BSU BLT 

subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 

seperti tahun lalu. Pada 2021, BSU BLT 

subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 

cair mulai Agustus hingga Desember secara 

bertahap. 

33. 11 

August 

2022 

Disnakertrans Sulawesi 

Selatan Gelar Job Fair 

Virtual, Yuk Daftar! 

Neutral Bukamatanews

.id 

Ini kesempatan besar jangan dilewatkan, ada 

banyak perusahaan besar jadi pencari kerja 

dan menjadi mitra Disnakertrans Sulawesi 

Selatan", ujar Nuraeni seraya menunjukkan 

tata cara pendaftaran dengan 

memperlihatkan link pendaftaran secara 

online, yakni http://jobfair.kemnaker.go.id 

dan petunjuk pendaftaran 

https://bit.ly/3p9tDAO. Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Selatan (Pemprov Sulawesi Selatan) 

melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan 

akan menggelar job fair atau bursa kerja 

pada tanggal 29-31 Agustus 2022. Kegiatan 

ini nantinya akan dilaksanakan secara online 

atau virtual dan menyasar para pencari kerja 

di seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi 

Selatan. Hal tersebut disampaikan Kepala 

Bidang Pembinaan, Pelatihan, Pemagangan, 

Penempatan dan Perluasan Kesempatan 

Kerja (P5K2) Disnakertrans Provinsi Sulawesi 

Selatan Nuraeni Yahya pada rapat sosialisasi 

dan koordinasi yang digelar bersama Dinas 

Komunikasi Informatika Statistik dan 

Persandian (Diskominfo-SP) Prov. 

34. 11 

August 

2022 

Pemprov Sulawesi 

Selatan Gelar Job Fair 

Virtual 29-31 Agsutsu 

2022 

Neutral Sulsel Online Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 

(Pemprov Sulawesi Selatan) melalui Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan 

akan menggelar job fair atau bursa kerja 

pada tanggal 29-31 Agustus 2022. Dengan 

kolaborasi tim yang luar biasa nantinya ini 

dapat menghasilkan sesuatu yang mungkin 

baru kali ini dilakukan Pemprov Sulawesi 

Selatan", harapnya. Kegiatan ini nantinya 

akan dilaksanakan secara online atau virtual 

http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784118966/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-pasti-cair-ke-rekening-himbara-rp1-juta
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784118966/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-pasti-cair-ke-rekening-himbara-rp1-juta
http://bukamatanews.id/read/2022/08/11/disnakertrans-sulsel-gelar-job-fair-virtual-yuk-daftar
http://bukamatanews.id/read/2022/08/11/disnakertrans-sulsel-gelar-job-fair-virtual-yuk-daftar
http://bukamatanews.id/read/2022/08/11/disnakertrans-sulsel-gelar-job-fair-virtual-yuk-daftar
http://sulselonline.com/2022/08/11/pemprov-sulsel-gelar-job-fair-virtual-29-31-agsutsu-2022
http://sulselonline.com/2022/08/11/pemprov-sulsel-gelar-job-fair-virtual-29-31-agsutsu-2022
http://sulselonline.com/2022/08/11/pemprov-sulsel-gelar-job-fair-virtual-29-31-agsutsu-2022
http://sulselonline.com/2022/08/11/pemprov-sulsel-gelar-job-fair-virtual-29-31-agsutsu-2022
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dan menyasar para pencari kerja di seluruh 

kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Hal 

tersebut disampaikan Kepala Bidang 

Pembinaan, Pelatihan, Pemagangan, 

Penempatan dan Perluasan Kesempatan 

Kerja (P5K2) Disnakertrans Provinsi Sulawesi 

Selatan Nuraeni Yahya pada rapat sosialisasi 

dan koordinasi yang digelar bersama Dinas 

Komunikasi Informatika Statistik dan 

Persandian (Diskominfo-SP) Prov. 

35. 11 

August 

2022 

Disnakertrans Sulawesi 

Selatan targetkan 

10.000 pencari kerja 

mengikuti bursa kerja 

Neutral Antara Sulsel Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan 

menargetkan sekitar 10.000 pencari kerja 

mengikuti bursa kerja ( job fair) yang digelar 

secara virtual pada 29-31 Agustus 2022. 

Kepala Seksi Pembinaan Penempatan dan 

Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans 

Sulawesi Selatan Elvira Jayanti di Makassar, 

Kamis, menjelaskan saat ini ada sekitar 54 

perusahaan yang bersedia ikut serta dalam 

bursa kerja tersebut, dari target awal 50 

perusahaan. Ini kesempatan besar jangan 

dilewatkan, ada banyak perusahaan besar, 

jadi pencari kerja dan menjadi mitra 

Disnakertrans Sulawesi Selatan", ujar. 

"Sekarang sudah ada sekitar 672 orang 

pencari kerja, kita targetkan 10.000 pencari 

kerja dari sekitar 2.000 lowongan," ujarnya. 

36. 11 

August 

2022 

29 Agustus 

Disnakertrans Sulawesi 

Selatan Gelar Job Fair 

Virtual 

Neutral Kabar 

Makassar 

Ini kesempatan besar jangan dilewatkan, ada 

banyak perusahaan besar jadi pencari kerja 

dan menjadi mitra Disnakertrans Sulawesi 

Selatan," ujar Nuraeni. Bagi Anda yang ingin 

mengikuti Job Fair Disnakertrans Sulawesi 

Selatan dapat melakukan perndaftaran 

melalui http://jobfair.kemnaker.go.id. Serta 

dapat mengakses petunjuk pendaftaran 

https://bit.ly/3p9tDAO. Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Selatan (Pemprov Sulawesi Selatan) 

melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan 

akan menggelar job fair atau bursa kerja 

pada tanggal 29-31 Agustus 2022. Kegiatan 

ini nantinya akan dilaksanakan secara online 

atau virtual dan menyasar para pencari kerja 

http://makassar.antaranews.com/berita/415525/disnakertrans-sulsel-targetkan-10000-pencari-kerja-mengikuti-bursa-kerja
http://makassar.antaranews.com/berita/415525/disnakertrans-sulsel-targetkan-10000-pencari-kerja-mengikuti-bursa-kerja
http://makassar.antaranews.com/berita/415525/disnakertrans-sulsel-targetkan-10000-pencari-kerja-mengikuti-bursa-kerja
http://makassar.antaranews.com/berita/415525/disnakertrans-sulsel-targetkan-10000-pencari-kerja-mengikuti-bursa-kerja
http://www.kabarmakassar.com/posts/view/20575/29-agustus-disnakertrans-sulsel-gelar-job-fair-virtual.html
http://www.kabarmakassar.com/posts/view/20575/29-agustus-disnakertrans-sulsel-gelar-job-fair-virtual.html
http://www.kabarmakassar.com/posts/view/20575/29-agustus-disnakertrans-sulsel-gelar-job-fair-virtual.html
http://www.kabarmakassar.com/posts/view/20575/29-agustus-disnakertrans-sulsel-gelar-job-fair-virtual.html
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di seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi 

Selatan. 

37. 11 

August 

2022 

BSU 2022 Segera 

Disalurkan ke Rekening 

Pekerja? Cek Informasi 

Terbaru di Kanal 

Kemnaker dan BPJS 

Ketenagakerja 

Positive Ayo Semarang - Pemerintah bersama dengan Kemnaker 

berencana akan menyalurkan dana bantuan 

BSU 2022 kepada 8,8 juta pekerja. Dana 

bantuan BSU 2022 akan diberikan sebesar 

Rp500 ribu selama dua bulan dan akan 

disalurkan secara langsung Rp1 juta. Selain 

itu, pekerja yang bisa menjadi penerima dana 

bantuan BSU 2022 harus sudah memenuhi 

syarat yang ditentukan oleh Kemnaker. 1. 

WNI. 

38. 11 

August 

2022 

Pastikan BSU 2022 Cair, 

Ini Pesan Menaker Ida 

Fauziyah untuk 14 Juta 

Buruh 

Neutral Ayo Bandung Pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU 2022), 

menjadi satu hal yang paling ditunggu para 

buruh atau pekerja hingga saat ini. Karena 

sejak program Bantuan Subsidi Upah (BSU 

2022) diumumkan pada bulan April, hingga 

Agustus belum diketahui pasti kapan akan 

cair. Bukan hanya di tahun 2022, program 

BSU BPJS Ketenagakerjaan sudah 

berlangsung dari tahun 2020. BSU BPJS 

Ketenagakerjaan adalah bantuan yang 

diberikan pemerintah akibat dampak 

pandemi Covid-19, demi mengurangi beban 

para pekerja dan meningkatkan ekonomi 

masyarakat. 

39. 11 

August 

2022 

Indonesia dan Arab 

Saudi sepakati integrasi 

sistem penempatan 

PMI 

Positive Antara Jateng Pemerintah Indonesia dan Pemerintah 

Kerajaan Arab Saudi menyepakati aturan 

teknis () integrasi sistem penerimaan dan 

penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) 

sehingga nantinya proses penempatan 

pekerja dapat dilakukan lewat satu 

kanal/satu pintu (). Kesepakatan itu, yang 

merupakan pembaruan dari perjanjian 

sebelumnya dan menjadi pijakan bagi dua 

negara untuk menyatukan sistem kerja 

aplikasi MUSANED (aplikasi pasar kerja Arab 

Saudi) dan Siap Kerja (sistem pasar kerja 

Indonesia)."Kedua menteri sepakat 

mempercepat proses pengembangan dan 

integrasi sistem Indonesia dan Arab Saudi 

untuk(proyek rintisan), serta kami sepakat 

membuat(satuan tugas bersama) yang terdiri 

atas pejabat terkait dua negara," kata 

http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774119540/bsu-2022-segera-disalurkan-ke-rekening-pekerja-cek-informasi-terbaru-di-kanal-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerja
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774119540/bsu-2022-segera-disalurkan-ke-rekening-pekerja-cek-informasi-terbaru-di-kanal-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerja
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774119540/bsu-2022-segera-disalurkan-ke-rekening-pekerja-cek-informasi-terbaru-di-kanal-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerja
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774119540/bsu-2022-segera-disalurkan-ke-rekening-pekerja-cek-informasi-terbaru-di-kanal-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerja
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774119540/bsu-2022-segera-disalurkan-ke-rekening-pekerja-cek-informasi-terbaru-di-kanal-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerja
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774119540/bsu-2022-segera-disalurkan-ke-rekening-pekerja-cek-informasi-terbaru-di-kanal-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerja
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794118984/pastikan-bsu-2022-cair-ini-pesan-menaker-ida-fauziyah-untuk-14-juta-buruh
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794118984/pastikan-bsu-2022-cair-ini-pesan-menaker-ida-fauziyah-untuk-14-juta-buruh
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794118984/pastikan-bsu-2022-cair-ini-pesan-menaker-ida-fauziyah-untuk-14-juta-buruh
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794118984/pastikan-bsu-2022-cair-ini-pesan-menaker-ida-fauziyah-untuk-14-juta-buruh
http://jateng.antaranews.com/nasional/berita/3052289/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-integrasi-sistem-penempatan-pmi
http://jateng.antaranews.com/nasional/berita/3052289/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-integrasi-sistem-penempatan-pmi
http://jateng.antaranews.com/nasional/berita/3052289/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-integrasi-sistem-penempatan-pmi
http://jateng.antaranews.com/nasional/berita/3052289/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-integrasi-sistem-penempatan-pmi
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Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI Ida 

Fauziyah selepas menyaksikan upacara 

penandatangan kesepakatan di Kuta, Badung, 

Bali, Kamis. Kesepakatan yang berisi sejumlah 

pembaruan aturan teknis untuk integrasi 

sistem satu kanal penerimaan PMI ke Arab 

Saudi dan resmi berlaku setelah diteken oleh 

Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja 

dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker 

RI Suhartono dan Deputi Bidang Hubungan 

Internasional Kementerian SDM dan 

Pengembangan Sosial Kerajaan Arab Saudi 

Adnan Alnuaim di Bali, Kamis. Kegiatan itu 

disaksikan langsung oleh Menaker RI Ida 

Fauziyah dan Wakil Menteri Sumber Daya 

Manusia dan Pengembangan Sosial Arab 

Saudi Abdullah bin Nasser Abuthnain. 

40. 11 

August 

2022 

Indonesia dan Arab 

Saudi sepakati integrasi 

sistem penempatan 

PMI 

Positive Antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah 

Kerajaan Arab Saudi menyepakati aturan 

teknis ( technical arrangement) integrasi 

sistem penerimaan dan penempatan pekerja 

migran Indonesia (PMI) sehingga nantinya 

proses penempatan pekerja dapat dilakukan 

lewat satu kanal/satu pintu ( one channel 

system). Kesepakatan itu, yang merupakan 

pembaruan dari perjanjian sebelumnya dan 

menjadi pijakan bagi dua negara untuk 

menyatukan sistem kerja aplikasi MUSANED 

(aplikasi pasar kerja Arab Saudi) dan Siap 

Kerja (sistem pasar kerja Indonesia). "Kedua 

menteri sepakat mempercepat proses 

pengembangan dan integrasi sistem 

Indonesia dan Arab Saudi untuk pilot project 

(proyek rintisan) one channel system, serta 

kami sepakat membuat joint task force 

(satuan tugas bersama) yang terdiri atas 

pejabat terkait dua negara," kata Menteri 

Tenaga Kerja (Menaker) RI Ida Fauziyah 

selepas menyaksikan upacara 

penandatangan kesepakatan di Kuta, Badung, 

Bali, Kamis. Kesepakatan yang berisi sejumlah 

pembaruan aturan teknis untuk integrasi 

sistem satu kanal penerimaan PMI ke Arab 

Saudi dan resmi berlaku setelah diteken oleh 

Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja 

http://www.antaranews.com/berita/3052289/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-integrasi-sistem-penempatan-pmi
http://www.antaranews.com/berita/3052289/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-integrasi-sistem-penempatan-pmi
http://www.antaranews.com/berita/3052289/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-integrasi-sistem-penempatan-pmi
http://www.antaranews.com/berita/3052289/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-integrasi-sistem-penempatan-pmi
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dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker 

RI Suhartono dan Deputi Bidang Hubungan 

Internasional Kementerian SDM dan 

Pengembangan Sosial Kerajaan Arab Saudi 

Adnan Alnuaim di Bali, Kamis. 

41. 11 

August 

2022 

Indonesia dan Arab 

Saudi sepakati integrasi 

sistem penempatan 

PMI 

Positive Antara Kalteng Pemerintah Indonesia dan Pemerintah 

Kerajaan Arab Saudi menyepakati aturan 

teknis ( technical arrangement ) integrasi 

sistem penerimaan dan penempatan pekerja 

migran Indonesia (PMI) sehingga nantinya 

proses penempatan pekerja dapat dilakukan 

lewat satu kanal/satu pintu ( one channel 

system ). Kesepakatan itu, yang merupakan 

pembaruan dari perjanjian sebelumnya dan 

menjadi pijakan bagi dua negara untuk 

menyatukan sistem kerja aplikasi MUSANED 

(aplikasi pasar kerja Arab Saudi) dan Siap 

Kerja (sistem pasar kerja Indonesia). "Kedua 

menteri sepakat mempercepat proses 

pengembangan dan integrasi sistem 

Indonesia dan Arab Saudi untuk pilot project 

(proyek rintisan) one channel system, serta 

kami sepakat membuat joint task force 

(satuan tugas bersama) yang terdiri atas 

pejabat terkait dua negara," kata Menteri 

Tenaga Kerja (Menaker) RI Ida Fauziyah 

selepas menyaksikan upacara 

penandatangan kesepakatan di Kuta, Badung, 

Bali, Kamis. Kesepakatan yang berisi sejumlah 

pembaruan aturan teknis untuk integrasi 

sistem satu kanal penerimaan PMI ke Arab 

Saudi dan resmi berlaku setelah diteken oleh 

Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja 

dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker 

RI Suhartono dan Deputi Bidang Hubungan 

Internasional Kementerian SDM dan 

Pengembangan Sosial Kerajaan Arab Saudi 

Adnan Alnuaim di Bali, Kamis. 

42. 11 

August 

2022 

Disnakertrans Sulawesi 

Selatan Gelar Job Fair 

Virtual, Yuk Daftar! 

Neutral Herald 

Makassar 

Ini kesempatan besar jangan dilewatkan, ada 

banyak perusahaan besar jadi pencari kerja 

dan menjadi mitra Disnakertrans Sulawesi 

Selatan", ujar Nuraeni seraya menunjukkan 

tata cara pendaftaran dengan 

memperlihatkan link pendaftaran secara 

http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3052289/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-integrasi-sistem-penempatan-pmi
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3052289/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-integrasi-sistem-penempatan-pmi
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3052289/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-integrasi-sistem-penempatan-pmi
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3052289/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-integrasi-sistem-penempatan-pmi
http://heraldmakassar.com/2022/08/11/disnakertrans-sulsel-gelar-job-fair-virtual-yuk-daftar
http://heraldmakassar.com/2022/08/11/disnakertrans-sulsel-gelar-job-fair-virtual-yuk-daftar
http://heraldmakassar.com/2022/08/11/disnakertrans-sulsel-gelar-job-fair-virtual-yuk-daftar
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online, yakni http://jobfair.kemnaker.go.id 

dan petunjuk pendaftaran 

https://bit.ly/3p9tDAO. Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Selatan (Pemprov Sulawesi Selatan) 

melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan 

akan menggelar job fair atau bursa kerja 

pada tanggal 29-31 Agustus 2022. Kegiatan 

ini nantinya akan dilaksanakan secara online 

atau virtual dan menyasar para pencari kerja 

di seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi 

Selatan. Hal tersebut disampaikan Kepala 

Bidang Pembinaan, Pelatihan, Pemagangan, 

Penempatan dan Perluasan Kesempatan 

Kerja (P5K2) Disnakertrans Provinsi Sulawesi 

Selatan Nuraeni Yahya pada rapat sosialisasi 

dan koordinasi yang digelar bersama Dinas 

Komunikasi Informatika Statistik dan 

Persandian (Diskominfo-SP) Prov. 

43. 11 

August 

2022 

Indonesia dan Arab 

Saudi sepakati integrasi 

sistem penempatan 

PMI 

Positive Antara Sulteng Pemerintah Indonesia dan Pemerintah 

Kerajaan Arab Saudi menyepakati aturan 

teknis ( technical arrangement) integrasi 

sistem penerimaan dan penempatan pekerja 

migran Indonesia (PMI) sehingga nantinya 

proses penempatan pekerja dapat dilakukan 

lewat satu kanal/satu pintu ( one channel 

system). Kesepakatan itu, yang merupakan 

pembaruan dari perjanjian sebelumnya dan 

menjadi pijakan bagi dua negara untuk 

menyatukan sistem kerja aplikasi MUSANED 

(aplikasi pasar kerja Arab Saudi) dan Siap 

Kerja (sistem pasar kerja Indonesia). "Kedua 

menteri sepakat mempercepat proses 

pengembangan dan integrasi sistem 

Indonesia dan Arab Saudi untuk pilot project 

(proyek rintisan) one channel system, serta 

kami sepakat membuat joint task force 

(satuan tugas bersama) yang terdiri atas 

pejabat terkait dua negara," kata Menteri 

Tenaga Kerja (Menaker) RI Ida Fauziyah 

selepas menyaksikan upacara 

penandatangan kesepakatan di Kuta, Badung, 

Bali, Kamis. Kesepakatan yang berisi sejumlah 

pembaruan aturan teknis untuk integrasi 

sistem satu kanal penerimaan PMI ke Arab 

http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3052289/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-integrasi-sistem-penempatan-pmi
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3052289/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-integrasi-sistem-penempatan-pmi
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3052289/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-integrasi-sistem-penempatan-pmi
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3052289/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-integrasi-sistem-penempatan-pmi
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Saudi dan resmi berlaku setelah diteken oleh 

Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja 

dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker 

RI Suhartono dan Deputi Bidang Hubungan 

Internasional Kementerian SDM dan 

Pengembangan Sosial Kerajaan Arab Saudi 

Adnan Alnuaim di Bali, Kamis. 

44. 11 

August 

2022 

Indonesia dan Arab 

Saudi sepakati integrasi 

sistem penempatan 

PMI 

Positive Antara Papua Pemerintah Indonesia dan Pemerintah 

Kerajaan Arab Saudi menyepakati aturan 

teknis ( technical arrangement) integrasi 

sistem penerimaan dan penempatan pekerja 

migran Indonesia (PMI) sehingga nantinya 

proses penempatan pekerja dapat dilakukan 

lewat satu kanal/satu pintu ( one channel 

system). Kesepakatan itu, yang merupakan 

pembaruan dari perjanjian sebelumnya dan 

menjadi pijakan bagi dua negara untuk 

menyatukan sistem kerja aplikasi MUSANED 

(aplikasi pasar kerja Arab Saudi) dan Siap 

Kerja (sistem pasar kerja Indonesia). "Kedua 

menteri sepakat mempercepat proses 

pengembangan dan integrasi sistem 

Indonesia dan Arab Saudi untuk pilot project 

(proyek rintisan) one channel system, serta 

kami sepakat membuat joint task force 

(satuan tugas bersama) yang terdiri atas 

pejabat terkait dua negara," kata Menteri 

Tenaga Kerja (Menaker) RI Ida Fauziyah 

selepas menyaksikan upacara 

penandatangan kesepakatan di Kuta, Badung, 

Bali, Kamis. Kesepakatan yang berisi sejumlah 

pembaruan aturan teknis untuk integrasi 

sistem satu kanal penerimaan PMI ke Arab 

Saudi dan resmi berlaku setelah diteken oleh 

Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja 

dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker 

RI Suhartono dan Deputi Bidang Hubungan 

Internasional Kementerian SDM dan 

Pengembangan Sosial Kerajaan Arab Saudi 

Adnan Alnuaim di Bali, Kamis. 

45. 11 

August 

2022 

Indonesia dan Arab 

Saudi sepakati integrasi 

sistem penempatan 

PMI 

Positive Antara Riau Pemerintah Indonesia dan Pemerintah 

Kerajaan Arab Saudi menyepakati aturan 

teknis ( technical arrangement) integrasi 

sistem penerimaan dan penempatan pekerja 

http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3052289/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-integrasi-sistem-penempatan-pmi
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3052289/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-integrasi-sistem-penempatan-pmi
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3052289/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-integrasi-sistem-penempatan-pmi
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3052289/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-integrasi-sistem-penempatan-pmi
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3052289/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-integrasi-sistem-penempatan-pmi
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3052289/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-integrasi-sistem-penempatan-pmi
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3052289/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-integrasi-sistem-penempatan-pmi
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3052289/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-integrasi-sistem-penempatan-pmi
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migran Indonesia (PMI) sehingga nantinya 

proses penempatan pekerja dapat dilakukan 

lewat satu kanal/satu pintu ( one channel 

system). Kesepakatan itu, yang merupakan 

pembaruan dari perjanjian sebelumnya dan 

menjadi pijakan bagi dua negara untuk 

menyatukan sistem kerja aplikasi MUSANED 

(aplikasi pasar kerja Arab Saudi) dan Siap 

Kerja (sistem pasar kerja Indonesia). "Kedua 

menteri sepakat mempercepat proses 

pengembangan dan integrasi sistem 

Indonesia dan Arab Saudi untuk pilot project 

(proyek rintisan) one channel system, serta 

kami sepakat membuat joint task force 

(satuan tugas bersama) yang terdiri atas 

pejabat terkait dua negara," kata Menteri 

Tenaga Kerja (Menaker) RI Ida Fauziyah 

selepas menyaksikan upacara 

penandatangan kesepakatan di Kuta, Badung, 

Bali, Kamis. Kesepakatan yang berisi sejumlah 

pembaruan aturan teknis untuk integrasi 

sistem satu kanal penerimaan PMI ke Arab 

Saudi dan resmi berlaku setelah diteken oleh 

Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja 

dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker 

RI Suhartono dan Deputi Bidang Hubungan 

Internasional Kementerian SDM dan 

Pengembangan Sosial Kerajaan Arab Saudi 

Adnan Alnuaim di Bali, Kamis. 

46. 11 

August 

2022 

Petaka Tipuan Bekerja 

di Kamboja 

Negative Voa Tertarik dengan tawaran menggiurkan itu, 

Rendi menghubungi akun Facebook yang 

menawarkan bekerja di bagian layanan 

konsumen di Kamboja. Pihak KBRI mengaku 

sudah melapor ke kepolisian Kamboja 

mengenai laporan dirinya. Dia mesti merogoh 

kocek sendiri untuk membayar denda 

kelebihan izin tinggal di Kamboja, yakni US$ 

510. Rendi bukanlah satu-satunya warga 

negara Indonesia yang menjadi korban 

penipuan bekerja di Kamboja dan 

mendapatkan tindakan kekerasan. 

47. 11 

August 

2022 

Indonesia dan Arab 

Saudi sepakati integrasi 

Positive Antara Kalteng Pemerintah Indonesia dan Pemerintah 

Kerajaan Arab Saudi menyepakati aturan 

teknis (technical arrangement) integrasi 

http://www.voaindonesia.com/a/petaka-tipuan-bekerja-di-kamboja-/6690254.html
http://www.voaindonesia.com/a/petaka-tipuan-bekerja-di-kamboja-/6690254.html
http://jambi.antaranews.com/berita/517037/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-integrasi-sistem-penempatan-pmi
http://jambi.antaranews.com/berita/517037/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-integrasi-sistem-penempatan-pmi
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sistem penempatan 

PMI 

sistem penerimaan dan penempatan pekerja 

migran Indonesia (PMI) sehingga nantinya 

proses penempatan pekerja dapat dilakukan 

lewat satu kanal/satu pintu (one channel 

system). "Kedua menteri sepakat 

mempercepat proses pengembangan dan 

integrasi sistem Indonesia dan Arab Saudi 

untuk pilot project (proyek rintisan) one 

channel system, serta kami sepakat membuat 

joint task force (satuan tugas bersama) yang 

terdiri atas pejabat terkait dua negara," kata 

Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI Ida 

Fauziyah selepas menyaksikan upacara 

penandatangan kesepakatan di Kuta, Badung, 

Bali, Kamis. Kesepakatan yang berisi sejumlah 

pembaruan aturan teknis untuk integrasi 

sistem satu kanal penerimaan PMI ke Arab 

Saudi dan resmi berlaku setelah diteken oleh 

Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja 

dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker 

RI Suhartono dan Deputi Bidang Hubungan 

Internasional Kementerian SDM dan 

Pengembangan Sosial Kerajaan Arab Saudi 

Adnan Alnuaim di Bali, Kamis. Kegiatan itu 

disaksikan langsung oleh Menaker RI Ida 

Fauziyah dan Wakil Menteri Sumber Daya 

Manusia dan Pengembangan Sosial Arab 

Saudi Abdullah bin Nasser Abuthnain. 

48. 11 

August 

2022 

Indonesia dan Arab 

Saudi sepakati integrasi 

sistem penempatan 

PMI 

Positive Antara Sumut Pemerintah Indonesia dan Pemerintah 

Kerajaan Arab Saudi menyepakati aturan 

teknis (technical arrangement) integrasi 

sistem penerimaan dan penempatan pekerja 

migran Indonesia (PMI) sehingga nantinya 

proses penempatan pekerja dapat dilakukan 

lewat satu kanal/satu pintu (one channel 

system). Kesepakatan itu, yang merupakan 

pembaruan dari perjanjian sebelumnya dan 

menjadi pijakan bagi dua negara untuk 

menyatukan sistem kerja aplikasi MUSANED 

(aplikasi pasar kerja Arab Saudi) dan Siap 

Kerja (sistem pasar kerja Indonesia). "Kedua 

menteri sepakat mempercepat proses 

pengembangan dan integrasi sistem 

Indonesia dan Arab Saudi untuk pilot project 

(proyek rintisan) one channel system, serta 

http://jambi.antaranews.com/berita/517037/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-integrasi-sistem-penempatan-pmi
http://jambi.antaranews.com/berita/517037/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-integrasi-sistem-penempatan-pmi
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3052289/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-integrasi-sistem-penempatan-pmi
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3052289/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-integrasi-sistem-penempatan-pmi
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3052289/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-integrasi-sistem-penempatan-pmi
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3052289/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-integrasi-sistem-penempatan-pmi
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kami sepakat membuat joint task force 

(satuan tugas bersama) yang terdiri atas 

pejabat terkait dua negara," kata Menteri 

Tenaga Kerja (Menaker) RI Ida Fauziyah 

selepas menyaksikan upacara 

penandatangan kesepakatan di Kuta, Badung, 

Bali, Kamis. Kesepakatan yang berisi sejumlah 

pembaruan aturan teknis untuk integrasi 

sistem satu kanal penerimaan PMI ke Arab 

Saudi dan resmi berlaku setelah diteken oleh 

Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja 

dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker 

RI Suhartono dan Deputi Bidang Hubungan 

Internasional Kementerian SDM dan 

Pengembangan Sosial Kerajaan Arab Saudi 

Adnan Alnuaim di Bali, Kamis. 

49. 11 

August 

2022 

Disnakertrans Sulawesi 

Selatan Gelar Bursa 

Kerja Online, Ada 2 

Ribu Lowongan Kerja 

Neutral Suara.com Ini kesempatan besar jangan dilewatkan, ada 

banyak perusahaan besar jadi pencari kerja 

dan menjadi mitra Disnakertrans Sulawesi 

Selatan," ujar Nuraeni. Kepala Seksi 

Pembinaan Penempatan dan Perluasan 

Kesempatan Kerja Disnakertrans Sulawesi 

Selatan Elvira Jayanti menjelaskan, saat ini 

ada sekitar 54 perusahaan yang bersedia ikut 

serta untuk job fair tersebut dari target awal 

50 perusahaan. Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Selatan (Pemprov Sulawesi Selatan) melalui 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan 

akan menggelar job fair atau bursa kerja 

pada tanggal 29-31 Agustus 2022. Menyasar 

para pencari kerja di seluruh kabupaten/kota 

di Sulawesi Selatan. 

50. 11 

August 

2022 

Mendagri Jerman 

Dihujat Netizen gegara 

Foto Senang-Senang 

Sambil Minum 

Sampanye di Ukraina 

Positive Inews Portal Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jerman 

Nancy Faeser meminta maaf setelah fotonya 

saat berkunjung ke Ukraina beredar di media 

sosial. Netizen menilai Ukraina, yang sedang 

dilanda perang dengan Rusia, bukan tempat 

liburan atau lokasi foto bersenang-senang. 

Dalam foto itu, Feaser tampak dalam kondisi 

ceria bersama beberapa pejabat Jerman yang 

juga memegang gelas sampanye. Mereka 

berkunjung ke Ukraina pada akhir Juli. 

http://sulsel.suara.com/read/2022/08/11/174937/disnakertrans-sulsel-gelar-bursa-kerja-online-ada-2-ribu-lowongan-kerja
http://sulsel.suara.com/read/2022/08/11/174937/disnakertrans-sulsel-gelar-bursa-kerja-online-ada-2-ribu-lowongan-kerja
http://sulsel.suara.com/read/2022/08/11/174937/disnakertrans-sulsel-gelar-bursa-kerja-online-ada-2-ribu-lowongan-kerja
http://sulsel.suara.com/read/2022/08/11/174937/disnakertrans-sulsel-gelar-bursa-kerja-online-ada-2-ribu-lowongan-kerja
http://www.inews.id/news/internasional/mendagri-jerman-dihujat-netizen-gegara-foto-senang-senang-sambil-minum-sampanye-di-ukraina
http://www.inews.id/news/internasional/mendagri-jerman-dihujat-netizen-gegara-foto-senang-senang-sambil-minum-sampanye-di-ukraina
http://www.inews.id/news/internasional/mendagri-jerman-dihujat-netizen-gegara-foto-senang-senang-sambil-minum-sampanye-di-ukraina
http://www.inews.id/news/internasional/mendagri-jerman-dihujat-netizen-gegara-foto-senang-senang-sambil-minum-sampanye-di-ukraina
http://www.inews.id/news/internasional/mendagri-jerman-dihujat-netizen-gegara-foto-senang-senang-sambil-minum-sampanye-di-ukraina


 

30 

 

51. 11 

August 

2022 

Info Loker Terbaru 

Agustus 2022, PT 

Angkasa Pura Solusi 

Integra Buka 

Kesempatan Kerja 

untuk Fresh Graduate 

Positive Pikiran Rakyat 

Bekasi 

PT Angkasa Pura Solusi Integra saat ini 

membuka lowongan kerja untuk talenta 

muda, fresh graduate dan profesional. PT 

Angkasa Pura Solusi Integra membuka 

lowongan pekerjaan di posisi Aviation 

Security (AVSEC). PT Angkasa Pura Solusi 

Integra merupakan perusahaan pengelola 

SDM profesional. Adapun kualifikasi dan job 

description posisi yang dibutuhkan PT 

Angkasa Pura Solusi Integra sebagaimana 

dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari 

instagram @kemnaker sebagai berikut. 

52. 11 

August 

2022 

Dinas Nakertransgi DKI 

Umumkan Hasil 

Selekda ASC XIII 

Neutral Berita Jakarta D. Semua peserta mendapatkan sertifikat 

Selekda ASC XIII. Sebagai gambaran proses 

seleksi ke depan, Selekda akan dilaksanakan 

Seleknas untuk memilih tiga orang terbaik 

atau dua tim terbaik, kemudian masuk ke 

Training Center (TC) tahap I selama empat 

bulan dilanjutkan dengan TC tahap II. 

53. 11 

August 

2022 

BLT Subsidi Gaji Jadi 

Cair ke Pekerja? Simak 

Info Resmi dari 

Kemnaker soal BSU 

2022 

Positive Pikiran Rakyat 

Depok 

Apakah BLT Subsidi Gaji di tahun 2022 akan 

jadi dicairkan Pemerintah kepada pekerja? 

Seperti diketahui, seluruh pekerja hingga kini 

masih menantikan pencairan BLT Subsidi Gaji 

setelah adanya pengumuman bakal kembali 

cair di tahun 2022.  

54. 11 

August 

2022 

Disnakertrans Sulawesi 

Selatan Gelar Job Fair 

Virtual, Yuk Daftar! 

Neutral Trotoar Ini kesempatan besar jangan dilewatkan, ada 

banyak perusahaan besar jadi pencari kerja 

dan menjadi mitra Disnakertrans Sulawesi 

Selatan", ujar Nuraeni seraya menunjukkan 

tata cara pendaftaran dengan 

memperlihatkan link pendaftaran secara 

online, yakni http://jobfair.kemnaker.go.id 

dan petunjuk pendaftaran 

https://bit.ly/3p9tDAO. Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Selatan (Pemprov Sulawesi Selatan) 

melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan 

akan menggelar job fair atau bursa kerja 

pada tanggal 29-31 Agustus 2022. Kegiatan 

ini nantinya akan dilaksanakan secara online 

atau virtual dan menyasar para pencari kerja 

di seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi 

Selatan. Hal tersebut disampaikan Kepala 

Bidang Pembinaan, Pelatihan, Pemagangan, 

http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125247884/info-loker-terbaru-agustus-2022-pt-angkasa-pura-solusi-integra-buka-kesempatan-kerja-untuk-fresh-graduate
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125247884/info-loker-terbaru-agustus-2022-pt-angkasa-pura-solusi-integra-buka-kesempatan-kerja-untuk-fresh-graduate
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125247884/info-loker-terbaru-agustus-2022-pt-angkasa-pura-solusi-integra-buka-kesempatan-kerja-untuk-fresh-graduate
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125247884/info-loker-terbaru-agustus-2022-pt-angkasa-pura-solusi-integra-buka-kesempatan-kerja-untuk-fresh-graduate
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125247884/info-loker-terbaru-agustus-2022-pt-angkasa-pura-solusi-integra-buka-kesempatan-kerja-untuk-fresh-graduate
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125247884/info-loker-terbaru-agustus-2022-pt-angkasa-pura-solusi-integra-buka-kesempatan-kerja-untuk-fresh-graduate
http://www.beritajakarta.id/read/105931/dinas-nakertransgi-dki-umumkan-hasil-selekda-asc-xiii
http://www.beritajakarta.id/read/105931/dinas-nakertransgi-dki-umumkan-hasil-selekda-asc-xiii
http://www.beritajakarta.id/read/105931/dinas-nakertransgi-dki-umumkan-hasil-selekda-asc-xiii
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095249211/blt-subsidi-gaji-jadi-cair-ke-pekerja-simak-info-resmi-dari-kemnaker-soal-bsu-2022
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095249211/blt-subsidi-gaji-jadi-cair-ke-pekerja-simak-info-resmi-dari-kemnaker-soal-bsu-2022
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095249211/blt-subsidi-gaji-jadi-cair-ke-pekerja-simak-info-resmi-dari-kemnaker-soal-bsu-2022
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095249211/blt-subsidi-gaji-jadi-cair-ke-pekerja-simak-info-resmi-dari-kemnaker-soal-bsu-2022
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095249211/blt-subsidi-gaji-jadi-cair-ke-pekerja-simak-info-resmi-dari-kemnaker-soal-bsu-2022
http://trotoar.id/2022/08/11/disnakertrans-sulsel-gelar-job-fair-virtual-yuk-daftar
http://trotoar.id/2022/08/11/disnakertrans-sulsel-gelar-job-fair-virtual-yuk-daftar
http://trotoar.id/2022/08/11/disnakertrans-sulsel-gelar-job-fair-virtual-yuk-daftar
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Penempatan dan Perluasan Kesempatan 

Kerja (P5K2) Disnakertrans Provinsi Sulawesi 

Selatan Nuraeni Yahya pada rapat sosialisasi 

dan koordinasi yang digelar bersama Dinas 

Komunikasi Informatika Statistik dan 

Persandian (Diskominfo-SP) Prov. 

55. 11 

August 

2022 

Menteri Jerman Minta 

Maaf dan Menyesal 

Usai Foto Minum 

Sampanye Penuh 

Keceriaan di Tengah 

Perang Ukraina 

Negative Okezone Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser 

telah menyatakan penyesalannya dan 

meminta maaf setelah berpose untuk foto 

ceria dan gembira dengan segelas sampanye 

di tangannya selama perjalanan ke Ukraina 

pada akhir Juli lalu. 

56. 11 

August 

2022 

Indonesia dan Arab 

Saudi sepakati integrasi 

sistem penempatan TKI 

Positive Antara Kalteng Pemerintah Indonesia dan Pemerintah 

Kerajaan Arab Saudi menyepakati aturan 

teknis (technical arrangement) integrasi 

sistem penerimaan dan penempatan pekerja 

migran Indonesia (PMI) sehingga nantinya 

proses penempatan pekerja dapat dilakukan 

lewat satu kanal/satu pintu (one channel 

system). Kesepakatan itu, yang merupakan 

pembaruan dari perjanjian sebelumnya dan 

menjadi pijakan bagi dua negara untuk 

menyatukan sistem kerja aplikasi MUSANED 

(aplikasi pasar kerja Arab Saudi) dan Siap 

Kerja (sistem pasar kerja Indonesia). 

57. 11 

August 

2022 

Indonesia-Saudi bentuk 

satgas awasi sistem 

penempatan PMI satu 

kanal 

Positive Antara Kalteng Indonesia dan Arab Saudi membentuk satuan 

tugas (satgas) bersama untuk mengawasi dan 

mengevaluasi uji coba (pilot project) integrasi 

aplikasi pasar kerja dua negara untuk 

mewujudkan penempatan pekerja migran 

Indonesia (PMI) lewat sistem satu kanal (one 

channel system). Menteri Tenaga Kerja 

(Menaker) RI Ida Fauziyah menjelaskan 

satuan tugas itu bakal diisi oleh pejabat 

terkait dari dua negara dan akan bertemu 

secara rutin membahas hasil uji coba 

penggunaan sistem satu kanal penempatan 

PMI ke Arab Saudi. Pembentukan satgas 

bersama itu merupakan salah satu poin yang 

disetujui oleh Pemerintah Indonesia dan 

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi saat 

menyepakati aturan teknis (technical 

arrangement) uji coba integrasi sistem 

penerimaan PMI secara terbatas ke Arab 

http://news.okezone.com/read/2022/08/11/18/2646220/menteri-jerman-minta-maaf-dan-menyesal-usai-foto-minum-sampanye-penuh-keceriaan-di-tengah-perang-ukraina
http://news.okezone.com/read/2022/08/11/18/2646220/menteri-jerman-minta-maaf-dan-menyesal-usai-foto-minum-sampanye-penuh-keceriaan-di-tengah-perang-ukraina
http://news.okezone.com/read/2022/08/11/18/2646220/menteri-jerman-minta-maaf-dan-menyesal-usai-foto-minum-sampanye-penuh-keceriaan-di-tengah-perang-ukraina
http://news.okezone.com/read/2022/08/11/18/2646220/menteri-jerman-minta-maaf-dan-menyesal-usai-foto-minum-sampanye-penuh-keceriaan-di-tengah-perang-ukraina
http://news.okezone.com/read/2022/08/11/18/2646220/menteri-jerman-minta-maaf-dan-menyesal-usai-foto-minum-sampanye-penuh-keceriaan-di-tengah-perang-ukraina
http://news.okezone.com/read/2022/08/11/18/2646220/menteri-jerman-minta-maaf-dan-menyesal-usai-foto-minum-sampanye-penuh-keceriaan-di-tengah-perang-ukraina
http://bali.antaranews.com/berita/288689/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-integrasi-sistem-penempatan-tki
http://bali.antaranews.com/berita/288689/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-integrasi-sistem-penempatan-tki
http://bali.antaranews.com/berita/288689/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-integrasi-sistem-penempatan-tki
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3052581/indonesia-saudi-bentuk-satgas-awasi-sistem-penempatan-pmi-satu-kanal
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3052581/indonesia-saudi-bentuk-satgas-awasi-sistem-penempatan-pmi-satu-kanal
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3052581/indonesia-saudi-bentuk-satgas-awasi-sistem-penempatan-pmi-satu-kanal
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3052581/indonesia-saudi-bentuk-satgas-awasi-sistem-penempatan-pmi-satu-kanal
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Saudi. Menaker RI menyampaikan lewat 

satgas itu nantinya dua negara bakal 

mengetahui efektivitas integrasi aplikasi 

pasar kerja Arab Saudi (MUSANED) dan 

aplikasi dari Indonesia (Siap Kerja). 

58. 11 

August 

2022 

Indonesia-Saudi bentuk 

satgas awasi sistem 

penempatan PMI satu 

kanal 

Positive Antara Indonesia dan Arab Saudi membentuk satuan 

tugas (satgas) bersama untuk mengawasi dan 

mengevaluasi uji coba ( pilot project) 

integrasi aplikasi pasar kerja dua negara 

untuk mewujudkan penempatan pekerja 

migran Indonesia (PMI) lewat sistem satu 

kanal ( one channel system). Menteri Tenaga 

Kerja (Menaker) RI Ida Fauziyah menjelaskan 

satuan tugas itu bakal diisi oleh pejabat 

terkait dari dua negara dan akan bertemu 

secara rutin membahas hasil uji coba 

penggunaan sistem satu kanal penempatan 

PMI ke Arab Saudi. Pembentukan satgas 

bersama itu merupakan salah satu poin yang 

disetujui oleh Pemerintah Indonesia dan 

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi saat 

menyepakati aturan teknis ( technical 

arrangement) uji coba integrasi sistem 

penerimaan PMI secara terbatas ke Arab 

Saudi. Menaker RI menyampaikan lewat 

satgas itu nantinya dua negara bakal 

mengetahui efektivitas integrasi aplikasi 

pasar kerja Arab Saudi (MUSANED) dan 

aplikasi dari Indonesia (Siap Kerja). 

59. 11 

August 

2022 

Indonesia-Saudi bentuk 

satgas awasi sistem 

penempatan PMI satu 

kanal 

Positive Antara Sulteng Indonesia dan Arab Saudi membentuk satuan 

tugas (satgas) bersama untuk mengawasi dan 

mengevaluasi uji coba ( pilot project) 

integrasi aplikasi pasar kerja dua negara 

untuk mewujudkan penempatan pekerja 

migran Indonesia (PMI) lewat sistem satu 

kanal ( one channel system). Menteri Tenaga 

Kerja (Menaker) RI Ida Fauziyah menjelaskan 

satuan tugas itu bakal diisi oleh pejabat 

terkait dari dua negara dan akan bertemu 

secara rutin membahas hasil uji coba 

penggunaan sistem satu kanal penempatan 

PMI ke Arab Saudi. Pembentukan satgas 

bersama itu merupakan salah satu poin yang 

disetujui oleh Pemerintah Indonesia dan 

http://www.antaranews.com/berita/3052581/indonesia-saudi-bentuk-satgas-awasi-sistem-penempatan-pmi-satu-kanal
http://www.antaranews.com/berita/3052581/indonesia-saudi-bentuk-satgas-awasi-sistem-penempatan-pmi-satu-kanal
http://www.antaranews.com/berita/3052581/indonesia-saudi-bentuk-satgas-awasi-sistem-penempatan-pmi-satu-kanal
http://www.antaranews.com/berita/3052581/indonesia-saudi-bentuk-satgas-awasi-sistem-penempatan-pmi-satu-kanal
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3052581/indonesia-saudi-bentuk-satgas-awasi-sistem-penempatan-pmi-satu-kanal
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3052581/indonesia-saudi-bentuk-satgas-awasi-sistem-penempatan-pmi-satu-kanal
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3052581/indonesia-saudi-bentuk-satgas-awasi-sistem-penempatan-pmi-satu-kanal
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3052581/indonesia-saudi-bentuk-satgas-awasi-sistem-penempatan-pmi-satu-kanal
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Pemerintah Kerajaan Arab Saudi saat 

menyepakati aturan teknis ( technical 

arrangement) uji coba integrasi sistem 

penerimaan PMI secara terbatas ke Arab 

Saudi. Menaker RI menyampaikan lewat 

satgas itu nantinya dua negara bakal 

mengetahui efektivitas integrasi aplikasi 

pasar kerja Arab Saudi (MUSANED) dan 

aplikasi dari Indonesia (Siap Kerja). 

60. 11 

August 

2022 

Disnakertrans Sulawesi 

Selatan Gelar Job Fair 

Virtual, Yuk Daftar! 

Neutral Sulsel Ekspres Ini kesempatan besar jangan dilewatkan, ada 

banyak perusahaan besar jadi pencari kerja 

dan menjadi mitra Disnakertrans Sulawesi 

Selatan", ujar Nuraeni seraya menunjukkan 

tata cara pendaftaran dengan 

memperlihatkan link pendaftaran secara 

online, yakni http://jobfair.kemnaker.go.id 

dan petunjuk pendaftaran 

https://bit.ly/3p9tDAO. Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Selatan (Pemprov Sulawesi Selatan) 

melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan 

akan menggelar job fair atau bursa kerja 

pada tanggal 29-31 Agustus 2022. Kegiatan 

ini nantinya akan dilaksanakan secara online 

atau virtual dan menyasar para pencari kerja 

di seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi 

Selatan. Hal tersebut disampaikan Kepala 

Bidang Pembinaan, Pelatihan, Pemagangan, 

Penempatan dan Perluasan Kesempatan 

Kerja (P5K2) Disnakertrans Provinsi Sulawesi 

Selatan Nuraeni Yahya pada rapat sosialisasi 

dan koordinasi yang digelar bersama Dinas 

Komunikasi Informatika Statistik dan 

Persandian (Diskominfo-SP) Prov. 

61. 11 

August 

2022 

Indonesia-Saudi bentuk 

satgas awasi sistem 

penempatan PMI satu 

kanal 

Positive Antara Papua Indonesia dan Arab Saudi membentuk satuan 

tugas (satgas) bersama untuk mengawasi dan 

mengevaluasi uji coba ( pilot project) 

integrasi aplikasi pasar kerja dua negara 

untuk mewujudkan penempatan pekerja 

migran Indonesia (PMI) lewat sistem satu 

kanal ( one channel system). Menteri Tenaga 

Kerja (Menaker) RI Ida Fauziyah menjelaskan 

satuan tugas itu bakal diisi oleh pejabat 

terkait dari dua negara dan akan bertemu 

http://sulselekspres.com/disnakertrans-sulsel-gelar-job-fair-virtual-yuk-daftar
http://sulselekspres.com/disnakertrans-sulsel-gelar-job-fair-virtual-yuk-daftar
http://sulselekspres.com/disnakertrans-sulsel-gelar-job-fair-virtual-yuk-daftar
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3052581/indonesia-saudi-bentuk-satgas-awasi-sistem-penempatan-pmi-satu-kanal
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3052581/indonesia-saudi-bentuk-satgas-awasi-sistem-penempatan-pmi-satu-kanal
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3052581/indonesia-saudi-bentuk-satgas-awasi-sistem-penempatan-pmi-satu-kanal
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3052581/indonesia-saudi-bentuk-satgas-awasi-sistem-penempatan-pmi-satu-kanal
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secara rutin membahas hasil uji coba 

penggunaan sistem satu kanal penempatan 

PMI ke Arab Saudi. Pembentukan satgas 

bersama itu merupakan salah satu poin yang 

disetujui oleh Pemerintah Indonesia dan 

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi saat 

menyepakati aturan teknis ( technical 

arrangement) uji coba integrasi sistem 

penerimaan PMI secara terbatas ke Arab 

Saudi. Menaker RI menyampaikan lewat 

satgas itu nantinya dua negara bakal 

mengetahui efektivitas integrasi aplikasi 

pasar kerja Arab Saudi (MUSANED) dan 

aplikasi dari Indonesia (Siap Kerja). 

62. 11 

August 

2022 

Indonesia-Saudi bentuk 

satgas awasi sistem 

penempatan PMI satu 

kanal 

Positive Antara Riau Indonesia dan Arab Saudi membentuk satuan 

tugas (satgas) bersama untuk mengawasi dan 

mengevaluasi uji coba ( pilot project) 

integrasi aplikasi pasar kerja dua negara 

untuk mewujudkan penempatan pekerja 

migran Indonesia (PMI) lewat sistem satu 

kanal ( one channel system). Menteri Tenaga 

Kerja (Menaker) RI Ida Fauziyah menjelaskan 

satuan tugas itu bakal diisi oleh pejabat 

terkait dari dua negara dan akan bertemu 

secara rutin membahas hasil uji coba 

penggunaan sistem satu kanal penempatan 

PMI ke Arab Saudi. Pembentukan satgas 

bersama itu merupakan salah satu poin yang 

disetujui oleh Pemerintah Indonesia dan 

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi saat 

menyepakati aturan teknis ( technical 

arrangement) uji coba integrasi sistem 

penerimaan PMI secara terbatas ke Arab 

Saudi. Menaker RI menyampaikan lewat 

satgas itu nantinya dua negara bakal 

mengetahui efektivitas integrasi aplikasi 

pasar kerja Arab Saudi (MUSANED) dan 

aplikasi dari Indonesia (Siap Kerja). 

63. 11 

August 

2022 

Kabar Gembira! BSU 

2022 Dipastikan Cair, 

Begini Pernyataan 

Kemnaker dan BPJS 

Ketenagakerjaan 

Positive Ayo Bandung Informasi terkait BSU 2022 dapat disimak di 

artikel ini. Bagi kamu yang masih ragu apakah 

BSU 2022 akan cair atau tidak, simak artikel 

ini sampai akhir. Berikut penjelasan lengkap 

terkait jadwal pencairan BSU 2022 yang 

http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3052581/indonesia-saudi-bentuk-satgas-awasi-sistem-penempatan-pmi-satu-kanal
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3052581/indonesia-saudi-bentuk-satgas-awasi-sistem-penempatan-pmi-satu-kanal
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3052581/indonesia-saudi-bentuk-satgas-awasi-sistem-penempatan-pmi-satu-kanal
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3052581/indonesia-saudi-bentuk-satgas-awasi-sistem-penempatan-pmi-satu-kanal
http://www.ayojakarta.com/news/pr-764120613/kabar-gembira-bsu-2022-dipastikan-cair-begini-pernyataan-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayojakarta.com/news/pr-764120613/kabar-gembira-bsu-2022-dipastikan-cair-begini-pernyataan-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayojakarta.com/news/pr-764120613/kabar-gembira-bsu-2022-dipastikan-cair-begini-pernyataan-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayojakarta.com/news/pr-764120613/kabar-gembira-bsu-2022-dipastikan-cair-begini-pernyataan-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayojakarta.com/news/pr-764120613/kabar-gembira-bsu-2022-dipastikan-cair-begini-pernyataan-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan
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dikutip AyoJakarta. Masyarakat mulai ragu 

apakah BSU 2022 cair atau tidak? 

64. 11 

August 

2022 

Indonesia-Saudi bentuk 

satgas awasi sistem 

penempatan PMI satu 

kanal 

Positive Antara Sumut Indonesia dan Arab Saudi membentuk satuan 

tugas (satgas) bersama untuk mengawasi dan 

mengevaluasi uji coba () integrasi aplikasi 

pasar kerja dua negara untuk mewujudkan 

penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) 

lewat sistem satu kanal (). Menteri Tenaga 

Kerja (Menaker) RI Ida Fauziyah menjelaskan 

satuan tugas itu bakal diisi oleh pejabat 

terkait dari dua negara dan akan bertemu 

secara rutin membahas hasil uji coba 

penggunaan sistem satu kanal penempatan 

PMI ke Arab Saudi.(satgas bersama) akan 

bertemu setiap 3 bulan dan akan 

berkomunikasi tiap saat jika dianggap perlu, 

dan tadi beliau (perwakilan Arab Saudi) 

mengundang kami untuk melihat kesiapan 

(aplikasi MUSANED) tersebut di Arab Saudi," 

kata Ida Fauziyah saat jumpa pers di Kuta, 

Badung, Bali, Kamis. Pembentukan satgas 

bersama itu merupakan salah satu poin yang 

disetujui oleh Pemerintah Indonesia dan 

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi saat 

menyepakati aturan teknis () uji coba 

integrasi sistem penerimaan PMI secara 

terbatas ke Arab Saudi. Menaker RI 

menyampaikan lewat satgas itu nantinya dua 

negara bakal mengetahui efektivitas integrasi 

aplikasi pasar kerja Arab Saudi (MUSANED) 

dan aplikasi dari Indonesia (Siap 

Kerja)."Dariini kami bisa mengetahui 

apakahini bisa berjalan dengan baik. 

65. 11 

August 

2022 

Pekerja Kategori Ini 

Bisa Dapat BSU 2022 

Rp1 Juta, Sudah Mulai 

Disalurkan Kemnaker? 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

Pekerja dengan kategori tertentu bisa dapat 

BSU 2022 Rp1 juta, segera cek nama 

penerima di link resmi yang bakal diulas di 

artikel ini. Diketahui bersama, kabar 

pencairan bantuan subsidi upah atau BSU 

2022 hingga kini masih dinanti oleh 

masyarakat, khususnya pekerja dan buruh. 

Masyarakat, khususnya pekerja sudah pasti 

bertanya-tanya perihal kapan BSU 2022 akan 

mulai dicairkan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker). Pasalnya, BSU 

http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3052581/indonesia-saudi-bentuk-satgas-awasi-sistem-penempatan-pmi-satu-kanal
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3052581/indonesia-saudi-bentuk-satgas-awasi-sistem-penempatan-pmi-satu-kanal
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3052581/indonesia-saudi-bentuk-satgas-awasi-sistem-penempatan-pmi-satu-kanal
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3052581/indonesia-saudi-bentuk-satgas-awasi-sistem-penempatan-pmi-satu-kanal
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095249514/pekerja-kategori-ini-bisa-dapat-bsu-2022-rp1-juta-sudah-mulai-disalurkan-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095249514/pekerja-kategori-ini-bisa-dapat-bsu-2022-rp1-juta-sudah-mulai-disalurkan-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095249514/pekerja-kategori-ini-bisa-dapat-bsu-2022-rp1-juta-sudah-mulai-disalurkan-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095249514/pekerja-kategori-ini-bisa-dapat-bsu-2022-rp1-juta-sudah-mulai-disalurkan-kemnaker
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2022 yang dijanjikan cair April lalu, hingga 

kini belum ada tanda ataupun kabar bakal 

dicairkan ke rekening bank penerima. 

66. 11 

August 

2022 

Dapat Panggilan 

Wawancara Kerja 

Lewat Email, Haruskah 

Dibalas? Ini Saran 

Kemnaker 

Neutral Pikiran Rakyat 

Solo 

Com dari akun Instagram resmi milik 

Kemnaker, disarankan para pencari kerja 

harus membalas email tersebut. Berikut ini 

saran dari Kemnaker berkaitan dengan 

bagaimana membalas email panggilan 

wawancara kerja. Usulkan Jadwal 

Wawancara. BERITASOLORAYA.com- 

Mendapatkan panggilan wawancara kerja 

merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh 

para pencari kerja. 

67. 11 

August 

2022 

Aktivis Mengendus Ada 

Kebocoran di Program 

Pembinaan TKM 

Negative Warta Ekonomi "Program Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri 

(TKM) Kementerian Tenaga Kerja Republik 

Indonesia (Kemnaker RI) memiliki celah 

korupsi dan penghamburan uang Negara. 

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam 

Gerakan Pemuda Pembaharu Bangsa (GPPB) 

mendesak Kejaksaan Agung dan Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan 

pemeriksaan terhadap Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) lantaran 

membuat program pembinaan Tenaga Kerja 

Mandiri (TKM) yang rentan dengan indikasi 

korupsi dan kebocoran. Pasalnya persyaratan 

penerima TKM terlalu gampang dan bisa 

dimanipulasi oleh oknum yang tidak 

bertanggung jawab," kata dia dalam siaran 

pers yang dibagikan dalam aksi demonstrasi 

yang berlangsung Kamis (11/8) sore. Jumlah 

TKM yang telah disalurkan pada tahun 2020 

dan 2021 mencapai kurang lebih dua puluh 

ribu paket di seluruh Indonesia," 

sambungnya. 

68. 11 

August 

2022 

Gubernur Koster dan 

Menaker Komit 

Sukseskan 4th EWG 

G20 

Positive Bali Post Gubernur Bali, Wayan Koster menerima 

kunjungan resmi Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) RI, Ida Fauziyah di Jayasabha, 

Denpasar, Kamis (11/8). Pertemuan tersebut 

terkait permohonan dukungan Menaker 

kepada Gubernur Bali dan Pemerintah 

Provinsi Bali terkait Penyelenggaraan Forum 

G20 Keempat Kelompok Kerja Bidang 

Ketenagakerjaan (4th Employment Working 

http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1115249930/dapat-panggilan-wawancara-kerja-lewat-email-haruskah-dibalas-ini-saran-kemnaker
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1115249930/dapat-panggilan-wawancara-kerja-lewat-email-haruskah-dibalas-ini-saran-kemnaker
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1115249930/dapat-panggilan-wawancara-kerja-lewat-email-haruskah-dibalas-ini-saran-kemnaker
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1115249930/dapat-panggilan-wawancara-kerja-lewat-email-haruskah-dibalas-ini-saran-kemnaker
http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1115249930/dapat-panggilan-wawancara-kerja-lewat-email-haruskah-dibalas-ini-saran-kemnaker
http://wartaekonomi.co.id/read436004/aktivis-mengendus-ada-kebocoran-di-program-pembinaan-tkm
http://wartaekonomi.co.id/read436004/aktivis-mengendus-ada-kebocoran-di-program-pembinaan-tkm
http://wartaekonomi.co.id/read436004/aktivis-mengendus-ada-kebocoran-di-program-pembinaan-tkm
http://www.balipost.com/news/2022/08/11/285462/Gubernur-Koster-dan-Menaker-Komit...html
http://www.balipost.com/news/2022/08/11/285462/Gubernur-Koster-dan-Menaker-Komit...html
http://www.balipost.com/news/2022/08/11/285462/Gubernur-Koster-dan-Menaker-Komit...html
http://www.balipost.com/news/2022/08/11/285462/Gubernur-Koster-dan-Menaker-Komit...html
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Group/EWG) dilanjutkan Pertemuan Menteri 

Ketenagakerjaan Anggota G20 di Bali pada 

12-14 September 2022 mendatang yang akan 

dilaksanakan di Ayana Resort, Jimbaran. "Kita 

berharap Presiden bisa membuka langsung 

acara ini atau setidaknya secara daring," ujar 

Menaker Ida Fauziyah. Menaker menyebut, 

kegiatan yang dalam Presidensi G20 

Indonesia dengan membawa tema utama 

"Meningkatkan Kondisi Kerja untuk Pulih 

Bersama" ini, akan menjadi deklarasi yang 

akan diusung dalam pertemuan para menteri 

ketenagakerjaan/perburuhan negara-negara 

G20. 

69. 11 

August 

2022 

Penandatanganan 

Aturan Pekerja Migran 

Indonesia-Arab Saudi 

Neutral Antara Sumbar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

(kanan) menyampaikan keterangan pers 

bersama Wakil Menteri Sumber Daya 

Manusia dan Pengembangan Sosial Arab 

Saudi Abdullah bin Nasser Abuthnain (kiri) 

pada penandatanganan kesepakatan aturan 

teknis di Kuta, Badung, Bali, Kamis 

(11/8/2022). Indonesia dan Arab Saudi 

menandatangani perjanjian aturan teknis 

tentang implementasi proyek rintisan sistem 

satu kanal (one channel system) untuk 

penempatan terbatas pekerja migran 

Indonesia di Arab Saudi. 

70. 11 

August 

2022 

Indonesia-Saudi bentuk 

satgas awasi sistem 

penempatan PMI 

Positive Antara Kalteng Indonesia dan Arab Saudi membentuk satuan 

tugas (satgas) bersama untuk mengawasi dan 

mengevaluasi uji coba (pilot project) integrasi 

aplikasi pasar kerja dua negara untuk 

mewujudkan penempatan pekerja migran 

Indonesia (PMI) lewat sistem satu kanal (one 

channel system). Pembentukan satgas 

bersama itu merupakan salah satu poin yang 

disetujui oleh Pemerintah Indonesia dan 

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi saat 

menyepakati aturan teknis (technical 

arrangement) uji coba integrasi sistem 

penerimaan PMI secara terbatas ke Arab 

Saudi. Menaker RI menyampaikan lewat 

satgas itu nantinya dua negara bakal 

mengetahui efektivitas integrasi aplikasi 

pasar kerja Arab Saudi (MUSANED) dan 

http://sumbar.antaranews.com/foto/522253/penandatanganan-aturan-pekerja-migran-indonesia-arab-saudi
http://sumbar.antaranews.com/foto/522253/penandatanganan-aturan-pekerja-migran-indonesia-arab-saudi
http://sumbar.antaranews.com/foto/522253/penandatanganan-aturan-pekerja-migran-indonesia-arab-saudi
http://bali.antaranews.com/berita/288697/indonesia-saudi-bentuk-satgas-awasi-sistem-penempatan-pmi
http://bali.antaranews.com/berita/288697/indonesia-saudi-bentuk-satgas-awasi-sistem-penempatan-pmi
http://bali.antaranews.com/berita/288697/indonesia-saudi-bentuk-satgas-awasi-sistem-penempatan-pmi
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aplikasi dari Indonesia (Siap Kerja). Oleh 

karena itu, ia memastikan sebelum dua 

aplikasi itu terintegrasi menjadi sistem satu 

pintu, maka Indonesia belum akan mengirim 

PMI ke Arab Saudi. 

71. 11 

August 

2022 

RI-Arab Saudi Capai 

Kesepakatan, 6 

Pekerjaan Ini Terbuka 

untuk Pekerja Migran 

Indonesia 

Positive Jawa Post 

National 

Network 

Menaker Ida menjelaskan sesuai kesepakatan 

di dalam pengaturan teknis tersebut, 

terdapat 6 pekerjaan yang terbuka bagi 

pekerja migran Indonesia, yaitu housekeeper 

(asisten rumah tangga), babysitter (pengasuh 

anak), family cook (tukang masak), elderly 

caretaker (pengasuh lansia), family driver 

(sopir), dan child care (penitipan anak). 

Pemerintah RI dan Arab Saudi menyepakati 

technical arrangements yang berfungsi 

sebagai pengaturan teknis pilot project 

sistem penempatan satu kanal (SPSK) secara 

terbatas bagi pekerja migran Indonesia (PMI). 

Melalui kesepakatan tersebut, terdapat 6 

jabatan atau pekerjaan yang dapat ditempati 

oleh PMI di Arab Saudi. Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

mengungkapkan sejatinya pengaturan teknis 

SPSK secara terbatas bagi PMI di Arab Saudi 

sudah ditandatangani sejak 11 Oktober 2018. 

72. 11 

August 

2022 

Indonesia dan Arab 

Saudi Sepakati Sistem 

Penempatan Satu Kanal 

bagi PMI 

Positive Suara.com Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida 

Fauziyah menjelaskan penempatan melalui 

Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) akan 

lebih mudah dan aman bagi Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) karena mengintegrasikan 

sistem informasi pasar kerja kedua negara, 

yaitu SIAP KERJA (Indonesia) dan MUSANED 

(sistem informasi pasar kerja Arab Saudi). 

"Berkenaan dengan kesiapan sistem IT, 

Pemerintah Arab Saudi telah melakukan 

pengembangan/pembaruan pada sistem 

MUSANED dan Pihak Indonesia harus 

melakukan penyesuaian agar titik-titik 

integrasi antara MUSANED dengan SIAP 

KERJA dapat diakses," jelasnya. Indonesia dan 

Arab Saudi sendiri telah menyepakati 

Technical Arrangements yang berfungsi 

sebagai pengaturan teknis pilot project SPSK 

secara terbatas bagi PMI. Melalui 

http://www.jpnn.com/news/ri-arab-saudi-capai-kesepakatan-6-pekerjaan-ini-terbuka-untuk-pekerja-migran-indonesia
http://www.jpnn.com/news/ri-arab-saudi-capai-kesepakatan-6-pekerjaan-ini-terbuka-untuk-pekerja-migran-indonesia
http://www.jpnn.com/news/ri-arab-saudi-capai-kesepakatan-6-pekerjaan-ini-terbuka-untuk-pekerja-migran-indonesia
http://www.jpnn.com/news/ri-arab-saudi-capai-kesepakatan-6-pekerjaan-ini-terbuka-untuk-pekerja-migran-indonesia
http://www.jpnn.com/news/ri-arab-saudi-capai-kesepakatan-6-pekerjaan-ini-terbuka-untuk-pekerja-migran-indonesia
http://www.suara.com/bisnis/2022/08/11/210238/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-sistem-penempatan-satu-kanal-bagi-pmi
http://www.suara.com/bisnis/2022/08/11/210238/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-sistem-penempatan-satu-kanal-bagi-pmi
http://www.suara.com/bisnis/2022/08/11/210238/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-sistem-penempatan-satu-kanal-bagi-pmi
http://www.suara.com/bisnis/2022/08/11/210238/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-sistem-penempatan-satu-kanal-bagi-pmi
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kesepakatan ini, terdapat 6 jabatan yang 

dapat ditempati oleh PMI di Arab Saudi. 

73. 11 

August 

2022 

Periksa Nama di 

sso.bpjsketenagakerjaa

n.go.id, Pekerja Bisa 

Dapat BLT Subsidi Gaji 

jika Penuhi Syarat Ini 

Positive Pikiran Rakyat 

Depok 

Periksa nama di 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id agar pekerja 

bisa dapat BLT Subsidi Gaji jika memenuhi 

syarat. Dengan demikian, jika pekerja ingin 

dapat BLT Subsidi Gaji, maka harus terdaftar 

dulu sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

Pekerja yang memenuhi syarat dapat BLT 

Subsidi Gaji bisa periksa nama apakah 

terdaftar sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan atau tidak. Namun, sebelum 

periksa nama apakah terdaftar sebagai 

peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui link 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, pekerja perlu 

mengingat kembali syarat dapat BLT Subsidi 

Gaji. 

74. 11 

August 

2022 

Indonesia dan Arab 

Saudi Sepakat Pilot 

Project Sistem 

Penempatan Satu Kanal 

Positive Bisnistoday.co.i

d 

Indonesia dan Arab Saudi menyepakati 

Technical Arrangements yang berfungsi 

sebagai pengaturan teknis pilot project 

Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara 

terbatas bagi Pekerja Migran Indonesia 

(PMI). Melalui kesepakatan ini, terdapat 6 

jabatan yang dapat ditempati oleh PMI di 

Arab Saudi. Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah, mengatakan bahwa sejatinya 

Technical Arrangements SPSK secara terbatas 

bagi PMI di Arab Saudi sudah ditandatangani 

sejak 11 Oktober 2018. "Oleh karena itu, 

Indonesia telah mengusulkan beberapa revisi 

atau perubahan ketentuan dalam naskah 

Technical Arrangements dan Lampirannya, 

utamanya ketentuan durasi masa berlaku 

dan area pelaksanaan kerja sama, serta 

naskah Lampiran Standar Perjanjian Kerja 

dan Indikator Kinerja Utama," kata Menaker 

Ida usai menyaksikan penandatanganan Joint 

Statement dan Record of Discussion One 

Channel System for limited Placement for 

Indonesian Migrant Workers in the Kingdom 

of Saudi Arabia, di Badung, Bali, Kamis (11/8). 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095250625/periksa-nama-di-ssobpjsketenagakerjaangoid-pekerja-bisa-dapat-blt-subsidi-gaji-jika-penuhi-syarat-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095250625/periksa-nama-di-ssobpjsketenagakerjaangoid-pekerja-bisa-dapat-blt-subsidi-gaji-jika-penuhi-syarat-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095250625/periksa-nama-di-ssobpjsketenagakerjaangoid-pekerja-bisa-dapat-blt-subsidi-gaji-jika-penuhi-syarat-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095250625/periksa-nama-di-ssobpjsketenagakerjaangoid-pekerja-bisa-dapat-blt-subsidi-gaji-jika-penuhi-syarat-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095250625/periksa-nama-di-ssobpjsketenagakerjaangoid-pekerja-bisa-dapat-blt-subsidi-gaji-jika-penuhi-syarat-ini
http://bisnistoday.co.id/indonesia-dan-arab-saudi-sepakat-pilot-project-sistem-penempatan-satu-kanal
http://bisnistoday.co.id/indonesia-dan-arab-saudi-sepakat-pilot-project-sistem-penempatan-satu-kanal
http://bisnistoday.co.id/indonesia-dan-arab-saudi-sepakat-pilot-project-sistem-penempatan-satu-kanal
http://bisnistoday.co.id/indonesia-dan-arab-saudi-sepakat-pilot-project-sistem-penempatan-satu-kanal
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75. 11 

August 

2022 

Bukan E-Wallet, BSU 

2022 Rp1 Juta Hanya 

akan Cair ke Rekening 

Bank Ini 

Neutral Ayo Bandung Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 akan 

dicairkan melalui rekening bank tertentu 

kepada penerimanya. Lalu apa saja daftar 

rekening bank penyalur BSU 2022? Pencairan 

BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp1 juta ini tidak 

bisa dicairkan melalui dompet digital atau 

yang kerap kali disebut dengan e-wallet. 

Melalui laman resmi kemnaker, bantuan 

subsidi upah hanya akan dicairkan ke 

rekening Bank Himbara. 

76. 11 

August 

2022 

Cek BSU 2022 Bulan 

Agustus, Tenaga Kerja 

dengan Upah di Bawah 

Rp3 Juta Bakal Dapat 

BLT Subsidi Gaji 

Positive Pikiran Rakyat 

Depok 

Cek BSU 2022 bulan Agustus hari ini, tenaga 

kerja dengan upah di bawah Rp3 juta per 

bulan bakal dapat BLT Subsidi Gaji. Bagi para 

tenaga kerja dengan upah di bawah Rp3 juta 

per bulan, pada bulan Agustus 2022 hari ini 

sudah bisa cek BSU, lantaran pemerintah 

akan kembali menyalurkan BLT Subsidi Gaji di 

tahun ini. Cara cek BSU 2022 atau BLT Subsidi 

Gaji bulan Agustus pun terbilang mudah. 

Anda hanya tinggal mengunjungi situs resmi 

Kemnaker di bsu.kemnaker.go.id. Seperti 

diketahui, dana BSU 2022 atau BLT Subsidi 

Gaji ini akan diberikan pemerintah ke lebih 

dari 8 juta pekerja pada tahun 2022. 

77. 11 

August 

2022 

RI dan Arab Saudi 

Teken Kesepakatan 

Sistem Penempatan 

Satu Kanal PMI 

Positive Kompas Com- Indonesia dan Arab Saudi menyepakati 

Technical Arrangements yang berfungsi 

sebagai pengaturan teknis pilot project 

Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara 

terbatas bagi Pekerja Migran Indonesia 

(PMI). Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) 

Ida Fauziyah mengatakan, sejatinya Technical 

Arrangements SPSK secara terbatas bagi PMI 

di Arab Saudi sudah ditandatangani sejak 11 

Oktober 2018. Sebab kata di, sistem itu 

terintegrasi sistem informasi pasar kerja 

antar kedua negara, yaitu SIAPKerja sistem 

pasar kerja milik Indonesia dan Musaned 

sistem informasi pasar kerja Arab Saudi. 

"Berkenaan dengan kesiapan sistem IT, 

Pemerintah Arab Saudi telah melakukan 

pengembangan/pembaruan pada sistem 

Musaned dan pihak Indonesia harus 

melakukan penyesuaian agar titik-titik 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-794121336/bukan-e-wallet-bsu-2022-rp1-juta-hanya-akan-cair-ke-rekening-bank-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794121336/bukan-e-wallet-bsu-2022-rp1-juta-hanya-akan-cair-ke-rekening-bank-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794121336/bukan-e-wallet-bsu-2022-rp1-juta-hanya-akan-cair-ke-rekening-bank-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794121336/bukan-e-wallet-bsu-2022-rp1-juta-hanya-akan-cair-ke-rekening-bank-ini
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095250955/cek-bsu-2022-bulan-agustus-tenaga-kerja-dengan-upah-di-bawah-rp3-juta-bakal-dapat-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095250955/cek-bsu-2022-bulan-agustus-tenaga-kerja-dengan-upah-di-bawah-rp3-juta-bakal-dapat-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095250955/cek-bsu-2022-bulan-agustus-tenaga-kerja-dengan-upah-di-bawah-rp3-juta-bakal-dapat-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095250955/cek-bsu-2022-bulan-agustus-tenaga-kerja-dengan-upah-di-bawah-rp3-juta-bakal-dapat-blt-subsidi-gaji
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095250955/cek-bsu-2022-bulan-agustus-tenaga-kerja-dengan-upah-di-bawah-rp3-juta-bakal-dapat-blt-subsidi-gaji
http://money.kompas.com/read/2022/08/11/214500926/ri-dan-arab-saudi-teken-kesepakatan-sistem-penempatan-satu-kanal-pmi
http://money.kompas.com/read/2022/08/11/214500926/ri-dan-arab-saudi-teken-kesepakatan-sistem-penempatan-satu-kanal-pmi
http://money.kompas.com/read/2022/08/11/214500926/ri-dan-arab-saudi-teken-kesepakatan-sistem-penempatan-satu-kanal-pmi
http://money.kompas.com/read/2022/08/11/214500926/ri-dan-arab-saudi-teken-kesepakatan-sistem-penempatan-satu-kanal-pmi
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integrasi antara Musaned dengan SIAPKerja 

dapat diakses," jelasnya. 

78. 11 

August 

2022 

Debat Iluni UI, Ahmad 

Akbar Harap UI 

Connect Terus 

Diperbaiki 

Positive Media 

Indonesia 

Ahmad Akbar yang merupakan alumnus UI 

dari tiga fakultas yaitu Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik (Fisip), Fakultas Ilmu Budaya 

(FIB), dan Fakultas Hukum (FH) 

mengemukakan, di era revolusi 4.0, Iluni UI 

telah mengantisipasi dengan menciptakan 

sistem teknologi maju yang menjadi 

penghubung melalui platform UI Connect. 

PEMILIHAN Ketua Umum Ikatan Alumni 

Universitas Indonesia (Iluni UI) memasuki 

tahapan Debat Kedua. Empat kandidat Calon 

Ketua Umum Iluni UI 2022-2025 yaitu Afdhal 

(nomor urut 1), Ahmad Akbar (2), Didit 

Ratam (3), dan Gatot Prio Utomo (4) tampil 

memaparkan program tentang tata kelola 

organisasi Iluni UI. Dalam pemaparan 

bertema Budaya Organisasi Iluni UI, Tata 

Kelola ke Depan Dalam Mewujudkan 

Bersama, Bermanfaat dan Berbahagia, 

Ahmad Akbar mengutarakan apresiasi 

kepemimpinan Ketua Iluni UI Andre 

Rahardian yang dinilai cukup memberi 

manfaat bagi banyak kalangan. 

79. 11 

August 

2022 

Indonesia dan Arab 

Saudi Sepakati Sistem 

Penempatan Satu Kanal 

Secara Terbatas Bagi 

PMI 

Negative Progresnews.in

fo 

Indonesia dan Arab Saudi menyepakati 

Technical Arrangements yang berfungsi 

sebagai pengaturan teknis pilot project 

Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara 

terbatas bagi Pekerja Migran Indonesia 

(PMI). Melalui kesepakatan ini, terdapat 6 

jabatan yang dapat ditempati oleh PMI di 

Arab Saudi. Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah, mengatakan bahwa sejatinya 

Technical Arrangements SPSK secara terbatas 

bagi PMI di Arab Saudi sudah ditandatangani 

sejak 11 Oktober 2018. "Oleh karena itu, 

Indonesia telah mengusulkan beberapa revisi 

atau perubahan ketentuan dalam naskah 

Technical Arrangements dan Lampirannya, 

utamanya ketentuan durasi masa berlaku 

dan area pelaksanaan kerja sama, serta 

naskah Lampiran Standar Perjanjian Kerja 

dan Indikator Kinerja Utama," kata Menaker 

http://mediaindonesia.com/humaniora/514073/debat-iluni-ui-ahmad-akbar-harap-ui-connect-terus-diperbaiki
http://mediaindonesia.com/humaniora/514073/debat-iluni-ui-ahmad-akbar-harap-ui-connect-terus-diperbaiki
http://mediaindonesia.com/humaniora/514073/debat-iluni-ui-ahmad-akbar-harap-ui-connect-terus-diperbaiki
http://mediaindonesia.com/humaniora/514073/debat-iluni-ui-ahmad-akbar-harap-ui-connect-terus-diperbaiki
http://progresnews.info/2022/08/11/8262
http://progresnews.info/2022/08/11/8262
http://progresnews.info/2022/08/11/8262
http://progresnews.info/2022/08/11/8262
http://progresnews.info/2022/08/11/8262
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Ida usai menyaksikan penandatanganan Joint 

Statement dan Record of Discussion One 

Channel System for limited Placement for 

Indonesian Migrant Workers in the Kingdom 

of Saudi Arabia, di Badung, Bali, Kamis 

(11/8/2022). 

80. 11 

August 

2022 

RI dan Arab Saudi 

Teken Kesepakatan 

Sistem Penempatan 

Satu Kanal PMI 

Positive Kompas Indonesia dan Arab Saudi menyepakati 

Technical Arrangements yang berfungsi 

sebagai pengaturan teknis pilot project 

Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara 

terbatas bagi Pekerja Migran Indonesia 

(PMI). Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) 

Ida Fauziyah mengatakan, sejatinya Technical 

Arrangements SPSK secara terbatas bagi PMI 

di Arab Saudi sudah ditandatangani sejak 11 

Oktober 2018. Sebab kata di, sistem itu 

terintegrasi sistem informasi pasar kerja 

antar kedua negara, yaitu SIAPKerja sistem 

pasar kerja milik Indonesia dan Musaned 

sistem informasi pasar kerja Arab Saudi. 

"Berkenaan dengan kesiapan sistem IT, 

Pemerintah Arab Saudi telah melakukan 

pengembangan/pembaruan pada sistem 

Musaned dan pihak Indonesia harus 

melakukan penyesuaian agar titik-titik 

integrasi antara Musaned dengan SIAPKerja 

dapat diakses," jelasnya. 

81. 11 

August 

2022 

Debat Calon Ketua Iluni 

UI, Kandidat Sorot 

Optimalisasi 

Pemanfaatan UI 

Connect 

Positive Medcom.id Dalam pemaparannya yang bertema Budaya 

Organisasi Iluni UI, Tata Kelola ke Depan 

Dalam Mewujudkan Bersama, Bermanfaat 

dan Berbahagia, Akbar menyampaikan 

apresiasi kepemimpinan Ketua Iluni UI 

sebelumnya, Andre Rahardian yang dinilai 

cukup memberi manfaat bagi banyak 

kalangan. Ia menambahkan, jika terpilih 

menjadi Ketua Iluni UI, ia akan melaksanakan 

program tersebut. Pemilihan Langsung Ikatan 

Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) 

memasuki tahapan Debat Kedua yang 

berlangsung di Balai Sidang UI Depok, Kamis, 

11 Agustus 2022. 

http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/11/214500926/ri-dan-arab-saudi-teken-kesepakatan-sistem-penempatan-satu-kanal-pmi
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/11/214500926/ri-dan-arab-saudi-teken-kesepakatan-sistem-penempatan-satu-kanal-pmi
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/11/214500926/ri-dan-arab-saudi-teken-kesepakatan-sistem-penempatan-satu-kanal-pmi
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/11/214500926/ri-dan-arab-saudi-teken-kesepakatan-sistem-penempatan-satu-kanal-pmi
http://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/VNxwJrqK-debat-calon-ketua-iluni-ui-kandidat-sorot-optimalisasi-pemanfaatan-ui-connect
http://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/VNxwJrqK-debat-calon-ketua-iluni-ui-kandidat-sorot-optimalisasi-pemanfaatan-ui-connect
http://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/VNxwJrqK-debat-calon-ketua-iluni-ui-kandidat-sorot-optimalisasi-pemanfaatan-ui-connect
http://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/VNxwJrqK-debat-calon-ketua-iluni-ui-kandidat-sorot-optimalisasi-pemanfaatan-ui-connect
http://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/VNxwJrqK-debat-calon-ketua-iluni-ui-kandidat-sorot-optimalisasi-pemanfaatan-ui-connect
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82. 11 

August 

2022 

Kerjasama Rintisan 

Sistem Satu Kanal 

Pekerja Migran 

Indonesia di Arab Saudi 

Positive Republika Indonesia dan Arab Saudi menandatangani 

perjanjian aturan teknis tentang 

implementasi proyek rintisan sistem satu 

kanal (one channel system) untuk 

penempatan terbatas pekerja migran 

Indonesia di Arab Saudi di Kuta, Badung, Bali, 

Kamis (11/8/2022). Penandatanganan 

dilakukan oleh Dirjen Pembinaan 

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja Kementerian 

Ketenagakerjaan Suhartono dan Deputi 

Bidang Hubungan Internasional Kementerian 

Sumber Daya Manusia dan Pengembangan 

Sosial Kerajaan Arab Saudi Adnan Alnuaim. 

Hadir dan turut menyaksikan dalan acara 

tersebut Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah dan Wakil Menteri Sumber Daya 

Manusia dan Pengembangan Sosial Arab 

Saudi Abdullah bin Nasser Abuthnain. 

83. 11 

August 

2022 

PENANDATANGANAN 

ATURAN PEKERJA 

MIGRAN INDONESIA - 

ARAB SAUDI 

Neutral Neraca PENANDATANGANAN ATURAN PEKERJA 

MIGRAN INDONESIA- ARAB SAUDI : Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (kanan) 

menyampaikan keterangan pers bersama 

Wakil Menteri Sumber Daya Manusia dan 

Pengembangan Sosial Arab Saudi Abdullah 

bin Nasser Abuthnain (kiri) pada 

penandatanganan kesepakatan aturan teknis 

di Kuta, Badung, Bali, Kamis (11/8/2022). 

Indonesia dan Arab Saudi menandatangani 

perjanjian aturan teknis tentang 

implementasi proyek rintisan sistem satu 

kanal (one channel system) untuk 

penempatan terbatas pekerja migran 

Indonesia di Arab Saudi. Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (kanan) 

menyampaikan keterangan pers bersama 

Wakil Menteri Sumber Daya Manusia dan 

Pengembangan Sosial Arab Saudi Abdullah 

bin Nasser Abuthnain (kiri) pada 

penandatanganan kesepakatan aturan teknis 

di Kuta, Badung, Bali, Kamis (11/8/2022). 

84. 11 

August 

2022 

Lowongan Kerja 

Angkasa Pura Solusi 

Integra untuk Lulusan 

Positive Kompas PT Angkasa Pura Solusi Integra sedang 

membuka lowongan kerja untuk posisi 

Aviaton Security (AVSEC). Dilansir dari akun 

http://republika.co.id/berita/rggizr314/kerjasama-rintisan-sistem-satu-kanal-pekerja-migran-indonesia-di-arab-saudi
http://republika.co.id/berita/rggizr314/kerjasama-rintisan-sistem-satu-kanal-pekerja-migran-indonesia-di-arab-saudi
http://republika.co.id/berita/rggizr314/kerjasama-rintisan-sistem-satu-kanal-pekerja-migran-indonesia-di-arab-saudi
http://republika.co.id/berita/rggizr314/kerjasama-rintisan-sistem-satu-kanal-pekerja-migran-indonesia-di-arab-saudi
http://www.neraca.co.id/article/166986/penandatanganan-aturan-pekerja-migran-indonesia-arab-saudi
http://www.neraca.co.id/article/166986/penandatanganan-aturan-pekerja-migran-indonesia-arab-saudi
http://www.neraca.co.id/article/166986/penandatanganan-aturan-pekerja-migran-indonesia-arab-saudi
http://www.neraca.co.id/article/166986/penandatanganan-aturan-pekerja-migran-indonesia-arab-saudi
http://money.kompas.com/read/2022/08/12/061615526/lowongan-kerja-angkasa-pura-solusi-integra-untuk-lulusan-sma-simak-posisi-dan
http://money.kompas.com/read/2022/08/12/061615526/lowongan-kerja-angkasa-pura-solusi-integra-untuk-lulusan-sma-simak-posisi-dan
http://money.kompas.com/read/2022/08/12/061615526/lowongan-kerja-angkasa-pura-solusi-integra-untuk-lulusan-sma-simak-posisi-dan
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SMA, Simak Posisi dan 

Syaratnya 

Instagram @kemnaker pada Jumat 

(12/8/2022), berikut ini adalah kriteria dan 

cara mendaftar sebagai Avsec di PT Angkasa 

Pura Solusi Integra. PT Angkasa Pura Solusi 

Integra merupakan anak perusahaan dari PT 

Angkasa Pura Solusi (PT APS). PT Angkasa 

Pura Solusi Integra merupakan perusahaan 

yang tergabung dalam Angkasa Pura II Group. 

85. 11 

August 

2022 

DPR RI Dorong 

Pemerintah Optimalkan 

Perlindungan Pekerja 

Migran 

Positive Infopublik.id Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR 

RI) Abdul Muhaimin Iskandar, mendorong 

pemerintah untuk mengoptimalkan 

pengawasan terhadap PMI, mulai dari tahap 

perekrutan di daerah-daerah hingga 

penempatan sektor domestik, khususnya di 

Malaysia. "Itu 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, sapaan 

akrab Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang 

Kesejahteran Rakyat (Korkesra) itu, dalam 

keterangan pers, Rabu (10/8/2022).  

86. 11 

August 

2022 

Indonesia dan Arab 

Saudi Menandatangani 

Pilot Project Sistem 

Penempatan Satu Kanal 

Neutral Pripos Indonesia dan Arab Saudi menyepakati 

Technical Arrangements yang berfungsi 

sebagai pengaturan teknis pilot project 

Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara 

terbatas bagi Pekerja Migran Indonesia 

(PMI). Melalui kesepakatan ini, terdapat 6 

jabatan yang dapat ditempati oleh PMI di 

Arab Saudi. Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah, mengatakan bahwa sejatinya 

Technical Arrangements SPSK secara terbatas 

bagi PMI di Arab Saudi sudah ditandatangani 

sejak 11 Oktober 2018. 

87. 12 

August 

2022 

Pencairan BLT Subsidi 

Gaji Rp1 Juta, Ini Kata 

Kemnaker 

Neutral Okezone BLT subsidi gaji Rp1 juta tak kunjung cair. 

Sementara itu, BLT subsidi gaji Rp1 juta cair 

akan dicairkan ke 4 rekening. Pencairan BLT 

subsidi gaji masih menggunakan data BPJS 

Ketenagakerjaan dan disalurkan ke rekening 

bank Himbara. Untuk itu, BLT subsidi gaji Rp1 

juta akan cair ke pemilik 4 rekening ini. 

http://money.kompas.com/read/2022/08/12/061615526/lowongan-kerja-angkasa-pura-solusi-integra-untuk-lulusan-sma-simak-posisi-dan
http://money.kompas.com/read/2022/08/12/061615526/lowongan-kerja-angkasa-pura-solusi-integra-untuk-lulusan-sma-simak-posisi-dan
http://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/657615/dpr-ri-dorong-pemerintah-optimalkan-perlindungan-pekerja-migran
http://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/657615/dpr-ri-dorong-pemerintah-optimalkan-perlindungan-pekerja-migran
http://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/657615/dpr-ri-dorong-pemerintah-optimalkan-perlindungan-pekerja-migran
http://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/657615/dpr-ri-dorong-pemerintah-optimalkan-perlindungan-pekerja-migran
http://pripos.id/indonesia-dan-arab-saudi-menandatangani-pilot-project-sistem-penempatan-satu-kanal
http://pripos.id/indonesia-dan-arab-saudi-menandatangani-pilot-project-sistem-penempatan-satu-kanal
http://pripos.id/indonesia-dan-arab-saudi-menandatangani-pilot-project-sistem-penempatan-satu-kanal
http://pripos.id/indonesia-dan-arab-saudi-menandatangani-pilot-project-sistem-penempatan-satu-kanal
http://economy.okezone.com/read/2022/08/11/320/2646007/pencairan-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-ini-kata-kemnaker
http://economy.okezone.com/read/2022/08/11/320/2646007/pencairan-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-ini-kata-kemnaker
http://economy.okezone.com/read/2022/08/11/320/2646007/pencairan-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-ini-kata-kemnaker
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88. 12 

August 

2022 

Lowongan Kerja 

Angkasa Pura Solusi 

Integra untuk Lulusan 

SMA, Simak Posisi dan 

Syaratnya 

Positive Kompas PT Angkasa Pura Solusi Integra sedang 

membuka lowongan kerja untuk posisi 

Aviaton Security (AVSEC). Dilansir dari akun 

Instagram @kemnaker pada Jumat 

(12/8/2022), berikut ini adalah kriteria dan 

cara mendaftar sebagai Avsec di PT Angkasa 

Pura Solusi Integra. PT Angkasa Pura Solusi 

Integra merupakan anak perusahaan dari PT 

Angkasa Pura Solusi (PT APS). PT Angkasa 

Pura Solusi Integra merupakan perusahaan 

yang tergabung dalam Angkasa Pura II Group. 

89. 12 

August 

2022 

BSU 2022 Cair untuk 

Siapa Saja? Ini Kriteria 

Pekerja yang Bisa Dapat 

BLT Rp1 Juta dari 

Kemnaker 

Neutral Pikiran Rakyat 

Depok 

BSU 2022 cair untuk siapa saja? Sebagaimana 

diketahui, Kemnaker pernah mengumumkan 

akan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah 

atau BSU 2022 untuk 8,8 juta pekerja di 

tanah air. Pekerja yang jadi penerima BSU 

2022, nantinya bisa mendapatkan BLT Rp1 

juta dari Kemnaker (Kementerian 

Ketenagakerjaan). Namun dalam 

menentukan penerima BSU 2022, Kemnaker 

menetapkan sejumlah kriteria pekerja yang 

bisa dapat BLT Rp1 juta. 

90. 12 

August 

2022 

Pencairan BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 

Dibatalkan? Simak 

Kriteria Penerimanya di 

SINI 

Negative Ayo Surabaya Banyak orang bertanya-tanya tentang BSU 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 kapan cair? 

Ketidakjelasan pencairan BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 membuat pekerja 

terus bertanya kapan dana bantuan yang 

telah dijanjikan tersebut akan cair?. 

Kemnaker pernah menyatakan bahwa alasan 

BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 tak kunjung 

cair karena sedang melakukan penyusunan 

regulasi BSU 2022. Kriteria Penerima BSU 

BPJS Ketenagakerjaan 2022. 

91. 12 

August 

2022 

Gubernur Koster-

Menaker Komit 

Sukseskan '4th EWG' 

Positive Nusabali Pertemuan tersebut terkait permohonan 

dukungan Menaker kepada Gubernur dan 

Pemprov Bali terkait Penyelenggaraan Forum 

G20 Keenam Kelompok Kerja Bidang 

Ketenagakerjaan (4th Employment Working 

Group/EWG IV) dilanjutkan Pertemuan 

Menteri Ketenagakerjaan Anggota G20 di Bali 

pada 12-14 September 20mendatang. "Kita 

berharap Presiden bisa membuka langsung 

acara ini atau setidaknya secara daring," kata 

Menaker untuk acara yang akan dilaksanakan 

http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/12/061615526/lowongan-kerja-angkasa-pura-solusi-integra-untuk-lulusan-sma-simak-posisi-dan
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/12/061615526/lowongan-kerja-angkasa-pura-solusi-integra-untuk-lulusan-sma-simak-posisi-dan
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/12/061615526/lowongan-kerja-angkasa-pura-solusi-integra-untuk-lulusan-sma-simak-posisi-dan
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/12/061615526/lowongan-kerja-angkasa-pura-solusi-integra-untuk-lulusan-sma-simak-posisi-dan
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/12/061615526/lowongan-kerja-angkasa-pura-solusi-integra-untuk-lulusan-sma-simak-posisi-dan
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095252216/bsu-2022-cair-untuk-siapa-saja-ini-kriteria-pekerja-yang-bisa-dapat-blt-rp1-juta-dari-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095252216/bsu-2022-cair-untuk-siapa-saja-ini-kriteria-pekerja-yang-bisa-dapat-blt-rp1-juta-dari-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095252216/bsu-2022-cair-untuk-siapa-saja-ini-kriteria-pekerja-yang-bisa-dapat-blt-rp1-juta-dari-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095252216/bsu-2022-cair-untuk-siapa-saja-ini-kriteria-pekerja-yang-bisa-dapat-blt-rp1-juta-dari-kemnaker
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095252216/bsu-2022-cair-untuk-siapa-saja-ini-kriteria-pekerja-yang-bisa-dapat-blt-rp1-juta-dari-kemnaker
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784123492/pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-dibatalkan-simak-kriteria-penerimanya-di-sini
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784123492/pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-dibatalkan-simak-kriteria-penerimanya-di-sini
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784123492/pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-dibatalkan-simak-kriteria-penerimanya-di-sini
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784123492/pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-dibatalkan-simak-kriteria-penerimanya-di-sini
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784123492/pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-dibatalkan-simak-kriteria-penerimanya-di-sini
http://www.nusabali.com/berita/122981/gubernur-koster-menaker-komit-sukseskan-4th-ewg
http://www.nusabali.com/berita/122981/gubernur-koster-menaker-komit-sukseskan-4th-ewg
http://www.nusabali.com/berita/122981/gubernur-koster-menaker-komit-sukseskan-4th-ewg
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di Ayana Resort, Jimbaran, Badung tersebut. 

Menaker Ida Fauziyah menyebut kegiatan 

dalam rangkaian Presidensi G20 Indonesia 

dengan membawa tema utama 

'Meningkatkan Kondisi Kerja untuk Pulih 

Bersama' ini akan jadi deklarasi yang akan 

diusung dalam pertemuan para menteri 

ketenagakerjaan/perburuhan negara-negara 

G20. Agar Bali makin dikenal," tukasnya 

diamini Menaker Ida Fauziyah. 

92. 12 

August 

2022 

September Mendatang 

Rehab Tahap I BLK 

Dimulai 

Neutral Realita Post Jika tidak aral melintang, mulai awal bulan 

September mendatang Dinas 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi 

Bengkulu akan melaksanakan lelang rebah 

gedung Balai Latihan Kerja Tahan I. Kepala 

Disnakerprov, Edwar Happy kepada 

wartawan menjelaskan bahwa saat ini 

pihaknya masih menunggu MoU penyerahan 

aset BLK menjadi UPTP Provinsi Bengkulu, 

antara Gubernur bersama Menteri 

Ketenagakerjaan. Untuk tahap I, dilakukan 

peletakan batu pertama bulan September 

yang rencananya akan dilakukan pak 

Gubernur Bengkulu," terangnya beberapa 

waktu silam. 

93. 12 

August 

2022 

6 Pekerjaan Migran 

Indonesia yang 

Disepakati Pemerintah 

Indonesia dan Arab 

Saudi : Okezone 

Economy 

Positive Okezone Indonesia dan Arab Saudi menyepakati 

Technical Arrangements yang berfungsi 

pengaturan teknis pilot project Sistem 

Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara 

terbatas bagi Pekerja Migran Indonesia 

(PMI). Melalui kesepakatan ini, terdapat 6 

jabatan yang dapat ditempati oleh PMI di 

Arab Saudi. Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah mengatakan, sejatinya Technical 

Arrangements SPSK secara terbatas bagi PMI 

di Arab Saudi sudah ditandatangani sejak 11 

Oktober 2018. "Oleh karena itu, Indonesia 

telah mengusulkan beberapa revisi atau 

perubahan ketentuan dalam naskah 

Technical Arrangements dan Lampirannya, 

utamanya ketentuan durasi masa berlaku 

dan area pelaksanaan kerja sama, serta 

naskah Lampiran Standar Perjanjian Kerja 

dan Indikator Kinerja Utama," kata Ida usai 

http://www.realitapost.com/2022/08/september-mendatang-rehab-tahap-i-blk.html
http://www.realitapost.com/2022/08/september-mendatang-rehab-tahap-i-blk.html
http://www.realitapost.com/2022/08/september-mendatang-rehab-tahap-i-blk.html
http://economy.okezone.com/read/2022/08/12/622/2646415/6-pekerjaan-migran-indonesia-yang-disepakati-pemerintah-indonesia-dan-arab-saudi
http://economy.okezone.com/read/2022/08/12/622/2646415/6-pekerjaan-migran-indonesia-yang-disepakati-pemerintah-indonesia-dan-arab-saudi
http://economy.okezone.com/read/2022/08/12/622/2646415/6-pekerjaan-migran-indonesia-yang-disepakati-pemerintah-indonesia-dan-arab-saudi
http://economy.okezone.com/read/2022/08/12/622/2646415/6-pekerjaan-migran-indonesia-yang-disepakati-pemerintah-indonesia-dan-arab-saudi
http://economy.okezone.com/read/2022/08/12/622/2646415/6-pekerjaan-migran-indonesia-yang-disepakati-pemerintah-indonesia-dan-arab-saudi
http://economy.okezone.com/read/2022/08/12/622/2646415/6-pekerjaan-migran-indonesia-yang-disepakati-pemerintah-indonesia-dan-arab-saudi
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menyaksikan penandatanganan Joint 

Statement dan Record of Discussion One 

Channel System for limited Placement for 

Indonesian Migrant Workers in the Kingdom 

of Saudi Arabia, di Badung, Bali, Kamis 

(11/8/2022). 

94. 12 

August 

2022 

RI-Arab Saudi Sepakati 

Sistem Penempatan 

Satu Kanal untuk 

Pekerja Migran 

Indonesia 

Positive Inews Portal Indonesia dan Arab Saudi menyepakati 

Technical Arrangements, yang berfungsi 

sebagai pengaturan teknis pilot project 

Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara 

terbatas bagi Pekerja Migran Indonesia 

(PMI). Lewat kesepakatan ini, ada 6 jabatan 

yang dapat ditempati PMI di Arab Saudi. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida 

Fauziyah mengatakan, sejatinya Technical 

Arrangements SPSK secara terbatas bagi PMI 

di Arab Saudi sudah ditandatangani sejak 11 

Oktober 2018. 

95. 12 

August 

2022 

Indonesia dan Arab 

Saudi Menandatangani 

Pilot Project Sistem 

Penempatan Satu Kanal 

Neutral Idx Channel Indonesia dan Arab Saudi menyepakati 

Technical Arrangements yang berfungsi 

sebagai pengaturan teknis pilot project 

Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara 

terbatas bagi Pekerja Migran Indonesia 

(PMI). Melalui kesepakatan ini, terdapat 6 

jabatan yang dapat ditempati oleh PMI di 

Arab Saudi. Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah, mengatakan bahwa sejatinya 

Technical Arrangements SPSK secara terbatas 

bagi PMI di Arab Saudi sudah ditandatangani 

sejak 11 Oktober 2018. "Oleh karena itu, 

Indonesia telah mengusulkan beberapa revisi 

atau perubahan ketentuan dalam naskah 

Technical Arrangements dan Lampirannya, 

utamanya ketentuan durasi masa berlaku 

dan area pelaksanaan kerja sama, serta 

naskah Lampiran Standar Perjanjian Kerja 

dan Indikator Kinerja Utama," kata Menaker 

Ida usai menyaksikan penandatanganan Joint 

Statement dan Record of Discussion One 

Channel System for limited Placement for 

Indonesian Migrant Workers in the Kingdom 

of Saudi Arabia, di Badung, Bali, Kamis. 

http://www.inews.id/finance/bisnis/ri-arab-saudi-sepakati-sistem-penempatan-satu-kanal-untuk-pekerja-migran-indonesia
http://www.inews.id/finance/bisnis/ri-arab-saudi-sepakati-sistem-penempatan-satu-kanal-untuk-pekerja-migran-indonesia
http://www.inews.id/finance/bisnis/ri-arab-saudi-sepakati-sistem-penempatan-satu-kanal-untuk-pekerja-migran-indonesia
http://www.inews.id/finance/bisnis/ri-arab-saudi-sepakati-sistem-penempatan-satu-kanal-untuk-pekerja-migran-indonesia
http://www.inews.id/finance/bisnis/ri-arab-saudi-sepakati-sistem-penempatan-satu-kanal-untuk-pekerja-migran-indonesia
http://www.idxchannel.com/foto-1/foto/indonesia-dan-arab-saudi-menandatangani-pilot-project-sistem-penempatan-satu-kanal
http://www.idxchannel.com/foto-1/foto/indonesia-dan-arab-saudi-menandatangani-pilot-project-sistem-penempatan-satu-kanal
http://www.idxchannel.com/foto-1/foto/indonesia-dan-arab-saudi-menandatangani-pilot-project-sistem-penempatan-satu-kanal
http://www.idxchannel.com/foto-1/foto/indonesia-dan-arab-saudi-menandatangani-pilot-project-sistem-penempatan-satu-kanal
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96. 12 

August 

2022 

Menaker Buka 6 

Peluang Jabatan Bagi 

PMI di Arab Saudi 

Positive Priangantimur Menaker menilai, penempatan melalui SPSK 

akan lebih mudah dan aman bagi PMI karena 

mengintegrasikan sistem informasi pasar 

kerja kedua negara, yaitu SIAP KERJA 

(Indonesia) dan MUSANED (sistem informasi 

pasar kerja Arab Saudi). Hubungan bilateral 

antara Indonesia dan Arab Saudi kian hari 

kian baik dan kuat. Untuk melanjutkan 

komitmennya, Indonesia dan Arab Saudi 

melakukan kesepakatan salah satu 

kerjasama. Indonesia dan Arab Saudi 

menyepakati Technical Arrangements yang 

berfungsi sebagai pengaturan teknis pilot 

project Sistem Penempatan Satu Kanal 

(SPSK). 

97. 12 

August 

2022 

BSU 2022 Benar Cair, 

8,8 Juta Pekerja Harus 

Terdaftar 1 Program Ini 

Neutral Ayo Bandung BSU 2022 benar cair, 8,8 juta pekerja harus 

terdaftar dalam 1 program ini. Pemerintah 

kembali akan mengalirkan BLT Subsidi Gaji 

atau BSU 2022 Bantuan Subsidi Upah kepada 

8,8 juta pekerja atau buruh gaji di bawah 

Rp3,5 juta. BSU 2022 Bantuan Subsidi Upah 

atau BLT Subsidi Gaji merupakan program 

pemerintah untuk membantu pekerja yang 

terdampak Covid-19. Penyaluran BLT Subsidi 

Gaji atau BSU 2022 Bantuan Subsidi Upah 

diberikan kepada pekerja/buruh sebesar 

Rp500 ribu per bulan selama dua bulan, dan 

akan diberikan sekaligus sebesar Rp1 juta. 

98. 12 

August 

2022 

BSU 2022 Tentu Cair! 

Penerima Wajib 

Lakukan 2 Hal Ini 

Neutral Ayo Bandung BSU 2022 tentu akan cair sesuai dengan 

jawaban Menaker Ida Fauziyah, penerima 

wajib lakukan 2 hal ini. Bantuan Subsidi Upah 

atau BSU 2022 bagi pekerja belum kunjung 

disalurkan oleh pemerintah. Seperti 

diketahui, pencairan dana BSU 2022 akan 

berlanjut hingga 2022 dan rencananya akan 

diberikan kepada 8,8 juta pekerja yang 

membutuhkan. Namun, sejauh ini 

pemerintah belum memastikan jadwal 

pencairan BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji 

Rp1 juta. 

  

http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1225253064/menaker-buka-6-peluang-jabatan-bagi-pmi-di-arab-saudi
http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1225253064/menaker-buka-6-peluang-jabatan-bagi-pmi-di-arab-saudi
http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1225253064/menaker-buka-6-peluang-jabatan-bagi-pmi-di-arab-saudi
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794124642/bsu-2022-benar-cair-88-juta-pekerja-harus-terdaftar-1-program-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794124642/bsu-2022-benar-cair-88-juta-pekerja-harus-terdaftar-1-program-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794124642/bsu-2022-benar-cair-88-juta-pekerja-harus-terdaftar-1-program-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794124299/bsu-2022-tentu-cair-penerima-wajib-lakukan-2-hal-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794124299/bsu-2022-tentu-cair-penerima-wajib-lakukan-2-hal-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-794124299/bsu-2022-tentu-cair-penerima-wajib-lakukan-2-hal-ini
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Title Hasil Kartu Prakerja Gelombang 40 Segera Diumumakn, Begini 

Cara Cek Lolos atau Tidak 

Author Hadi Bash 

Media Tribun News Jakarta Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Link http://jakarta.tribunnews.com/2022/08/11/hasil-kartu-prakerja-gelombang-40-segera-

diumumakn-begini-cara-cek-lolos-atau-tidak 

Summary Jelang pengumuman hasil Kartu Prakerja gelombang 40, begini cara cek lolos atau tidak 

selain dari notifikasi SMS. Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 40 telah ditutup pada Hari 

Selasa, (9/8/2022). Mengutip Instagram @prakerja.go.id, Kartu Prakerja gelombang 40 

ditutup pukul 23.59 WIB. Dirangkum TribunJakarta, berikut cara cek hasil Kartu Prakerja 

gelombang 40: Kamu bisa secara berkala mengecek dashboard di laman Kartu Prakerja, 

dengan login menggunakan akun masing-masing. 

 

 

 

 Jelang pengumuman hasil Kartu Prakerja gelombang 40, begini cara cek lolos atau tidak selain dari 

notifikasi SMS. Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 40 telah ditutup pada Hari Selasa, (9/8/2022). 

Mengutip Instagram @prakerja.go.id, Kartu Prakerja gelombang 40 ditutup pukul 23.59 WIB."Pukul 23.59 

WIB nanti (Selasa) akan ditutup!" tulis akun Kartu Prakerja. Dirangkum TribunJakarta, berikut cara cek 

hasil Kartu Prakerja gelombang 40: 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".Penerima Kartu 

Prakerja dapat memilih pelatihan yang ditawarkan oleh ratusan lembaga pelatihan yang dapat diakses 

melalui platform digital. Beberapa di antaranya platform Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), 

Tokopedia, Bukalapak, Karier.mu, Pintaria, Mau Belajar, dan Pijar."Kamu tidak perlu memasukkan semua 

data lagi untuk pendaftaran ulang. Jangan berkecil hati, kamu masih bisa memilih Gelombang 

berikutnya," tulis situs tersebut. Adapun syarat bagi pendaftar program Kartu Prakerja antara lain WNI 

berusia 18 tahun ke atas, tidak sedang menempuh pendidikan formal, sedang mencari kerja, 

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

kerja. Seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha 

mikro dan kecil.Syarat selanjutnya, bukan penerima bantuan sosial lainnya selama pandemi Covid-19, 
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bukan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, kepala desa dan 

perangkat desa serta direksi/komisaris/dewan pengawas pada BUMN atau BUMD.Kemudian, calon 

peserta harus mendaftarkan maksimal 2 Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam 1 Kartu Keluarga (KK) 

yang menjadi penerima Kartu Prakerja. Nantinya, peserta Kartu Prakerja yang lolos akan mendapatkan 

insentif berupa bantuan dari pemerintah sebesar Rp 3,55 juta. Untuk skema penyaluran dana program 

Kartu Prakerja ini, peserta yang lolos akan mendapatkan bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta, dana 

insentif pasca pelatihan sebesar Rp 2,4 juta yang akan diberikan sebesar Rp 600. 000 selama 4 bulan. 

Lalu, dana insentif pengisian 3 survei sebesar Rp 150. 000 yang dibayarkan sebesar Rp 50.000 setiap 

survei.Demi pemerataan penyaluran, setiap KK dibatasi maksimal 2 anggota keluarga dan mereka yang 

sudah pernah menerima tidak dapat lagi menjadi penerima (tidak berulang).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. 
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Title BSU 2022 Sudah Cair? Cek Nama Penerima BLT Subsidi Gaji Rp1 

Juta di bsu.kemenaker.go.id 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/teknologi/pr-095244672/bsu-2022-sudah-cair-cek-nama-

penerima-blt-subsidi-gaji-rp1-juta-di-bsukemenakergoid 

Summary BSU 2022 sudah cair? Segera cek nama penerima BLT subsidi gaji Rp1 juta di 

bsu.kemenaker.go.id. Pertanyaan apakah BSU 2022 sudah cair terus dilontarkan oleh para 

pekerja di tanah air. Sempat direncanakan cair April 2022, pekerja nampaknya masih harus 

bersabar karena BSU 2022 sampai saat ini belum bisa dipastikan cair kapan. Sebelumnya, 

Kementrian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan akan menyalurkan BSU 2022 kepada 

pekerja dengan gaji dibawah Rp3,5 juta dan aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

 

 

 

BSU 2022 sudah cair? Segera cek nama penerima BLT subsidi gaji Rp1 juta di 

bsu.kemenaker.go.id.Pertanyaan apakah BSU 2022 sudah cair terus dilontarkan oleh para pekerja di 

tanah air.Sempat direncanakan cair April 2022, pekerja nampaknya masih harus bersabar karena BSU 

2022 sampai saat ini belum bisa dipastikan cair kapan.Sebelumnya, Kementrian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) mengatakan akan menyalurkan BSU 2022 kepada pekerja dengan gaji dibawah Rp3,5 juta 

dan aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.Pekerja yang ditetapkan sebagai penerima BSU 2022 

nantinya bakal mendapatkan BLT subsidi gaji Rp1 juta untuk periode dua bulan yang disalurkan dalam 

satu tahap.Terkait nama penerima penerima BLT subsidi gaji Rp1 juta, bisa dicek lewat situs 

bsu.kemnaker.go.id.Sebelum cek penerima BLT subsidi gaji Rp1 juta, alangkah baiknya simak terlebih 

dahulu kriteria penerima BSU 2022 dengan mengacu pada penyaluran tahun sebelumnya. 
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Title Gaji TKI Di Taiwan Tahun 2022 Semakin Besar, Ini Nilai & 

Syarat Jadi TKI 

Author Adi Wikanto 

Media Kontan Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Neutral 

Link http://industri.kontan.co.id/news/gaji-tki-di-taiwan-tahun-2022-semakin-besar-ini-nilai-

syarat-jadi-tki 

Summary Gaji tenaga kerja Indonesia (TKI) di Taiwan semakin besar pada tahun 2022. Gaji TKI di 

Taiwan tahun 2022 semakin besar setelah ada kebijakan kenaikan upah Pekerja Migran 

Indonesia (PMI) sektor domestik di Taiwan. Dalam keterangan resmi Kementerian 

Ketenagakerjaan, gaji TKI / PMI sektor domestik di Taiwan tahun 2022 sebesar NTD 20.000 

atau setara Rp 9,9 juta. Itulah informasi gaji TKI di Taiwan tahun 2022 yang semakin besar 

beserta syarat-syarat menjadi TKI. 

 

 

 

Gaji tenaga kerja Indonesia (TKI) di Taiwan semakin besar pada tahun 2022. Jika Anda berminat mendapat 

gaji besar di Taiwan, berikut syarat-syarat menjadi TKI.Gaji TKI di Taiwan tahun 2022 semakin besar 

setelah ada kebijakan kenaikan upah Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor domestik di Taiwan. Dalam 

keterangan resmi Kementerian Ketenagakerjaan, gaji TKI / PMI sektor domestik di Taiwan tahun 2022 

sebesar NTD 20.000 atau setara Rp 9,9 juta.Kenaikan gaji TKI di Taiwan itu ditetapkan pada 10 Agustus 

2022. Sebelumnya, gaji TKI di Taiwan sudah tidak naik dalam 7 tahun terakhir.Menteri Ketenagakerjaan, 

Ida Fauziyah, mengatakan bahwa terakhir kali terjadi kenaikan gaji TKI / PMI sektor domestik di Taiwan 

pada 2015. Sejak saat itu, gaji TKI / PMI sektor domestik mendapat upah sebesar NTD 17.000.Kemudian 

sejak Desember 2018, Kementerian Ketenagakerjaan secara intens terus mengupayakan penyesuaian 

gaji TKI / 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 gaji, TKI / PMI sektor domestik di 
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Taiwan juga akan mendapat penambahan upah sebesar NTD 1.000. Pemberian gaji tambahan itu berlaku 

bagi TKI / PMI yang telah mengakhiri periode kontrak kerja di Taiwan 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 gaji / 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.Syarat TKI 2022Mengutip 

Kompas.com, syarat menjadi TKI ke luar negeri diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 18 tahun 2017 

tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pasal 5 aturan ini menyebut, setiap Pekerja Migran 

Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:Berusia minimal 

18 tahun. Memiliki kompetensi. Sehat jasmani dan rohani. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan 

Jaminan Sosial. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.Lebih lanjut, syarat jadi TKI lainnya juga 

tertuang dalam Pasal 13 UU Nomor 18 tahun 2017, khususnya mengenai kelengkapan dokumen calon 

TKI. Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia / TKI wajib memiliki 

dokumen yang meliputi:Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan 

fotokopi buku nikah. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui 

oleh kepala desa atau lurah. Sertifikat kompetensi kerja. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil 

pemeriksaan kesehatan dan psikologi. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat. Visa Kerja. 

Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Perjanjian Kerja.Hak dan kewajiban PMI atau TKIDalam 

regulasi yang sama, dimandatkan pula bahwa setiap calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran 

Indonesia memiliki hak:Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan 

kompetensinya. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja. 

Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar 

negeri. Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada 

saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama 

dan keyakinan yang dianut. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan 

penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja. Memperoleh pelindungan 

dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan 
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ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan. Memperoleh 

penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja. Memperoleh 

akses berkomunikasi. Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja. Berserikat dan berkumpul di 

negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

negara tujuan penempatan. Memperoleh jaminan pelindungan keselamatan dan keamanan kepulangan 

Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal. Memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja 

Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.Kewajiban Pekerja Migran Indonesia / TKIAdapun 

setiap Pekerja Migran Indonesia memiliki kewajiban sebagai berikut:Menaati peraturan perundang-

undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan. Menghormati adat-istiadat atau 

kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai 

dengan Perjanjian Kerja. Melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan Pekerja Migran 

lndonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.Itulah informasi gaji TKI 

di Taiwan tahun 2022 yang semakin besar beserta syarat-syarat menjadi TKI. Anda berminat? 
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Title Bertemu Keluarga Alumni UGM, Menko Airlangga Ungkap Kunci 

Keberhasilan Pengembangan UMKM - DetikFakta. com Setiap Detik, 

Selalu Ada Fakta Baru! 

Author Oleh 

Redaksi 

Media Detikfakta.com Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Neutral 

Link http://detikfakta.com/ekonomi/bertemu-keluarga-alumni-ugm-menko-airlangga-ungkap-

kunci-keberhasilan-pengembangan-umkm-2 

Summary "Pandemi covid-19 berdampak bagi UMKM, sehingga pemerintah mendorong program 

khusus pemulihan ekonomi nasional dengan mengalokasikan Rp121,20 triliun pada 2020 

dan Rp83,19 triliun pada 2021 melalui Kredit Usaha Rakyat, BPUM, Subsidi Bunga Non-KUR, 

Penjaminan Kredit Modal Kerja, dan lainnya," kata Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech secara virtual dalam 

acara Webinar Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada: Kontribusi UMKM untuk Pemulihan 

Ekonomi Nasional-Kolaborasi Multipihak dalam Pemberdayaan UMKM, pada Sabtu, 6 

Agustus 2022. 

 

Jakarta: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu indikator vital dalam 

mempertahankan momentum pemulihan ekonomi nasional melalui kontribusinya terhadap sektor 

esensial. Tumbuhnya UMKM menjadi pemicu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui 

ketersediaan kesempatan kerja yang tinggi serta pendistribusian pendapatan masyarakat guna 

pemerataan ekonomi. Peran penting UMKM tersebut dibuktikan dengan kontribusinya terhadap PDB 

yang mencapai 60,5 persen serta serapan tenaga kerja mencapai 96,9 persen dari total penyerapan 

tenaga kerja nasional. Selain itu, UMKM terbukti resilien di tengah pandemi terlihat dari peningkatan 

indeks bisnis UMKM sejak kuartal III-2021 hingga kuartal II-2022.Mempertimbangkan berbagai kontribusi 

tersebut, pemerintah terus memberikan perhatian penuh untuk mengembangkan UMKM melalui 

berbagai kebijakan.Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?HappyInspireConfuseSad"Pandemi 

covid-19 berdampak bagi UMKM, sehingga pemerintah mendorong program khusus pemulihan ekonomi 

nasional dengan mengalokasikan Rp121,20 triliun pada 2020 dan Rp83,19 triliun pada 2021 melalui 

Kredit Usaha Rakyat, BPUM, Subsidi Bunga Non-KUR, Penjaminan Kredit Modal Kerja, dan lainnya," kata 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech 

secara virtual dalam acara Webinar Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada: Kontribusi UMKM untuk 

Pemulihan Ekonomi Nasional-Kolaborasi Multipihak dalam Pemberdayaan UMKM, pada Sabtu, 6 Agustus 

2022.Pengembangan UMKM tersebut menjadi fokus utama pemerintah sesuaidengan amanat RPJMN 

2020-2024 mengenai penguatan kewirausahaan, UMKM dan koperasi melalui strategi transformasi 

usaha informal menjadi formal, transformasi digital, transformasi ke dalam rantai nilai, dan modernisasi 

koperasi.Transformasi formal dilakukan agar UMKM dapat memperoleh kemudahan terkait akses 

pembiayaan, pendampingan, serta market supply chain dengan cara terdaftar dalam Nomor Induk 

Berusaha. Di sisi lain, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagai upaya mendorong 

pemberdayaan UMKM agar menjadi formal dan mendapatkan fasilitasi dari kementerian/lembaga dan 

pemerintah daerah.Pemerintah juga menerbitkan Perpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengembangan 

Kewirausahaan Nasional yang bertujuan untuk mencapai rasio kewirausahaan di tahun 2024 sebesar 3,95 
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persen.Selain itu, berkaitan dengan pemberian dukungan fasilitas pembiayaan, pemerintah menyediakan 

skema pembiayaan yang dapat diakses UMKM sesuai kelasnya mulai dari Program Kemitraan dan Bina 

Lingkungan, Mekaar PT PNM, Bank Wakaf Mikro, pembiayaan ultra mikro, dan KUR. Khusus bagi program 

KUR, pemerintah memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen hingga akhir Desember 

2022 dan meningkatkan plafon KUR menjadi Rp373,17 triliun pada 2022 guna merespons tingginya 

kebutuhan pembiayaan.Dukungan lain juga diberikan pemerintah dengan mendorong akselerasi adopsi 

teknologi digital bagi UMKM agar mampu beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen. Pemberian 

dorongan tersebut dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu penguatan ekosistem UMKM/IKM, 

seperti pemberian kemudahan perizinan, insentif fiskal, dan pembiayaan serta penguatan ekosistem e-

Commerce, seperti penciptaan iklim usaha yang sehat (fair playing field), pembayaran digital, logistik, 

dan perlindungan data pribadi.Dalam menutup sambutannya, Airlangga turut menyampaikan pentingnya 

integrasi dan koordinasi yang baik oleh seluruh pihak guna mendukung pelaksanaan kebijakan dan 

program yang telah direncanakan pemerintah. Sehingga, UMKM dapat naik kelas dan menjadi penggerak 

perekonomian nasional."Kunci keberhasilan dalam mengembangkan UMKM adalah terciptanya 

ekosistem kelembagaan yang terintegrasi dan kebijakan Pemerintah yang mendukung," kata Ketua 

Umum Partai Golkar ini.Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Gubernur 

Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada, 

serta Wakil Ketua Umum 2 Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada.(JMS) 
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Title Cek Info Loker BUMN! PT. Berdikari Persero Buka Lowongan untuk 

S1, Simak Persyaratan dan Cara Daftarnya 

Author Risco 

Ferdian 

Media Semarangku.com Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Link http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315210345/cek-info-loker-bumn-pt-

berdikari-persero-buka-lowongan-untuk-s1-simak-persyaratan-dan-cara-daftarnya 

Summary Cek info loker BUMN PT Berdikari Persero dimana membuka lowongan kerja S1. BUMN PT 

Berdikari Persero buka loker atau lowongan kerja untuk formasi yang tersedia. Berikut 

persyaratan dan cara daftar loker atau lowongan kerja S1 yang dibuka BUMN PT Berdikari 

Persero. "PT Berdikari Persero membuka kesempatan bagimu untuk mengisi berbagai 

formasi yang tersedia, " tulis Kemnaker pada Instagram resminya. 

 

 

 

 Cek info loker BUMN PT Berdikari Persero dimana membuka lowongan kerja S1.BUMN PT Berdikari 

Persero buka loker atau lowongan kerja untuk formasi yang tersedia.Berikut persyaratan dan cara daftar 

loker atau lowongan kerja S1 yang dibuka BUMN PT Berdikari Persero.Melalui Instagram resminya, 

Kemnaker menginformasikan loker atau lowongan kerja di BUMN PT Berdikari Persero."PT Berdikari 

Persero membuka kesempatan bagimu untuk mengisi berbagai formasi yang tersedia, " tulis Kemnaker 

pada Instagram resminya.Berikut adalah persyaratan dan cara mendaftar loker atau lowongan kerja S1 

di BUMN PT Berdikari Persero :Internal Audit OfficerKualifikasi :-Pendidikan Sarjana (S1) Akuntansi, 

Manajemen, Ekonomi atau terkait.-Usia maksimal 30 tahun.-Berpengalaman minimal 2 tahun sebagai 

auditor.-Memahami konsep dan proses internal audit di perusahaan.-Memahami konsep Governance, 

Risk dan Control (GRC).-Mampu berbahasa Inggris lisan dan tulisan.Legal OfficerKualifikasi :-Pendidikan 

Sarjana (S1) Ilmu Hukum.-Usia maksimal 30 tahun.-Memiliki izin beracara menjadi nilai tambah.-

Memahami konsep Good Corporate Governance.-Memiliki pengetahuan legal terkait Legal Affair, 

Bussiness Law, Legal Drafting, Legal Review, Legal Opinion, Ligitasi, Pendampingan Hukum dan lain-lain.-

Mampu berbahasa Inggris lisan dan tulisan.Bagi S1 yang tertarik untuk mendaftar loker atau lowongan 

kerja di BUMN PT Berdikari Persero, kunjungi Website https://bit.Iy/JoinBDK.Demikian persyaratan dan 

cara mendaftar loker atau lowongan kerja S1 di BUMN PT Berdikari Persero.*** 
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Title Sinar Pagi Baru - LaNyalla Malaysia Harus Perlakukan Korban Perdagangan 

Manusia Asal Indonesia Secara Manusiawi 

Author Senin 

Medi

a 

Sinarpagibaru Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Link http://sinarpagibaru.id/berita/detail/LaNyalla__Malaysia_Harus_Perlakukan_Korban_Perdagang

an_Manusia_Asal_Indonesia_Secara_Manusiawi 

Sum

mary 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah Malaysia memperlakukan 

korban perdagangan manusia asal Indonesia secara manusiawi. Jadi saya minta Pemerintah 

Malaysia paham itu dan perlakukan mereka secara manusiawi. "Dan kasus ini jangan selesai 

dengan kategori pemulangan Pekerja Migran Indonesia ilegal. Sebagaimana diketahui, Badan 

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memfasilitasi pemulangan sebanyak 193 Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) Terkendala kelompok rentan dari Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 

(4/8/2022) di Terminal 3-Ultimate Bandara Soekarno Hatta, Tangerang. 

 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta pemerintah Malaysia memperlakukan korban 

perdagangan manusia asal Indonesia secara manusiawi. LaNyalla juga meminta polisi membongkar 

sindikat perdagangan orang dengan kedok pengiriman tenaga migran ke luar negeri. "Secara prinsip 

mereka adalah korban. Bukan penjahat. Dan umumnya mereka ditipu dengan iming-iming akan 

dipekerjakan atau menjadi pekerja migran. Padahal mereka menjadi korban perdagangan orang. Jadi 

saya minta Pemerintah Malaysia paham itu dan perlakukan mereka secara manusiawi. Tidak boleh ada 

penganiayaan, karena mereka korban penipuan," kata LaNyalla, Sabtu (6/8/2022). Senator asal Jawa 

Timur juga meminta Kementrian Tenaga Kerja mengevaluasi dan melakukan mengecek aktivitas 

pengiriman orang ke luar negeri. Menurutnya, human trafficking merupakan pelanggaran HAM dan hal 

ini patut dicurigai merupakan sindikat perdagangan antar-negara. "Dan kasus ini jangan selesai dengan 

kategori pemulangan Pekerja Migran Indonesia ilegal. Tetapi harus diselidiki lebih lanjut mafia 

perdagangan orang," ujar LaNyalla. Sebagaimana diketahui, Badan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) memfasilitasi pemulangan sebanyak 193 Pekerja Migran Indonesia (PMI) Terkendala 

kelompok rentan dari Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis (4/8/2022) di Terminal 3-Ultimate Bandara 

Soekarno Hatta, Tangerang. Sebanyak 193 PMI terkendala terdiri atas 66 perempuan dan 127 laki-laki. 

Kondisi kerentanan adalah yang sakit, sebanyak 28, ibu dan anak sebanyak 30, 14 orang lansia, 1 orang 

anak tanpa penjaga, dan sisa 120 orang lainnya. Menurut LaNyalla, 193 orang WNI bukan jumlah sedikit. 

Mereka terjebak di negara-negara asing dan dalam ancaman dan bahaya karena berhadapan dengan 

hukum di negara setempat. Oleh karenanya, LaNyalla meminta agar keimigrasian menelusuri kasus ini 

dan segera memulangkan WNI yang masih bersembunyi. 
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Title Muhaimin: Tindak Tegas Agen yang Berangkatkan PMI secara 

Ilegal 

Author _noname 

Media Haluan Riau Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Negative 

Link http://www.riaumandiri.co/read/detail/101810/muhaimin-tindak-tegas-agen-yang-

berangkatkan-pmi-secara-ilegal 

Summary Untuk itu, Muhaimin meminta pemerintah serta 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. Hal tersebut disampaikan 

Muhaimin menanggapi pemulangan 190 dari 3.200 PMI ilegal yang mengalami beberapa 

masalah di Malaysia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Saya kira 

pengawasannya harus diperketat lagi, aparat jangan sungkan menindak tegas siapapun yang 

masih mencoba mengirimkan PMI lewat jalur-jalur ilegal," kata Muhaimin, dalam keterangan 

persnya diterima media ini, Kamis (11/8/2022). Menurutnya, 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. 

 

 

 

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah mengoptimalkan pengawasan 

terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), mulai dari tahap perekrutan di daerah-daerah hingga 

pengirimannya, khususnya ke Malaysia.Hal tersebut disampaikan Muhaimin menanggapi pemulangan 

190 dari 3.200 PMI ilegal yang mengalami beberapa masalah di Malaysia oleh Badan Pelindungan Pekerja 

Migran Indonesia (BP2MI)."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 Muhaimin, dalam keterangan persnya diterima 

media ini, Kamis (11/8/2022).Muhaimin mengingatkan 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.Menurutnya, 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 
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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. Jadi saya minta pemerintah 

memastikan betul prosedur pengiriman PMI benar-benar sesuai dengan MoU itu," tegas politikus Partai 

Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.Untuk itu, Muhaimin meminta pemerintah serta 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 

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 Muhaimin.Di sisi lain, Gus Muhaimin 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 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," pungkas legislator dapil Jawa Timur VIII tersebut. 
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Title Penerima BSU 2022 Jangan Khawatir, Ini Tanda Bantuan Subsidi 

Upah Sudah Cair ke Rekening 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-794116877/penerima-bsu-2022-jangan-khawatir-

ini-tanda-bantuan-subsidi-upah-sudah-cair-ke-rekening 

Summary Penerima BSU 2022 jangan khawatir, ini tanda jika Bantuan Subsidi Upah sudah cair ke 

rekening Bank Himbara. Ada beberapa tanda atau ciri 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. 

 

 

 

Penerima BSU 2022 jangan khawatir, ini tanda jika Bantuan Subsidi Upah sudah cair ke rekening Bank 

Himbara.Ada beberapa tanda atau ciri 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.Apabila Anda sudah menjadi salah satu 

karyawan yang merupakan peserta BPJS ketenagakerjaan aktif, maka bisa cek cara daftar penerima BSU 

BPJS Ketenagakerjaan 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. 
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Title Gaji TKI di Taiwan Naik Jadi Rp9,9 Juta per Bulan Author CNN Indonesia 

Media Cnn Indonesia Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220811121934-92-833302/gaji-tki-di-taiwan-

naik-jadi-rp99-juta-per-bulan 

Summary Gaji tenaga kerja Indonesia (TKI) atau pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik di 

Taiwan naik dari 17 ribu new Taiwan dollar (NTD) atau setara dengan Rp8,4 juta (asumsi kurs 

Rp493 per NTD) menjadi 20 ribu NTD atau Rp9,9 juta. Ida mengatakan kenaikan gaji berhasil 

terjadi setelah pihaknya secara intens mengupayakan penyesuaian gaji TKI Taiwan sektor 

domestik di Taiwan melalui Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei sejak 2018. 

 

Gaji tenaga kerja Indonesia (TKI) atau pekerja migran Indonesia (PMI) sektor domestik di Taiwan naik dari 

17 ribu new Taiwan dollar (NTD) atau setara dengan Rp8,4 juta (asumsi kurs Rp493 per NTD) menjadi 20 

ribu NTD atau Rp9,9 juta.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan kenaikan upah TKI sektor 

domestik di Taiwan terakhir kali terjadi pada 2015.Ida mengatakan kenaikan gaji berhasil terjadi setelah 

pihaknya secara intens mengupayakan penyesuaian gaji TKI Taiwan sektor domestik di Taiwan melalui 

Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei sejak 2018.Selain itu, 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 gaji TKI Taiwan sektor domestik. Hal ini juga merupakan hadiah 

Kemerdekaan yang sangat indah bagi Calon PMI dan PMI khususnya sektor domestik di Taiwan," kata Ida 

dalam keterangan resmi yang dikutip Kamis (11/8).Selain kenaikan upah, Ida mengatakan para TKI sektor 

domestik di Taiwan juga akan mendapat penambahan gaji sebesar 1.000 NTD, 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.Dirjen 

Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono menambahkan calon TKI 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 17 ribu NTD, P3MI 

cukup menyesuaikan Surat Pernyataan Biaya dan Gaji (SPBG) TKI dengan mencantumkan gaji sebesar 20 

ribu NTD."Sehingga pekerja migran akan tetap mendapatkan hak upah sebesar 20 ribu NTD 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, pada prinsipnya berlaku bagi TKI 

sektor domestik yang datang ke Taiwan dengan kontrak kerja baru.Namun 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 PMI ke Taiwan 

sangat diperlukan untuk membantu/memfasilitasi kenaikan upah PMI tersebut melalui agency sebagai 

mitra kerja mereka di Taiwan," ujarnya.(dzu/agt) 
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Title P2MI Pulangkan 190 PMI Ilegal Asal Malaysia Author _noname 

Media Prohaba Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Negative 

Link http://prohaba.tribunnews.com/2022/08/11/p2mi-pulangkan-190-pmi-ilegal-asal-malaysia 

Summary PROHABA.CO, 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). 

 

 

 

PROHABA.CO, 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 daerahdaerah 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 

Kompas. com terima, Rabu (10/8/2022).Selain pemerintah, ia meminta aparat penegak hukum untuk 

tidak sungkan menindak tegas siapapun yang masih mencoba mengirimkan PMIjalur 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."MoU kami dengan Malaysia memang bagus.Akan tetapi ingat, itu bukan jaminan 

kalau praktik pengiriman PMI ilegal masih ada.Jadi, saya minta pemerintah memastikan betul prosedur 

pengirimanbenar sesuai dengan MoU," jelas Gus Muhaimin. 
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Title Update! Pemerintah Taiwan Resmi Naikkan Gaji untuk TKW, 

Berlaku Mulai Kapan? 

Author _noname 

Media Jurnal Soreang Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Neutral 

Link http://jurnalsoreang.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-1015246742/update-

pemerintah-taiwan-resmi-naikkan-gaji-untuk-tkw-berlaku-mulai-kapan 

Summary Pemerintah Taiwan resmi menaikkan gaji untuk Tenaga Kerja Wanita (TKW) negara tersebut. 

Host kanal YouTube tersebut menjelaskna bahwa kenaikan gaji yang ditetapkan pemerintah 

Taiwan untuk pekerja migran sektor informal termasuk TKW merupakan konsekuensi dari 

dikabulkannya penangguhan kebijakan zero cost yang ditetapkan Indonesia. Kabar 

kenaikkan gaji TKW ini disampaikan oleh pemerintah negara Taiwan pada Rbnu, 10 Agustus 

2022 lewat media massa negara tersebut sebagaimaan dikutip JurnalSoreang. Pikiran-

Rakyat.com dari kanal YouTube BMI TAIWAN. 

 

Pemerintah Taiwan resmi menaikkan gaji untuk Tenaga Kerja Wanita (TKW) negara tersebut.Kabar 

kenaikkan gaji TKW ini disampaikan oleh pemerintah negara Taiwan pada Rbnu, 10 Agustus 2022 lewat 

media massa negara tersebut sebagaimaan dikutip JurnalSoreang.Pikiran-Rakyat.com dari kanal YouTube 

BMI TAIWAN.Host kanal YouTube tersebut menjelaskna bahwa kenaikan gaji yang ditetapkan 

pemerintah Taiwan untuk pekerja migran sektor informal termasuk TKW merupakan konsekuensi dari 

dikabulkannya penangguhan kebijakan zero cost yang ditetapkan Indonesia.Zero cost sendiri merupakan 

pembebanan biaya keberangkatan TKW Taiwan kepada majikan.Dalam hal ini banyak majikan yang 

keberatan untuk mengeluarkan biaya besar guna merekrut 1 orang TKW, sehingga kemeterian 

ketenagakerjaan negara tersebut mengajukan permohonan penangguhan.Setelah melalui proses 

panjang akhirnya pada tanggal 10 Agustus 2022 kesepakan sudah resmi ditandatangi oleh semua pihak 

yang berasangkutan.Hasilnya Kenaikan gaji TKW Taiwan ditetapkan, dan zero cost untuk pekerja migran 

negara tersebut ditangguhkan."Hari ini sudah sah ya ketok palu, 10 Agustus 2022 bahwasannya gaji 

pekerja migran sektor informal di Taiwan akan dinaikkan menjadi 20.000 NT, dan itu akan dinaikkan 

setiap tahun," ungkap host kanal YouTube BMI TAIWAN yang tayang pada Rabu, 10 Agustus 2022.Lebih 

lanjut kabar tersebut juga merinci ketentuan TKW Taiwan yang berhak mendapatkan kenaikan 

gaji.Menurutnya hanya TKW baru atau dalam pergantian kontrak saja yang akan mendapat kenaiakna 

gaji."Tapi ada atuarannya ya, menurut MOL (kementerian ketenaga kerajaan Taiwan) itu untuk kontrak 

barum dan pindahan atau perpanjang kontrak," jelasnya.Sedangkan TKW lama tetap mengacu pada 

nominal yang tertera pada kontrak yang dijalanai.Namun, guna memeratakan kenaikan gaji, pemerintah 

setempat akan memberi subsidi untuk majikan yang mau menaikan gaji pekerja migran lama sebesar 

3.000 NTD yang jika diakumulasi nominalnya sama dengan penetapan gaji terbaru."Namun untuk pekerja 

lama mengacu pada kontrak lama, tapi itu majikan akan mendapat subsidi 3.000NT jika ia menyetujui 

untuk menaikan gaji tenaga migrannya.Berkaitan dengan itu, lalu kapan kebijakan kenaikan gaji tersebut 

akan diberlakuakan?Dalam keterangan dari kemterian ketenagakerajaan negara Taiwan menjelaskan 

bahwa kebijakan tersebut diberlakukan pada hari dirilisnya ketetapan, yaitu pada Rabu, 10 Agustus 

2022."Kementerian Tenaga Kerja Taiwan mengumumkan bahwasannya gaji 20.000 NT sudah 

diberlakukan mulai sekarang, jadi kalo yang hari ini ada yang belum gajian, ketika gajian bisa terima 20.00 

NT," jelasnya. 
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Title Ciri-ciri BSU 2022 Rp1 Cair ke Rekening, Penerima BLT Subsidi 

Cek di kemnaker.go.id 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774117237/ciri-ciri-bsu-2022-rp1-cair-ke-

rekening-penerima-blt-subsidi-cek-di-kemnakergoid 

Summary Sampai saat ini banyak para pekerja yang sedang menanti pencairan dana BSU 2022. 

Pasalnya, dari awal rencana pencairan dana BSU 2022 pada April lalu. Dana BSU 2022 

merupakan salah satu program bantuan dari pemerintah untuk para pekerja atau buruh yang 

terdampak Covid-19. Sampai saat ini belum ada kepastian kapan dana BLT subsidi gaji akan 

disalurkan. 

 

Sampai saat ini banyak para pekerja yang sedang menanti pencairan dana BSU 2022.Pasalnya, dari awal 

rencana pencairan dana BSU 2022 pada April lalu. Sampai saat ini belum ada kepastian kapan dana BLT 

subsidi gaji akan disalurkan.Dana BSU 2022 merupakan salah satu program bantuan dari pemerintah 

untuk para pekerja atau buruh yang terdampak Covid-19.Bantuan dana BSU bertujuan untuk melindungi, 

mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja atau buruh dalam penanganan 

dampak Covid -19.Pemerintah bersama dengan Kemnaker akan memberikan dana bantuan Rp500 ribu 

selama dua bulan dan akan diberikan secara langsung Rp1 juta.Bagi pekerja yang menjadi penerima dana 

bantuan BLT subsidi gaji harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Kemnaker, seperti:1. Warga 

Negara Indonesia2. Memiliki penghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan 
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Title TKI Juga Bisa Daftar BPJS Ketenagakerjaan, Ini Syarat dan 

Manfaat yang Didapatkan 

Author Desy Afrianti 

Media Kompas Tv Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.kompas.tv/article/317892/tki-juga-bisa-daftar-bpjs-ketenagakerjaan-ini-

syarat-dan-manfaat-yang-didapatkan 

Summary JAKARTA, KOMPAS.TV- Peserta program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan ternyata 

bukan hanya pekerja penerima upah seperti pegawai kantoran. Mengutip unggahan di 

Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan, Kamis (11/8/2022), iuran BPJS 

Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp 370. 000 untuk 31 bulan pelindungan. Berikut manfaat 

BPJS Ketenagakerjaan pekerja migran atau TKI:. Syarat PMI atau TKI daftar BPJS 

Ketenagakerjaan:. 

 

 

 

JAKARTA, KOMPAS.TV - Peserta program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan ternyata bukan hanya 

pekerja penerima upah seperti pegawai kantoran. Pekerja migran atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) juga 

bisa mengikuti program tersebut.Mengutip unggahan di Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan, 

Kamis (11/8/2022), iuran BPJS Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp 370. 000 untuk 31 bulan 

pelindungan.Dari jumlah itu, Rp37. 500 akan digunakan untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan 

Jaminan Kematian (JKM) yang dibayar sebelum penempatan ke negara tujuan.Kemudian sisanya sebesar 

Rp 332. 500 digunakan untuk iuran JKK   JKM (dibayar selama dan setelah penempatan).Setelah 31 bulan 

perlindungan dan peserta ingin memperpanjang masa perlindungan, akan dikenakan biaya tambahan 

Rp13. 500 per bulan.Berikut manfaat BPJS Ketenagakerjaan pekerja migran atau TKI:Jaminan Kecelakaan 

KerjaManfaat uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) mengalami kecelakaan pada saat sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah 

bekerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau 

sebaliknyaJaminan KematianManfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta 

meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja pada saat sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah 

bekerjaJaminan Hari TuaManfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta selesai 

perjanjian kerja dan kembali ke Indonesia, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.Manfaat 

Khusus Bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI):1. Gagal berangkat bukan karena kesalahan calon PMI2. 
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Gagal ditempatkan bukan karena kesalahan PMI3. Kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan 

pulang ke daerah asal4. Penggantian biaya pemulangan bagi PMI5. PHK akibat kecelakaan kerja dengan 

status kondisi tidak meninggal dunia6. Penggantian pemulangan biaya bagi pengangkutan untuk PMI 

yang mengalami kecelakaan kerja dari negara tujuan penempatan ke Indonesia dengan status kondisi 

tidak meninggal dunia.Syarat PMI atau TKI daftar BPJS Ketenagakerjaan:Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 

(KTP)Fotokopi PasporFotokopi Kartu KeluargaFotokopi kartu peserta BPJS KetenagakerjaanFotokopi 

Perjanjian Kerja untuk pendaftaran peserta lanjutan yang pernah terdaftar CPMI PerseoranganCara PMI 

atau TKI mendaftar BPJS Ketenagakerjaan:CPMI yang ditempatkan melalui pelaksana penempatan1.2. 

Persiapkan dokumen persyaratan pendaftaran 3. Mitra akan mendaftarkan CPMI melalui aplikasi 

SISKOTKLN (4. Melakukan perekaman data CPMI/PMI5. Mendapatkan ID billing/kode iuran6. 

Menyertakan bukti pembayaran ke Kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat untuk pencetakan 

kartu pesertaCPMI Perseorangan:1. Datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Isi formulir dan 

lengkapi dokumen pendaftaran kepesertaan2. Ambil nomor antrian untuk layanan pendaftaran3. 

Dipanggil oleh petugas, menerima informasi jumlah iuran yang harus dibayarkan4. Menerima tanda 

terima dokumen pendaftaran, melakukan pembayaran luran5. Menerima kartu peserta, melakukan 

penilaian kepuasan melalui e-surveyCara mendaftar di atas dilakukan jika pekerja migran atau TKI masih 

berada di Indonesia. Namun mekanismenya berbeda jika pekerja sudah berada di negara penempatan. 

Di mana BPJS Ketenagakerjaan akan bekerja sama dengan atase ketenagakerjaan/staf teknis 

ketenagakerjaan untuk memfasilitasi proses pendaftaran kepesertaan.Nah jika ingin mengajukan klaim 

JKK dan JKM, cara yang ditempuh sama dengan peserta BPJS Ketenagakerjaan lainnya. Pekerja 

migran/TKI atau ahli waris bisa melaporkan dan mengajukan klaim kepada BPJS Ketenagakerjaan melalui 

kanal-kanal di BPJS Ketenagakerjaan (Lapak Asik, Aplikasi JMO, dsb). 
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Title KASUS PERDAGANGAN MANUSIA Masih Marak, LBH Bali WCC 

Dorong Gubernur Bali Terbitkan SE 

Author _noname 

Media Tribun Bali Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Neutral 

Link http://bali.tribunnews.com/2022/08/11/kasus-perdagangan-manusia-masih-maraklbh-

bali-wcc-dorong-gubernur-bali-terbitkan-se 

Summary Lembaga Bantuan Hukum Woman Crisis Centre ( LBH WCC), mengadakan audiensi dengan 

Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Rabu 10 Agustus 2022. Tak 

sedikit masyarakat Bali yang bekerja ke luar negeri. Tercatat belum lama ini, tepatnya pada 

akhir tahun 2021, terdapat 29 orang pekerja migran Bali yang terdampar di Turki. Apabila 

ditelusuri, penyebabnya adalah karena faktor ekonomi dan minimnya informasi yang calon 

pekerja migran Bali peroleh tentang agen pemberi kerja. 

 

 

 

Menjadi salah satu provinsi yang rentan, dengan kasus human trafficking,( perdagangan 

manusia).Lembaga Bantuan Hukum Woman Crisis Centre ( LBH WCC), mengadakan audiensi dengan 

Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Rabu 10 Agustus 2022.Tak sedikit 

masyarakat Bali yang bekerja ke luar negeri.Hal ini lah, yang membuat rawannya terjadi kasus human 

trafficking.Diantara mereka juga, tak sedikit yang akhirnya bekerja secara ilegal.Dan bahkan menjadi 

korban penipuan dan perdagangan manusia.Kasus human trafficking, menjadi persoalan tindak 

kekerasan yang hingga kini masih ditanggulangi.Tercatat belum lama ini, tepatnya pada akhir tahun 2021, 

terdapat 29 orang pekerja migran Bali yang terdampar di Turki.Apabila ditelusuri, penyebabnya adalah 

karena faktor ekonomi dan minimnya informasi yang calon pekerja migran Bali peroleh tentang agen 

pemberi kerja.Terkait dengan persoalan tersebut, sebelumnya Lembaga Bantuan Hukum Woman Crisis 

Centre ( LBH WCC), telah melakukan pendampingan di Desa Abuan, Kecamatan Susut, Kabupaten 

Bangli.Melalui program yang diadakan di desa tersebut, LBH Bali WCC dianugerahi sebagai lembaga 

terbaik dalam penanganan kasus human trafficking se-Indonesia oleh Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)."Berdasarkan pendampingan tersebut, ternyata Lembaga 

Perkreditan Desa ( LPD) memiliki peran penting dalam memutus kasus human trafficking.LPD Desa Abuan 

memberikan bantuan pinjaman, kepada masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri.Sehingga 

masyarakat tidak akan terjebak, dan terlilit utang dalam jumlah yang banyak ke rentenir," ungkap 
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Direktur Utama LBH Bali WCC, Ni Nengah Budawati, SH MH, usai hadiri audiensi dengan Wagub Bali.Lebih 

lanjutnya ia mengatakan, sebelum dana diberikan kepada peminjam, pihak LPD dan desa adat ikut 

mengecek izin dan kejelasan pihak agen pemberi kerja.Sehingga calon pekerja, tidak tertipu dan bahkan 

terjebak dalam kasus human trafficking.LPD Desa Abuan memberikan pinjaman dana, sesuai dengan 

jumlah yang diperlukan untuk bisa bekerja ke luar negeri.Umumnya agunan yang dipakai adalah 

BPKB.Apabila tidak ada, cukup memakai kontrak kerja yang diberikan pemberi kerja.Dalam proses 

pembayaran cicilan, dana langsung ditransfer ke rekening milik LPD.Mengingat LPD adalah milik desa 

adat dan dikelola oleh masyarakat, maka akan membuat peminjam merasa lebih bertanggung jawab atas 

uang yang dipinjam.Terlebih 20 persen dari keuntungan LPD diserahkan ke desa adat untuk keperluan 

upacara keagamaan."Selain itu, diterapkan pula sanksi sosial bagi mereka yang tidak menjalankan 

tanggung jawab pengembalian dana, yakni peminjam dan keluarga besarnya, apabila ada yang kawin, 

tidak akan disaksikan oleh ketua adat.Dengan demikian, otomatis perkawinan tersebut menjadi tidak 

sah," paparnya.LPD Desa Abuan telah bertahun-tahun menerapkan sistem ini dan terbukti 

berhasil.Masyarakat yang bekerja ke luar negeri tidak ada yang terjerat rentenir, dan menjadi korban 

penipuan maupun human trafficking.Dalam setahun, tercatat ada 150 sampai 300 orang dari Desa Abuan, 

Kecamatan Susut, yang meminjam dana di LPD Desa Abuan untuk modal awal bekerja ke luar 

negeri.Bahkan tercatat sebagai desa migran aktif dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia.LBH 

Bali WCC menilai apabila sistem yang dilakukan LPD Desa Abuan ini, diterapkan di seluruh LPD di Provinsi 

Bali.Maka sangat besar peluang untuk memutus kasus trafficking di Bali.Dalam hal ini, Gubernur Bali 

dapat memberikan pengumuman melalui Surat Edaran (SE).Menyikapi informasi tersebut, Wakil 

Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, yang kerap disapa Cok Ace menyampaikan, bahwa 

usulan tersebut ke depannya akan dipertimbangkan.Sehingga para pekerja yang ilegal, bisa berangkat 

secara legal dan sesuai dengan prosedur."Selama pandemi memang banyak warga Bali yang bekerja ke 

luar negeri, terutama ke kapal pesiar.Apalagi memang mereka buka lebih awal, sementara Bali buka 

pariwisatanya belakangan.Memang hambatannya dalam hal ini, adalah ketika diberikan bantuan dana, 

siapa yang bisa menjamin.Karena itu mari kita berkolaborasi," ungkap Wagub Cok Ace, didampingi Kepala 

Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, Ida Bagus Ngurah Arda.Ngurah 

Arda mengamini, bahwa memang ada makelar nakal di Bali yang memberikan iming-iming kepada warga 

Bali untuk bekerja di luar negeri dengan cara mudah.Namun kenyataannya prosedur tersebut 

illegal.Karenanya ke depan sangat penting untuk memastikan warga Bali, yang bekerja ke luar negeri 

aman dan sesuai prosedur. 
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Title Naik Jadi Rp 9,9 Juta! Upah Pekerja Migran Indonesia Sektor 

Domestik di Taiwan 

Author _noname 

Media Sukabumi Update Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Neutral 

Link http://sukabumiupdate.com/posts/104171/naik-jadi-rp-99-juta-upah-pekerja-migran-

indonesia-sektor-domestik-di-taiwan 

Summary Per 10 Agustus 2022, Pekerja Migran Indonesia atau PMI di Taiwan akan menerima Upah 

sebesar NTD 20 ribu atau setara dengan Rp 9,9 juta. Kenaikan Upah untuk PMI sektor 

domestik di Taiwan ini disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Ia 

mengatakan terakhir kali kenaikan Upah PMI sektor domestik di Taiwan terjadi pada 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. 

 

 

 

Per 10 Agustus 2022, Pekerja Migran Indonesia atau PMI di Taiwan akan menerima Upah sebesar NTD 

20 ribu atau setara dengan Rp 9,9 juta. Sebelumnya, Upah PMI di negara tersebut NTD 17 ribu atau Rp 

8,4 juta.Kenaikan Upah untuk PMI sektor domestik di Taiwan ini disampaikan oleh Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Ia mengatakan terakhir kali kenaikan Upah PMI sektor domestik di Taiwan 

terjadi pada 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. Hadiah kemerdekaan 

yang sangat indah bagi calon PMI dan PMI khususnya sektor domestik di Taiwan," kata Ida di Jakarta 

dalam keterangannya seperti dikutip pada Kamis, 11 Agustus 2022.Sejak Desember 2018, Ida 

mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan mengupayakan penyesuaian Upah PMI Sektor Domestik di 

Taiwan melalui Kamar Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipe atau KDEI/IETO.Di berbagai kesempatan, 

Kemnaker juga meminta Otoritas Taiwan untuk mempertimbangkan penyesuaian Upah PMI yang tidak 

mengalami perubahan sejak tujuh tahun lalu.Selain kenaikan gaji, buruh asal Tanah Air untuk sektor 

domestik di Taiwan akan mendapat penambahan Upah sebesar NTD 1.000. Tambahan ini berlaku bagi 

PMI yang telah mengakhiri periode kontrak kerjanya selama 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," tutur Ida.Ia memastikan Kementerian Ketenagakerjaan 
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terus memantau penerapan kebijakan kenaikan Upah dan memastikan aturan baru itu terimplementasi 

dengan baik. Adapun Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono menuturkan 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 ribu, P3MI cukup menyesuaikan Surat Pernyataan Biaya dan 

Gaji (SPBG) PMI dengan mencantumkan gaji sebesar NTD 20 ribu. "Sehingga PMI akan tetap 

mendapatkan hak Upah sebesar NTD 20 ribu begitu mereka bekerja di Taiwan," ucapnya.Ketentuan baru 

ini berlaku bagi buruh migran sektor domestik yang datang ke Taiwan dengan kontrak kerja baru. Meski 

begitu, PMI yang sudah bekerja di Taiwan dan masih terikat dengan kontrak kerja lama tidak perlu 

berkecil hati. Sebab, terbuka peluang bagi PMI untuk melakukan negosiasi kenaikan Upah sesuai 

ketentuan pengupahan yang baru dengan pemberi kerja."Peran seluruh P3MI yang menempatkan PMI 

ke Taiwan sangat diperlukan untuk membantu atau memfasilitasi kenaikan Upah PMI tersebut melalui 

agensi sebagai mitra kerja mereka di Taiwan," ujarnya. 
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Title Tips Penting saat Interview Kerja, Tonjolkan Kelebihan dan 

Pencapaian yang Dimiliki dengan Cara Ini 

Author _noname 

Media Portal Jember Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Link http://portaljember.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-165244098/tips-penting-saat-

interview-kerja-tonjolkan-kelebihan-dan-pencapaian-yang-dimiliki-dengan-cara-ini 

Summary Selain itu pada saat interview kerja berlangsung juga perlu menonjolkan kelebihan dan 

pencapaian yang telah dimiliki sehingga dapat menjadi poin plus dibandingkan pelamar kerja 

lainnya. Berikut informasi mengenai cara dalam menonjolkan kelebihan dan pencapaian 

yang dimiliki saat interview kerja sehingga menjadi tips penting. Pada postingan tersebut 

dipaparkan bahwa pada saat interview kerja perlu diusahakan untuk menonjolkan kelebihan 

dan pencapaian yang dimiliki. Kelebihan dan pencapaian ini dapat merujuk pada pengalaman 

yang telah dimiliki sebelumnya, baik dari pekerjaan terdahulu atau lainnya. 

 

 

 

Secara umum orang pergi bekerja untuk mendapatkan penghasilan demi mencukupi kebutuhan 

hidup.Seiring bertambahnya jumlah lulusan yang mulai mencari pekerjaan, maka persaingan dalam 

mendapatkan suatu pekerjaan semakin ketat.Sehingga mendapatkan panggilan untuk interview kerja 

dapat diibaratkan sebagai satu langkah lebih dekat menuju tercapainya pekerjaan yang 

diinginkan.Sebelum menjalani interview kerja, tentunya perlu disiapkan terlebih dahulu, baik dari segi 

mental maupun materi terkait pekerjaan tersebut.Selain itu pada saat interview kerja berlangsung juga 

perlu menonjolkan kelebihan dan pencapaian yang telah dimiliki sehingga dapat menjadi poin plus 

dibandingkan pelamar kerja lainnya.Berikut informasi mengenai cara dalam menonjolkan kelebihan dan 

pencapaian yang dimiliki saat interview kerja sehingga menjadi tips penting.Informasi mengenai tips 

tersebut dilansir PortalJember. com dari Instagram @kemnaker pada postingan 4 Agustus 2022.Pada 

postingan tersebut dipaparkan bahwa pada saat interview kerja perlu diusahakan untuk menonjolkan 

kelebihan dan pencapaian yang dimiliki.Kelebihan dan pencapaian ini dapat merujuk pada pengalaman 

yang telah dimiliki sebelumnya, baik dari pekerjaan terdahulu atau lainnya.Selain itu turut disampaikan 

empat cara dalam menonjolkan kelebihan dan pencapaian tersebut adalah sebagai berikut.1. Saya 

meningkatkan penjualan sebesar .2. Saya terlibat aktif dalam .3. Saya mempunyai inisiatif untuk .4. Saya 

bertanggung jawab dalam . 
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Title Video Milad ke 23, Unimus Tampil dengan Kampus Terpadu dan 

Akreditasi Unggul 

Author _noname 

Media Tribun News Jateng Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Link http://jateng.tribunnews.com/2022/08/11/video-milad-ke-23-unimus-tampil-dengan-

kampus-terpadu-dan-akreditasi-unggul 

Summary Unimus ini sendiri lahir pada tanggal 4 agustus 1999. Rektor Unimus, Prof Dr Masrukhi MPd 

didampingi Ketua Panitia Milad Unimus Muhammad Yusuf PhD berharap dalam usainya ke 

23 tahun ini, Unimus semakin memantapkan diri an excellent univercity dengan akreditasi 

unggul. Unimus ini akan terus melahirkan lulusan-lulusan yang mempunyai kompetensi 

keilmuan yang bagus. Dalam milad Unimus ke 23 ini mengusung tema bersinergi 

membangun peradaban. 

 

 

 

Memasuki usia ke 23 tahun, Universitas Muhammadiyah Semarang tampil dengan kampus terpadu 

dengan akreditasi unggul.Unimus ini sendiri lahir pada tanggal 4 agustus 1999.Rangkaian acara sudah 

dimulai beberapa pekan lalu hingga Oktober. Sedang puncak acara Milad dibarengkan dengan HUT 

RI.Rektor Unimus, Prof Dr Masrukhi MPd didampingi Ketua Panitia Milad Unimus Muhammad Yusuf PhD 

berharap dalam usainya ke 23 tahun ini, Unimus semakin memantapkan diri an excellent univercity 

dengan akreditasi unggul."Sehingga masyarakat akan percaya dan yakin dengan keberadaan universitas 

ini," ucapnya.Unimus ini akan terus melahirkan lulusan-lulusan yang mempunyai kompetensi keilmuan 

yang bagus"Tapi juga memiliki spirit keagamaan yang bagus sehat jasmani dan rohani," 

terangnya.Dikatakannya, Milad itu berasal dari kata walada yang berarti hari lahir. Dalam milad Unimus 

ke 23 ini mengusung tema bersinergi membangun peradaban."Ini dimaksudkan Ini membangun spirit, 

bagaimana unimus ini berkontribusi kehidupan berbangsa dan bernegara," tegasnya.Unimus bagian dari 

167 Perguruan Tinggi di Indonesia merupakan bagian dari bangsa Indonesia."Animo, kepercayaan 

masyarakat untuk kuliah di Unimus ini alhamdulillah semakin meningkat," ujarnya.Tahun 2022 ini target 

mahasiswa baru 3000 mahasiswa, namun, yang diperoleh 3518 mahasiswa."Tahun 2023 ini target 4000. 

kita masih membuka pendaftaran sampai bulan September. Masih ada waktu 3 bulan," 

ungkapnya.Menurutnya, usia 23 merupakan umur yang masih muda dibanding dengan Perguruan tInggi 

swasta di jawa tengah."Diusia ini kita ada 8 fakultas, fakultas kedokteran, fakultas kedokteran gigi, 
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fakultas ilmu keperawatan dan kesehatan, fakultas kesehatan masyarakat, fakultas ekonomi, fakultas 

teknikteknik, fakultas MIPA dan fakultas bahasa dan budaya asing," paparnya.Saat ini, proses 

pembangunan rumah sakit masih terus berjalan dan di jadwalkan februari 2023 selesai."RS tipe B bagi 

fakultas kedokteran. Sehingga kita nanti punya dua RS. RS gigi mulut pendidikan yang letaknya kampus 

dua. RS umum Unimus yang akan menyatu dengan kampus," kata dia.Dengan penataan kampus dengan 

sarana dan prasarana, ini akan menambah kondusif untuk pembelajaran mahasiswa di kampus 

ini.Sementara di tengah kampus Unimus ada Masjid besar At Taqwa Muhammadiyah Jawa Tengah yang 

bisa digunakan untuk keagamaan."Kita ada peresmian rusunawa hibah dari kementerian PUPR. 

Kemudian peresmian Gedung BLK hibah dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian Gedung FT 

kemudian gedung B rumah sakit. Kita atur peletakan batu pertama, langsung dimulai pembangunan," 

bebernya.Termasuk pembangunan gedung kuliah bersama III, yaitu untuk fakultas kedokteran gigi dan 

fakultas kesehatan masyarakat dan pasca sarjana."Kita sedang mengurus pembukaan 11 program studi 

baru. Yang sudah turun SK nya yakni rekayasa sipil dan agribisnis," ucapnya.Sembari menunggu berproses 

di kementerian pendidikan dan kebudayaan, pihaknya sudah membuka pendaftaran baru."Maka kita 

terus berbenah, pada milad ini akan ada 4 kegiatan besar : Kegiatan akademik, seminar nasional 

internasional, ada kegiatan seni atau konser dan ada kegiatan olahraga dan dan kegiatan olah hari, 

pengajian , keagamaan," jelasnya."Orang hidup kan 4 aspek tersebut," sambungnya.Ia menuturkan 

kampus terpadu ini sudah terwujud, dan untuk tanah kampus ini memiliki posisi 18,2 hektare."Kita 

memang arahnya pembangunan kampus small beautifull kampus. Kita mengatakan kampus edu wisata, 

mensinergikan antar kegiatan akademik dengan kegiatan rekreasi. Tapi rekreasi yang mengandung 

edukasi," pungkasnya. 
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Title Pengukuhan Pengurus PHRD Jawa Tengah, Agung: Satu Hati 

Satu Harmoni Berpijar untuk Berkarya Bersama 

Author Shora Syafhira 

Ghassani 

Media Tribun News Jateng Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Link http://jateng.tribunnews.com/2022/08/11/pengukuhan-pengurus-phrd-jateng-agung-satu-

hati-satu-harmoni-berpijar-untuk-berkarya-bersama 

Summary Pengukuhan pengurus Asosiasi Perhimpunan Human Resourses Development (PHRD) Jawa 

Tengah masa bakti 2022-2025 hasil Mubes IV berlangsung di auditorium Balai Besar 

Pendidikan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Semarang Kementerian Tenaga Kerja, 

Pedurungan, beberapa waktu lalu. Pengukuhan pengurus ini disaksikan mitra strategis 

Asosiasi PHRD yakni Ir Sakina Rosellasari MSi MSc selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah serta Kepala BBPVP Semarang Heru Wibowo SSos MM. 

Hadir pula DPP Apindo Jawa Tengah diwakili Dr Nanik Qosidah SE MSi. "Seluruh anggota 

Asosiasi PHRD Jawa Tengah mengajak semua elemen memanjatkan puja puji syukur ke 

hadirat Allah SWT. 

 

 

 

 Pengukuhan pengurus Asosiasi Perhimpunan Human Resourses Development (PHRD) Jawa Tengah masa 

bakti 2022-2025 hasil Mubes IV berlangsung di auditorium Balai Besar Pendidikan Vokasi dan 

Produktivitas (BBPVP) Semarang Kementerian Tenaga Kerja, Pedurungan, beberapa waktu 

lalu.Pengukuhan pengurus ini disaksikan mitra strategis Asosiasi PHRD yakni Ir Sakina Rosellasari MSi MSc 

selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah serta Kepala BBPVP Semarang 

Heru Wibowo SSos MM.Hadir pula DPP Apindo Jawa Tengah diwakili Dr Nanik Qosidah SE MSi."Seluruh 

anggota Asosiasi PHRD Jawa Tengah mengajak semua elemen memanjatkan puja puji syukur ke hadirat 

Allah SWT. Dengan limpahan anugerah Tuhan, pengukuhan dapat dituntaskan sesuai rencana sebagai 

bagian dari kesyukuran atas jejak panjang pengabdian organisasi hingga menapak usia yang ke-19 tahun," 

terang Ketua Umum Asosiasi PHRD Jawa Tengah, Agung Budiono Triharjanto.Menurutnya, sebagai 

organisasi profesi tentu patutbangga sebab semakin diakui kiprah dan reputasinya.Program organisasi 

dalam pembangunan SDM secara simultan dan terus menerus dilakukan menjadikan PHRD Jawa Tengah 

menjadi Asosiasi Profesi yang maju, disegani, dan berpengaruh."Salah satu keputusan Musyawarah Besar 

IV adalah menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi sebagai dasar 



 

76 

 

organisasi," imbuh Agung Budiono Triharjanto.AD/ART itu merupakan titik temu atau titik tumpu dan 

titik tuju PHRD Jawa Tengah yang diamanatkan kepada seluruh anggota, terutama pengurus periode 

2022-2025, untuk senantiasa tertib asas, tertib sosial, dan tertib hukum.Dia menegaskan soliditas PHRD 

Jawa Tengah telah direkognisi tidak hanya di Jawa Tengah melainkan juga di luar provinsi."Selaku Ketua 

Umum, saya akan memimpin penandatanganan Pakta Integritas pengurus masa bakti 2022-2025 sebagai 

komitmen melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan serta menekankan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan 

nepotisme. Sebagai langkah awal, mewujudkan tertib asas, Singkatnya, pembumian AD/ART organisasi 

belum ideal. Butuh kerja super keras untuk mewujudkannya secara lebih komprehensif dan otentik," 

demikian Ketua Umum Asosiasi PHRD Jawa Tengah dalam sambutannya.Berita Jawa Tengah Pengukuhan 

pengurus Asosiasi PHRD Jawa Tengah periode 2022-2025 di auditorium BBPVP Semarang Kementerian 

Tenaga Kerja, PedurunganDinamika PHRD Jawa Tengah menunjukkan perjalanan yang fluktuatif.Sedari 

awal 2000-an merupakan paguyuban HR nonformal, komunitas Paguyuban HRD Jawa Tengah hingga 

menjadi Asosiasi PHRD Jawa Tengah."Fase terbaru 2022-2025 memasuki gelombang kebangkitan 

kembali atau fase resurgensi," tandas dia.Dalam konteks itu, terdapat tiga momentum yang selayaknya 

dicatat sebagai penanda kebangkitan dan kebangunan spirit PHRD.Pertama, pengarusutamaan Asosiasi 

PHRD Jawa Tengah.Kedua, masuknya personal pengurus merupakan kebersamaan pendiri PHRD dan HR 

praktisi muda.Ketiga, institusionalisasi pakta integritas, sebuah langkah awal mewujudkan Satu Aksi, Satu 

Harmoni, Berpijar untuk Berkarya Bersama."Dengan itu, Asosiasi PHRD Jawa Tengah mencanangkan diri 

menjadi center of excellence dalam pendidikan dan pengembangan serta pembinaan anggota maupun 

stakeholder lain. Prakarsa ini ditandai dengan institusionalisasi program kerja organisasi yang akan terus 

menerus diharmonisasikan bersama seluruh pengurus," papar Agung Budiono Trijanto.Dia berharap 

pengukuhan pengurus Asosiasi PHRD Jawa Tengah menjadi momentum yang baik."Terakhir, PHRD 

meyakini dengan kerendahan hati bahwa begitu banyak kekurangan dan keterbatasan selama ini. 

Masukan dari para stakeholder dan anggota akan memberikan input bagi proses produksi gagasan yang 

lebih baik," ungkapnya.Dia berterima kasih atas semua kontribusi para pihak dalam menjaga soliditas 

Asosiasi PHRD Jawa Tengah."Selamat untuk para pengurus dan dinanti Pijar Krida Pengurus untuk 

Berkarya Bersama," pungkas Agung Budiono Trijanto.Setelah pengukuhan dilanjutkan seminar 

Pelaksanaan dan Penerapan dalam kasus PHK oleh Ekwan Priyanto, Dewan Pakar PHRD. (*) 
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Title Disnakertrans Sulawesi Selatan Gelar Job Fair Virtual, Yuk 

Daftar! 

Author _noname 

Media Koran Seruya Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Neutral 

Link http://koranseruya.com/disnakertrans-sulsel-gelar-job-fair-virtual-yuk-daftar.html 

Summary Ini kesempatan besar jangan dilewatkan, ada banyak perusahaan besar jadi pencari kerja 

dan menjadi mitra Disnakertrans Sulawesi Selatan", ujar Nuraeni seraya menunjukkan tata 

cara pendaftaran dengan memperlihatkan link pendaftaran secara online, yakni 

http://jobfair.kemnaker.go.id dan petunjuk pendaftaran https://bit.ly/3p9tDAO. 

 

 

 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulawesi Selatan) melalui Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan akan menggelar job fair atau bursa kerja pada 

tanggal 29-31 Agustus 2022. Kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan secara online atau virtual dan 

menyasar para pencari kerja di seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.Hal tersebut disampaikan 

Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan, Pemagangan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (P5K2) 

Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan Nuraeni Yahya pada rapat sosialisasi dan koordinasi yang digelar 

bersama Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Prov. Sulawesi Selatan 

di Toraja Room Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (11/08/2022).Dirinya menyampaikan bahwa 

sekiranya seluruh peserta atau pencari kerja di seluruh Indonesia bisa mendaftar dulu secara online, 

sehingga calon peserta punya akun resmi dari kementerian tenaga kerja untuk kemudian digunakan 

dalam job fair ini."Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendaftar di job fair ini. Ini 

kesempatan besar jangan dilewatkan, ada banyak perusahaan besar jadi pencari kerja dan menjadi mitra 

Disnakertrans Sulawesi Selatan", ujar Nuraeni seraya menunjukkan tata cara pendaftaran dengan 

memperlihatkan link pendaftaran secara online, yakni http://jobfair.kemnaker.go.id dan petunjuk 

pendaftaran https://bit.ly/3p9tDAO"Harapan kami ada di pundak rekan-rekan sekalian. Tanpa dukungan 

dari rekan-rekan sekalian akan sulit bagi kegiatan ini berjalan, karena siapa yang akan tahu kalau tidak 

disampaikan ke publik", kata Nuraeni.Sosialisasi job fair ke publik, kata Nuraeni, diharapkan dapat lebih 

intens, khususnya pada H-10 kegiatan dan hal tersebut secara teknis akan dibahas kemudian."Saya 

berharap besar dengan bantuan tim dari Diskominfo, informasi ini dapat tersampaikan bahkan ke 

kabupaten/kota yang jauh, sehingga dapat terpantau. Dengan kolaborasi tim yang luar biasa nantinya ini 
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dapat menghasilkan sesuatu yang mungkin baru kali ini dilakukan Pemprov Sulawesi Selatan", 

harapnya.Di tempat yang sama, Kepala Seksi Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 

Disnakertrans Prov. Sulawesi Selatan Elvira Jayanti menjelaskan bahwa saat ini ada sekitar 54 perusahaan 

yang bersedia ikut serta untuk job fair tersebut dari target awal 50 perusahaan. Meski hingga saat ini, 

tercatat baru 28 perusahaan dengan 68 pilihan jabatan yang telah masuk di sistem."Sekarang sudah ada 

sekitar 672 orang pencari kerja, kita targetkan 10.000 pencari kerja dan sekitar 2.000 lowongan. Sekarang 

ini pak Gubernur gencar-gencarnya menggiatkan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di 

provinsi, jadi nantinya ada beberapa perusahaan juga yang membuka lowongan untuk penyandang 

disabilitas", jelas Elvira.Ia menambahkan bahwa waktu 3 (tiga) hari yang ditetapkan untuk kegiatan job 

fair tersebut dapat memaksimalkan kesempatan bagi para pencari kerja."Ini kan ada sistem, takutnya 

ada kendala jaringan internet mereka atau ada kendala lain, jadi mereka masih ada kesempatan untuk 

bergeser mungkin untuk mencari daerah yang lebih bagus signal internetnya. Tapi dari kementerian 

jamin bahwa server web mereka tidak akan down. Sudah ada beberapa provinsi yang mengadakan (job 

fair), tidak ada kendala seperti itu", tambahnya.Sementara itu, Kepala Bidang Humas IKP Diskominfo-SP 

Provinsi Sulawesi Selatan Sultan Rakib menyambut baik kolaborasi dengan Disnakertrans Prov. Sulawesi 

Selatan untuk menyebarluaskan informasi terkait job fair tersebut."Apapun yang menjadi kegiatan OPD-

OPD kita akan gaungkan, begitu juga dengan kegiatan Dinas Tenaga Kerja. Job fair secara online ini adalah 

hal baru dan saya pikir ini sangat baik, karena inilah pembeda kita dengan job fair yang ada pada 

umumnya", ungkap Sultan.Diskominfo-SP Prov. Sulawesi Selatan, kata Sultan, siap berkolaborasi 

membantu apa saja yang menjadi hal-hal urgent yang harus dipublikasikan."Kita harap ini bisa running 

terus publikasinya sampai pelaksanaan kegiatan untuk menggaet para calon pekerja untuk mendaftar. 

Untuk kami lengkap untuk rilis berita dan konten sosialisasi nanti akan kita bantu bikinkan, khususnya 

preview-preview atau alur pendaftaran job fair, itu yang paling penting saya kira", pungkasnya. 
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Title Dubes AS dukung kesetaraan gender dan transformasi 

digital Indonesia 

Author Sanya Dinda 

Susanti 

Media Antara Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.antaranews.com/berita/3051705/dubes-as-dukung-kesetaraan-gender-dan-

transformasi-digital-indonesia 

Summary Melalui Lembaga Pembangunan Internasional AS (USAID), Kedubes AS bekerja sama dengan 

Kementerian Ketenagakerjaan dan asosiasi pekerja Indonesia untuk meningkatkan 

kesetaraan gender dengan membantu memperkenalkan kesetaraan dan inklusi di tempat 

kerja. Saya tahu kita bisa melakukan lebih banyak lagi dan kami berkomitmen meningkatkan 

usaha-usaha kami Jakarta (ANTARA)- Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Y Kim 

mendukung pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, dan transformasi digital di 

Indonesia. "Di kedutaan besar AS di Indonesia kita juga melakukan inisiatif-inisiatif untuk 

memajukan tujuan tersebut, dan forum hari ini adalah contoh yang sangat baik sekali untuk 

memajukan upaya kita," kata Kim dalam Forum Kedutaan Besar AS bertajuk "Perempuan 

dalam Fintek" di Jakarta, Kamis. Menurutnya, pemberdayaan pemberdayaan perempuan 

merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan Indonesia dalam melakukan 

transformasi digital sehingga Kedutaan Besar AS di Indonesia juga melakukan berbagai 

inisiatif untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk mengadakan forum untuk perempuan 

dalam perusahaan berbasis teknologi (fintek). 

 

 

 

Saya tahu kita bisa melakukan lebih banyak lagi dan kami berkomitmen meningkatkan usaha-usaha kami 

Jakarta (ANTARA) - Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Y Kim mendukung pemberdayaan 

perempuan, kesetaraan gender, dan transformasi digital di Indonesia."Di kedutaan besar AS di Indonesia 

kita juga melakukan inisiatif-inisiatif untuk memajukan tujuan tersebut, dan forum hari ini adalah contoh 

yang sangat baik sekali untuk memajukan upaya kita," kata Kim dalam Forum Kedutaan Besar AS bertajuk 

"Perempuan dalam Fintek" di Jakarta, Kamis.Ia mengatakan dorongan untuk meningkatkan 

pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, dan transformasi digital juga merupakan kebijakan yang 

diambil Presiden AS Joe Biden."AS sangat berkomitmen untuk memajukan pemberdayaan perempuan 

kemudian kesetaraan gender dan transformasi digital," ujarnya.Menurutnya, pemberdayaan 
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pemberdayaan perempuan merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan Indonesia dalam 

melakukan transformasi digital sehingga Kedutaan Besar AS di Indonesia juga melakukan berbagai 

inisiatif untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk mengadakan forum untuk perempuan dalam 

perusahaan berbasis teknologi (fintek).Melalui Lembaga Pembangunan Internasional AS (USAID), 

Kedubes AS bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan asosiasi pekerja Indonesia untuk 

meningkatkan kesetaraan gender dengan membantu memperkenalkan kesetaraan dan inklusi di tempat 

kerja."Sebagai hasilnya lebih dari 1.200 perusahaan di Indonesia sekarang telah memiliki alat yang 

dibutuhkan untuk mengintegrasikan kesetaraan dan inklusi ke dalam kebijakan mereka," katanya.USAID 

juga dilaporkan telah membantu 1.000 perempuan membuka bisnis baru dan 3.000 perempuan 

meningkatkan pendapatan bisnis mereka."Saya tahu kita bisa melakukan lebih banyak lagi dan kami 

berkomitmen meningkatkan usaha-usaha kami," ucap Dubes Kim. 
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Title BSU 2022 Rp1 Juta Cair ke Rekening, Jika Penuhi 4 Syarat Ini Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774118220/bsu-2022-rp1-juta-cair-ke-rekening-

jika-penuhi-4-syarat-ini 

Summary Pemerintah bersama dengan Kemnaker memberikan dana bantuan BSU 2022 atau BLT 

subsidi gaji kepada pekerja. Dana bantuan BSU 2022 diberikan untuk membantu 

perekonomian para pekerja atau buruh dalam penanganan pandemi Covid-19. Namun 

sayangnya tidak semua pekerja atau buruh bisa mendapatkan dana bantuan BSU 2022 yang 

diberikan oleh Pemerintah. Kemnaker memberikan beberapa syarat kepada pekerja agar 

bisa menjadi calon penerima dana BSU BPJS Ketenagakerjaan. 

 

 

 

Pemerintah bersama dengan Kemnaker memberikan dana bantuan BSU 2022 atau BLT subsidi gaji 

kepada pekerja.Dana bantuan BSU 2022 diberikan untuk membantu perekonomian para pekerja atau 

buruh dalam penanganan pandemi Covid-19.Namun sayangnya tidak semua pekerja atau buruh bisa 

mendapatkan dana bantuan BSU 2022 yang diberikan oleh Pemerintah.Kemnaker memberikan beberapa 

syarat kepada pekerja agar bisa menjadi calon penerima dana BSU BPJS Ketenagakerjaan.Ada beberapa 

syarat yang harus dimiliki calon penerima BLT subsidi gaji, diantaranya:1. WNI2. Memiliki penghasilan di 

bawah Rp3,5 juta per bulan3. Masih terdaftar sebagai anggota aktif BPJS Ketenagakerjaan 
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Title Jangan Lewatkan, Disnakertrans Sulawesi Selatan Akan Gelar 

Job Fair Virtual 

Author Syukur Nutu 

Media Rakyatku.com Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Neutral 

Link http://rakyatku.com/read/215339/jangan-lewatkan-disnakertrans-sulsel-akan-gelar-job-

fair-virtual 

Summary Ini kesempatan besar jangan dilewatkan, ada banyak perusahaan besar jadi pencari kerja 

dan menjadi mitra Disnakertrans Sulawesi Selatan". Ini kesempatan besar jangan dilewatkan, 

ada banyak perusahaan besar jadi pencari kerja dan menjadi mitra Disnakertrans Sulawesi 

Selatan," ujar Nuraeni seraya menunjukkan tata cara pendaftaran dengan memperlihatkan 

link pendaftaran secara online, yakni dan petunjuk pendaftaran "Harapan kami ada di 

pundak rekan-rekan sekalian. RAKYATKU.COM, MAKASSAR- Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Selatan ( Pemprov Sulawesi Selatan ) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan akan menggelar job fair atau bursa kerja pada 

tanggal 29-31 Agustus 2022. Kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan secara online atau 

virtual dan menyasar para pencari kerja di seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. 

 

 

 

Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendaftar di job fair ini. Ini kesempatan besar jangan 

dilewatkan, ada banyak perusahaan besar jadi pencari kerja dan menjadi mitra Disnakertrans Sulawesi 

Selatan"RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ( Pemprov Sulawesi Selatan 

) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan akan menggelar 

job fair atau bursa kerja pada tanggal 29-31 Agustus 2022. Kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan secara 

online atau virtual dan menyasar para pencari kerja di seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Hal 

tersebut disampaikan Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan, Pemagangan, Penempatan dan Perluasan 

Kesempatan Kerja (P5K2) Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan Nuraeni Yahya pada rapat sosialisasi 

dan koordinasi yang digelar bersama Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo-

SP) Prov. Sulawesi Selatan di Toraja Room Kantor Gubernur Sulawesi Selatan pada Kamis 

(11/08/2022).Dirinya menyampaikan bahwa sekiranya seluruh peserta atau pencari kerja di seluruh 

Indonesia bisa mendaftar dulu secara online, sehingga calon peserta punya akun resmi dari kementerian 

tenaga kerja untuk kemudian digunakan dalam job fair ini. "Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat 
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untuk mendaftar di job fair ini. Ini kesempatan besar jangan dilewatkan, ada banyak perusahaan besar 

jadi pencari kerja dan menjadi mitra Disnakertrans Sulawesi Selatan," ujar Nuraeni seraya menunjukkan 

tata cara pendaftaran dengan memperlihatkan link pendaftaran secara online, yakni dan petunjuk 

pendaftaran "Harapan kami ada di pundak rekan-rekan sekalian. Tanpa dukungan dari rekan-rekan 

sekalian akan sulit bagi kegiatan ini berjalan, karena siapa yang akan tahu kalau tidak disampaikan ke 

publik," kata Nuraeni.Sosialisasi job fair ke publik, kata Nuraeni, diharapkan dapat lebih intens, khususnya 

pada H-10 kegiatan dan hal tersebut secara teknis akan dibahas kemudian. "Saya berharap besar dengan 

bantuan tim dari Diskominfo, informasi ini dapat tersampaikan bahkan ke kabupaten/kota yang jauh, 

sehingga dapat terpantau. Dengan kolaborasi tim yang luar biasa nantinya ini dapat menghasilkan 

sesuatu yang mungkin baru kali ini dilakukan Pemprov Sulawesi Selatan ," harapnya.Sponsored by 

MGIDDi tempat yang sama, Kepala Seksi Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 

Disnakertrans Prov. Sulawesi Selatan Elvira Jayanti menjelaskan bahwa saat ini ada sekitar 54 perusahaan 

yang bersedia ikut serta untuk job fair tersebut dari target awal 50 perusahaan. Meski hingga saat ini, 

tercatat baru 28 perusahaan dengan 68 pilihan jabatan yang telah masuk di sistem. "Sekarang sudah ada 

sekitar 672 orang pencari kerja, kita targetkan 10.000 pencari kerja dan sekitar 2.000 lowongan. Sekarang 

ini pak Gubernur gencar-gencarnya menggiatkan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di 

provinsi, jadi nantinya ada beberapa perusahaan juga yang membuka lowongan untuk penyandang 

disabilitas," jelas Elvira. Ia menambahkan bahwa waktu 3 (tiga) hari yang ditetapkan untuk kegiatan job 

fair tersebut dapat memaksimalkan kesempatan bagi para pencari kerja. "Ini kan ada sistem, takutnya 

ada kendala jaringan internet mereka atau ada kendala lain, jadi mereka masih ada kesempatan untuk 

bergeser mungkin untuk mencari daerah yang lebih bagus signal internetnya. Tapi dari kementerian 

jamin bahwa server web mereka tidak akan down. Sudah ada beberapa provinsi yang mengadakan (job 

fair), tidak ada kendala seperti itu," tambahnya. Sementara itu, Kepala Bidang Humas IKP Diskominfo-SP 

Provinsi Sulawesi Selatan Sultan Rakib menyambut baik kolaborasi dengan Disnakertrans Prov. Sulawesi 

Selatan untuk menyebarluaskan informasi terkait job fair tersebut. "Apapun yang menjadi kegiatan OPD-

OPD kita akan gaungkan, begitu juga dengan kegiatan Dinas Tenaga Kerja. Job fair secara online ini adalah 

hal baru dan saya pikir ini sangat baik, karena inilah pembeda kita dengan job fair yang ada pada 

umumnya," ungkap Sultan. Diskominfo-SP Prov. Sulawesi Selatan, kata Sultan, siap berkolaborasi 

membantu apa saja yang menjadi hal-hal urgent yang harus dipublikasikan. "Kita harap ini bisa running 

terus publikasinya sampai pelaksanaan kegiatan untuk menggaet para calon pekerja untuk mendaftar. 

Untuk kami lengkap untuk rilis berita dan konten sosialisasi nanti akan kita bantu bikinkan, khususnya 

preview-preview atau alur pendaftaran job fair, itu yang paling penting saya kira," pungkasnya. 
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Title Disnakertrans Sulawesi Selatan Gelar Job Fair Virtual, Yuk Daftar! Author _noname 

Media Ujung Jari Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ujungjari.com/2022/08/11/disnakertrans-sulsel-gelar-job-fair-virtual-yuk-

daftar 

Summary Ini kesempatan besar jangan dilewatkan, ada banyak perusahaan besar jadi pencari kerja 

dan menjadi mitra Disnakertrans Sulawesi Selatan", ujar Nuraeni seraya menunjukkan tata 

cara pendaftaran dengan memperlihatkan link pendaftaran secara online melalui 

http://jobfair.kemnaker.go.id dan petunjuk pendaftaran https://bit.ly/3p9tDAO. Di tempat 

yang sama, Kepala Seksi Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 

Disnakertrans Sulawesi Selatan Elvira Jayanti menjelaskan saat ini ada sekitar 54 perusahaan 

yang bersedia ikut serta untuk job fair tersebut dari target awal 50 perusahaan. Tags : Daerah 

Disnakertrans Sulawesi Selatan Job fair Virtual Job Fair Virtual Disnakertrans Sulawesi 

Selatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulawesi Selatan) melalui Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan akan menggelar job 

fair atau bursa kerja pada tanggal 29-31 Agustus 2022. 

 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulawesi Selatan) melalui Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan akan menggelar job fair atau bursa kerja pada 

tanggal 29-31 Agustus 2022. Kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan secara online atau virtual dan 

menyasar para pencari kerja di seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.Hal tersebut disampaikan 

Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan, Pemagangan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (P5K2) 

Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan Nuraeni Yahya pada rapat sosialisasi dan koordinasi yang digelar 

bersama Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Sulawesi Selatan di 

Toraja Room Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (11/08/2022).Dirinya menyampaikan bahwa 

sekiranya seluruh peserta atau pencari kerja di seluruh Indonesia bisa mendaftar dulu secara online, 

sehingga calon peserta punya akun resmi dari kementerian tenaga kerja untuk kemudian digunakan 

dalam job fair ini."Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendaftar di job fair ini. Ini 

kesempatan besar jangan dilewatkan, ada banyak perusahaan besar jadi pencari kerja dan menjadi mitra 

Disnakertrans Sulawesi Selatan", ujar Nuraeni seraya menunjukkan tata cara pendaftaran dengan 

memperlihatkan link pendaftaran secara online melalui http://jobfair.kemnaker.go.id dan petunjuk 

pendaftaran https://bit.ly/3p9tDAO."Harapan kami ada di pundak rekan-rekan sekalian. Tanpa dukungan 

dari rekan-rekan sekalian akan sulit bagi kegiatan ini berjalan, karena siapa yang akan tahu kalau tidak 

disampaikan ke publik", kata Nuraeni.Sosialisasi job fair ke publik, kata Nuraeni, diharapkan dapat lebih 

intens, khususnya pada H-10 kegiatan dan hal tersebut secara teknis akan dibahas kemudian."Saya 

berharap besar dengan bantuan tim dari Diskominfo, informasi ini dapat tersampaikan bahkan ke 

kabupaten/kota yang jauh, sehingga dapat terpantau. Dengan kolaborasi tim yang luar biasa nantinya ini 

dapat menghasilkan sesuatu yang mungkin baru kali ini dilakukan Pemprov Sulawesi Selatan", 

harapnya.Di tempat yang sama, Kepala Seksi Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 

Disnakertrans Sulawesi Selatan Elvira Jayanti menjelaskan saat ini ada sekitar 54 perusahaan yang 

bersedia ikut serta untuk job fair tersebut dari target awal 50 perusahaan.Meski hingga saat ini, tercatat 

baru 28 perusahaan dengan 68 pilihan jabatan yang telah masuk di sistem."Sekarang sudah ada sekitar 
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672 orang pencari kerja, kita targetkan 10.000 pencari kerja dan sekitar 2.000 lowongan. Sekarang ini pak 

Gubernur gencar-gencarnya menggiatkan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di provinsi, 

jadi nantinya ada beberapa perusahaan juga yang membuka lowongan untuk penyandang disabilitas", 

jelas Elvira.Ia menambahkan bahwa waktu 3 (tiga) hari yang ditetapkan untuk kegiatan job fair tersebut 

dapat memaksimalkan kesempatan bagi para pencari kerja."Ini kan ada sistem, takutnya ada kendala 

jaringan internet mereka atau ada kendala lain, jadi mereka masih ada kesempatan untuk bergeser 

mungkin untuk mencari daerah yang lebih bagus signal internetnya. Tapi dari kementerian jamin bahwa 

server web mereka tidak akan down. Sudah ada beberapa provinsi yang mengadakan (job fair), tidak ada 

kendala seperti itu", tambahnya.Sementara itu, Kepala Bidang Humas IKP Diskominfo-SP Provinsi 

Sulawesi Selatan Sultan Rakib menyambut baik kolaborasi dengan Disnakertrans Prov. Sulawesi Selatan 

untuk menyebarluaskan informasi terkait job fair tersebut."Apapun yang menjadi kegiatan OPD-OPD kita 

akan gaungkan, begitu juga dengan kegiatan Dinas Tenaga Kerja. Job fair secara online ini adalah hal baru 

dan saya pikir ini sangat baik, karena inilah pembeda kita dengan job fair yang ada pada umumnya", 

ungkap Sultan.Diskominfo-SP Prov. Sulawesi Selatan, kata Sultan, siap berkolaborasi membantu apa saja 

yang menjadi hal-hal urgent yang harus dipublikasikan."Kita harap ini bisa running terus publikasinya 

sampai pelaksanaan kegiatan untuk menggaet para calon pekerja untuk mendaftar. Untuk kami lengkap 

untuk rilis berita dan konten sosialisasi nanti akan kita bantu bikinkan, khususnya preview-preview atau 

alur pendaftaran job fair, itu yang paling penting saya kira", pungkasnya.(Sur)Tags : Daerah Disnakertrans 

Sulawesi Selatan Job fair Virtual Job Fair Virtual Disnakertrans Sulawesi Selatan 

  



 

86 

 

Title Cek Penerima BSU 2022 di Link BPJS Ketenagakerjaan, Rp1 Juta 

Cair Setelah 17 Agustus? 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774118586/cek-penerima-bsu-2022-di-link-bpjs-

ketenagakerjaan-rp1-juta-cair-setelah-17-agustus 

Summary Program dana bantuan BSU 2022 merupakan lanjutan dari BLT subsidi gaji yang diberikan 

oleh Pemerintah bersama Kemnaker pada tahun 2020 lalu. Dana bantuan BSU 2022 

rencananya akan diberikan kepada para calon penerima pada April lalu. Namun hingga saat 

ini belum ada kejelasan kapan jadwal pasti dana BLT subsidi gaji akan disalurkan. Hingga saat 

ini banyak pekerja yang mempertanyakan kapan dana bantuan BSU BPJS Ketenagakerjaan 

akan dicairkan oleh Kemnaker kepada calon penerima. 

 

 

 

Program dana bantuan BSU 2022 merupakan lanjutan dari BLT subsidi gaji yang diberikan oleh 

Pemerintah bersama Kemnaker pada tahun 2020 lalu.Dana bantuan BSU 2022 rencananya akan diberikan 

kepada para calon penerima pada April lalu. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan kapan jadwal 

pasti dana BLT subsidi gaji akan disalurkan.Hingga saat ini banyak pekerja yang mempertanyakan kapan 

dana bantuan BSU BPJS Ketenagakerjaan akan dicairkan oleh Kemnaker kepada calon penerima.Pekerja 

yang bisa menjadi penerima dana bantuan bantuan sibsidi upah harus memenuhi syarat yang ditentukan 

oleh Kemnaker.Syarat utama yang harus dimiliki oleh pekerja untuk dapat menerima dana BSU subsidi 

gaji diantaranya masih aktif sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan dan memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta 

per bulan.Pekerja juga bisa mengecek secara langsung apakah sudah terdaftar sebagai calon penerima 

dana BSU atau belum melalui link BPJS Ketenagakerjaan.Cara cek daftar calon penerima dana BLT subsidi 

gaji melalui BPJS Ketenagakerjaan. 
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Title Dipastikan BSU 2022 Cair Jika Telah Melewati 3 Langkah Penting 

Terkait Regulasi Pencairannya 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-794118611/dipastikan-bsu-2022-cair-jika-telah-

melewati-3-langkah-penting-terkait-regulasi-pencairannya 

Summary BSU 2022 atau BSU BPJS Ketenagakerjaam dicairkan jika Kemnaker sendiri sudah melewati 

3 langkah penting yang menjadi kendala selama ini terkait persiapan dan regulasi 

pencairannya. Dipastikan BSU 2022 akan cair dan uangnya di transfer ke rekening penerima 

melalui Bank HIMBARA. Penerima BSU 2022 yang telah kantongi persyaratan tidak usah ragu 

dan kuatir jika dana Bantuan Subsidi Upah tersebut sampai saat ini belum ditransfer ke 

rekening Himbara Penerima. Bantuan Subsidi Upah tahun anggaran 2022 mengalami 

penundaan pencairan hingga sampai saat ini. 

 

 

 

Dipastikan BSU 2022 akan cair dan uangnya di transfer ke rekening penerima melalui Bank HIMBARA.BSU 

2022 atau BSU BPJS Ketenagakerjaam dicairkan jika Kemnaker sendiri sudah melewati 3 langkah penting 

yang menjadi kendala selama ini terkait persiapan dan regulasi pencairannya.Penerima BSU 2022 yang 

telah kantongi persyaratan tidak usah ragu dan kuatir jika dana Bantuan Subsidi Upah tersebut sampai 

saat ini belum ditransfer ke rekening Himbara Penerima.Bantuan Subsidi Upah tahun anggaran 2022 

mengalami penundaan pencairan hingga sampai saat ini.Terkait apakah dana tersebut batal cair dan tidak 

akan cair belum ada kepastian, namun Menaker sendiri telah menegaskan bahwa dana Bantuan Subsidi 

Upah bagi pekerja akan tetap dicairkan.Hal itu ditegaskan oleh Menaker sendiri dan Menaker Ida 

Fauziyah hanya meminta para calon penerima tetap bersabar.Itu disampaikannya sebab untuk saat ini 

dari pihaknya masih berusaha mempersiapkan segala sesuatu untuk masuk ke tahapan penyalurannya 

ke rekening penerima.Perihal persiapan tersebut tentu ini menjadi kendala bagi Kementerian 

Ketenagakerjaan karena harus melalui langkah-langkah penting. 
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Title Yuk Daftar, Disnakertrans Sulawesi Selatan Siapkan Job Fair 

secara Online 

Author _noname 

Media Kabar News Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Link http://kabar.news/yuk-daftar-disnakertrans-sulsel-siapkan-job-fair-secara-online 

Summary Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan, Pemagangan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan 

Kerja (P5K2) Disnakertrans Sulawesi Selatan, Nuraeni Yahya, mengatakan, seluruh pencari 

kerja harus mendaftar sebelum mengikuti job fair virtual ini. Ini kesempatan besar jangan 

dilewatkan, ada banyak perusahaan besar jadi pencari kerja dan menjadi mitra Disnakertrans 

Sulawesi Selatan," ujar Nuraeni dalam rapat bersama Diskominfo di Toraja Room Kantor 

Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (11/08/2022). Rapat koordinasi Disnakertrans 

Sulawesi Selatan dan Diskominfo Sulawesi Selatan mempersiapkan job fair secara virtual. Di 

tempat yang sama, Kepala Seksi Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 

Disnakertrans Sulawesi Selatan Elvira Jayanti menjelaskan bahwa saat ini ada sekitar 54 

perusahaan yang bersedia ikut serta untuk job fair tersebut. 

 

 

 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulawesi Selatan) akan 

menggelar job fair atau bursa kerja pada tanggal 29-31 Agustus 2022.Job fair ini nantinya akan 

dilaksanakan secara online atau virtual dan menyasar para pencari kerja di seluruh kabupaten dan kota 

se-Sulawesi Selatan.Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan, Pemagangan, Penempatan dan Perluasan 

Kesempatan Kerja (P5K2) Disnakertrans Sulawesi Selatan, Nuraeni Yahya, mengatakan, seluruh pencari 

kerja harus mendaftar sebelum mengikuti job fair virtual ini.Pendaftaran dilakukan agar calon peserta 

punya akun resmi dari Kementerian Tenaga Kerja RI dan kemudian akun tersebut digunakan dalam job 

fair ini. Event virtual ini juga melibatkan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 

(Diskominfo-SP) Sulawesi Selatan."Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendaftar di job 

fair ini. Ini kesempatan besar jangan dilewatkan, ada banyak perusahaan besar jadi pencari kerja dan 

menjadi mitra Disnakertrans Sulawesi Selatan," ujar Nuraeni dalam rapat bersama Diskominfo di Toraja 

Room Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (11/08/2022).Rapat koordinasi Disnakertrans 

Sulawesi Selatan dan Diskominfo Sulawesi Selatan mempersiapkan job fair secara virtual. Rapat digelar 

di Torajaa Room Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar. (IST/HMS)Bagaimana cara mendaftar atau 
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membuat akun pada job fair ini? Nuraeni menyebutkan seluruh peserta dapat mengakses laman 

http://jobfair.kemnaker.go.id dan petunjuk pendaftaran https://bit.ly/3p9tDAO"Harapan kami ada di 

pundak rekan-rekan sekalian. Tanpa dukungan dari rekan-rekan sekalian akan sulit bagi kegiatan ini 

berjalan, karena siapa yang akan tahu kalau tidak disampaikan ke publik," kata Nuraeni.Sosialisasi job fair 

ke publik, kata Nuraeni, diharapkan dapat lebih intens, khususnya pada H-10 kegiatan dan hal tersebut 

secara teknis akan dibahas kemudian."Saya berharap besar dengan bantuan tim dari Diskominfo, 

informasi ini dapat tersampaikan bahkan ke kabupaten kota yang jauh, sehingga dapat terpantau. 

Dengan kolaborasi tim yang luar biasa nantinya ini dapat menghasilkan sesuatu yang mungkin baru kali 

ini dilakukan Pemprov Sulawesi Selatan," harapnya.Di tempat yang sama, Kepala Seksi Pembinaan 

Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Sulawesi Selatan Elvira Jayanti menjelaskan 

bahwa saat ini ada sekitar 54 perusahaan yang bersedia ikut serta untuk job fair tersebut. Meski hingga 

saat ini, tercatat baru 28 perusahaan dengan 68 pilihan jabatan yang telah masuk di sistem."Sekarang 

sudah ada sekitar 672 orang pencari kerja, kita targetkan 10.000 pencari kerja dan sekitar 2.000 

lowongan. Sekarang ini pak Gubernur gencar-gencarnya menggiatkan penyelenggaraan Unit Layanan 

Disabilitas (ULD) di provinsi, jadi nantinya ada beberapa perusahaan juga yang membuka lowongan untuk 

penyandang disabilitas," jelas Elvira.Elvira berharap, waktu tiga hari yang ditetapkan untuk kegiatan job 

fair tersebut dapat dimaksimalkan para pencari kerja. Dia menjamin server web loker virtual ini tidak 

akan down."Ini kan ada sistem, takutnya ada kendala jaringan internet mereka atau ada kendala lain, jadi 

mereka masih ada kesempatan untuk bergeser mungkin untuk mencari daerah yang lebih bagus signal 

internetnya. Tapi dari kementerian jamin bahwa server web mereka tidak akan down. Sudah ada 

beberapa provinsi yang mengadakan (job fair), tidak ada kendala seperti itu," kata Elvira.Sementara itu, 

Kepala Bidang Humas IKP Diskominfo-SP Sulawesi Selatan Sultan Rakib menyambut baik kolaborasi 

dengan Disnakertrans untuk menyebarluaskan informasi terkait job fair tersebut."Apapun yang menjadi 

kegiatan OPD-OPD kita akan gaungkan, begitu juga dengan kegiatan Dinas Tenaga Kerja. Job fair secara 

online ini adalah hal baru dan saya pikir ini sangat baik, karena inilah pembeda kita dengan job fair yang 

ada pada umumnya", ungkap Sultan.Diskominfo-SP Sulawesi Selatan, kata Sultan, siap berkolaborasi 

membantu apa saja yang menjadi hal-hal urgent yang harus dipublikasikan."Kita harap ini bisa running 

terus publikasinya sampai pelaksanaan kegiatan untuk menggaet para calon pekerja untuk mendaftar. 

Untuk kami lengkap untuk rilis berita dan konten sosialisasi nanti akan kita bantu bikinkan, khususnya 

preview-preview atau alur pendaftaran job fair, itu yang paling penting saya kira", pungkasnya 
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Title Pemerintah Berikan Pelindungan Ketenagakerjaan Bagi Atlet 

Sepak Bola 

Author _noname 

Media Bimata.id Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Neutral 

Link http://bimata.id/2022/08/pemerintah-berikan-pelindungan-ketenagakerjaan-bagi-atlet-

sepak-bola 

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 (10/08/2022). 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 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 

(10/08/2022).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.(ZBP)Terkait 
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Title Dubes AS dukung kesetaraan gender dan transformasi digital 

di Indonesia 

Author Sanya Dinda 

Susanti 

Media Antara Kalteng Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Link http://mataram.antaranews.com/berita/211029/dubes-as-dukung-kesetaraan-gender-

dan-transformasi-digital-di-indonesia 

Summary Melalui Lembaga Pembangunan Internasional AS (USAID), Kedubes AS bekerja sama dengan 

Kementerian Ketenagakerjaan dan asosiasi pekerja Indonesia untuk meningkatkan 

kesetaraan gender dengan membantu memperkenalkan kesetaraan dan inklusi di tempat 

kerja. 

 

 

 

 Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Y Kim mendukung pemberdayaan perempuan, 

kesetaraan gender, dan transformasi digital di Indonesia. "Di kedutaan besar AS di Indonesia kita juga 

melakukan inisiatif-inisiatif untuk memajukan tujuan tersebut, dan forum hari ini adalah contoh yang 

sangat baik sekali untuk memajukan upaya kita," kata Kim dalam Forum Kedutaan Besar AS bertajuk 

"Perempuan dalam Fintek" di Jakarta, Kamis.Ia mengatakan dorongan untuk meningkatkan 

pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, dan transformasi digital juga merupakan kebijakan yang 

diambil Presiden AS Joe Biden. "AS sangat berkomitmen untuk memajukan pemberdayaan perempuan 

kemudian kesetaraan gender dan transformasi digital," ujarnya.Menurutnya, pemberdayaan 

pemberdayaan perempuan merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan Indonesia dalam 

melakukan transformasi digital sehingga Kedutaan Besar AS di Indonesia juga melakukan berbagai 

inisiatif untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk mengadakan forum untuk perempuan dalam 

perusahaan berbasis teknologi (fintek).Melalui Lembaga Pembangunan Internasional AS (USAID), 

Kedubes AS bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan asosiasi pekerja Indonesia untuk 

meningkatkan kesetaraan gender dengan membantu memperkenalkan kesetaraan dan inklusi di tempat 

kerja. "Sebagai hasilnya lebih dari 1.200 perusahaan di Indonesia sekarang telah memiliki alat yang 

dibutuhkan untuk mengintegrasikan kesetaraan dan inklusi ke dalam kebijakan mereka," katanya.USAID 

juga dilaporkan telah membantu 1.000 perempuan membuka bisnis baru dan 3.000 perempuan 

meningkatkan pendapatan bisnis mereka. "Saya tahu kita bisa melakukan lebih banyak lagi dan kami 

berkomitmen meningkatkan usaha-usaha kami," ucap Dubes Kim. 
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Title Angkat Batik Blora, Menaker Resmikan SFT 2022 dan Bank 

Indonesia KPW Jawa Tengah meriahkan Festival Jawa Tengah 

Syariah 

Author Karina Asta 

Widara 

Media Okezone Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Link http://lifestyle.okezone.com/read/2022/08/11/12/2646080/angkat-batik-blora-menaker-

resmikan-sft-2022-dan-bank-indonesia-kpw-jawa-tengah-meriahkan-festival-jateng-syariah 

Summary SEAMARANG- Semarang Fashion Trend (SFT) 2022 yang diselenggarakan di Balai Besar 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Semarang Jawa Tengah diresmikan Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker), Dr. Hj. Menaker menambahkan Semarang Fashion Trend 

merupakan perwujudan karya-karya terkini busana siap pakai yang sesuai dengan trend 

global, dan juga sebagai inspirasi kepada pelaku industri mode di Indonesia dan Jawa Tengah 

pada khususnya. Dalam malam hari, digelar Muslim Fashion Show Festival Jawa Tengah 

Syariah yang didukung sepenuhnya oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah 

menampilkan anggota IKRA (Industri Kreatif Syariah Indonesia). Ada juga Dian Rahmat 

Dwisaputra (istri Kepala Bank Indonesia perwakilan Jawa Tengah) dan Siti Aminah Aman 

Santosa (istri Kepala OJK Jawa Tengah) juga tampil menjadi "muse" memeragakan busana 

dari Batik Blora. 

 

SEAMARANG- Semarang Fashion Trend (SFT) 2022 yang diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi 

dan Produktivitas (BBPVP) Semarang Jawa Tengah diresmikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Dr. 

Hj. Ida Fauziyah, M.Si.Ida, Jumat (5/8/202). SFT 2022 digelar Kamis-Sabtu (4-6 Agustus 2022).Menaker 

sangat mengapresiasi gelaran SFT 2022, sebagai upaya menampung kreativitas masyarakat yang 

memuncak dalam bidang fesyen. Dengan adanya Semarang Fashion Trend, semua kreativitas bidang 

fesyen dapat disalurkan secara positif dan bermanfaat bagi semua pihak.Menaker mengungkapkan, 

dunia fesyen saat ini sudah semakin bangkit dan bertumbuh setelah sempat terpukul karena pandemi 

Covid-19. Hal ini membawa kebaikan dari sisi ekonomi. Dari sisi industri akan meningkatkan daya beli 

masyarakat pada produk fesyen.Menaker menambahkan Semarang Fashion Trend merupakan 

perwujudan karya-karya terkini busana siap pakai yang sesuai dengan trend global, dan juga sebagai 

inspirasi kepada pelaku industri mode di Indonesia dan Jawa Tengah pada khususnya. Semarang Fashion 

Trend dapat menjadi wadah bagi para desainer muda Semarang maupun alumni dari BBPVP Semarang 

untuk memromosikan hasil karyanya dengan cakupan yang luas ke seluruh Indonesia.Menaker hadir 

pada hari ke-2 SFT 2022, bertepatan dengan gelar karya finalis BBPVP Project Runway Competition dan 

Semarang Fashion Trend Competition. Menaker mengapresiasi para pemenang Project Runway 

Competition dengan memberikan tambahan hadiah untuk para juara 1-3, yaitu Yuli Tri Widianti, Dwi 

Susanti dan Siswati, masing-masing Rp10 juta, Rp7,5 juta dan Rp5 juta. Sementara pemenang Semarang 

Fashion Trend Competition, juara 1- harapan 1, yaitu Yovita Gunawan, Samuel Kristiyo, Argi, Puput Ari 

dan Syahda.Selain fashion show gelar karya dua kompetisi, Fashion Parade Sesi 3 menghadirkan 

Forkominda Kota Semarang dengan Muse di antaranya Ibu Tia Hendrar Prihadi (istri Walikota Semarang 

dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang), Ibu Iswar . Sejumlah desainer dari IFC dan brand 

menampilkan karya busana terbaik, yaitu David Yan, W Aminuddin (istri Sekda Kota Semarang), Ibu 

Natgasha (Ketua Bhayangkari), Ibu Indri Hapsari (Ketua Persis Candra Kirana), Ibu Yenny Novita (ketua 
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Persit Denpom), Ibu Haryono (istri Danlanal Kota Semarang), dan ibu Hevearita Gunaryanti Rahayu/Mbak 

Ita (Wakil Walikota Semarang).Kemudian disusil parade busana karya Widya Andhika, Nofi Suharyo, 

tyaChandra, Dwiwarna, Lily Gunawan, Ina Priyono x Kain Ratu, Athan Siahaan, Indri Purwandari & Eka 

Wismana x Biondi Shoes serta Lia Mustafa.Dalam malam hari, digelar Muslim Fashion Show Festival Jawa 

Tengah Syariah yang didukung sepenuhnya oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Tengah 

menampilkan anggota IKRA (Industri Kreatif Syariah Indonesia). Dalam kesempatan tersebut produk batik 

Snap dan Een Productions Blora, diperagakan langsung "muse", Siti Atikoh Ganjar Pranowo, Ketua 

Dekranasda Jawa Tengah istri Gubernur Ganjar Pranowo yang tampil dengan batik tulis Blora motif 

bunga, dikombinasikan dengan kain hitam dan sedikit sentuhan lurik. Sejumlah tokoh lain, di antaranya 

Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita (Wakil Walikota Semarang), kemudian Dra. Ema Rachmawati 

(Kepala Dinaskop & UKM Jawa Tengah ), Hj. Ainia Shalichah (Ketua Dekranasda Blora).Ada juga Dian 

Rahmat Dwisaputra (istri Kepala Bank Indonesia perwakilan Jawa Tengah) dan Siti Aminah Aman Santosa 

(istri Kepala OJK Jawa Tengah) juga tampil menjadi "muse" memeragakan busana dari Batik Blora.Kepala 

BI Perwakilan Jawa Tengah, Rahmat Dwisaputra, yang menjadi penggagas acara fashion show batik Blora 

di event SFT, rangkaian Festival Jawa Tengah Syariah 2022, menerangkan, bahwa pihaknya memandang 

batik Blora sebagai alternatif baru potensi produk batik yang patut dipromosikan di Jawa Tengah.Selama 

ini kita tahu batik merupakan warisan dari zaman kerajaan di pedalaman Jawa seperti Solo dan 

Yogyakarta, kemudian berkembang ke wilayah pesisir utara seperti Pekalongan, Lasem Rembang, dan 

sebagainya. Nah, Blora ini belum banyak dikenal, padahal potensi batiknya bagus, motifnya lebih berani 

dan warnanya lebih beragam. Sehingga kami pilih untuk tampil disini, dan didukung penuh Bupati Blora. 

Ini wujud dukungan kami pada pengembangan UMKM di Jawa Tengah.Bupati Blora, Arief Rohman 

mengapresiasi terselenggaranya fashion show batik Blora bersama BI Jawa Tengah di SFT 2022. Suatu 

kehormatan bagi Blora bisa tampil di depan banyak pecinta fashion Jawa Tengah, bahkan nasional. Arief 

berharap, perajin Batik Blora lainnya kedepan bisa ikut kita kembangkan, dan kenalkan ke kancah 

nasional. Kita juga sedang berupaya agar batik Blora bisa tampil fashion show di Jakarta bekerjasama 

dengan para diaspora.Selain fashion show menampillkan batik Blora, tampil juga parade busana dari 

Wignyo x Rorokenes, Sessa by Monica Jufry, My Daily Hijab X Adjani, Batik Warna Alam siPutri, Seindah 

Nusantaraku, ZoeZoe by Sudarna Suwarsa x Adjani dan Ina Priyono x Roro Kenes.(Wid) 
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Title Disnakertrans Sulawesi Selatan Gelar Job Fair Virtual, Yuk 

Daftar! 

Author _noname 

Media Terkini.id Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Neutral 

Link http://makassar.terkini.id/disnakertrans-sulsel-gelar-job-fair-virtual-yuk-daftar 

Summary Ini kesempatan besar jangan dilewatkan, ada banyak perusahaan besar jadi pencari kerja 

dan menjadi mitra Disnakertrans Sulawesi Selatan," ujar Nuraeni seraya menunjukkan tata 

cara pendaftaran dengan memperlihatkan link pendaftaran secara online, yakni 

http://jobfair.kemnaker.go.id dan petunjuk pendaftaran https://bit.ly/3p9tDAO. 

 

 

 

Terkini.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulawesi Selatan) melalui Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan akan menggelar job fair atau bursa kerja pada 

tanggal 29-31 Agustus 2022.Kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan secara online atau virtual dan 

menyasar para pencari kerja di seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.Hal tersebut disampaikan 

Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan, Pemagangan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (P5K2) 

Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan Nuraeni Yahya pada rapat sosialisasi dan koordinasi yang digelar 

bersama Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Provinsi Sulawesi 

Selatan di Toraja Room Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis 11 Agustus 2022.Dirinya 

menyampaikan bahwa sekiranya seluruh peserta atau pencari kerja di seluruh Indonesia bisa mendaftar 

dulu secara online, sehingga calon peserta punya akun resmi dari kementerian tenaga kerja untuk 

kemudian digunakan dalam job fair ini."Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendaftar di 

job fair ini. Ini kesempatan besar jangan dilewatkan, ada banyak perusahaan besar jadi pencari kerja dan 

menjadi mitra Disnakertrans Sulawesi Selatan," ujar Nuraeni seraya menunjukkan tata cara pendaftaran 

dengan memperlihatkan link pendaftaran secara online, yakni http://jobfair.kemnaker.go.id dan 

petunjuk pendaftaran https://bit.ly/3p9tDAO"Harapan kami ada di pundak rekan-rekan sekalian. Tanpa 

dukungan dari rekan-rekan sekalian akan sulit bagi kegiatan ini berjalan, karena siapa yang akan tahu 

kalau tidak disampaikan ke publik," kata Nuraeni.Sosialisasi job fair ke publik, kata Nuraeni, diharapkan 

dapat lebih intens, khususnya pada H-10 kegiatan dan hal tersebut secara teknis akan dibahas 

kemudian."Saya berharap besar dengan bantuan tim dari Diskominfo, informasi ini dapat tersampaikan 

bahkan ke kabupaten/kota yang jauh, sehingga dapat terpantau. Dengan kolaborasi tim yang luar biasa 



 

95 

 

nantinya ini dapat menghasilkan sesuatu yang mungkin baru kali ini dilakukan Pemprov Sulawesi 

Selatan," harapnya.Di tempat yang sama, Kepala Seksi Pembinaan Penempatan dan Perluasan 

Kesempatan Kerja Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan Elvira Jayanti menjelaskan bahwa saat ini ada 

sekitar 54 perusahaan yang bersedia ikut serta untuk job fair tersebut dari target awal 50 perusahaan. 

Meski hingga saat ini, tercatat baru 28 perusahaan dengan 68 pilihan jabatan yang telah masuk di 

sistem."Sekarang sudah ada sekitar 672 orang pencari kerja, kita targetkan 10.000 pencari kerja dan 

sekitar 2.000 lowongan. Sekarang ini pak Gubernur gencar-gencarnya menggiatkan penyelenggaraan 

Unit Layanan Disabilitas (ULD) di provinsi, jadi nantinya ada beberapa perusahaan juga yang membuka 

lowongan untuk penyandang disabilitas," jelas Elvira.Ia menambahkan bahwa waktu 3 (tiga) hari yang 

ditetapkan untuk kegiatan job fair tersebut dapat memaksimalkan kesempatan bagi para pencari 

kerja."Ini kan ada sistem, takutnya ada kendala jaringan internet mereka atau ada kendala lain, jadi 

mereka masih ada kesempatan untuk bergeser mungkin untuk mencari daerah yang lebih bagus signal 

internetnya. Tapi dari kementerian jamin bahwa server web mereka tidak akan down. Sudah ada 

beberapa provinsi yang mengadakan (job fair), tidak ada kendala seperti itu," tambahnya.Sementara itu, 

Kepala Bidang Humas IKP Diskominfo-SP Provinsi Sulawesi Selatan Sultan Rakib menyambut baik 

kolaborasi dengan Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyebarluaskan informasi terkait job 

fair tersebut."Apapun yang menjadi kegiatan OPD-OPD kita akan gaungkan, begitu juga dengan kegiatan 

Dinas Tenaga Kerja. Job fair secara online ini adalah hal baru dan saya pikir ini sangat baik, karena inilah 

pembeda kita dengan job fair yang ada pada umumnya," ungkap Sultan.Diskominfo-SP Provinsi Sulawesi 

Selatan, kata Sultan, siap berkolaborasi membantu apa saja yang menjadi hal-hal urgent yang harus 

dipublikasikan."Kita harap ini bisa running terus publikasinya sampai pelaksanaan kegiatan untuk 

menggaet para calon pekerja untuk mendaftar. Untuk kami lengkap untuk rilis berita dan konten 

sosialisasi nanti akan kita bantu bikinkan, khususnya preview-preview atau alur pendaftaran job fair, itu 

yang paling penting saya kira," pungkasnya. 
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Title Negara Hadir Berikan Jaminan Pelindungan Ketenagakerjaan 

Bagi Atlet sepakbola 

Author _noname 

Media Seputar Cibubur Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Link http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785248095/negara-hadir-berikan-

jaminan-pelindungan-ketenagakerjaan-bagi-atlet-sepakbola 

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. 

 

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 

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 BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Pasti Cair ke 

Rekening Himbara Rp1 Juta 

Author _noname 

Media Ayo Surabaya Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784118966/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-

ketenagakerjaan-2022-pasti-cair-ke-rekening-himbara-rp1-juta 

Summary BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 kapan cair? Kendati belum ada tanggal 

pasti pencairan dana Rp1 juta tersebut, dana BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 

2022 dipastikan cair. Harapannya, tentu saja sebelum 17 Agustus 2022 atau setidaknya sama 

dengan penyaluran dana BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 seperti tahun 

lalu. Pada 2021, BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair mulai Agustus 

hingga Desember secara bertahap. 

 

 

 

BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 kapan cair? Pertanyaan serupa tak kunjung 

surut.Kendati belum ada tanggal pasti pencairan dana Rp1 juta tersebut, dana BSU BLT subsidi gaji via 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 dipastikan cair.Harapannya, tentu saja sebelum 17 Agustus 2022 atau 

setidaknya sama dengan penyaluran dana BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 seperti 

tahun lalu.Pada 2021, BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair mulai Agustus hingga 

Desember secara bertahap.Meski masih sebatas spekulasi, BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 

2022 dipastikan cair Rp1 juta langsung ke rekening Himbara atau Himpunan Bank Negara.BSU 2022 

dicairkan jika Kemnaker sendiri sudah melewati 3 langkah penting yang menjadi kendala selama ini 

terkait persiapan dan regulasi pencairannya.Penerima BSU 2022 yang telah kantongi persyaratan tidak 

usah ragu dan kuatir jika dana Bantuan Subsidi Upah tersebut sampai saat ini belum ditransfer ke 

rekening Himbara Penerima. 
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Title Disnakertrans Sulawesi Selatan Gelar Job Fair Virtual, Yuk Daftar! Author _noname 

Media Bukamatanews.id Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Neutral 

Link http://bukamatanews.id/read/2022/08/11/disnakertrans-sulsel-gelar-job-fair-virtual-yuk-

daftar 

Summary Ini kesempatan besar jangan dilewatkan, ada banyak perusahaan besar jadi pencari kerja 

dan menjadi mitra Disnakertrans Sulawesi Selatan", ujar Nuraeni seraya menunjukkan tata 

cara pendaftaran dengan memperlihatkan link pendaftaran secara online, yakni 

http://jobfair.kemnaker.go.id dan petunjuk pendaftaran https://bit.ly/3p9tDAO. 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulawesi Selatan) melalui Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan akan menggelar job fair 

atau bursa kerja pada tanggal 29-31 Agustus 2022. Kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan 

secara online atau virtual dan menyasar para pencari kerja di seluruh kabupaten/kota se-

Sulawesi Selatan. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan, 

Pemagangan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (P5K2) Disnakertrans Provinsi 

Sulawesi Selatan Nuraeni Yahya pada rapat sosialisasi dan koordinasi yang digelar bersama 

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Prov. 

 

 

 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulawesi Selatan) melalui Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan akan menggelar job fair atau bursa kerja pada 

tanggal 29-31 Agustus 2022. Kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan secara online atau virtual dan 

menyasar para pencari kerja di seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.Hal tersebut disampaikan 

Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan, Pemagangan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (P5K2) 

Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan Nuraeni Yahya pada rapat sosialisasi dan koordinasi yang digelar 

bersama Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Prov. Sulawesi Selatan 

di Toraja Room Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (11/08/2022).Dirinya menyampaikan bahwa 

sekiranya seluruh peserta atau pencari kerja di seluruh Indonesia bisa mendaftar dulu secara online, 

sehingga calon peserta punya akun resmi dari kementerian tenaga kerja untuk kemudian digunakan 

dalam job fair ini."Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendaftar di job fair ini. Ini 

kesempatan besar jangan dilewatkan, ada banyak perusahaan besar jadi pencari kerja dan menjadi mitra 
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Disnakertrans Sulawesi Selatan", ujar Nuraeni seraya menunjukkan tata cara pendaftaran dengan 

memperlihatkan link pendaftaran secara online, yakni http://jobfair.kemnaker.go.id dan petunjuk 

pendaftaran https://bit.ly/3p9tDAO"Harapan kami ada di pundak rekan-rekan sekalian. Tanpa dukungan 

dari rekan-rekan sekalian akan sulit bagi kegiatan ini berjalan, karena siapa yang akan tahu kalau tidak 

disampaikan ke publik", kata Nuraeni.Sosialisasi job fair ke publik, kata Nuraeni, diharapkan dapat lebih 

intens, khususnya pada H-10 kegiatan dan hal tersebut secara teknis akan dibahas kemudian."Saya 

berharap besar dengan bantuan tim dari Diskominfo, informasi ini dapat tersampaikan bahkan ke 

kabupaten/kota yang jauh, sehingga dapat terpantau. Dengan kolaborasi tim yang luar biasa nantinya ini 

dapat menghasilkan sesuatu yang mungkin baru kali ini dilakukan Pemprov Sulawesi Selatan", 

harapnya.Di tempat yang sama, Kepala Seksi Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 

Disnakertrans Prov. Sulawesi Selatan Elvira Jayanti menjelaskan bahwa saat ini ada sekitar 54 perusahaan 

yang bersedia ikut serta untuk job fair tersebut dari target awal 50 perusahaan. Meski hingga saat ini, 

tercatat baru 28 perusahaan dengan 68 pilihan jabatan yang telah masuk di sistem."Sekarang sudah ada 

sekitar 672 orang pencari kerja, kita targetkan 10.000 pencari kerja dan sekitar 2.000 lowongan. Sekarang 

ini pak Gubernur gencar-gencarnya menggiatkan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di 

provinsi, jadi nantinya ada beberapa perusahaan juga yang membuka lowongan untuk penyandang 

disabilitas", jelas Elvira.Ia menambahkan bahwa waktu 3 (tiga) hari yang ditetapkan untuk kegiatan job 

fair tersebut dapat memaksimalkan kesempatan bagi para pencari kerja."Ini kan ada sistem, takutnya 

ada kendala jaringan internet mereka atau ada kendala lain, jadi mereka masih ada kesempatan untuk 

bergeser mungkin untuk mencari daerah yang lebih bagus signal internetnya. Tapi dari kementerian 

jamin bahwa server web mereka tidak akan down. Sudah ada beberapa provinsi yang mengadakan (job 

fair), tidak ada kendala seperti itu", tambahnya.Sementara itu, Kepala Bidang Humas IKP Diskominfo-SP 

Provinsi Sulawesi Selatan Sultan Rakib menyambut baik kolaborasi dengan Disnakertrans Prov. Sulawesi 

Selatan untuk menyebarluaskan informasi terkait job fair tersebut."Apapun yang menjadi kegiatan OPD-

OPD kita akan gaungkan, begitu juga dengan kegiatan Dinas Tenaga Kerja. Job fair secara online ini adalah 

hal baru dan saya pikir ini sangat baik, karena inilah pembeda kita dengan job fair yang ada pada 

umumnya", ungkap Sultan.Diskominfo-SP Prov. Sulawesi Selatan, kata Sultan, siap berkolaborasi 

membantu apa saja yang menjadi hal-hal urgent yang harus dipublikasikan."Kita harap ini bisa running 

terus publikasinya sampai pelaksanaan kegiatan untuk menggaet para calon pekerja untuk mendaftar. 

Untuk kami lengkap untuk rilis berita dan konten sosialisasi nanti akan kita bantu bikinkan, khususnya 

preview-preview atau alur pendaftaran job fair, itu yang paling penting saya kira", pungkasnya 
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Title Pemprov Sulawesi Selatan Gelar Job Fair Virtual 29-31 Agsutsu 

2022 

Author _noname 

Media Sulsel Online Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Neutral 

Link http://sulselonline.com/2022/08/11/pemprov-sulsel-gelar-job-fair-virtual-29-31-agsutsu-

2022 

Summary Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulawesi Selatan) melalui Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan akan menggelar job fair 

atau bursa kerja pada tanggal 29-31 Agustus 2022. Dengan kolaborasi tim yang luar biasa 

nantinya ini dapat menghasilkan sesuatu yang mungkin baru kali ini dilakukan Pemprov 

Sulawesi Selatan", harapnya. Kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan secara online atau 

virtual dan menyasar para pencari kerja di seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. Hal 

tersebut disampaikan Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan, Pemagangan, Penempatan dan 

Perluasan Kesempatan Kerja (P5K2) Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan Nuraeni Yahya 

pada rapat sosialisasi dan koordinasi yang digelar bersama Dinas Komunikasi Informatika 

Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Prov. 

 

 

 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulawesi Selatan) melalui Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan akan menggelar job fair atau bursa kerja pada 

tanggal 29-31 Agustus 2022. Kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan secara online atau virtual dan 

menyasar para pencari kerja di seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.Hal tersebut disampaikan 

Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan, Pemagangan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (P5K2) 

Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan Nuraeni Yahya pada rapat sosialisasi dan koordinasi yang digelar 

bersama Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Prov. Sulawesi Selatan 

di Toraja Room Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (11/08/2022).Dirinya menyampaikan bahwa 

sekiranya seluruh peserta atau pencari kerja di seluruh Indonesia bisa mendaftar dulu secara online, 

sehingga calon peserta punya akun resmi dari kementerian tenaga kerja untuk kemudian digunakan 

dalam job fair ini."Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendaftar di job fair ini. Ini 

kesempatan besar jangan dilewatkan, ada banyak perusahaan besar jadi pencari kerja dan menjadi mitra 

Disnakertrans Sulawesi Selatan", ujar Nuraeni seraya menunjukkan tata cara pendaftaran dengan 
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memperlihatkan link pendaftaran secara online, yakni http://jobfair.kemnaker.go.id dan petunjuk 

pendaftaran https://bit.ly/3p9tDAO"Harapan kami ada di pundak rekan-rekan sekalian. Tanpa dukungan 

dari rekan-rekan sekalian akan sulit bagi kegiatan ini berjalan, karena siapa yang akan tahu kalau tidak 

disampaikan ke publik", kata Nuraeni.Sosialisasi job fair ke publik, kata Nuraeni, diharapkan dapat lebih 

intens, khususnya pada H-10 kegiatan dan hal tersebut secara teknis akan dibahas kemudian."Saya 

berharap besar dengan bantuan tim dari Diskominfo, informasi ini dapat tersampaikan bahkan ke 

kabupaten/kota yang jauh, sehingga dapat terpantau. Dengan kolaborasi tim yang luar biasa nantinya ini 

dapat menghasilkan sesuatu yang mungkin baru kali ini dilakukan Pemprov Sulawesi Selatan", 

harapnya.Di tempat yang sama, Kepala Seksi Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 

Disnakertrans Prov. Sulawesi Selatan Elvira Jayanti menjelaskan bahwa saat ini ada sekitar 54 perusahaan 

yang bersedia ikut serta untuk job fair tersebut dari target awal 50 perusahaan. Meski hingga saat ini, 

tercatat baru 28 perusahaan dengan 68 pilihan jabatan yang telah masuk di sistem."Sekarang sudah ada 

sekitar 672 orang pencari kerja, kita targetkan 10.000 pencari kerja dan sekitar 2.000 lowongan. Sekarang 

ini pak Gubernur gencar-gencarnya menggiatkan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di 

provinsi, jadi nantinya ada beberapa perusahaan juga yang membuka lowongan untuk penyandang 

disabilitas", jelas Elvira.Ia menambahkan bahwa waktu 3 (tiga) hari yang ditetapkan untuk kegiatan job 

fair tersebut dapat memaksimalkan kesempatan bagi para pencari kerja."Ini kan ada sistem, takutnya 

ada kendala jaringan internet mereka atau ada kendala lain, jadi mereka masih ada kesempatan untuk 

bergeser mungkin untuk mencari daerah yang lebih bagus signal internetnya. Tapi dari kementerian 

jamin bahwa server web mereka tidak akan down. Sudah ada beberapa provinsi yang mengadakan (job 

fair), tidak ada kendala seperti itu", tambahnya.Sementara itu, Kepala Bidang Humas IKP Diskominfo-SP 

Provinsi Sulawesi Selatan Sultan Rakib menyambut baik kolaborasi dengan Disnakertrans Prov. Sulawesi 

Selatan untuk menyebarluaskan informasi terkait job fair tersebut."Apapun yang menjadi kegiatan OPD-

OPD kita akan gaungkan, begitu juga dengan kegiatan Dinas Tenaga Kerja. Job fair secara online ini adalah 

hal baru dan saya pikir ini sangat baik, karena inilah pembeda kita dengan job fair yang ada pada 

umumnya", ungkap Sultan.Diskominfo-SP Prov. Sulawesi Selatan, kata Sultan, siap berkolaborasi 

membantu apa saja yang menjadi hal-hal urgent yang harus dipublikasikan."Kita harap ini bisa running 

terus publikasinya sampai pelaksanaan kegiatan untuk menggaet para calon pekerja untuk mendaftar. 

Untuk kami lengkap untuk rilis berita dan konten sosialisasi nanti akan kita bantu bikinkan, khususnya 

preview-preview atau alur pendaftaran job fair, itu yang paling penting saya kira", pungkasnya. 
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Title Disnakertrans Sulawesi Selatan targetkan 10.000 pencari kerja 

mengikuti bursa kerja 

Author _noname 

Media Antara Sulsel Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Neutral 

Link http://makassar.antaranews.com/berita/415525/disnakertrans-sulsel-targetkan-10000-

pencari-kerja-mengikuti-bursa-kerja 

Summary Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan 

sekitar 10.000 pencari kerja mengikuti bursa kerja ( job fair) yang digelar secara virtual pada 

29-31 Agustus 2022. Kepala Seksi Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 

Disnakertrans Sulawesi Selatan Elvira Jayanti di Makassar, Kamis, menjelaskan saat ini ada 

sekitar 54 perusahaan yang bersedia ikut serta dalam bursa kerja tersebut, dari target awal 

50 perusahaan. Ini kesempatan besar jangan dilewatkan, ada banyak perusahaan besar, jadi 

pencari kerja dan menjadi mitra Disnakertrans Sulawesi Selatan", ujar. "Sekarang sudah ada 

sekitar 672 orang pencari kerja, kita targetkan 10.000 pencari kerja dari sekitar 2.000 

lowongan," ujarnya. 

 

 

 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan sekitar 

10.000 pencari kerja mengikuti bursa kerja ( job fair) yang digelar secara virtual pada 29-31 Agustus 

2022.Tata cara pendaftaran dengan memperlihatkan link pendaftaran secara daring, yakni melalui 

http://jobfair.kemnaker.go.id dan petunjuk pendaftaran https://bit.ly/3p9tDAO.Kepala Seksi Pembinaan 

Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Sulawesi Selatan Elvira Jayanti di Makassar, 

Kamis, menjelaskan saat ini ada sekitar 54 perusahaan yang bersedia ikut serta dalam bursa kerja 

tersebut, dari target awal 50 perusahaan. Namun, saat ini baru 28 perusahaan dengan 68 pilihan jabatan 

yang telah masuk di sistem."Sekarang sudah ada sekitar 672 orang pencari kerja, kita targetkan 10.000 

pencari kerja dari sekitar 2.000 lowongan," ujarnya.Ia mengatakan saat ini Gubernur Sulawesi Selatan 

Andi Sudirman Sulaiman sedang gencar menggiatkan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di 

provinsi. Jadi, nantinya ada beberapa perusahaan yang membuka lowongan untuk penyandang 

disabilitas.Ia menambahkan waktu tiga hari yang ditetapkan untuk kegiatan bursa kerja tersebut, dapat 

memaksimalkan kesempatan bagi para pencari kerja."Ini kan ada sistem, takutnya ada kendala jaringan 

internet mereka atau ada kendala lain, jadi mereka masih ada kesempatan untuk bergeser, mungkin 
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untuk mencari daerah yang lebih bagus sinyal internetnya. Tapi, dari kementerian menjamin server web 

mereka tidak akan down. Sudah ada beberapa provinsi yang mengadakan bursa kerja, tidak ada kendala 

seperti itu," ujarnya.Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan, Pemagangan, Penempatan dan Perluasan 

Kesempatan Kerja (P5K2) Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan Nuraeni Yahya menyampaikan pencari 

kerja di seluruh Indonesia bisa mendaftar dulu secara daring, sehingga calon peserta punya akun resmi 

dari kementerian tenaga kerja untuk digunakan dalam bursa kerja ini."Kami mengajak seluruh lapisan 

masyarakat untuk mendaftar di bursa kerja ini. Ini kesempatan besar jangan dilewatkan, ada banyak 

perusahaan besar, jadi pencari kerja dan menjadi mitra Disnakertrans Sulawesi Selatan", ujarSosialisasi 

bursa kerja ke publik, kata Nuraeni, diharapkan dapat lebih intensif, khususnya pada H-10 kegiatan. "Saya 

berharap dengan bantuan tim dari Diskominfo, informasi ini dapat tersampaikan, bahkan ke 

kabupaten/kota yang jauh. Dengan kolaborasi tim yang luar biasa ini dapat menghasilkan sesuatu, yang 

baru kali ini dilakukan Pemprov Sulawesi Selatan," ucapnya. 
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Title 29 Agustus Disnakertrans Sulawesi Selatan Gelar Job Fair 

Virtual 

Author Herlin Sadid 

Media Kabar Makassar Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.kabarmakassar.com/posts/view/20575/29-agustus-disnakertrans-sulsel-gelar-

job-fair-virtual.html 

Summary Ini kesempatan besar jangan dilewatkan, ada banyak perusahaan besar jadi pencari kerja 

dan menjadi mitra Disnakertrans Sulawesi Selatan," ujar Nuraeni. Bagi Anda yang ingin 

mengikuti Job Fair Disnakertrans Sulawesi Selatan dapat melakukan perndaftaran melalui 

http://jobfair.kemnaker.go.id. Serta dapat mengakses petunjuk pendaftaran 

https://bit.ly/3p9tDAO. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulawesi Selatan) 

melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan akan 

menggelar job fair atau bursa kerja pada tanggal 29-31 Agustus 2022. Kegiatan ini nantinya 

akan dilaksanakan secara online atau virtual dan menyasar para pencari kerja di seluruh 

kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan. 

 

 

 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulawesi Selatan) melalui Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan akan menggelar job fair atau bursa kerja pada 

tanggal 29-31 Agustus 2022.Kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan secara online atau virtual dan 

menyasar para pencari kerja di seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.Hal tersebut disampaikan 

Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan, Pemagangan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (P5K2) 

Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan, Nuraeni Yahya pada rapat sosialisasi dan koordinasi yang digelar 

bersama Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Provinsi Sulawesi 

Selatan di Toraja Room Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (11/08).Ia mengatakan, sekiranya 

seluruh peserta atau pencari kerja di seluruh Indonesia bisa mendaftar dulu secara online, sehingga calon 

peserta punya akun resmi dari kementerian tenaga kerja untuk kemudian digunakan dalam job fair 

ini."Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendaftar di job fair ini. Ini kesempatan besar 

jangan dilewatkan, ada banyak perusahaan besar jadi pencari kerja dan menjadi mitra Disnakertrans 

Sulawesi Selatan," ujar Nuraeni."Harapan kami ada di pundak rekan-rekan sekalian. Tanpa dukungan dari 

rekan-rekan sekalian akan sulit bagi kegiatan ini berjalan, karena siapa yang akan tahu kalau tidak 
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disampaikan ke publik," sambung Nuraeni.Sosialisasi job fair ke publik, kata Nuraeni, diharapkan dapat 

lebih intens, khususnya pada H-10 kegiatan dan hal tersebut secara teknis akan dibahas kemudian."Saya 

berharap besar dengan bantuan tim dari Diskominfo, informasi ini dapat tersampaikan bahkan ke 

kabupaten/kota yang jauh, sehingga dapat terpantau. Dengan kolaborasi tim yang luar biasa nantinya ini 

dapat menghasilkan sesuatu yang mungkin baru kali ini dilakukan Pemprov Sulawesi Selatan," 

harapnya.Di tempat yang sama, Kepala Seksi Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 

Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan Elvira Jayanti menjelaskan bahwa saat ini ada sekitar 54 

perusahaan yang bersedia ikut serta untuk job fair tersebut dari target awal 50 perusahaan. Meski hingga 

saat ini, tercatat baru 28 perusahaan dengan 68 pilihan jabatan yang telah masuk di sistem."Sekarang 

sudah ada sekitar 672 orang pencari kerja, kita targetkan 10.000 pencari kerja dan sekitar 2.000 

lowongan. Sekarang ini pak Gubernur gencar-gencarnya menggiatkan penyelenggaraan Unit Layanan 

Disabilitas (ULD) di provinsi, jadi nantinya ada beberapa perusahaan juga yang membuka lowongan untuk 

penyandang disabilitas," jelas Elvira.Ia menambahkan waktu 3 hari yang ditetapkan untuk kegiatan job 

fair tersebut dapat memaksimalkan kesempatan bagi para pencari kerja."Ini kan ada sistem, takutnya 

ada kendala jaringan internet mereka atau ada kendala lain, jadi mereka masih ada kesempatan untuk 

bergeser mungkin untuk mencari daerah yang lebih bagus signal internetnya. Tapi dari kementerian 

jamin bahwa server web mereka tidak akan down. Sudah ada beberapa provinsi yang mengadakan (job 

fair), tidak ada kendala seperti itu," tambahnya.Sementara itu, Kepala Bidang Humas IKP Diskominfo-SP 

Provinsi Sulawesi Selatan, Sultan Rakib menyambut baik kolaborasi dengan Disnakertrans Provinsi 

Sulawesi Selatan untuk menyebarluaskan informasi terkait job fair tersebut."Apapun yang menjadi 

kegiatan OPD-OPD kita akan gaungkan, begitu juga dengan kegiatan Dinas Tenaga Kerja. Job fair secara 

online ini adalah hal baru dan saya pikir ini sangat baik, karena inilah pembeda kita dengan job fair yang 

ada pada umumnya," ungkap Sultan.Diskominfo-SP Provinsi Sulawesi Selatan, kata Sultan, siap 

berkolaborasi membantu apa saja yang menjadi hal-hal urgent yang harus dipublikasikan."Kita harap ini 

bisa running terus publikasinya sampai pelaksanaan kegiatan untuk menggaet para calon pekerja untuk 

mendaftar. Untuk kami lengkap untuk rilis berita dan konten sosialisasi nanti akan kita bantu bikinkan, 

khususnya preview-preview atau alur pendaftaran job fair, itu yang paling penting saya kira," 

pungkasnya.Bagi Anda yang ingin mengikuti Job Fair Disnakertrans Sulawesi Selatan dapat melakukan 

perndaftaran melalui http://jobfair.kemnaker.go.id. serta dapat mengakses petunjuk pendaftaran 

https://bit.ly/3p9tDAO 

  



 

106 

 

Title BSU 2022 Segera Disalurkan ke Rekening Pekerja? Cek Informasi 

Terbaru di Kanal Kemnaker dan BPJS Ketenagakerja 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-774119540/bsu-2022-segera-disalurkan-ke-

rekening-pekerja-cek-informasi-terbaru-di-kanal-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerja 

Summary - Pemerintah bersama dengan Kemnaker berencana akan menyalurkan dana bantuan BSU 

2022 kepada 8,8 juta pekerja. Dana bantuan BSU 2022 akan diberikan sebesar Rp500 ribu 

selama dua bulan dan akan disalurkan secara langsung Rp1 juta. Selain itu, pekerja yang bisa 

menjadi penerima dana bantuan BSU 2022 harus sudah memenuhi syarat yang ditentukan 

oleh Kemnaker. 1. WNI. 

 

 

 

- Pemerintah bersama dengan Kemnaker berencana akan menyalurkan dana bantuan BSU 2022 kepada 

8,8 juta pekerja.Dana bantuan BSU 2022 akan diberikan sebesar Rp500 ribu selama dua bulan dan akan 

disalurkan secara langsung Rp1 juta.Selain itu, pekerja yang bisa menjadi penerima dana bantuan BSU 

2022 harus sudah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Kemnaker.1. WNI2. Masih aktif di BPJS 

Ketenagakerjaan3. Punya penghasilan Rp3,5 juta per bulan maksimal4. Kerja di wilayah PPKM level 3 dan 

45. Bekerja di industri konsumsi, aneka industri, transportasi, property dan real estate, serta 

perdagangan dan jasa, kecuali pendidikan dan Kesehatan 
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Title Pastikan BSU 2022 Cair, Ini Pesan Menaker Ida Fauziyah untuk 

14 Juta Buruh 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-794118984/pastikan-bsu-2022-cair-ini-pesan-

menaker-ida-fauziyah-untuk-14-juta-buruh 

Summary Pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU 2022), menjadi satu hal yang paling ditunggu para 

buruh atau pekerja hingga saat ini. Karena sejak program Bantuan Subsidi Upah (BSU 2022) 

diumumkan pada bulan April, hingga Agustus belum diketahui pasti kapan akan cair. Bukan 

hanya di tahun 2022, program BSU BPJS Ketenagakerjaan sudah berlangsung dari tahun 

2020. BSU BPJS Ketenagakerjaan adalah bantuan yang diberikan pemerintah akibat dampak 

pandemi Covid-19, demi mengurangi beban para pekerja dan meningkatkan ekonomi 

masyarakat. 

 

 

 

Pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU 2022), menjadi satu hal yang paling ditunggu para buruh atau 

pekerja hingga saat ini.Karena sejak program Bantuan Subsidi Upah (BSU 2022) diumumkan pada bulan 

April, hingga Agustus belum diketahui pasti kapan akan cair.BSU BPJS Ketenagakerjaan adalah bantuan 

yang diberikan pemerintah akibat dampak pandemi Covid-19, demi mengurangi beban para pekerja dan 

meningkatkan ekonomi masyarakat.Bukan hanya di tahun 2022, program BSU BPJS Ketenagakerjaan 

sudah berlangsung dari tahun 2020.Pada tahun 2020 Bantuan Subsidi Upah (BSU) diberikan kepada 

12.248.195 pekerja dengan besaran Rp600. 000 yang disalurkan selama 4 bulan, ditransfer dalam dua 

tahap.Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, salah satunya mereka yang memiliki gaji di bawah Rp5 

juta dan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan aktif.Pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai 

hingga tahun 2021, akhirnya Kemnaker kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU).Pada tahun 

2021 besaran yang diberikan adalah Rp500 ribu, yang diberikan selama dua bulan dalam satu kali transfer 

bagi mereka yang memenuhi syarat. 
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Title Indonesia dan Arab Saudi sepakati integrasi sistem 

penempatan PMI 

Author Kezia Veronica 

Corne 

Media Antara Jateng Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Link http://jateng.antaranews.com/nasional/berita/3052289/indonesia-dan-arab-saudi-

sepakati-integrasi-sistem-penempatan-pmi 

Summary Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menyepakati aturan teknis () 

integrasi sistem penerimaan dan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sehingga 

nantinya proses penempatan pekerja dapat dilakukan lewat satu kanal/satu pintu (). 

Kesepakatan itu, yang merupakan pembaruan dari perjanjian sebelumnya dan menjadi 

pijakan bagi dua negara untuk menyatukan sistem kerja aplikasi MUSANED (aplikasi pasar 

kerja Arab Saudi) dan Siap Kerja (sistem pasar kerja Indonesia). 

 

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menyepakati aturan teknis () integrasi sistem 

penerimaan dan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sehingga nantinya proses penempatan 

pekerja dapat dilakukan lewat satu kanal/satu pintu ().Kesepakatan itu, yang merupakan pembaruan dari 

perjanjian sebelumnya dan menjadi pijakan bagi dua negara untuk menyatukan sistem kerja aplikasi 

MUSANED (aplikasi pasar kerja Arab Saudi) dan Siap Kerja (sistem pasar kerja Indonesia)."Kedua menteri 

sepakat mempercepat proses pengembangan dan integrasi sistem Indonesia dan Arab Saudi 

untuk(proyek rintisan), serta kami sepakat membuat(satuan tugas bersama) yang terdiri atas pejabat 

terkait dua negara," kata Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI Ida Fauziyah selepas menyaksikan upacara 

penandatangan kesepakatan di Kuta, Badung, Bali, Kamis. Kesepakatan yang berisi sejumlah pembaruan 

aturan teknis untuk integrasi sistem satu kanal penerimaan PMI ke Arab Saudi dan resmi berlaku setelah 

diteken oleh Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker 

RI Suhartono dan Deputi Bidang Hubungan Internasional Kementerian SDM dan Pengembangan Sosial 

Kerajaan Arab Saudi Adnan Alnuaim di Bali, Kamis. Kegiatan itu disaksikan langsung oleh Menaker RI Ida 

Fauziyah dan Wakil Menteri Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sosial Arab Saudi Abdullah bin 

Nasser Abuthnain. Dalam sambutan bersama Indonesia dan Arab Saudi, Ida menjelaskan penggunaan 

sistem satu kanal itu nantinya akan dicoba di tujuh daerah di Arab Saudi, yaitu di Mekkah, Jeddah, Riyadh, 

Madinah, Dammam, Dahran, dan Khobar.Ia menyampaikan tim IT yang mengurus aplikasi dari dua 

negara juga telah bertemu pada Ahad (9/8), dan menyepakati alur kerja () sehingga MUSANED dan Siap 

Kerja dapat segera terintegrasi. Dua negara menargetkan integrasi itu bakal rampung dalam 2 bulan ke 

depan. "Kami butuh waktu kira-kira 2 bulan untuk mempersiapkan integrasi kedua sistem ini," kata Ida 

menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui selepas acara. Oleh karena itu, ia memastikan sebelum dua 

aplikasi itu terintegrasi menjadi sistem satu pintu, maka Indonesia belum akan mengirim PMI ke Arab 

Saudi. ini untuk menghindari (pengiriman PMI)(yang di luar ketentuan)," kata Menaker.Namun, apabila 

sistem satu pintu itu berlaku, Indonesia hanya akan mengirim PMI untuk enam jenis pekerjaan, yaitu 

asisten rumah tangga (), perawat bayi (), juru masak keluarga (), dan perawat khusus untuk orang lanjut 

usia (), supir keluarga (), dan pengurus anak-anak ().Penempatan terbatas di enam jenis pekerjaan itu 

telah disepakati dua negara pada aturan teknis yang diteken pada 2018.* Pemerintah Indonesia dan 

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menyepakati aturan teknis () integrasi sistem penerimaan dan 

penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sehingga nantinya proses penempatan pekerja dapat 
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dilakukan lewat satu kanal/satu pintu ().Kesepakatan itu, yang merupakan pembaruan dari perjanjian 

sebelumnya dan menjadi pijakan bagi dua negara untuk menyatukan sistem kerja aplikasi MUSANED 

(aplikasi pasar kerja Arab Saudi) dan Siap Kerja (sistem pasar kerja Indonesia)."Kedua menteri sepakat 

mempercepat proses pengembangan dan integrasi sistem Indonesia dan Arab Saudi untuk(proyek 

rintisan), serta kami sepakat membuat(satuan tugas bersama) yang terdiri atas pejabat terkait dua 

negara," kata Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI Ida Fauziyah selepas menyaksikan upacara 

penandatangan kesepakatan di Kuta, Badung, Bali, Kamis. Kesepakatan yang berisi sejumlah pembaruan 

aturan teknis untuk integrasi sistem satu kanal penerimaan PMI ke Arab Saudi dan resmi berlaku setelah 

diteken oleh Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker 

RI Suhartono dan Deputi Bidang Hubungan Internasional Kementerian SDM dan Pengembangan Sosial 

Kerajaan Arab Saudi Adnan Alnuaim di Bali, Kamis. Kegiatan itu disaksikan langsung oleh Menaker RI Ida 

Fauziyah dan Wakil Menteri Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sosial Arab Saudi Abdullah bin 

Nasser Abuthnain. Dalam sambutan bersama Indonesia dan Arab Saudi, Ida menjelaskan penggunaan 

sistem satu kanal itu nantinya akan dicoba di tujuh daerah di Arab Saudi, yaitu di Mekkah, Jeddah, Riyadh, 

Madinah, Dammam, Dahran, dan Khobar.Ia menyampaikan tim IT yang mengurus aplikasi dari dua 

negara juga telah bertemu pada Ahad (9/8), dan menyepakati alur kerja () sehingga MUSANED dan Siap 

Kerja dapat segera terintegrasi. Dua negara menargetkan integrasi itu bakal rampung dalam 2 bulan ke 

depan. "Kami butuh waktu kira-kira 2 bulan untuk mempersiapkan integrasi kedua sistem ini," kata Ida 

menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui selepas acara. Oleh karena itu, ia memastikan sebelum dua 

aplikasi itu terintegrasi menjadi sistem satu pintu, maka Indonesia belum akan mengirim PMI ke Arab 

Saudi. ini untuk menghindari (pengiriman PMI)(yang di luar ketentuan)," kata Menaker.Namun, apabila 

sistem satu pintu itu berlaku, Indonesia hanya akan mengirim PMI untuk enam jenis pekerjaan, yaitu 

asisten rumah tangga (), perawat bayi (), juru masak keluarga (), dan perawat khusus untuk orang lanjut 

usia (), supir keluarga (), dan pengurus anak-anak ().Penempatan terbatas di enam jenis pekerjaan itu 

telah disepakati dua negara pada aturan teknis yang diteken pada 2018.* 
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Title Indonesia dan Arab Saudi sepakati integrasi sistem 

penempatan PMI 

Author Genta Tenri 

Mawangi 

Media Antara Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.antaranews.com/berita/3052289/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-

integrasi-sistem-penempatan-pmi 

Summary Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menyepakati aturan teknis ( 

technical arrangement) integrasi sistem penerimaan dan penempatan pekerja migran 

Indonesia (PMI) sehingga nantinya proses penempatan pekerja dapat dilakukan lewat satu 

kanal/satu pintu (one channel system). 

 

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menyepakati aturan teknis ( technical 

arrangement) integrasi sistem penerimaan dan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sehingga 

nantinya proses penempatan pekerja dapat dilakukan lewat satu kanal/satu pintu ( one channel 

system).Kesepakatan itu, yang merupakan pembaruan dari perjanjian sebelumnya dan menjadi pijakan 

bagi dua negara untuk menyatukan sistem kerja aplikasi MUSANED (aplikasi pasar kerja Arab Saudi) dan 

Siap Kerja (sistem pasar kerja Indonesia)."Kedua menteri sepakat mempercepat proses pengembangan 

dan integrasi sistem Indonesia dan Arab Saudi untuk pilot project (proyek rintisan) one channel system, 

serta kami sepakat membuat joint task force (satuan tugas bersama) yang terdiri atas pejabat terkait dua 

negara," kata Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI Ida Fauziyah selepas menyaksikan upacara 

penandatangan kesepakatan di Kuta, Badung, Bali, Kamis.Kesepakatan yang berisi sejumlah pembaruan 

aturan teknis untuk integrasi sistem satu kanal penerimaan PMI ke Arab Saudi dan resmi berlaku setelah 

diteken oleh Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker 

RI Suhartono dan Deputi Bidang Hubungan Internasional Kementerian SDM dan Pengembangan Sosial 

Kerajaan Arab Saudi Adnan Alnuaim di Bali, Kamis.Kegiatan itu disaksikan langsung oleh Menaker RI Ida 

Fauziyah dan Wakil Menteri Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sosial Arab Saudi Abdullah bin 

Nasser Abuthnain.Dalam sambutan bersama Indonesia dan Arab Saudi, Ida menjelaskan penggunaan 

sistem satu kanal itu nantinya akan dicoba di tujuh daerah di Arab Saudi, yaitu di Mekkah, Jeddah, Riyadh, 

Madinah, Dammam, Dahran, dan Khobar.Ia menyampaikan tim IT yang mengurus aplikasi dari dua 

negara juga telah bertemu pada Ahad (9/8), dan menyepakati alur kerja ( business process) sehingga 

MUSANED dan Siap Kerja dapat segera terintegrasi.Dua negara menargetkan integrasi itu bakal rampung 

dalam 2 bulan ke depan. "Kami butuh waktu kira-kira 2 bulan untuk mempersiapkan integrasi kedua 

sistem ini," kata Ida menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui selepas acara.Oleh karena itu, ia 

memastikan sebelum dua aplikasi itu terintegrasi menjadi sistem satu pintu, maka Indonesia belum akan 

mengirim PMI ke Arab Saudi." One channel system ini untuk menghindari (pengiriman PMI) unprocedural 

(yang di luar ketentuan)," kata Menaker.Namun, apabila sistem satu pintu itu berlaku, Indonesia hanya 

akan mengirim PMI untuk enam jenis pekerjaan, yaitu asisten rumah tangga ( housekeeper), perawat 

bayi ( baby sitter), juru masak keluarga ( family cook), dan perawat khusus untuk orang lanjut usia ( elderly 

caretaker), supir keluarga ( family driver), dan pengurus anak-anak ( child care).Penempatan terbatas di 

enam jenis pekerjaan itu telah disepakati dua negara pada aturan teknis yang diteken pada 2018.* 
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Title Indonesia dan Arab Saudi sepakati integrasi sistem penempatan 

PMI 

Author Elga Nurmutia 

Media Antara Kalteng Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Link http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3052289/indonesia-dan-arab-saudi-

sepakati-integrasi-sistem-penempatan-pmi 

Summary Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menyepakati aturan teknis ( 

technical arrangement ) integrasi sistem penerimaan dan penempatan pekerja migran 

Indonesia (PMI) sehingga nantinya proses penempatan pekerja dapat dilakukan lewat satu 

kanal/satu pintu ( one channel system ). 

 

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menyepakati aturan teknis ( technical 

arrangement ) integrasi sistem penerimaan dan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sehingga 

nantinya proses penempatan pekerja dapat dilakukan lewat satu kanal/satu pintu ( one channel system 

). Kesepakatan itu, yang merupakan pembaruan dari perjanjian sebelumnya dan menjadi pijakan bagi 

dua negara untuk menyatukan sistem kerja aplikasi MUSANED (aplikasi pasar kerja Arab Saudi) dan Siap 

Kerja (sistem pasar kerja Indonesia). "Kedua menteri sepakat mempercepat proses pengembangan dan 

integrasi sistem Indonesia dan Arab Saudi untuk pilot project (proyek rintisan) one channel system, serta 

kami sepakat membuat joint task force (satuan tugas bersama) yang terdiri atas pejabat terkait dua 

negara," kata Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI Ida Fauziyah selepas menyaksikan upacara 

penandatangan kesepakatan di Kuta, Badung, Bali, Kamis. Kesepakatan yang berisi sejumlah pembaruan 

aturan teknis untuk integrasi sistem satu kanal penerimaan PMI ke Arab Saudi dan resmi berlaku setelah 

diteken oleh Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker 

RI Suhartono dan Deputi Bidang Hubungan Internasional Kementerian SDM dan Pengembangan Sosial 

Kerajaan Arab Saudi Adnan Alnuaim di Bali, Kamis. Kegiatan itu disaksikan langsung oleh Menaker RI Ida 

Fauziyah dan Wakil Menteri Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sosial Arab Saudi Abdullah bin 

Nasser Abuthnain. Dalam sambutan bersama Indonesia dan Arab Saudi, Ida menjelaskan penggunaan 

sistem satu kanal itu nantinya akan dicoba di tujuh daerah di Arab Saudi, yaitu di Mekkah, Jeddah, Riyadh, 

Madinah, Dammam, Dahran, dan Khobar. Ia menyampaikan tim IT yang mengurus aplikasi dari dua 

negara juga telah bertemu pada Ahad (9/8), dan menyepakati alur kerja ( business process ) sehingga 

MUSANED dan Siap Kerja dapat segera terintegrasi. Dua negara menargetkan integrasi itu bakal rampung 

dalam 2 bulan ke depan. "Kami butuh waktu kira-kira 2 bulan untuk mempersiapkan integrasi kedua 

sistem ini," kata Ida menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui selepas acara. Oleh karena itu, ia 

memastikan sebelum dua aplikasi itu terintegrasi menjadi sistem satu pintu, maka Indonesia belum akan 

mengirim PMI ke Arab Saudi. " One channel system ini untuk menghindari (pengiriman PMI) 

unprocedural (yang di luar ketentuan)," kata Menaker. Namun, apabila sistem satu pintu itu berlaku, 

Indonesia hanya akan mengirim PMI untuk enam jenis pekerjaan, yaitu asisten rumah tangga ( 

housekeeper ), perawat bayi ( baby sitter ), juru masak keluarga ( family cook ), dan perawat khusus untuk 

orang lanjut usia ( elderly caretaker ), supir keluarga ( family driver ), dan pengurus anak-anak ( child care 

). Penempatan terbatas di enam jenis pekerjaan itu telah disepakati dua negara pada aturan teknis yang 

diteken pada 2018. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menyepakati aturan 

teknis ( technical arrangement ) integrasi sistem penerimaan dan penempatan pekerja migran Indonesia 
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(PMI) sehingga nantinya proses penempatan pekerja dapat dilakukan lewat satu kanal/satu pintu ( one 

channel system ). Kesepakatan itu, yang merupakan pembaruan dari perjanjian sebelumnya dan menjadi 

pijakan bagi dua negara untuk menyatukan sistem kerja aplikasi MUSANED (aplikasi pasar kerja Arab 

Saudi) dan Siap Kerja (sistem pasar kerja Indonesia). "Kedua menteri sepakat mempercepat proses 

pengembangan dan integrasi sistem Indonesia dan Arab Saudi untuk pilot project (proyek rintisan) one 

channel system, serta kami sepakat membuat joint task force (satuan tugas bersama) yang terdiri atas 

pejabat terkait dua negara," kata Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI Ida Fauziyah selepas menyaksikan 

upacara penandatangan kesepakatan di Kuta, Badung, Bali, Kamis. Kesepakatan yang berisi sejumlah 

pembaruan aturan teknis untuk integrasi sistem satu kanal penerimaan PMI ke Arab Saudi dan resmi 

berlaku setelah diteken oleh Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 

Kerja Kemenaker RI Suhartono dan Deputi Bidang Hubungan Internasional Kementerian SDM dan 

Pengembangan Sosial Kerajaan Arab Saudi Adnan Alnuaim di Bali, Kamis. Kegiatan itu disaksikan langsung 

oleh Menaker RI Ida Fauziyah dan Wakil Menteri Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sosial Arab 

Saudi Abdullah bin Nasser Abuthnain. Dalam sambutan bersama Indonesia dan Arab Saudi, Ida 

menjelaskan penggunaan sistem satu kanal itu nantinya akan dicoba di tujuh daerah di Arab Saudi, yaitu 

di Mekkah, Jeddah, Riyadh, Madinah, Dammam, Dahran, dan Khobar. Ia menyampaikan tim IT yang 

mengurus aplikasi dari dua negara juga telah bertemu pada Ahad (9/8), dan menyepakati alur kerja ( 

business process ) sehingga MUSANED dan Siap Kerja dapat segera terintegrasi. Dua negara menargetkan 

integrasi itu bakal rampung dalam 2 bulan ke depan. "Kami butuh waktu kira-kira 2 bulan untuk 

mempersiapkan integrasi kedua sistem ini," kata Ida menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui selepas 

acara. Oleh karena itu, ia memastikan sebelum dua aplikasi itu terintegrasi menjadi sistem satu pintu, 

maka Indonesia belum akan mengirim PMI ke Arab Saudi. " One channel system ini untuk menghindari 

(pengiriman PMI) unprocedural (yang di luar ketentuan)," kata Menaker. Namun, apabila sistem satu 

pintu itu berlaku, Indonesia hanya akan mengirim PMI untuk enam jenis pekerjaan, yaitu asisten rumah 

tangga ( housekeeper ), perawat bayi ( baby sitter ), juru masak keluarga ( family cook ), dan perawat 

khusus untuk orang lanjut usia ( elderly caretaker ), supir keluarga ( family driver ), dan pengurus anak-

anak ( child care ). Penempatan terbatas di enam jenis pekerjaan itu telah disepakati dua negara pada 

aturan teknis yang diteken pada 2018. 
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Title Disnakertrans Sulawesi Selatan Gelar Job Fair Virtual, Yuk Daftar! Author _noname 

Media Herald Makassar Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Neutral 

Link http://heraldmakassar.com/2022/08/11/disnakertrans-sulsel-gelar-job-fair-virtual-yuk-

daftar 

Summary Ini kesempatan besar jangan dilewatkan, ada banyak perusahaan besar jadi pencari kerja 

dan menjadi mitra Disnakertrans Sulawesi Selatan", ujar Nuraeni seraya menunjukkan tata 

cara pendaftaran dengan memperlihatkan link pendaftaran secara online, yakni 

http://jobfair.kemnaker.go.id dan petunjuk pendaftaran https://bit.ly/3p9tDAO. 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulawesi Selatan) melalui Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan akan menggelar job fair 

atau bursa kerja pada tanggal 29-31 Agustus 2022. Kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan 

secara online atau virtual dan menyasar para pencari kerja di seluruh kabupaten/kota se-

Sulawesi Selatan. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan, 

Pemagangan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (P5K2) Disnakertrans Provinsi 

Sulawesi Selatan Nuraeni Yahya pada rapat sosialisasi dan koordinasi yang digelar bersama 

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Prov. 

 

 

 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulawesi Selatan) melalui Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan akan menggelar job fair atau bursa kerja pada 

tanggal 29-31 Agustus 2022. Kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan secara online atau virtual dan 

menyasar para pencari kerja di seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.Hal tersebut disampaikan 

Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan, Pemagangan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (P5K2) 

Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan Nuraeni Yahya pada rapat sosialisasi dan koordinasi yang digelar 

bersama Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Prov. Sulawesi Selatan 

di Toraja Room Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (11/08/2022).Dirinya menyampaikan bahwa 

sekiranya seluruh peserta atau pencari kerja di seluruh Indonesia bisa mendaftar dulu secara online, 

sehingga calon peserta punya akun resmi dari kementerian tenaga kerja untuk kemudian digunakan 

dalam job fair ini."Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendaftar di job fair ini. Ini 

kesempatan besar jangan dilewatkan, ada banyak perusahaan besar jadi pencari kerja dan menjadi mitra 
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Disnakertrans Sulawesi Selatan", ujar Nuraeni seraya menunjukkan tata cara pendaftaran dengan 

memperlihatkan link pendaftaran secara online, yakni http://jobfair.kemnaker.go.id dan petunjuk 

pendaftaran https://bit.ly/3p9tDAO"Harapan kami ada di pundak rekan-rekan sekalian. Tanpa dukungan 

dari rekan-rekan sekalian akan sulit bagi kegiatan ini berjalan, karena siapa yang akan tahu kalau tidak 

disampaikan ke publik", kata Nuraeni.Sosialisasi job fair ke publik, kata Nuraeni, diharapkan dapat lebih 

intens, khususnya pada H-10 kegiatan dan hal tersebut secara teknis akan dibahas kemudian."Saya 

berharap besar dengan bantuan tim dari Diskominfo, informasi ini dapat tersampaikan bahkan ke 

kabupaten/kota yang jauh, sehingga dapat terpantau. Dengan kolaborasi tim yang luar biasa nantinya ini 

dapat menghasilkan sesuatu yang mungkin baru kali ini dilakukan Pemprov Sulawesi Selatan", 

harapnya.Di tempat yang sama, Kepala Seksi Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 

Disnakertrans Prov. Sulawesi Selatan Elvira Jayanti menjelaskan bahwa saat ini ada sekitar 54 perusahaan 

yang bersedia ikut serta untuk job fair tersebut dari target awal 50 perusahaan. Meski hingga saat ini, 

tercatat baru 28 perusahaan dengan 68 pilihan jabatan yang telah masuk di sistem."Sekarang sudah ada 

sekitar 672 orang pencari kerja, kita targetkan 10.000 pencari kerja dan sekitar 2.000 lowongan. Sekarang 

ini pak Gubernur gencar-gencarnya menggiatkan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di 

provinsi, jadi nantinya ada beberapa perusahaan juga yang membuka lowongan untuk penyandang 

disabilitas", jelas Elvira.Ia menambahkan bahwa waktu 3 (tiga) hari yang ditetapkan untuk kegiatan job 

fair tersebut dapat memaksimalkan kesempatan bagi para pencari kerja."Ini kan ada sistem, takutnya 

ada kendala jaringan internet mereka atau ada kendala lain, jadi mereka masih ada kesempatan untuk 

bergeser mungkin untuk mencari daerah yang lebih bagus signal internetnya. Tapi dari kementerian 

jamin bahwa server web mereka tidak akan down. Sudah ada beberapa provinsi yang mengadakan (job 

fair), tidak ada kendala seperti itu", tambahnya.Sementara itu, Kepala Bidang Humas IKP Diskominfo-SP 

Provinsi Sulawesi Selatan Sultan Rakib menyambut baik kolaborasi dengan Disnakertrans Prov. Sulawesi 

Selatan untuk menyebarluaskan informasi terkait job fair tersebut."Apapun yang menjadi kegiatan OPD-

OPD kita akan gaungkan, begitu juga dengan kegiatan Dinas Tenaga Kerja. Job fair secara online ini adalah 

hal baru dan saya pikir ini sangat baik, karena inilah pembeda kita dengan job fair yang ada pada 

umumnya", ungkap Sultan.Diskominfo-SP Prov. Sulawesi Selatan, kata Sultan, siap berkolaborasi 

membantu apa saja yang menjadi hal-hal urgent yang harus dipublikasikan."Kita harap ini bisa running 

terus publikasinya sampai pelaksanaan kegiatan untuk menggaet para calon pekerja untuk mendaftar. 

Untuk kami lengkap untuk rilis berita dan konten sosialisasi nanti akan kita bantu bikinkan, khususnya 

preview-preview atau alur pendaftaran job fair, itu yang paling penting saya kira", pungkasnya. 
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Title Indonesia dan Arab Saudi sepakati integrasi sistem penempatan 

PMI 

Author _noname 

Media Antara Sulteng Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Link http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3052289/indonesia-dan-arab-saudi-

sepakati-integrasi-sistem-penempatan-pmi 

Summary Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menyepakati aturan teknis ( 

technical arrangement) integrasi sistem penerimaan dan penempatan pekerja migran 

Indonesia (PMI) sehingga nantinya proses penempatan pekerja dapat dilakukan lewat satu 

kanal/satu pintu ( one channel system). 

 

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menyepakati aturan teknis ( technical 

arrangement) integrasi sistem penerimaan dan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sehingga 

nantinya proses penempatan pekerja dapat dilakukan lewat satu kanal/satu pintu ( one channel 

system).Kesepakatan itu, yang merupakan pembaruan dari perjanjian sebelumnya dan menjadi pijakan 

bagi dua negara untuk menyatukan sistem kerja aplikasi MUSANED (aplikasi pasar kerja Arab Saudi) dan 

Siap Kerja (sistem pasar kerja Indonesia)."Kedua menteri sepakat mempercepat proses pengembangan 

dan integrasi sistem Indonesia dan Arab Saudi untuk pilot project (proyek rintisan) one channel system, 

serta kami sepakat membuat joint task force (satuan tugas bersama) yang terdiri atas pejabat terkait dua 

negara," kata Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI Ida Fauziyah selepas menyaksikan upacara 

penandatangan kesepakatan di Kuta, Badung, Bali, Kamis.Kesepakatan yang berisi sejumlah pembaruan 

aturan teknis untuk integrasi sistem satu kanal penerimaan PMI ke Arab Saudi dan resmi berlaku setelah 

diteken oleh Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker 

RI Suhartono dan Deputi Bidang Hubungan Internasional Kementerian SDM dan Pengembangan Sosial 

Kerajaan Arab Saudi Adnan Alnuaim di Bali, Kamis.Kegiatan itu disaksikan langsung oleh Menaker RI Ida 

Fauziyah dan Wakil Menteri Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sosial Arab Saudi Abdullah bin 

Nasser Abuthnain.Dalam sambutan bersama Indonesia dan Arab Saudi, Ida menjelaskan penggunaan 

sistem satu kanal itu nantinya akan dicoba di tujuh daerah di Arab Saudi, yaitu di Mekkah, Jeddah, Riyadh, 

Madinah, Dammam, Dahran, dan Khobar.Ia menyampaikan tim IT yang mengurus aplikasi dari dua 

negara juga telah bertemu pada Ahad (9/8), dan menyepakati alur kerja ( business process) sehingga 

MUSANED dan Siap Kerja dapat segera terintegrasi.Dua negara menargetkan integrasi itu bakal rampung 

dalam 2 bulan ke depan. "Kami butuh waktu kira-kira 2 bulan untuk mempersiapkan integrasi kedua 

sistem ini," kata Ida menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui selepas acara.Oleh karena itu, ia 

memastikan sebelum dua aplikasi itu terintegrasi menjadi sistem satu pintu, maka Indonesia belum akan 

mengirim PMI ke Arab Saudi." One channel system ini untuk menghindari (pengiriman PMI) unprocedural 

(yang di luar ketentuan)," kata Menaker.Namun, apabila sistem satu pintu itu berlaku, Indonesia hanya 

akan mengirim PMI untuk enam jenis pekerjaan, yaitu asisten rumah tangga ( housekeeper), perawat 

bayi ( baby sitter), juru masak keluarga ( family cook), dan perawat khusus untuk orang lanjut usia ( elderly 

caretaker), supir keluarga ( family driver), dan pengurus anak-anak ( child care).Penempatan terbatas di 

enam jenis pekerjaan itu telah disepakati dua negara pada aturan teknis yang diteken pada 2018.* 
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Title Indonesia dan Arab Saudi sepakati integrasi sistem penempatan 

PMI 

Author _noname 

Media Antara Papua Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Link http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3052289/indonesia-dan-arab-saudi-

sepakati-integrasi-sistem-penempatan-pmi 

Summary Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menyepakati aturan teknis ( 

technical arrangement) integrasi sistem penerimaan dan penempatan pekerja migran 

Indonesia (PMI) sehingga nantinya proses penempatan pekerja dapat dilakukan lewat satu 

kanal/satu pintu ( one channel system). 

 

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menyepakati aturan teknis ( technical 

arrangement) integrasi sistem penerimaan dan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sehingga 

nantinya proses penempatan pekerja dapat dilakukan lewat satu kanal/satu pintu ( one channel 

system).Kesepakatan itu, yang merupakan pembaruan dari perjanjian sebelumnya dan menjadi pijakan 

bagi dua negara untuk menyatukan sistem kerja aplikasi MUSANED (aplikasi pasar kerja Arab Saudi) dan 

Siap Kerja (sistem pasar kerja Indonesia)."Kedua menteri sepakat mempercepat proses pengembangan 

dan integrasi sistem Indonesia dan Arab Saudi untuk pilot project (proyek rintisan) one channel system, 

serta kami sepakat membuat joint task force (satuan tugas bersama) yang terdiri atas pejabat terkait dua 

negara," kata Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI Ida Fauziyah selepas menyaksikan upacara 

penandatangan kesepakatan di Kuta, Badung, Bali, Kamis.Kesepakatan yang berisi sejumlah pembaruan 

aturan teknis untuk integrasi sistem satu kanal penerimaan PMI ke Arab Saudi dan resmi berlaku setelah 

diteken oleh Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker 

RI Suhartono dan Deputi Bidang Hubungan Internasional Kementerian SDM dan Pengembangan Sosial 

Kerajaan Arab Saudi Adnan Alnuaim di Bali, Kamis.Kegiatan itu disaksikan langsung oleh Menaker RI Ida 

Fauziyah dan Wakil Menteri Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sosial Arab Saudi Abdullah bin 

Nasser Abuthnain.Dalam sambutan bersama Indonesia dan Arab Saudi, Ida menjelaskan penggunaan 

sistem satu kanal itu nantinya akan dicoba di tujuh daerah di Arab Saudi, yaitu di Mekkah, Jeddah, Riyadh, 

Madinah, Dammam, Dahran, dan Khobar.Ia menyampaikan tim IT yang mengurus aplikasi dari dua 

negara juga telah bertemu pada Ahad (9/8), dan menyepakati alur kerja ( business process) sehingga 

MUSANED dan Siap Kerja dapat segera terintegrasi.Dua negara menargetkan integrasi itu bakal rampung 

dalam 2 bulan ke depan. "Kami butuh waktu kira-kira 2 bulan untuk mempersiapkan integrasi kedua 

sistem ini," kata Ida menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui selepas acara.Oleh karena itu, ia 

memastikan sebelum dua aplikasi itu terintegrasi menjadi sistem satu pintu, maka Indonesia belum akan 

mengirim PMI ke Arab Saudi." One channel system ini untuk menghindari (pengiriman PMI) unprocedural 

(yang di luar ketentuan)," kata Menaker.Namun, apabila sistem satu pintu itu berlaku, Indonesia hanya 

akan mengirim PMI untuk enam jenis pekerjaan, yaitu asisten rumah tangga ( housekeeper), perawat 

bayi ( baby sitter), juru masak keluarga ( family cook), dan perawat khusus untuk orang lanjut usia ( elderly 

caretaker), supir keluarga ( family driver), dan pengurus anak-anak ( child care).Penempatan terbatas di 

enam jenis pekerjaan itu telah disepakati dua negara pada aturan teknis yang diteken pada 2018.* 
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Title Indonesia dan Arab Saudi sepakati integrasi sistem 

penempatan PMI 

Author Genta Tenri 

Mawangi 

Media Antara Riau Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Link http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3052289/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-

integrasi-sistem-penempatan-pmi 

Summary Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menyepakati aturan teknis ( 

technical arrangement) integrasi sistem penerimaan dan penempatan pekerja migran 

Indonesia (PMI) sehingga nantinya proses penempatan pekerja dapat dilakukan lewat satu 

kanal/satu pintu ( one channel system). 

 

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menyepakati aturan teknis ( technical 

arrangement) integrasi sistem penerimaan dan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sehingga 

nantinya proses penempatan pekerja dapat dilakukan lewat satu kanal/satu pintu ( one channel 

system).Kesepakatan itu, yang merupakan pembaruan dari perjanjian sebelumnya dan menjadi pijakan 

bagi dua negara untuk menyatukan sistem kerja aplikasi MUSANED (aplikasi pasar kerja Arab Saudi) dan 

Siap Kerja (sistem pasar kerja Indonesia)."Kedua menteri sepakat mempercepat proses pengembangan 

dan integrasi sistem Indonesia dan Arab Saudi untuk pilot project (proyek rintisan) one channel system, 

serta kami sepakat membuat joint task force (satuan tugas bersama) yang terdiri atas pejabat terkait dua 

negara," kata Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI Ida Fauziyah selepas menyaksikan upacara 

penandatangan kesepakatan di Kuta, Badung, Bali, Kamis.Kesepakatan yang berisi sejumlah pembaruan 

aturan teknis untuk integrasi sistem satu kanal penerimaan PMI ke Arab Saudi dan resmi berlaku setelah 

diteken oleh Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker 

RI Suhartono dan Deputi Bidang Hubungan Internasional Kementerian SDM dan Pengembangan Sosial 

Kerajaan Arab Saudi Adnan Alnuaim di Bali, Kamis.Kegiatan itu disaksikan langsung oleh Menaker RI Ida 

Fauziyah dan Wakil Menteri Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sosial Arab Saudi Abdullah bin 

Nasser Abuthnain.Dalam sambutan bersama Indonesia dan Arab Saudi, Ida menjelaskan penggunaan 

sistem satu kanal itu nantinya akan dicoba di tujuh daerah di Arab Saudi, yaitu di Mekkah, Jeddah, Riyadh, 

Madinah, Dammam, Dahran, dan Khobar.Ia menyampaikan tim IT yang mengurus aplikasi dari dua 

negara juga telah bertemu pada Ahad (9/8), dan menyepakati alur kerja ( business process) sehingga 

MUSANED dan Siap Kerja dapat segera terintegrasi.Dua negara menargetkan integrasi itu bakal rampung 

dalam 2 bulan ke depan. "Kami butuh waktu kira-kira 2 bulan untuk mempersiapkan integrasi kedua 

sistem ini," kata Ida menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui selepas acara.Oleh karena itu, ia 

memastikan sebelum dua aplikasi itu terintegrasi menjadi sistem satu pintu, maka Indonesia belum akan 

mengirim PMI ke Arab Saudi." One channel system ini untuk menghindari (pengiriman PMI) unprocedural 

(yang di luar ketentuan)," kata Menaker.Namun, apabila sistem satu pintu itu berlaku, Indonesia hanya 

akan mengirim PMI untuk enam jenis pekerjaan, yaitu asisten rumah tangga ( housekeeper), perawat 

bayi ( baby sitter), juru masak keluarga ( family cook), dan perawat khusus untuk orang lanjut usia ( elderly 

caretaker), supir keluarga ( family driver), dan pengurus anak-anak ( child care).Penempatan terbatas di 

enam jenis pekerjaan itu telah disepakati dua negara pada aturan teknis yang diteken pada 2018.* 
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Title Petaka Tipuan Bekerja di Kamboja Author Fathiyah Wardah 

Media Voa Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Negative 

Link http://www.voaindonesia.com/a/petaka-tipuan-bekerja-di-kamboja-/6690254.html 

Summary Tertarik dengan tawaran menggiurkan itu, Rendi menghubungi akun Facebook yang 

menawarkan bekerja di bagian layanan konsumen di Kamboja. Pihak KBRI mengaku sudah 

melapor ke kepolisian Kamboja mengenai laporan dirinya. Dia mesti merogoh kocek sendiri 

untuk membayar denda kelebihan izin tinggal di Kamboja, yakni US$ 510. Rendi bukanlah 

satu-satunya warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan bekerja di Kamboja dan 

mendapatkan tindakan kekerasan. 

 

Rendi (bukan nama sebenarnya) bahagia ketika memperoleh informasi ada lowongan kerja di luar negeri 

melalui Facebook. Apalagi persyaratannya mudah, bisa berbahasa Inggris dan tahu cara menggunakan 

komputer. Tertarik dengan tawaran menggiurkan itu, Rendi menghubungi akun Facebook yang 

menawarkan bekerja di bagian layanan konsumen di Kamboja. Apalagi tiket untuk berangkat ke negara 

itu ditanggung oleh perusahaan yang akan mempekerjakan dirinya. Singkat cerita, Rendi akhirnya 

terbang ke Phnom Penh pada Mei lalu. Setibanya di sana, dia dijemput di bandar udara oleh orang yang 

menjanjikan pekerjaan untuk dirinya. Kemudian diantar ke perusahaan tempatnya akan bekerja, berjarak 

sekitar 6-7 jam dari Phnom Penh.Rendi kemudian dipertemukan dengan orang diyakini sebagai calon 

bosnya. Dia menceritakan tempatnya bekerja itu bukan seperti perusahaan, tetapi apartemen. Setiap 

lantai beda perusahaan dan majikannya pun berbeda. Di sana dibagi ke dalam tim-tim yang masing-

masing beranggotakan lima orang. Tugasnya berbeda-beda; ada yang menawarkan judi online atau 

investasi bodong. "Kita malah disuruh untuk menipu, investasi mata uang digital ternyata itu fintech 

palsu. Mereka mencari pelanggan melalui media sosial, melalui Facebook, Instagram. Ada juga aplikasi 

kencan," kata Rendi. Setelah berhasil mendapatkan calon pelanggan, maka mulailah dilancarkan 

pendekatan dan bujuk rayu agar mereka mau menanamkan investasi. Jika sudah mencapai target 

ditentukan perusahaan maka akun media sosialnya ditutup sehingga tidak dapat lagi dihubungi oleh 

pelanggan atau investor.Begitu mengetahui dirinya bekerja di perusahaan investasi bodong, Rendi 

langsung menghubungi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh. Sejak itu, dia mulai 

dikucilkan oleh rekan setimnya. Beberapa hari kemudian, bapak dua anak itu dipanggil bosnya dan 

diberitahu tidak akan lagi dipekerjakan di perusahaan tersebut. Rendi kemudian disuruh mengganti uang 

perusahaan sebesar US$ 11 ribu dalam tiga hari, meski tidak pernah menandatangani kontrak kerja. 

Selama tiga hari, dia dianiaya, dipukuli dan disetrum, karena tidak bisa mengganti uang perusahaan. 

Kemudian pria asal Depok itu dijual ke perusahaan selanjutnya, ternyata juga investasi bodong. Rendi 

berusaha kabur, tetapi tidak bisa. Lokasinya dipagari pagar tinggi dan berkawat duri. Dia mendapat 

siksaan lebih berat dibanding penganiayaan di perusahaan pertama. Hingga suatu malam, Rendi dianiaya 

lima orang dalam sebuah kamar."Di malam itu, saya disekap, terus saya juga diborogol. Besokannya saya 

dijual lagi ke orang lain yang ternyata itu adalah penampungan khusus untuk orang-orang yang akan 

dijual," ujar Rendi. Di perusahaan pertama, Rendi bekerja sekitar sebulan dan tidak menerima gaji. Di 

perusahaan kedua dia bekerja kurang lebih dua minggu. Sebelum dijual ke perusahaan ketiga, Rendi 

berhasil kabur dari lokasi penampungan. Dia kemudian naik tuk-tuk dan dialihkan ke mobil omprengan 

menuju Pnom Penh. Dia tiba di KBRI Phnom Penh pada 9 Juli lalu sekitar tengah malam. Setelah 
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menghubungi staf KBRI, petugas keamanan menyuruh dia masuk.Besoknya, Rendi melaporkan 

kejadiannya kepada staf KBRI Phnom Penh. Ia juga komplain karena pihak KBRI tidak berupaya 

menyelamatkan dirinya dari lokasi penampungan setelah melapor lewat telepon. Padahal hampir tiap 

hari dia menghubungi KBRI dan minta diselamatkan karena mendapat penganiayaan. Pihak KBRI 

mengaku sudah melapor ke kepolisian Kamboja mengenai laporan dirinya. Rendi baru dipulangkan ke 

Indonesia pada 2 Agustus lalu. Selama ini ia ditampung di KBRI Phnom Penh. Proses pemulangannya pun 

berbelit. Dia mesti merogoh kocek sendiri untuk membayar denda kelebihan izin tinggal di Kamboja, 

yakni US$ 510. Dia juga harus membeli sendiri tiket untuk pulang ke Indonesia. Pihak KBRI mengaku tidak 

punya anggaran untuk membiayai. Rendi bukanlah satu-satunya warga negara Indonesia yang menjadi 

korban penipuan bekerja di Kamboja dan mendapatkan tindakan kekerasan.Koordinator Bantuan Hukum 

Migrant Care, Nurharsono, menjelaskan untuk mencegah perekrutan secara ilegal, Kementerian 

Ketenagakerjaan harus bekerja sama dengan Kementerian Desa untuk memaksimalkan peran desa dalam 

melakukan upaya-upaya perlindungan pekerja migran di tingkat desa. "Desa punya wewenang 

memberikan verifikasi dokumen agar jelas-jelas PMI tersebut dari warga desa tersebut, kemudian ada 

pendataan, ada informasi mengenai tata cara bekerja ke luar negeri, mana yang resmi, PT-PT yang resmi 

mana, yang tidak resmi mana?" ujar Nur. Selain itu, lanjutnya, pemerintah pusat juga harus bersinergi 

dengan pemerintah daerah agar pemerintah-pemerintah daerah membuat balai latihan kerja di 

daerahnya, sehingga meningkatkan kualitas calon pekerja migran dan pemahaman mereka terhadap 

hukum yang berlaku di negara tujuan.Sementara itu, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan 

Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha mengatakan Menteri Luar Negeri 

Retno Marsudi sudah mengadakan pertemuan dengan Kepala Kepolisian Kamboja pada Selasa dan Kamis 

lalu dengan Menteri Dalam Negeri Kamboja. Dia menambahkan ada tiga hal yang diminta oleh Retno 

dalam dua pertemuan itu. "Pertama adalah permintaan untuk bisa melakukan percepatan repatriasi para 

WNI yang menjadi korban penipuan online scam. Kedua, penanganan kasus-kasus serupa yang mungkin 

masih ada. Kita mencatat angkanya terus bertambah dari hari ke hari," tutur Judha.Hingga kemarin, lanjut 

Judha, sebanyak 129 warga Indonesia menjadi korban penipuan bekerja di kamboja telah diselamatkan 

oleh KBRI Pnom Penh. Retno juga mendorong percepatan perundingan mengenai nota kesepahaman 

terkait kejahatan lintas batas untuk mencegah penipuan tawaran bekerja di Kamboja. Kemarin pula, 12 

dari 129 warga Indonesia yang menjadi korban penipuan bekerja di Kamboja telah dievakuasi KBRI 

Phnom Penh dipulangkan ke Tanah Air. Migrant Care menyatakan berdasarkan informasi yang 

diterimanya, masih ada sekitar delapan belas orang warga negara Indonesia yang menjadi korban 

penipuan bekerja di Kamboja yang terlantar sampai saat ini. 
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sistem-penempatan-pmi 

Summary Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menyepakati aturan teknis 

(technical arrangement) integrasi sistem penerimaan dan penempatan pekerja migran 

Indonesia (PMI) sehingga nantinya proses penempatan pekerja dapat dilakukan lewat satu 

kanal/satu pintu (one channel system). 

 

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menyepakati aturan teknis (technical 

arrangement) integrasi sistem penerimaan dan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sehingga 

nantinya proses penempatan pekerja dapat dilakukan lewat satu kanal/satu pintu (one channel 

system)."Kedua menteri sepakat mempercepat proses pengembangan dan integrasi sistem Indonesia 

dan Arab Saudi untuk pilot project (proyek rintisan) one channel system, serta kami sepakat membuat 

joint task force (satuan tugas bersama) yang terdiri atas pejabat terkait dua negara," kata Menteri Tenaga 

Kerja (Menaker) RI Ida Fauziyah selepas menyaksikan upacara penandatangan kesepakatan di Kuta, 

Badung, Bali, Kamis.Kesepakatan yang berisi sejumlah pembaruan aturan teknis untuk integrasi sistem 

satu kanal penerimaan PMI ke Arab Saudi dan resmi berlaku setelah diteken oleh Dirjen Pembinaan 

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker RI Suhartono dan Deputi Bidang 

Hubungan Internasional Kementerian SDM dan Pengembangan Sosial Kerajaan Arab Saudi Adnan 

Alnuaim di Bali, Kamis.Kegiatan itu disaksikan langsung oleh Menaker RI Ida Fauziyah dan Wakil Menteri 

Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sosial Arab Saudi Abdullah bin Nasser Abuthnain.Dalam 

sambutan bersama Indonesia dan Arab Saudi, Ida menjelaskan penggunaan sistem satu kanal itu 

nantinya akan dicoba di tujuh daerah di Arab Saudi, yaitu di Mekkah, Jeddah, Riyadh, Madinah, Dammam, 

Dahran, dan Khobar.Ia menyampaikan tim IT yang mengurus aplikasi dari dua negara juga telah bertemu 

pada Ahad (9/8), dan menyepakati alur kerja (business process) sehingga MUSANED dan Siap Kerja dapat 

segera terintegrasi.Dua negara menargetkan integrasi itu bakal rampung dalam 2 bulan ke depan. "Kami 

butuh waktu kira-kira 2 bulan untuk mempersiapkan integrasi kedua sistem ini," kata Ida menjawab 

pertanyaan ANTARA saat ditemui selepas acara.Oleh karena itu, ia memastikan sebelum dua aplikasi itu 

terintegrasi menjadi sistem satu pintu, maka Indonesia belum akan mengirim PMI ke Arab Saudi."One 

channel system ini untuk menghindari (pengiriman PMI) unprocedural (yang di luar ketentuan)," kata 

Menaker.Namun, apabila sistem satu pintu itu berlaku, Indonesia hanya akan mengirim PMI untuk enam 

jenis pekerjaan, yaitu asisten rumah tangga (housekeeper), perawat bayi (baby sitter), juru masak 

keluarga (family cook), dan perawat khusus untuk orang lanjut usia (elderly caretaker), supir keluarga 

(family driver), dan pengurus anak-anak (child care).Penempatan terbatas di enam jenis pekerjaan itu 

telah disepakati dua negara pada aturan teknis yang diteken pada 2018.* 
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Summary Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menyepakati aturan teknis 

(technical arrangement) integrasi sistem penerimaan dan penempatan pekerja migran 

Indonesia (PMI) sehingga nantinya proses penempatan pekerja dapat dilakukan lewat satu 

kanal/satu pintu (one channel system). 

 

 

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menyepakati aturan teknis (technical 

arrangement) integrasi sistem penerimaan dan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sehingga 

nantinya proses penempatan pekerja dapat dilakukan lewat satu kanal/satu pintu (one channel 

system).Kesepakatan itu, yang merupakan pembaruan dari perjanjian sebelumnya dan menjadi pijakan 

bagi dua negara untuk menyatukan sistem kerja aplikasi MUSANED (aplikasi pasar kerja Arab Saudi) dan 

Siap Kerja (sistem pasar kerja Indonesia)."Kedua menteri sepakat mempercepat proses pengembangan 

dan integrasi sistem Indonesia dan Arab Saudi untuk pilot project (proyek rintisan) one channel system, 

serta kami sepakat membuat joint task force (satuan tugas bersama) yang terdiri atas pejabat terkait dua 

negara," kata Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI Ida Fauziyah selepas menyaksikan upacara 

penandatangan kesepakatan di Kuta, Badung, Bali, Kamis.Kesepakatan yang berisi sejumlah pembaruan 

aturan teknis untuk integrasi sistem satu kanal penerimaan PMI ke Arab Saudi dan resmi berlaku setelah 

diteken oleh Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker 

RI Suhartono dan Deputi Bidang Hubungan Internasional Kementerian SDM dan Pengembangan Sosial 

Kerajaan Arab Saudi Adnan Alnuaim di Bali, Kamis.Kegiatan itu disaksikan langsung oleh Menaker RI Ida 

Fauziyah dan Wakil Menteri Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sosial Arab Saudi Abdullah bin 

Nasser Abuthnain.Dalam sambutan bersama Indonesia dan Arab Saudi, Ida menjelaskan penggunaan 

sistem satu kanal itu nantinya akan dicoba di tujuh daerah di Arab Saudi, yaitu di Mekkah, Jeddah, Riyadh, 

Madinah, Dammam, Dahran, dan Khobar.Ia menyampaikan tim IT yang mengurus aplikasi dari dua 

negara juga telah bertemu pada Ahad (9/8), dan menyepakati alur kerja (business process) sehingga 

MUSANED dan Siap Kerja dapat segera terintegrasi.Dua negara menargetkan integrasi itu bakal rampung 

dalam 2 bulan ke depan. "Kami butuh waktu kira-kira 2 bulan untuk mempersiapkan integrasi kedua 

sistem ini," kata Ida menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui selepas acara.Oleh karena itu, ia 

memastikan sebelum dua aplikasi itu terintegrasi menjadi sistem satu pintu, maka Indonesia belum akan 

mengirim PMI ke Arab Saudi."One channel system ini untuk menghindari (pengiriman PMI) unprocedural 

(yang di luar ketentuan)," kata Menaker.Namun, apabila sistem satu pintu itu berlaku, Indonesia hanya 

akan mengirim PMI untuk enam jenis pekerjaan, yaitu asisten rumah tangga (housekeeper), perawat bayi 

(baby sitter), juru masak keluarga (family cook), dan perawat khusus untuk orang lanjut usia (elderly 

caretaker), supir keluarga (family driver), dan pengurus anak-anak (child care).Penempatan terbatas di 

enam jenis pekerjaan itu telah disepakati dua negara pada aturan teknis yang diteken pada 2018.* 



 

122 

 

Title Disnakertrans Sulawesi Selatan Gelar Bursa Kerja Online, 

Ada 2 Ribu Lowongan Kerja 

Author Muhammad Yunus 

Media Suara.com Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Neutral 
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Summary Ini kesempatan besar jangan dilewatkan, ada banyak perusahaan besar jadi pencari kerja 

dan menjadi mitra Disnakertrans Sulawesi Selatan," ujar Nuraeni. Kepala Seksi Pembinaan 

Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Sulawesi Selatan Elvira Jayanti 

menjelaskan, saat ini ada sekitar 54 perusahaan yang bersedia ikut serta untuk job fair 

tersebut dari target awal 50 perusahaan. 

 

 

 

 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulawesi Selatan) melalui Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan akan menggelar job fair atau bursa kerja pada 

tanggal 29-31 Agustus 2022. Kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan secara online atau virtual. Menyasar 

para pencari kerja di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang 

Pembinaan, Pelatihan, Pemagangan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (P5K2) Disnakertrans 

Provinsi Sulawesi Selatan Nuraeni Yahya. Pada rapat sosialisasi dan koordinasi yang digelar bersama 

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Sulawesi Selatan di Toraja Room 

Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (11/08/2022). Dia menyampaikan bahwa sekiranya seluruh 

peserta atau pencari kerja di seluruh Indonesia bisa mendaftar dulu secara online. Sehingga calon peserta 

punya akun resmi dari Kementerian Tenaga Kerja untuk kemudian digunakan dalam job fair ini. "Kami 

mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendaftar di job fair ini. Ini kesempatan besar jangan 

dilewatkan, ada banyak perusahaan besar jadi pencari kerja dan menjadi mitra Disnakertrans Sulawesi 

Selatan," ujar Nuraeni. Adapun tata cara pendaftaran dengan memperlihatkan link pendaftaran secara 

online dan petunjuk pendaftaran kami ada di pundak rekan-rekan sekalian. Tanpa dukungan dari rekan-

rekan sekalian akan sulit bagi kegiatan ini berjalan, karena siapa yang akan tahu kalau tidak disampaikan 

ke publik," kata Nuraeni. Sosialisasi job fair ke publik, kata Nuraeni, diharapkan dapat lebih intens, 

khususnya pada H-10 kegiatan dan hal tersebut secara teknis akan dibahas kemudian."Saya berharap 

besar dengan bantuan tim dari Diskominfo, informasi ini dapat tersampaikan bahkan ke kabupaten/kota 
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yang jauh, sehingga dapat terpantau. Dengan kolaborasi tim yang luar biasa nantinya ini dapat 

menghasilkan sesuatu yang mungkin baru kali ini dilakukan Pemprov Sulawesi Selatan," harapnya.Kepala 

Seksi Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Sulawesi Selatan Elvira 

Jayanti menjelaskan, saat ini ada sekitar 54 perusahaan yang bersedia ikut serta untuk job fair tersebut 

dari target awal 50 perusahaan. Meski hingga saat ini, tercatat baru 28 perusahaan dengan 68 pilihan 

jabatan yang telah masuk di sistem. "Sekarang sudah ada sekitar 672 orang pencari kerja, kita targetkan 

10.000 pencari kerja dan sekitar 2.000 lowongan. Sekarang ini pak Gubernur gencar-gencarnya 

menggiatkan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di provinsi, jadi nantinya ada beberapa 

perusahaan juga yang membuka lowongan untuk penyandang disabilitas," jelas Elvira.Ia menambahkan 

bahwa waktu tiga hari yang ditetapkan untuk kegiatan job fair tersebut dapat memaksimalkan 

kesempatan bagi para pencari kerja. "Ini kan ada sistem, takutnya ada kendala jaringan internet mereka 

atau ada kendala lain, jadi mereka masih ada kesempatan untuk bergeser mungkin untuk mencari daerah 

yang lebih bagus signal internetnya. Tapi dari kementerian jamin bahwa server web mereka tidak akan 

down. Sudah ada beberapa provinsi yang mengadakan (job fair), tidak ada kendala seperti itu," 

tambahnya. Sementara itu, Kepala Bidang Humas IKP Diskominfo-SP Provinsi Sulawesi Selatan Sultan 

Rakib menyambut baik kolaborasi dengan Disnakertrans Prov. Sulawesi Selatan untuk menyebarluaskan 

informasi terkait job fair tersebut. "Apapun yang menjadi kegiatan OPD-OPD kita akan gaungkan, begitu 

juga dengan kegiatan Dinas Tenaga Kerja. Job fair secara online ini adalah hal baru dan saya pikir ini 

sangat baik, karena inilah pembeda kita dengan job fair yang ada pada umumnya," ungkap Sultan. 

Diskominfo-SP Prov. Sulawesi Selatan, kata Sultan, siap berkolaborasi membantu apa saja yang menjadi 

hal-hal urgent yang harus dipublikasikan."Kita harap ini bisa running terus publikasinya sampai 

pelaksanaan kegiatan untuk menggaet para calon pekerja untuk mendaftar. Untuk kami lengkap untuk 

rilis berita dan konten sosialisasi nanti akan kita bantu bikinkan, khususnya preview-preview atau alur 

pendaftaran job fair, itu yang paling penting saya kira," pungkasnya. 
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Title Mendagri Jerman Dihujat Netizen gegara Foto Senang-Senang 

Sambil Minum Sampanye di Ukraina 

Author _noname 

Media Inews Portal Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.inews.id/news/internasional/mendagri-jerman-dihujat-netizen-gegara-foto-

senang-senang-sambil-minum-sampanye-di-ukraina 

Summary Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jerman Nancy Faeser meminta maaf setelah fotonya saat 

berkunjung ke Ukraina beredar di media sosial. Netizen menilai Ukraina, yang sedang dilanda 

perang dengan Rusia, bukan tempat liburan atau lokasi foto bersenang-senang. Dalam foto 

itu, Feaser tampak dalam kondisi ceria bersama beberapa pejabat Jerman yang juga 

memegang gelas sampanye. Mereka berkunjung ke Ukraina pada akhir Juli. 

 

 

 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jerman Nancy Faeser meminta maaf setelah fotonya saat berkunjung 

ke Ukraina beredar di media sosial. Feaser memegang gelas berisi sampanye dalam kunjungannya ke 

Kiev, seolah bersenang-senang saat negara itu dilanda peperangan.Dalam foto itu, Feaser tampak dalam 

kondisi ceria bersama beberapa pejabat Jerman yang juga memegang gelas sampanye. Mereka 

berkunjung ke Ukraina pada akhir Juli.Feaser berkunjung ke Ukraina bersama Menteri Tenaga Kerja 

Hubertus Heil untuk bertemu Duta Besar Jerman untuk Ukraina Anka Feldhusen dan Wali Kota Kiev Vitaly 

Klitschko."Saya menyesali foto itu. Tentu saja itu tidak pantas," kata Faeser, kepada RND.Dia mendapat 

hujatan luas dari netizen serta kubu oposisi setelah foto beredar. Netizen menilai Ukraina, yang sedang 

dilanda perang dengan Rusia, bukan tempat liburan atau lokasi foto bersenang-senang.Dalam 

pembelaannya, Faeser mengatakan foto kontroversial tersebut juga untuk menunjukkan bahwa 

kehidupan di Kiev sudah kembali normal."Warga pergi belanja. Bunga-bunga kembali ditanam di ruang 

publik. Orang-orang pergi ke bar, nongkrong di kafe, dan mulai bekerja," katanya.Dia juga menjelaskan 

latar belakang pengambilan foto."Malamnya kami diundang Duta Besar dan Wali Kota Kiev Vitaly 

Klitschko, yang pada akhirnya kami memilih minum. Saya tidak akan mengulanginya lagi karena itu 

mengungkapkan sesuatu yang tidak pantas, karena Anda dari negara lain," ujarnya.Pasukan Rusia 

menarik diri dari Kiev dan sekitarnya pada akhir Maret dan awal April. Setelah itu mereka fokus 

bertempur di timur Ukraina, meliputi Donbass dan wilayah lainnya, berjarak ratusan kilometer dari Kiev. 

Namun sejak itu sesekali terjadi serangan rudal ke Kiev. 
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Title Info Loker Terbaru Agustus 2022, PT Angkasa Pura Solusi Integra 

Buka Kesempatan Kerja untuk Fresh Graduate 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Bekasi Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Link http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125247884/info-loker-terbaru-agustus-2022-pt-

angkasa-pura-solusi-integra-buka-kesempatan-kerja-untuk-fresh-graduate 

Summary PT Angkasa Pura Solusi Integra saat ini membuka lowongan kerja untuk talenta muda, fresh 

graduate dan profesional. PT Angkasa Pura Solusi Integra membuka lowongan pekerjaan di 

posisi Aviation Security (AVSEC). PT Angkasa Pura Solusi Integra merupakan perusahaan 

pengelola SDM profesional. Adapun kualifikasi dan job description posisi yang dibutuhkan 

PT Angkasa Pura Solusi Integra sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari 

instagram @kemnaker sebagai berikut. 

 

 

 

PT Angkasa Pura Solusi Integra saat ini membuka lowongan kerja untuk talenta muda, fresh graduate dan 

profesional.Inilah saatnya tunjukkan kualitas Anda dengan selalu menyimak info lowongan kerja bulan 

Agustus 2022 di portal Pikiran Rakyat Bekasi.PT Angkasa Pura Solusi Integra membuka lowongan 

pekerjaan di posisi Aviation Security (AVSEC).PT Angkasa Pura Solusi Integra merupakan perusahaan 

pengelola SDM profesional.Adapun kualifikasi dan job description posisi yang dibutuhkan PT Angkasa 

Pura Solusi Integra sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari instagram @kemnaker sebagai 

berikut.Posisi Aviation Security (AVSEC)Kualifikasi:1. Laki-laki/perempuan berpenampilan menarik, 

maksimal usia 35 tahun2. Pendidikan minimal SMA / sederajat3. Berkelakuan baik dan tidak pernah 

terlibat tindak pidana4. Wanita memiliki tinggi minimal 162 cm dengan berat badan proporsional5. Laki 

laki memiliki tinggi minimal 168 cm dengan berat badan proporsional6. Sehat jasmani dan rohani artinya 

tidak berkebutuhan khusus, tidak bertato atau tindik, dan tidak narkoba yang disertai surat keterangan 

dari puskesmas atau rumah sakit.7. Diutamakan memiliki lisensi junior Avsec aktif8. Mampu 

berkomunikasi dengan baik dan berbahasa Inggris (minimal pasif)9. Siap ditempatkan di seluruh kantor 

cabang PT Angkasa Pura Solusi IntegraSegera daftarkan diri kalian dengan mengunggah berkas Anda di 

website bit.ly/avsecptapsi. Lamaran diterima paling lambat tanggal 14 Agustus 2022.PT Angkasa Pura 

Solusi Integra tidak memungut biaya apapun dalam proses perekrutan karyawan ini. 
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Title Dinas Nakertransgi DKI Umumkan Hasil Selekda ASC XIII Author _noname 

Media Berita Jakarta Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.beritajakarta.id/read/105931/dinas-nakertransgi-dki-umumkan-hasil-selekda-

asc-xiii 

Summary D. Semua peserta mendapatkan sertifikat Selekda ASC XIII. Sebagai gambaran proses seleksi 

ke depan, Selekda akan dilaksanakan Seleknas untuk memilih tiga orang terbaik atau dua tim 

terbaik, kemudian masuk ke Training Center (TC) tahap I selama empat bulan dilanjutkan 

dengan TC tahap II. Seleksi akhir untuk menentukan dari tiga menjadi dua kompetitor atau 

dua tim menjadi satu tim guna mewakili Indonesia di ASC XIII Singapura pada Juli 2023. 

 

 

 

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta mengumumkan hasil Seleksi 

Daerah (Selekda) ASEAN Skills Competition (ASC) ke-XIII Provinsi DKI Jakarta.Tiga peringkat teratas 

Kejuruan Automobile Technology dan Kejuruan Refrigeration and Air Conditioning akan mengikuti Seleksi 

Nasional (Seleknas) pada 5-9 September 2022 mendatang.Sekretaris Ditjen Bina Latihan Vokasi dan 

Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja RI, Heri Budoyo meminta, peserta yang telah melampaui passing 

grade dan menduduki Juara I, II dan III agar tidak larut dalam euforia kemenangan, tetapi terus 

mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi Seleknas.Juara I yang melampaui passing grade 

akan lolos maju ke Seleknas. Sementara Juara II dan III yang melampaui passing grade bakal dirankingkan 

secara nasional terlebih dahulu."Alhamdulillah, di DKI Jakarta beberapa kejuruan sudah melampaui 

passing grade, sehingga dapat menjadi wakil daerah untuk mengikuti Seleknas," ujar Hari di Pusat 

Pelatihan Kerja Pengembangan Industri (PPKPI) Pasar Rebo, Jakarta Timur, Kamis (11/8).Heri 

menjelaskan, selama ini, DKI Jakarta termasuk provinsi yang selalu mengirimkan kompetitor terbaiknya, 

baik di tahap Seleknas maupun ASC. Dari pengalaman itu, tenaga kerja usia muda di Jakarta dinilai sangat 

kompetitif dan kompeten mengikuti kompetisi keahlian di tingkat nasional dan internasional."Ini yang 

menjadi barometer kita. DKI penyumbang kompetitor yang baik di ASC dan kompetisi yang lain. Harapan 

kami di kompetisi berikutnya DKI Jakarta bisa semakin banyak mengikuti di bidang lomba lainnya," 

katanya.Ia mengajak penyelenggara daerah dan pihak terkait agar terus melakukan pembinaan dan 

menyiapkan mental serta keterampilan yang diperlukan untuk mengikuti Seleknas setelah Selekda 

ini."Baik melalui pelatihan intensif maupun terus menjaga komunikasi dengan juri pusat ataupun daerah. 
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Sehingga waktu yang ada menuju Seleknas dapat dimaksimalkan," ungkap Heri.Di tempat yang sama, 

Kepala Dinas Nakertransgi DKI Jakarta, Andri Yansyah menjelaskan, keikutsertaan Indonesia di ajang ASC 

dengan hasil yang selalu menempatkan Indonesia pada papan atas perolehan medali, membuat 

Indonesia sangat disegani negara- negara peserta lainnya.Pada 2018 lalu, Indonesia meraih 13 emas, 

enam perak, delapan perunggu, dan tujuh diploma di Bangkok, Thailand."Oleh sebab itu, kita harus terus 

mempertahankan prestasi ini dengan melaksanakan seleksi yang berkualitas guna menjaring calon-calon 

kompetitor terbaik," tandas Andri.Berikut hasil Selekda untuk Kejuruan Automobile Technology:-

Peringkat I Sugiarto (Mercedes Benz Distribution Indonesia)-Peringkat II Arya Sukma (Tunas Daihatsu 

Mampang).-Peringkat III Yeki Febrianto (Indomobil Trada Nasional-Nissan Halim).Kejuruan Refrigeration 

and Air Conditioning-Peringkat I Dian Kurniawan (PPKD Jakarta Pusat).-Peringkat II Abizar Fadillah (PPKD 

Jakarta Pusat).-Peringkat III Muhamad Ariyadi Achmad Nugraha (PPKPI Pasar Rebo).Peserta Seleksi 

Daerah ASEAN Skills Competition (ASC) Ke-XIII tahun 202 per Kejuruan mendapat penghargaan:A. Juara 

1 mendapatkan sertifikat, piala, dan uang sejumlah Rp 2,5 juta.B. Juara 2 mendapatkan sertifikat, piala 

dan uang sejumlah Rp 2 juta.C. Juara 3 mendapatkan sertifikat, piala dan uang sejumlah Rp 1,5 juta.D. 

Semua peserta mendapatkan sertifikat Selekda ASC XIII.Sebagai gambaran proses seleksi ke depan, 

Selekda akan dilaksanakan Seleknas untuk memilih tiga orang terbaik atau dua tim terbaik, kemudian 

masuk ke Training Center (TC) tahap I selama empat bulan dilanjutkan dengan TC tahap II.Seleksi akhir 

untuk menentukan dari tiga menjadi dua kompetitor atau dua tim menjadi satu tim guna mewakili 

Indonesia di ASC XIII Singapura pada Juli 2023. 
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Title BLT Subsidi Gaji Jadi Cair ke Pekerja? Simak Info Resmi dari 

Kemnaker soal BSU 2022 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095249211/blt-subsidi-gaji-jadi-cair-ke-

pekerja-simak-info-resmi-dari-kemnaker-soal-bsu-2022 

Summary Apakah BLT Subsidi Gaji di tahun 2022 akan jadi dicairkan Pemerintah kepada pekerja? 

Seperti diketahui, seluruh pekerja hingga kini masih menantikan pencairan BLT Subsidi Gaji 

setelah adanya pengumuman bakal kembali cair di tahun 2022. Pasalnya, hampir memasuki 

pertengahan Agustus, pencaian BLT Subsidi Gaji kepada pekerja masih belum dilakukan. 

Berdasarkan pernyataan Kemnaker di atas, maka dapat dipastikan bahwa BLT Subsidi Gaji 

mungkin tidak lama lagi bakal disalurkan kepada pekerja. 

 

Apakah BLT Subsidi Gaji di tahun 2022 akan jadi dicairkan Pemerintah kepada pekerja? Jika demikian, 

kapan jadwal pencairannya?Seperti diketahui, seluruh pekerja hingga kini masih menantikan pencairan 

BLT Subsidi Gaji setelah adanya pengumuman bakal kembali cair di tahun 2022.Pasalnya, hampir 

memasuki pertengahan Agustus, pencaian BLT Subsidi Gaji kepada pekerja masih belum 

dilakukan.Namun satu hal yang sudah pasti adalah besaran Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 yang 

akan didapatkan pekerja adalah sebesar Rp1 juta.Sebelumnya, Kemnaker selaku pihak penyalur hanya 

memastikan bahwa kini pihaknya sedang mempersiapkan regulasi teknis terkait penyaluran BSU 2022 

ini.Selain itu, Kemnaker juga menyebut kini tengah mereviu data calon penerima BSU 2022 dengan BPJS 

Ketenagakerjaan.Berdasarkan pernyataan Kemnaker di atas, maka dapat dipastikan bahwa BLT Subsidi 

Gaji mungkin tidak lama lagi bakal disalurkan kepada pekerja.Kini hal yang bisa dilakukan pekerja hanya 

menantikan kabar terbaru dari Kemnaker soal penyaluran bantuan ini. 
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Title Disnakertrans Sulawesi Selatan Gelar Job Fair Virtual, Yuk 

Daftar! 

Author _noname 

Media Trotoar Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Neutral 

Link http://trotoar.id/2022/08/11/disnakertrans-sulsel-gelar-job-fair-virtual-yuk-daftar 

Summary Ini kesempatan besar jangan dilewatkan, ada banyak perusahaan besar jadi pencari kerja 

dan menjadi mitra Disnakertrans Sulawesi Selatan", ujar Nuraeni seraya menunjukkan tata 

cara pendaftaran dengan memperlihatkan link pendaftaran secara online, yakni 

http://jobfair.kemnaker.go.id dan petunjuk pendaftaran https://bit.ly/3p9tDAO. 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulawesi Selatan) melalui Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan akan menggelar job fair 

atau bursa kerja pada tanggal 29-31 Agustus 2022. 

 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulawesi Selatan) melalui Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan akan menggelar job fair atau bursa kerja pada 

tanggal 29-31 Agustus 2022.Kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan secara online atau virtual dan 

menyasar para pencari kerja di seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.Hal tersebut disampaikan 

Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan, Pemagangan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (P5K2) 

Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan Nuraeni Yahya pada rapat sosialisasi dan koordinasi yang digelar 

bersama Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Prov. Sulawesi Selatan 

di Toraja Room Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (11/08/2022).Dirinya menyampaikan bahwa 

sekiranya seluruh peserta atau pencari kerja di seluruh Indonesia bisa mendaftar dulu secara online, 

sehingga calon peserta punya akun resmi dari kementerian tenaga kerja untuk kemudian digunakan 

dalam job fair ini."Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendaftar di job fair ini. Ini 

kesempatan besar jangan dilewatkan, ada banyak perusahaan besar jadi pencari kerja dan menjadi mitra 

Disnakertrans Sulawesi Selatan", ujar Nuraeni seraya menunjukkan tata cara pendaftaran dengan 

memperlihatkan link pendaftaran secara online, yakni http://jobfair.kemnaker.go.id dan petunjuk 

pendaftaran https://bit.ly/3p9tDAO"Harapan kami ada di pundak rekan-rekan sekalian. Tanpa dukungan 

dari rekan-rekan sekalian akan sulit bagi kegiatan ini berjalan, karena siapa yang akan tahu kalau tidak 

disampaikan ke publik", kata Nuraeni.Sosialisasi job fair ke publik, kata Nuraeni, diharapkan dapat lebih 

intens, khususnya pada H-10 kegiatan dan hal tersebut secara teknis akan dibahas kemudian."Saya 

berharap besar dengan bantuan tim dari Diskominfo, informasi ini dapat tersampaikan bahkan ke 

kabupaten/kota yang jauh, sehingga dapat terpantau. Dengan kolaborasi tim yang luar biasa nantinya ini 

dapat menghasilkan sesuatu yang mungkin baru kali ini dilakukan Pemprov Sulawesi Selatan", 

harapnya.Di tempat yang sama, Kepala Seksi Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 

Disnakertrans Prov. Sulawesi Selatan Elvira Jayanti menjelaskan bahwa saat ini ada sekitar 54 perusahaan 

yang bersedia ikut serta untuk job fair tersebut dari target awal 50 perusahaan. Meski hingga saat ini, 

tercatat baru 28 perusahaan dengan 68 pilihan jabatan yang telah masuk di sistem."Sekarang sudah ada 

sekitar 672 orang pencari kerja, kita targetkan 10.000 pencari kerja dan sekitar 2.000 lowongan. Sekarang 

ini pak Gubernur gencar-gencarnya menggiatkan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di 

provinsi, jadi nantinya ada beberapa perusahaan juga yang membuka lowongan untuk penyandang 

disabilitas", jelas Elvira.Ia menambahkan bahwa waktu 3 (tiga) hari yang ditetapkan untuk kegiatan job 
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fair tersebut dapat memaksimalkan kesempatan bagi para pencari kerja."Ini kan ada sistem, takutnya 

ada kendala jaringan internet mereka atau ada kendala lain, jadi mereka masih ada kesempatan untuk 

bergeser mungkin untuk mencari daerah yang lebih bagus signal internetnya. Tapi dari kementerian 

jamin bahwa server web mereka tidak akan down. Sudah ada beberapa provinsi yang mengadakan (job 

fair), tidak ada kendala seperti itu", tambahnya.Sementara itu, Kepala Bidang Humas IKP Diskominfo-SP 

Provinsi Sulawesi Selatan Sultan Rakib menyambut baik kolaborasi dengan Disnakertrans Prov. Sulawesi 

Selatan untuk menyebarluaskan informasi terkait job fair tersebut."Apapun yang menjadi kegiatan OPD-

OPD kita akan gaungkan, begitu juga dengan kegiatan Dinas Tenaga Kerja. Job fair secara online ini adalah 

hal baru dan saya pikir ini sangat baik, karena inilah pembeda kita dengan job fair yang ada pada 

umumnya", ungkap Sultan.Diskominfo-SP Prov. Sulawesi Selatan, kata Sultan, siap berkolaborasi 

membantu apa saja yang menjadi hal-hal urgent yang harus dipublikasikan."Kita harap ini bisa running 

terus publikasinya sampai pelaksanaan kegiatan untuk menggaet para calon pekerja untuk mendaftar. 

Untuk kami lengkap untuk rilis berita dan konten sosialisasi nanti akan kita bantu bikinkan, khususnya 

preview-preview atau alur pendaftaran job fair, itu yang paling penting saya kira", pungkasnya. 
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Title Menteri Jerman Minta Maaf dan Menyesal Usai Foto Minum 

Sampanye Penuh Keceriaan di Tengah Perang Ukraina 

Author Susi Susanti 

Media Okezone Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Negative 

Link http://news.okezone.com/read/2022/08/11/18/2646220/menteri-jerman-minta-maaf-

dan-menyesal-usai-foto-minum-sampanye-penuh-keceriaan-di-tengah-perang-ukraina 

Summary Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser telah menyatakan penyesalannya dan meminta 

maaf setelah berpose untuk foto ceria dan gembira dengan segelas sampanye di tangannya 

selama perjalanan ke Ukraina pada akhir Juli lalu. 

 

 

 

Menteri Dalam Negeri Jerman Nancy Faeser telah menyatakan penyesalannya dan meminta maaf setelah 

berpose untuk foto ceria dan gembira dengan segelas sampanye di tangannya selama perjalanan ke 

Ukraina pada akhir Juli lalu.Foto Faeser bersama dengan Menteri Tenaga Kerja Jerman Hubertus Heil dan 

Duta Besar untuk Ukraina Anka Feldhusen terlihat menikmati minuman sampanye dengan Wali Kota Kiev 

dan legenda tinju Vitaly Klitschko di balkon terbuka ini mendadak viral di media sosial (medsos). Mereka 

terlihat gembira dan bahagia di foto itu meski kondisi Ukraina sedang berperang."Saya menyesali foto 

itu," kata Faeser pada Selasa (9/8/2022) setelah ditanya tentang hal itu selama acara langsung dengan 

jaringan berita RND di Potsdam."Itu tentu saja tidak pantas," tambahnya.Namun, Faeser bersikeras 

bahwa foto kontroversial itu menunjukkan bahwa kehidupan sehari-hari kembali ke Kiev."Orang-orang 

pergi berbelanja. Bunga telah ditanam di ruang publik lagi. Orang pergi ke bar, mereka duduk di kafe, 

mereka melakukan pekerjaan mereka," jelasnya.Menteri itu juga menjelaskan keadaan saat foto itu 

diambil. "Malamnya kami diundang oleh duta besar dan Wali Kota Kiev Vitaly Klitschko, dan pada 

akhirnya kami memilih minuman yang sama dengannya," jelasnya."Aku tidak akan melakukannya lagi. 

Karena itu mengungkapkan sesuatu yang tidak pantas ketika Anda berasal dari negara lain," ujarnya.Foto 

ini pun ini menuai banyak kecaman dari para pengamat dan oposisi.Kritikus menunjukkan bahwa Ukraina, 

yang sekarang berkonflik dengan Rusia, bukanlah tempat liburan atau tempat untuk memposting foto-

foto tersenyum. Sekretaris Jenderal CDU (Persatuan Demokrat Kristen), Mario Czaja, bersikeras bahwa 

foto dengan sampanye "berbicara banyak" tentang anggota Partai Sosial Demokrat (SPD) dalam koalisi 

pemerintahan Kanselir Olaf Scholz.Seperti diketahui, pasukan Rusia menarik diri dari daerah sekitar 

ibukota Ukraina pada akhir Maret dan awal April lalu sebagai "isyarat niat baik" setelah peluncuran 
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pembicaraan damai dengan kepemimpinan Ukraina di Istanbul. Namun, negosiasi sejak itu terhenti, 

dengan Moskow menuduh Kiev mundur dari kemajuan yang dicapai di Turki.Sejak mundurnya Rusia, 

pertempuran terutama difokuskan di wilayah Donbass di tenggara Ukraina, ratusan kilometer dari ibu 

kota. Namun, Rusia juga telah melakukan beberapa serangan presisi tinggi terhadap sasaran militer di 

Kiev selama periode ini.Rusia mengirim pasukan ke Ukraina pada 24 Februari, dengan alasan kegagalan 

Kiev untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk, yang dirancang untuk memberi wilayah Donetsk dan 

Lugansk status khusus di dalam negara Ukraina. Protokol, yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis, 

pertama kali ditandatangani pada tahun 2014. Mantan Presiden Ukraina Pyotr Poroshenko sejak itu 

mengakui bahwa tujuan utama Kiev adalah menggunakan gencatan senjata untuk mengulur waktu dan 

"menciptakan angkatan bersenjata yang kuat."Pada Februari 2022, Kremlin mengakui republik Donbass 

sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara 

netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer Barat mana pun. Kiev menegaskan serangan 

Rusia benar-benar tidak beralasan.Foto ini pun ini menuai banyak kecaman dari para pengamat dan 

oposisi.Kritikus menunjukkan bahwa Ukraina, yang sekarang berkonflik dengan Rusia, bukanlah tempat 

liburan atau tempat untuk memposting foto-foto tersenyum. Sekretaris Jenderal CDU (Persatuan 

Demokrat Kristen), Mario Czaja, bersikeras bahwa foto dengan sampanye "berbicara banyak" tentang 

anggota Partai Sosial Demokrat (SPD) dalam koalisi pemerintahan Kanselir Olaf Scholz.Seperti diketahui, 

pasukan Rusia menarik diri dari daerah sekitar ibukota Ukraina pada akhir Maret dan awal April lalu 

sebagai "isyarat niat baik" setelah peluncuran pembicaraan damai dengan kepemimpinan Ukraina di 

Istanbul. Namun, negosiasi sejak itu terhenti, dengan Moskow menuduh Kiev mundur dari kemajuan 

yang dicapai di Turki.Sejak mundurnya Rusia, pertempuran terutama difokuskan di wilayah Donbass di 

tenggara Ukraina, ratusan kilometer dari ibu kota. Namun, Rusia juga telah melakukan beberapa 

serangan presisi tinggi terhadap sasaran militer di Kiev selama periode ini.Rusia mengirim pasukan ke 

Ukraina pada 24 Februari, dengan alasan kegagalan Kiev untuk mengimplementasikan perjanjian Minsk, 

yang dirancang untuk memberi wilayah Donetsk dan Lugansk status khusus di dalam negara Ukraina. 

Protokol, yang ditengahi oleh Jerman dan Prancis, pertama kali ditandatangani pada tahun 2014. Mantan 

Presiden Ukraina Pyotr Poroshenko sejak itu mengakui bahwa tujuan utama Kiev adalah menggunakan 

gencatan senjata untuk mengulur waktu dan "menciptakan angkatan bersenjata yang kuat."Pada 

Februari 2022, Kremlin mengakui republik Donbass sebagai negara merdeka dan menuntut agar Ukraina 

secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok 

militer Barat mana pun. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan.(sst) 
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Title Indonesia dan Arab Saudi sepakati integrasi sistem 

penempatan TKI 

Author Adi Lazuardi 

Media Antara Kalteng Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Link http://bali.antaranews.com/berita/288689/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-integrasi-

sistem-penempatan-tki 

Summary Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menyepakati aturan teknis 

(technical arrangement) integrasi sistem penerimaan dan penempatan pekerja migran 

Indonesia (PMI) sehingga nantinya proses penempatan pekerja dapat dilakukan lewat satu 

kanal/satu pintu (one channel system). 

 

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menyepakati aturan teknis (technical 

arrangement) integrasi sistem penerimaan dan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) sehingga 

nantinya proses penempatan pekerja dapat dilakukan lewat satu kanal/satu pintu (one channel 

system).Kesepakatan itu, yang merupakan pembaruan dari perjanjian sebelumnya dan menjadi pijakan 

bagi dua negara untuk menyatukan sistem kerja aplikasi MUSANED (aplikasi pasar kerja Arab Saudi) dan 

Siap Kerja (sistem pasar kerja Indonesia)."Kedua menteri sepakat mempercepat proses pengembangan 

dan integrasi sistem Indonesia dan Arab Saudi untuk pilot project (proyek rintisan) one channel system, 

serta kami sepakat membuat joint task force (satuan tugas bersama) yang terdiri atas pejabat terkait dua 

negara," kata Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI Ida Fauziyah selepas menyaksikan upacara 

penandatangan kesepakatan di Kuta, Badung, Bali, Kamis.Kesepakatan yang berisi sejumlah pembaruan 

aturan teknis untuk integrasi sistem satu kanal penerimaan PMI ke Arab Saudi dan resmi berlaku setelah 

diteken oleh Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker 

RI Suhartono dan Deputi Bidang Hubungan Internasional Kementerian SDM dan Pengembangan Sosial 

Kerajaan Arab Saudi Adnan Alnuaim di Bali, Kamis.Kegiatan itu disaksikan langsung oleh Menaker RI Ida 

Fauziyah dan Wakil Menteri Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sosial Arab Saudi Abdullah bin 

Nasser Abuthnain.Dalam sambutan bersama Indonesia dan Arab Saudi, Ida menjelaskan penggunaan 

sistem satu kanal itu nantinya akan dicoba di tujuh daerah di Arab Saudi, yaitu di Mekkah, Jeddah, Riyadh, 

Madinah, Dammam, Dahran, dan Khobar.Ia menyampaikan tim IT yang mengurus aplikasi dari dua 

negara juga telah bertemu pada Ahad (9/8), dan menyepakati alur kerja (business process) sehingga 

MUSANED dan Siap Kerja dapat segera terintegrasi.Dua negara menargetkan integrasi itu bakal rampung 

dalam 2 bulan ke depan. "Kami butuh waktu kira-kira 2 bulan untuk mempersiapkan integrasi kedua 

sistem ini," kata Ida menjawab pertanyaan ANTARA saat ditemui selepas acara.Oleh karena itu, ia 

memastikan sebelum dua aplikasi itu terintegrasi menjadi sistem satu pintu, maka Indonesia belum akan 

mengirim PMI ke Arab Saudi."One channel system ini untuk menghindari (pengiriman PMI) unprocedural 

(yang di luar ketentuan)," kata Menaker.Namun, apabila sistem satu pintu itu berlaku, Indonesia hanya 

akan mengirim PMI untuk enam jenis pekerjaan, yaitu asisten rumah tangga (housekeeper), perawat bayi 

(baby sitter), juru masak keluarga (family cook), dan perawat khusus untuk orang lanjut usia (elderly 

caretaker), supir keluarga (family driver), dan pengurus anak-anak (child care).Penempatan terbatas di 

enam jenis pekerjaan itu telah disepakati dua negara pada aturan teknis yang diteken pada 2018.* 
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Title Indonesia-Saudi bentuk satgas awasi sistem penempatan 

PMI satu kanal 

Author Medcom.Id Developer 

Media Antara Kalteng Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Link http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3052581/indonesia-saudi-bentuk-satgas-

awasi-sistem-penempatan-pmi-satu-kanal 

Summary Indonesia dan Arab Saudi membentuk satuan tugas (satgas) bersama untuk mengawasi dan 

mengevaluasi uji coba (pilot project) integrasi aplikasi pasar kerja dua negara untuk 

mewujudkan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) lewat sistem satu kanal (one 

channel system). 

 

Indonesia dan Arab Saudi membentuk satuan tugas (satgas) bersama untuk mengawasi dan 

mengevaluasi uji coba (pilot project) integrasi aplikasi pasar kerja dua negara untuk mewujudkan 

penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) lewat sistem satu kanal (one channel system).Menteri 

Tenaga Kerja (Menaker) RI Ida Fauziyah menjelaskan satuan tugas itu bakal diisi oleh pejabat terkait dari 

dua negara dan akan bertemu secara rutin membahas hasil uji coba penggunaan sistem satu kanal 

penempatan PMI ke Arab Saudi."Joint taskforce (satgas bersama) akan bertemu setiap 3 bulan dan akan 

berkomunikasi tiap saat jika dianggap perlu, dan tadi beliau (perwakilan Arab Saudi) mengundang kami 

untuk melihat kesiapan (aplikasi MUSANED) tersebut di Arab Saudi," kata Ida Fauziyah saat jumpa pers 

di Kuta, Badung, Bali, Kamis.Pembentukan satgas bersama itu merupakan salah satu poin yang disetujui 

oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi saat menyepakati aturan teknis 

(technical arrangement) uji coba integrasi sistem penerimaan PMI secara terbatas ke Arab 

Saudi.Dokumen itu diteken oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja Kemenaker RI Suhartono dan Deputi Bidang Hubungan Internasional Kementerian 

SDM dan Pengembangan Sosial Kerajaan Arab Saudi Adnan Alnuaim di Bali, Kamis.Kegiatan itu pun 

disaksikan langsung oleh Menaker RI Ida Fauziyah dan Wakil Menteri Sumber Daya Manusia dan 

Pengembangan Sosial Arab Saudi Abdullah bin Nasser Abuthnain.Menaker RI menyampaikan lewat 

satgas itu nantinya dua negara bakal mengetahui efektivitas integrasi aplikasi pasar kerja Arab Saudi 

(MUSANED) dan aplikasi dari Indonesia (Siap Kerja)."Dari taskforce ini kami bisa mengetahui apakah 

technical arrangement ini bisa berjalan dengan baik. Jadi titik tekannya adalah penempatan dengan 

memberi perlindungan maksimal menggunakan one channel system jadi rekrutmennya tidak bisa secara 

langsung, tetapi harus menggunakan sistem (yang terintegrasi) dari sana MUSANED dan kami 

menggunakan aplikasi Siap Kerja," kata Ida Fauziyah.Sejauh ini, integrasi MUSANED dan Siap Kerja masih 

berlangsung. Tim IT dari dua negara, pada Ahad (9/8), juga telah bertemu membahas proses penyatuan 

sistem kerja.Targetnya, kata Ida, integrasi itu bakal rampung dalam kurang lebih 2 bulan."Paling lama 2 

bulan sistem ini akan berjalan, karena (aturan teknisnya) sudah ditandatangani," kata dia.Nantinya, 

sistem satu kanal yang merupakan hasil integrasi dua aplikasi itu bakal diuji coba di tujuh daerah di Arab 

Saudi, yaitu di Mekkah, Jeddah, Riyadh, Madinah, Dammam, Dahran, dan Khobar.Oleh karena itu, ia 

memastikan sebelum dua aplikasi itu terintegrasi menjadi sistem satu pintu, maka Indonesia belum akan 

mengirim PMI ke Arab Saudi."One channel system ini untuk menghindari (penempatan PMI) 

unprocedural (yang di luar ketentuan)," kata Menaker.  
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Title Indonesia-Saudi bentuk satgas awasi sistem penempatan 

PMI satu kanal 

Author Genta Tenri 

Mawangi 

Media Antara Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.antaranews.com/berita/3052581/indonesia-saudi-bentuk-satgas-awasi-

sistem-penempatan-pmi-satu-kanal 

Summary Indonesia dan Arab Saudi membentuk satuan tugas (satgas) bersama untuk mengawasi dan 

mengevaluasi uji coba ( pilot project) integrasi aplikasi pasar kerja dua negara untuk 

mewujudkan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) lewat sistem satu kanal ( one 

channel system). 

 

Indonesia dan Arab Saudi membentuk satuan tugas (satgas) bersama untuk mengawasi dan 

mengevaluasi uji coba ( pilot project) integrasi aplikasi pasar kerja dua negara untuk mewujudkan 

penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) lewat sistem satu kanal ( one channel system).Menteri 

Tenaga Kerja (Menaker) RI Ida Fauziyah menjelaskan satuan tugas itu bakal diisi oleh pejabat terkait dari 

dua negara dan akan bertemu secara rutin membahas hasil uji coba penggunaan sistem satu kanal 

penempatan PMI ke Arab Saudi." Joint taskforce (satgas bersama) akan bertemu setiap 3 bulan dan akan 

berkomunikasi tiap saat jika dianggap perlu, dan tadi beliau (perwakilan Arab Saudi) mengundang kami 

untuk melihat kesiapan (aplikasi MUSANED) tersebut di Arab Saudi," kata Ida Fauziyah saat jumpa pers 

di Kuta, Badung, Bali, Kamis.Pembentukan satgas bersama itu merupakan salah satu poin yang disetujui 

oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi saat menyepakati aturan teknis ( 

technical arrangement) uji coba integrasi sistem penerimaan PMI secara terbatas ke Arab 

Saudi.Dokumen itu diteken oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja Kemenaker RI Suhartono dan Deputi Bidang Hubungan Internasional Kementerian 

SDM dan Pengembangan Sosial Kerajaan Arab Saudi Adnan Alnuaim di Bali, Kamis.Kegiatan itu pun 

disaksikan langsung oleh Menaker RI Ida Fauziyah dan Wakil Menteri Sumber Daya Manusia dan 

Pengembangan Sosial Arab Saudi Abdullah bin Nasser Abuthnain.Menaker RI menyampaikan lewat 

satgas itu nantinya dua negara bakal mengetahui efektivitas integrasi aplikasi pasar kerja Arab Saudi 

(MUSANED) dan aplikasi dari Indonesia (Siap Kerja)."Dari taskforce ini kami bisa mengetahui apakah 

technical arrangement ini bisa berjalan dengan baik. Jadi titik tekannya adalah penempatan dengan 

memberi perlindungan maksimal menggunakan one channel system jadi rekrutmennya tidak bisa secara 

langsung, tetapi harus menggunakan sistem (yang terintegrasi) dari sana MUSANED dan kami 

menggunakan aplikasi Siap Kerja," kata Ida Fauziyah.Sejauh ini, integrasi MUSANED dan Siap Kerja masih 

berlangsung. Tim IT dari dua negara, pada Ahad (9/8), juga telah bertemu membahas proses penyatuan 

sistem kerja.Targetnya, kata Ida, integrasi itu bakal rampung dalam kurang lebih 2 bulan."Paling lama 2 

bulan sistem ini akan berjalan, karena (aturan teknisnya) sudah ditandatangani," kata dia.Nantinya, 

sistem satu kanal yang merupakan hasil integrasi dua aplikasi itu bakal diuji coba di tujuh daerah di Arab 

Saudi, yaitu di Mekkah, Jeddah, Riyadh, Madinah, Dammam, Dahran, dan Khobar.Oleh karena itu, ia 

memastikan sebelum dua aplikasi itu terintegrasi menjadi sistem satu pintu, maka Indonesia belum akan 

mengirim PMI ke Arab Saudi." One channel system ini untuk menghindari (penempatan PMI) 

unprocedural (yang di luar ketentuan)," kata Menaker. 
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Title Indonesia-Saudi bentuk satgas awasi sistem penempatan PMI satu 

kanal 

Author _noname 

Media Antara Sulteng Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Link http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3052581/indonesia-saudi-bentuk-satgas-

awasi-sistem-penempatan-pmi-satu-kanal 

Summary Indonesia dan Arab Saudi membentuk satuan tugas (satgas) bersama untuk mengawasi dan 

mengevaluasi uji coba ( pilot project) integrasi aplikasi pasar kerja dua negara untuk 

mewujudkan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) lewat sistem satu kanal ( one 

channel system). Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI Ida Fauziyah menjelaskan satuan tugas 

itu bakal diisi oleh pejabat terkait dari dua negara dan akan bertemu secara rutin membahas 

hasil uji coba penggunaan sistem satu kanal penempatan PMI ke Arab Saudi. Pembentukan 

satgas bersama itu merupakan salah satu poin yang disetujui oleh Pemerintah Indonesia dan 

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi saat menyepakati aturan teknis ( technical arrangement) uji 

coba integrasi sistem penerimaan PMI secara terbatas ke Arab Saudi. Menaker RI 

menyampaikan lewat satgas itu nantinya dua negara bakal mengetahui efektivitas integrasi 

aplikasi pasar kerja Arab Saudi (MUSANED) dan aplikasi dari Indonesia (Siap Kerja). 

 

Indonesia dan Arab Saudi membentuk satuan tugas (satgas) bersama untuk mengawasi dan 

mengevaluasi uji coba ( pilot project) integrasi aplikasi pasar kerja dua negara untuk mewujudkan 

penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) lewat sistem satu kanal ( one channel system).Menteri 

Tenaga Kerja (Menaker) RI Ida Fauziyah menjelaskan satuan tugas itu bakal diisi oleh pejabat terkait dari 

dua negara dan akan bertemu secara rutin membahas hasil uji coba penggunaan sistem satu kanal 

penempatan PMI ke Arab Saudi." Joint taskforce (satgas bersama) akan bertemu setiap 3 bulan dan akan 

berkomunikasi tiap saat jika dianggap perlu, dan tadi beliau (perwakilan Arab Saudi) mengundang kami 

untuk melihat kesiapan (aplikasi MUSANED) tersebut di Arab Saudi," kata Ida Fauziyah saat jumpa pers 

di Kuta, Badung, Bali, Kamis.Pembentukan satgas bersama itu merupakan salah satu poin yang disetujui 

oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi saat menyepakati aturan teknis ( 

technical arrangement) uji coba integrasi sistem penerimaan PMI secara terbatas ke Arab 

Saudi.Dokumen itu diteken oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja Kemenaker RI Suhartono dan Deputi Bidang Hubungan Internasional Kementerian 

SDM dan Pengembangan Sosial Kerajaan Arab Saudi Adnan Alnuaim di Bali, Kamis.Kegiatan itu pun 

disaksikan langsung oleh Menaker RI Ida Fauziyah dan Wakil Menteri Sumber Daya Manusia dan 

Pengembangan Sosial Arab Saudi Abdullah bin Nasser Abuthnain.Menaker RI menyampaikan lewat 

satgas itu nantinya dua negara bakal mengetahui efektivitas integrasi aplikasi pasar kerja Arab Saudi 

(MUSANED) dan aplikasi dari Indonesia (Siap Kerja)."Dari taskforce ini kami bisa mengetahui apakah 

technical arrangement ini bisa berjalan dengan baik. Jadi titik tekannya adalah penempatan dengan 

memberi perlindungan maksimal menggunakan one channel system jadi rekrutmennya tidak bisa secara 

langsung, tetapi harus menggunakan sistem (yang terintegrasi) dari sana MUSANED dan kami 

menggunakan aplikasi Siap Kerja," kata Ida Fauziyah.Sejauh ini, integrasi MUSANED dan Siap Kerja masih 

berlangsung. Tim IT dari dua negara, pada Ahad (9/8), juga telah bertemu membahas proses penyatuan 

sistem kerja.Targetnya, kata Ida, integrasi itu bakal rampung dalam kurang lebih 2 bulan."Paling lama 2 
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bulan sistem ini akan berjalan, karena (aturan teknisnya) sudah ditandatangani," kata dia.Nantinya, 

sistem satu kanal yang merupakan hasil integrasi dua aplikasi itu bakal diuji coba di tujuh daerah di Arab 

Saudi, yaitu di Mekkah, Jeddah, Riyadh, Madinah, Dammam, Dahran, dan Khobar.Oleh karena itu, ia 

memastikan sebelum dua aplikasi itu terintegrasi menjadi sistem satu pintu, maka Indonesia belum akan 

mengirim PMI ke Arab Saudi." One channel system ini untuk menghindari (penempatan PMI) 

unprocedural (yang di luar ketentuan)," kata Menaker.Apabila sistem satu pintu itu berlaku, Indonesia 

hanya akan mengirim PMI untuk enam jenis pekerjaan, yaitu asisten rumah tangga ( housekeeper), 

perawat bayi ( baby sitter), juru masak keluarga ( family cook), perawat khusus untuk orang lanjut usia ( 

elderly caretaker), supir keluarga ( family driver), dan pengurus anak-anak ( child care).Penempatan 

terbatas di enam jenis pekerjaan itu telah disepakati dua negara pada aturan teknis yang diteken pada 

2018.* 
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Summary Ini kesempatan besar jangan dilewatkan, ada banyak perusahaan besar jadi pencari kerja 

dan menjadi mitra Disnakertrans Sulawesi Selatan", ujar Nuraeni seraya menunjukkan tata 

cara pendaftaran dengan memperlihatkan link pendaftaran secara online, yakni 

http://jobfair.kemnaker.go.id dan petunjuk pendaftaran https://bit.ly/3p9tDAO. 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulawesi Selatan) melalui Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan akan menggelar job fair 

atau bursa kerja pada tanggal 29-31 Agustus 2022. Kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan 

secara online atau virtual dan menyasar para pencari kerja di seluruh kabupaten/kota se-

Sulawesi Selatan. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan, 

Pemagangan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (P5K2) Disnakertrans Provinsi 

Sulawesi Selatan Nuraeni Yahya pada rapat sosialisasi dan koordinasi yang digelar bersama 

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Prov. 

 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulawesi Selatan) melalui Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan akan menggelar job fair atau bursa kerja pada 

tanggal 29-31 Agustus 2022. Kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan secara online atau virtual dan 

menyasar para pencari kerja di seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.Hal tersebut disampaikan 

Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan, Pemagangan, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja (P5K2) 

Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan Nuraeni Yahya pada rapat sosialisasi dan koordinasi yang digelar 

bersama Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Prov. Sulawesi Selatan 

di Toraja Room Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (11/08/2022).Dirinya menyampaikan bahwa 

sekiranya seluruh peserta atau pencari kerja di seluruh Indonesia bisa mendaftar dulu secara online, 

sehingga calon peserta punya akun resmi dari kementerian tenaga kerja untuk kemudian digunakan 

dalam job fair ini."Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendaftar di job fair ini. Ini 

kesempatan besar jangan dilewatkan, ada banyak perusahaan besar jadi pencari kerja dan menjadi mitra 

Disnakertrans Sulawesi Selatan", ujar Nuraeni seraya menunjukkan tata cara pendaftaran dengan 

memperlihatkan link pendaftaran secara online, yakni http://jobfair.kemnaker.go.id dan petunjuk 

pendaftaran https://bit.ly/3p9tDAO"Harapan kami ada di pundak rekan-rekan sekalian. Tanpa dukungan 

dari rekan-rekan sekalian akan sulit bagi kegiatan ini berjalan, karena siapa yang akan tahu kalau tidak 

disampaikan ke publik", kata Nuraeni.Sosialisasi job fair ke publik, kata Nuraeni, diharapkan dapat lebih 

intens, khususnya pada H-10 kegiatan dan hal tersebut secara teknis akan dibahas kemudian."Saya 

berharap besar dengan bantuan tim dari Diskominfo, informasi ini dapat tersampaikan bahkan ke 

kabupaten/kota yang jauh, sehingga dapat terpantau. Dengan kolaborasi tim yang luar biasa nantinya ini 

dapat menghasilkan sesuatu yang mungkin baru kali ini dilakukan Pemprov Sulawesi Selatan", 

harapnya.Di tempat yang sama, Kepala Seksi Pembinaan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 

Disnakertrans Prov. Sulawesi Selatan Elvira Jayanti menjelaskan bahwa saat ini ada sekitar 54 perusahaan 

yang bersedia ikut serta untuk job fair tersebut dari target awal 50 perusahaan. Meski hingga saat ini, 
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tercatat baru 28 perusahaan dengan 68 pilihan jabatan yang telah masuk di sistem."Sekarang sudah ada 

sekitar 672 orang pencari kerja, kita targetkan 10.000 pencari kerja dan sekitar 2.000 lowongan. Sekarang 

ini pak Gubernur gencar-gencarnya menggiatkan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di 

provinsi, jadi nantinya ada beberapa perusahaan juga yang membuka lowongan untuk penyandang 

disabilitas", jelas Elvira.Ia menambahkan bahwa waktu 3 (tiga) hari yang ditetapkan untuk kegiatan job 

fair tersebut dapat memaksimalkan kesempatan bagi para pencari kerja."Ini kan ada sistem, takutnya 

ada kendala jaringan internet mereka atau ada kendala lain, jadi mereka masih ada kesempatan untuk 

bergeser mungkin untuk mencari daerah yang lebih bagus signal internetnya. Tapi dari kementerian 

jamin bahwa server web mereka tidak akan down. Sudah ada beberapa provinsi yang mengadakan (job 

fair), tidak ada kendala seperti itu", tambahnya.Sementara itu, Kepala Bidang Humas IKP Diskominfo-SP 

Provinsi Sulawesi Selatan Sultan Rakib menyambut baik kolaborasi dengan Disnakertrans Prov. Sulawesi 

Selatan untuk menyebarluaskan informasi terkait job fair tersebut."Apapun yang menjadi kegiatan OPD-

OPD kita akan gaungkan, begitu juga dengan kegiatan Dinas Tenaga Kerja. Job fair secara online ini adalah 

hal baru dan saya pikir ini sangat baik, karena inilah pembeda kita dengan job fair yang ada pada 

umumnya", ungkap Sultan.Diskominfo-SP Prov. Sulawesi Selatan, kata Sultan, siap berkolaborasi 

membantu apa saja yang menjadi hal-hal urgent yang harus dipublikasikan."Kita harap ini bisa running 

terus publikasinya sampai pelaksanaan kegiatan untuk menggaet para calon pekerja untuk mendaftar. 

Untuk kami lengkap untuk rilis berita dan konten sosialisasi nanti akan kita bantu bikinkan, khususnya 

preview-preview atau alur pendaftaran job fair, itu yang paling penting saya kira", pungkasnya. 
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Title Indonesia-Saudi bentuk satgas awasi sistem penempatan PMI satu 

kanal 

Author _noname 

Media Antara Papua Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Link http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3052581/indonesia-saudi-bentuk-satgas-

awasi-sistem-penempatan-pmi-satu-kanal 

Summary Indonesia dan Arab Saudi membentuk satuan tugas (satgas) bersama untuk mengawasi dan 

mengevaluasi uji coba ( pilot project) integrasi aplikasi pasar kerja dua negara untuk 

mewujudkan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) lewat sistem satu kanal ( one 

channel system). Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI Ida Fauziyah menjelaskan satuan tugas 

itu bakal diisi oleh pejabat terkait dari dua negara dan akan bertemu secara rutin membahas 

hasil uji coba penggunaan sistem satu kanal penempatan PMI ke Arab Saudi. Pembentukan 

satgas bersama itu merupakan salah satu poin yang disetujui oleh Pemerintah Indonesia dan 

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi saat menyepakati aturan teknis ( technical arrangement) uji 

coba integrasi sistem penerimaan PMI secara terbatas ke Arab Saudi. Menaker RI 

menyampaikan lewat satgas itu nantinya dua negara bakal mengetahui efektivitas integrasi 

aplikasi pasar kerja Arab Saudi (MUSANED) dan aplikasi dari Indonesia (Siap Kerja). 

 

Indonesia dan Arab Saudi membentuk satuan tugas (satgas) bersama untuk mengawasi dan 

mengevaluasi uji coba ( pilot project) integrasi aplikasi pasar kerja dua negara untuk mewujudkan 

penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) lewat sistem satu kanal ( one channel system).Menteri 

Tenaga Kerja (Menaker) RI Ida Fauziyah menjelaskan satuan tugas itu bakal diisi oleh pejabat terkait dari 

dua negara dan akan bertemu secara rutin membahas hasil uji coba penggunaan sistem satu kanal 

penempatan PMI ke Arab Saudi." Joint taskforce (satgas bersama) akan bertemu setiap 3 bulan dan akan 

berkomunikasi tiap saat jika dianggap perlu, dan tadi beliau (perwakilan Arab Saudi) mengundang kami 

untuk melihat kesiapan (aplikasi MUSANED) tersebut di Arab Saudi," kata Ida Fauziyah saat jumpa pers 

di Kuta, Badung, Bali, Kamis.Pembentukan satgas bersama itu merupakan salah satu poin yang disetujui 

oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi saat menyepakati aturan teknis ( 

technical arrangement) uji coba integrasi sistem penerimaan PMI secara terbatas ke Arab 

Saudi.Dokumen itu diteken oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja Kemenaker RI Suhartono dan Deputi Bidang Hubungan Internasional Kementerian 

SDM dan Pengembangan Sosial Kerajaan Arab Saudi Adnan Alnuaim di Bali, Kamis.Kegiatan itu pun 

disaksikan langsung oleh Menaker RI Ida Fauziyah dan Wakil Menteri Sumber Daya Manusia dan 

Pengembangan Sosial Arab Saudi Abdullah bin Nasser Abuthnain.Menaker RI menyampaikan lewat 

satgas itu nantinya dua negara bakal mengetahui efektivitas integrasi aplikasi pasar kerja Arab Saudi 

(MUSANED) dan aplikasi dari Indonesia (Siap Kerja)."Dari taskforce ini kami bisa mengetahui apakah 

technical arrangement ini bisa berjalan dengan baik. Jadi titik tekannya adalah penempatan dengan 

memberi perlindungan maksimal menggunakan one channel system jadi rekrutmennya tidak bisa secara 

langsung, tetapi harus menggunakan sistem (yang terintegrasi) dari sana MUSANED dan kami 

menggunakan aplikasi Siap Kerja," kata Ida Fauziyah.Sejauh ini, integrasi MUSANED dan Siap Kerja masih 

berlangsung. Tim IT dari dua negara, pada Ahad (9/8), juga telah bertemu membahas proses penyatuan 

sistem kerja.Targetnya, kata Ida, integrasi itu bakal rampung dalam kurang lebih 2 bulan."Paling lama 2 
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bulan sistem ini akan berjalan, karena (aturan teknisnya) sudah ditandatangani," kata dia.Nantinya, 

sistem satu kanal yang merupakan hasil integrasi dua aplikasi itu bakal diuji coba di tujuh daerah di Arab 

Saudi, yaitu di Mekkah, Jeddah, Riyadh, Madinah, Dammam, Dahran, dan Khobar.Oleh karena itu, ia 

memastikan sebelum dua aplikasi itu terintegrasi menjadi sistem satu pintu, maka Indonesia belum akan 

mengirim PMI ke Arab Saudi." One channel system ini untuk menghindari (penempatan PMI) 

unprocedural (yang di luar ketentuan)," kata Menaker.Apabila sistem satu pintu itu berlaku, Indonesia 

hanya akan mengirim PMI untuk enam jenis pekerjaan, yaitu asisten rumah tangga ( housekeeper), 

perawat bayi ( baby sitter), juru masak keluarga ( family cook), perawat khusus untuk orang lanjut usia ( 

elderly caretaker), supir keluarga ( family driver), dan pengurus anak-anak ( child care).Penempatan 

terbatas di enam jenis pekerjaan itu telah disepakati dua negara pada aturan teknis yang diteken pada 

2018.* 
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Title Indonesia-Saudi bentuk satgas awasi sistem penempatan 

PMI satu kanal 

Author Genta Tenri 

Mawangi 

Media Antara Riau Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Link http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3052581/indonesia-saudi-bentuk-satgas-

awasi-sistem-penempatan-pmi-satu-kanal 

Summary Indonesia dan Arab Saudi membentuk satuan tugas (satgas) bersama untuk mengawasi dan 

mengevaluasi uji coba ( pilot project) integrasi aplikasi pasar kerja dua negara untuk 

mewujudkan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) lewat sistem satu kanal ( one 

channel system). Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI Ida Fauziyah menjelaskan satuan tugas 

itu bakal diisi oleh pejabat terkait dari dua negara dan akan bertemu secara rutin membahas 

hasil uji coba penggunaan sistem satu kanal penempatan PMI ke Arab Saudi. Pembentukan 

satgas bersama itu merupakan salah satu poin yang disetujui oleh Pemerintah Indonesia dan 

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi saat menyepakati aturan teknis ( technical arrangement) uji 

coba integrasi sistem penerimaan PMI secara terbatas ke Arab Saudi. Menaker RI 

menyampaikan lewat satgas itu nantinya dua negara bakal mengetahui efektivitas integrasi 

aplikasi pasar kerja Arab Saudi (MUSANED) dan aplikasi dari Indonesia (Siap Kerja). 

 

Indonesia dan Arab Saudi membentuk satuan tugas (satgas) bersama untuk mengawasi dan 

mengevaluasi uji coba ( pilot project) integrasi aplikasi pasar kerja dua negara untuk mewujudkan 

penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) lewat sistem satu kanal ( one channel system).Menteri 

Tenaga Kerja (Menaker) RI Ida Fauziyah menjelaskan satuan tugas itu bakal diisi oleh pejabat terkait dari 

dua negara dan akan bertemu secara rutin membahas hasil uji coba penggunaan sistem satu kanal 

penempatan PMI ke Arab Saudi." Joint taskforce (satgas bersama) akan bertemu setiap 3 bulan dan akan 

berkomunikasi tiap saat jika dianggap perlu, dan tadi beliau (perwakilan Arab Saudi) mengundang kami 

untuk melihat kesiapan (aplikasi MUSANED) tersebut di Arab Saudi," kata Ida Fauziyah saat jumpa pers 

di Kuta, Badung, Bali, Kamis.Pembentukan satgas bersama itu merupakan salah satu poin yang disetujui 

oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi saat menyepakati aturan teknis ( 

technical arrangement) uji coba integrasi sistem penerimaan PMI secara terbatas ke Arab 

Saudi.Dokumen itu diteken oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja Kemenaker RI Suhartono dan Deputi Bidang Hubungan Internasional Kementerian 

SDM dan Pengembangan Sosial Kerajaan Arab Saudi Adnan Alnuaim di Bali, Kamis.Kegiatan itu pun 

disaksikan langsung oleh Menaker RI Ida Fauziyah dan Wakil Menteri Sumber Daya Manusia dan 

Pengembangan Sosial Arab Saudi Abdullah bin Nasser Abuthnain.Menaker RI menyampaikan lewat 

satgas itu nantinya dua negara bakal mengetahui efektivitas integrasi aplikasi pasar kerja Arab Saudi 

(MUSANED) dan aplikasi dari Indonesia (Siap Kerja)."Dari taskforce ini kami bisa mengetahui apakah 

technical arrangement ini bisa berjalan dengan baik. Jadi titik tekannya adalah penempatan dengan 

memberi perlindungan maksimal menggunakan one channel system jadi rekrutmennya tidak bisa secara 

langsung, tetapi harus menggunakan sistem (yang terintegrasi) dari sana MUSANED dan kami 

menggunakan aplikasi Siap Kerja," kata Ida Fauziyah.Sejauh ini, integrasi MUSANED dan Siap Kerja masih 

berlangsung. Tim IT dari dua negara, pada Ahad (9/8), juga telah bertemu membahas proses penyatuan 

sistem kerja.Targetnya, kata Ida, integrasi itu bakal rampung dalam kurang lebih 2 bulan."Paling lama 2 
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bulan sistem ini akan berjalan, karena (aturan teknisnya) sudah ditandatangani," kata dia.Nantinya, 

sistem satu kanal yang merupakan hasil integrasi dua aplikasi itu bakal diuji coba di tujuh daerah di Arab 

Saudi, yaitu di Mekkah, Jeddah, Riyadh, Madinah, Dammam, Dahran, dan Khobar.Oleh karena itu, ia 

memastikan sebelum dua aplikasi itu terintegrasi menjadi sistem satu pintu, maka Indonesia belum akan 

mengirim PMI ke Arab Saudi." One channel system ini untuk menghindari (penempatan PMI) 

unprocedural (yang di luar ketentuan)," kata Menaker.Apabila sistem satu pintu itu berlaku, Indonesia 

hanya akan mengirim PMI untuk enam jenis pekerjaan, yaitu asisten rumah tangga ( housekeeper), 

perawat bayi ( baby sitter), juru masak keluarga ( family cook), perawat khusus untuk orang lanjut usia ( 

elderly caretaker), supir keluarga ( family driver), dan pengurus anak-anak ( child care).Penempatan 

terbatas di enam jenis pekerjaan itu telah disepakati dua negara pada aturan teknis yang diteken pada 

2018.* 
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Title Kabar Gembira! BSU 2022 Dipastikan Cair, Begini Pernyataan 

Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayojakarta.com/news/pr-764120613/kabar-gembira-bsu-2022-dipastikan-cair-

begini-pernyataan-kemnaker-dan-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary Informasi terkait BSU 2022 dapat disimak di artikel ini. Bagi kamu yang masih ragu apakah 

BSU 2022 akan cair atau tidak, simak artikel ini sampai akhir. Berikut penjelasan lengkap 

terkait jadwal pencairan BSU 2022 yang dikutip AyoJakarta. Masyarakat mulai ragu apakah 

BSU 2022 cair atau tidak? 

 

 

 

Informasi terkait BSU 2022 dapat disimak di artikel ini.Bagi kamu yang masih ragu apakah BSU 2022 akan 

cair atau tidak, simak artikel ini sampai akhir.Berikut penjelasan lengkap terkait jadwal pencairan BSU 

2022 yang dikutip AyoJakarta. com dari AyoBandung.com, Kamis (11/8/2022) dengan judulMasyarakat 

mulai ragu apakah BSU 2022 cair atau tidak? Bahkan tidak sedikit pula yang menagih janji ke Kemnaker 

langsung melalui akun Instagram @kemnaker dengan memenuhi kolom komentar setiap postingan yang 

dipublikasikanTidak hanya akun milik Kemnaker, akun Instagram @bpjs.ketenagakerjaan milik BPJS 

Ketenagakerjaan pun tidak luput dari cecaran masyarakat yang menanyakan kepastian kapan BSU 2022 

cair.Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan telah menyampaikan kepastian BSU 2022 cair melalui 

pernyataan berikut ini.Melalui laman Kemnaker, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menjelaskan 

tujuan penyaluran Bantuan Subsidi Upah adalah untuk melindungi dan mempertahankan kemampuan 

ekonomi pekerja/buruh akibat dari dampak Covid-19.Hal ini pun telah tercantum dalam Permenaker 

Nomor 16 Tahun 2021. 
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Title Indonesia-Saudi bentuk satgas awasi sistem penempatan 

PMI satu kanal 

Author Erafzon Saptiyulda 

AS 

Media Antara Sumut Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Link http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3052581/indonesia-saudi-bentuk-satgas-

awasi-sistem-penempatan-pmi-satu-kanal 

Summary Indonesia dan Arab Saudi membentuk satuan tugas (satgas) bersama untuk mengawasi dan 

mengevaluasi uji coba () integrasi aplikasi pasar kerja dua negara untuk mewujudkan 

penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) lewat sistem satu kanal (). 

 

Indonesia dan Arab Saudi membentuk satuan tugas (satgas) bersama untuk mengawasi dan 

mengevaluasi uji coba () integrasi aplikasi pasar kerja dua negara untuk mewujudkan penempatan 

pekerja migran Indonesia (PMI) lewat sistem satu kanal ().Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI Ida 

Fauziyah menjelaskan satuan tugas itu bakal diisi oleh pejabat terkait dari dua negara dan akan bertemu 

secara rutin membahas hasil uji coba penggunaan sistem satu kanal penempatan PMI ke Arab 

Saudi.(satgas bersama) akan bertemu setiap 3 bulan dan akan berkomunikasi tiap saat jika dianggap 

perlu, dan tadi beliau (perwakilan Arab Saudi) mengundang kami untuk melihat kesiapan (aplikasi 

MUSANED) tersebut di Arab Saudi," kata Ida Fauziyah saat jumpa pers di Kuta, Badung, Bali, Kamis. 

Pembentukan satgas bersama itu merupakan salah satu poin yang disetujui oleh Pemerintah Indonesia 

dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi saat menyepakati aturan teknis () uji coba integrasi sistem 

penerimaan PMI secara terbatas ke Arab Saudi. Dokumen itu diteken oleh Direktur Jenderal Pembinaan 

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker RI Suhartono dan Deputi Bidang 

Hubungan Internasional Kementerian SDM dan Pengembangan Sosial Kerajaan Arab Saudi Adnan 

Alnuaim di Bali, Kamis. Kegiatan itu pun disaksikan langsung oleh Menaker RI Ida Fauziyah dan Wakil 

Menteri Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sosial Arab Saudi Abdullah bin Nasser Abuthnain. 

Menaker RI menyampaikan lewat satgas itu nantinya dua negara bakal mengetahui efektivitas integrasi 

aplikasi pasar kerja Arab Saudi (MUSANED) dan aplikasi dari Indonesia (Siap Kerja)."Dariini kami bisa 

mengetahui apakahini bisa berjalan dengan baik. Jadi titik tekannya adalah penempatan dengan 

memberi perlindungan maksimal menggunakanjadi rekrutmennya tidak bisa secara langsung, tetapi 

harus menggunakan sistem (yang terintegrasi) dari sana MUSANED dan kami menggunakan aplikasi Siap 

Kerja," kata Ida Fauziyah. Sejauh ini, integrasi MUSANED dan Siap Kerja masih berlangsung. Tim IT dari 

dua negara, pada Ahad (9/8), juga telah bertemu membahas proses penyatuan sistem kerja.Targetnya, 

kata Ida, integrasi itu bakal rampung dalam kurang lebih 2 bulan."Paling lama 2 bulan sistem ini akan 

berjalan, karena (aturan teknisnya) sudah ditandatangani," kata dia.Nantinya, sistem satu kanal yang 

merupakan hasil integrasi dua aplikasi itu bakal diuji coba di tujuh daerah di Arab Saudi, yaitu di Mekkah, 

Jeddah, Riyadh, Madinah, Dammam, Dahran, dan Khobar. Oleh karena itu, ia memastikan sebelum dua 

aplikasi itu terintegrasi menjadi sistem satu pintu, maka Indonesia belum akan mengirim PMI ke Arab 

Saudi. ini untuk menghindari (penempatan PMI)(yang di luar ketentuan)," kata Menaker. Apabila sistem 

satu pintu itu berlaku, Indonesia hanya akan mengirim PMI untuk enam jenis pekerjaan, yaitu asisten 

rumah tangga (), perawat bayi (), juru masak keluarga (), perawat khusus untuk orang lanjut usia (), supir 

keluarga (), dan pengurus anak-anak ().Penempatan terbatas di enam jenis pekerjaan itu telah disepakati 

dua negara pada aturan teknis yang diteken pada 2018.* 
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Title Pekerja Kategori Ini Bisa Dapat BSU 2022 Rp1 Juta, Sudah Mulai 

Disalurkan Kemnaker? 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095249514/pekerja-kategori-ini-bisa-dapat-

bsu-2022-rp1-juta-sudah-mulai-disalurkan-kemnaker 

Summary Pekerja dengan kategori tertentu bisa dapat BSU 2022 Rp1 juta, segera cek nama penerima 

di link resmi yang bakal diulas di artikel ini. Diketahui bersama, kabar pencairan bantuan 

subsidi upah atau BSU 2022 hingga kini masih dinanti oleh masyarakat, khususnya pekerja 

dan buruh. Masyarakat, khususnya pekerja sudah pasti bertanya-tanya perihal kapan BSU 

2022 akan mulai dicairkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Pasalnya, BSU 2022 

yang dijanjikan cair April lalu, hingga kini belum ada tanda ataupun kabar bakal dicairkan ke 

rekening bank penerima. 

 

Pekerja dengan kategori tertentu bisa dapat BSU 2022 Rp1 juta, segera cek nama penerima di link resmi 

yang bakal diulas di artikel ini.Diketahui bersama, kabar pencairan bantuan subsidi upah atau BSU 2022 

hingga kini masih dinanti oleh masyarakat, khususnya pekerja dan buruh.Masyarakat, khususnya pekerja 

sudah pasti bertanya-tanya perihal kapan BSU 2022 akan mulai dicairkan Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker).Pasalnya, BSU 2022 yang dijanjikan cair April lalu, hingga kini belum ada tanda ataupun kabar 

bakal dicairkan ke rekening bank penerima.Namun, melalui Instagram resmi Kemnaker, ada beberapa 

tahapan BSU 2022 dicairkan ke rekening penerima.Berikut tahapan BSU 2022 dicairkan ke rekening bank 

penerima.- Tahap pertama, Kemnaker harus merampungkan regulasi teknis pelaksanaan BSU 2022- 

Setelah itu, mengajukan dan merevisi anggaran dengan Kementerian Keuangan- Kemudian, mereviu data 

calon penerima BSU 2022 dengan data yang ada di BPJS Ketenagakerjaan 
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Title Dapat Panggilan Wawancara Kerja Lewat Email, Haruskah 

Dibalas? Ini Saran Kemnaker 

Author Inung R Sulistyo 

Media Pikiran Rakyat Solo Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Neutral 

Link http://prsoloraya.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-1115249930/dapat-panggilan-

wawancara-kerja-lewat-email-haruskah-dibalas-ini-saran-kemnaker 

Summary Com dari akun Instagram resmi milik Kemnaker, disarankan para pencari kerja harus 

membalas email tersebut. Berikut ini saran dari Kemnaker berkaitan dengan bagaimana 

membalas email panggilan wawancara kerja. Usulkan Jadwal Wawancara. 

BERITASOLORAYA.com- Mendapatkan panggilan wawancara kerja merupakan hal yang 

ditunggu-tunggu oleh para pencari kerja. 

 

 

 

BERITASOLORAYA.com - Mendapatkan panggilan wawancara kerja merupakan hal yang ditunggu-tunggu 

oleh para pencari kerja.Apabila panggilan wawancara kerja tersebut diberitahukan lewat email, apakah 

pencari kerja harus membalasnya atau langsung saja datang mengikuti tes wawancara?Dilansir 

BeritaSoloRaya. com dari akun Instagram resmi milik Kemnaker, disarankan para pencari kerja harus 

membalas email tersebut.Selain memberikan konfirmasi terkait panggilan wawancara kerja, membalas 

email juga dianggap lebih sopan.Tentu bisa menjadi nilai tambah bagi pencari kerja di mata perekrut dari 

perusahaan.Berikut ini saran dari Kemnaker berkaitan dengan bagaimana membalas email panggilan 

wawancara kerja.Balas dengan Ringkas dan JelasKetika pencari kerja akan membalas email panggilan 

wawancara kerja usahakan menggunakan kalimat yang ringkas dan jelas.Tidak perlu membalas email 

dengan kalimat bertele-tele, langsung to the point.Pasalnya, pihak perekrut tidak memiliki banyak waktu 

untuk membaca keseluruhan kalimat yang panjang dan tidak efektif.Tunjukkan ApresiasiDalam 

membalas email panggilan wawancara kerja, sangat penting menunjukkan apresiasi.Hal ini menunjukkan 

sopan santun dan tata krama yang baik, kemungkinan akan menjadi nilai tambah bagi pencari 

kerja.Tunjukkan apresiasi, antusias yang tinggi, dan juga rasa terima kasih kepada pihak rekrutmen yang 

sudah memberikan kesempatan untuk mengikuti tes wawancara kerja.Balas Tepat WaktuDisarankan 

untuk membalas email panggilan wawancara kerja tepat waktu. Semakin cepat membalas email yang 

diterima, maka semakin dianggap baik.Pihak rekrutmen membutuhkan waktu untuk mempersiapkan 

wawancara, termasuk mengatur jadwal wawancara.Maka dari itu, jangan membiarkan pihak rekrutmen 
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terlalu lama menunggu konfirmasi.Waktu yang tepat untuk membalas panggilan wawancara kerja 

setidaknya maksimal 24 hingga 48 jam.Perlu diperhatikan, penting juga untuk membalas email saat jam 

kerja operasional perusahaan.Usulkan Jadwal WawancaraTerkadang pihak rekrutmen memberikan lebih 

dari satu pilihan jadwal wawancara kerja.Menghadapi hal ini, pencari kerja disarankan untuk memilih 

waktu yang paling sesuai.Namun, apabila waktu yang ditawarkan tidak sesuai dengan waktu pencari 

kerja, usulkan jadwal wawancara.Pastikan untuk mengatakan bahwa sebagai pencari kerja, sangat 

menghargai kesempatan mendapatkan panggilan wawancara kerja yang telah diberikan.Dengan 

demikian, jika menerima email panggilan wawancara kerja sebaiknya tetap membalasnya.Supaya dapat 

memberikan kepastian bagi pihak perekrut dari perusahaan, lakukan beberapa hal yang sudah 

disebutkan di atas.*** 

  



 

149 

 

Title Aktivis Mengendus Ada Kebocoran di Program Pembinaan TKM Author Editor 

Media Warta Ekonomi Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Negative 

Link http://wartaekonomi.co.id/read436004/aktivis-mengendus-ada-kebocoran-di-program-

pembinaan-tkm 

Summary "Program Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Kementerian Tenaga Kerja Republik 

Indonesia (Kemnaker RI) memiliki celah korupsi dan penghamburan uang Negara. Sejumlah 

aktivis yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Pembaharu Bangsa (GPPB) mendesak 

Kejaksaan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan 

terhadap Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) lantaran membuat program pembinaan 

Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang rentan dengan indikasi korupsi dan kebocoran. 

 

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Pembaharu Bangsa (GPPB) mendesak Kejaksaan 

Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) lantaran membuat program pembinaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) yang 

rentan dengan indikasi korupsi dan kebocoran.Koordinator GPPB, Syahroni menyebut persyaratan 

penerima yang terlalu mudah dimanipulasi menyebabkan program ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak 

yang tidak bertanggungjawab. "Program Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Kementerian Tenaga 

Kerja Republik Indonesia (Kemnaker RI) memiliki celah korupsi dan penghamburan uang Negara. 

Pasalnya persyaratan penerima TKM terlalu gampang dan bisa dimanipulasi oleh oknum yang tidak 

bertanggung jawab," kata dia dalam siaran pers yang dibagikan dalam aksi demonstrasi yang berlangsung 

Kamis (11/8) sore.Menurut kajian GPPB, ungkap Syahroni, ada sekitar 20 ribu paket yang sudah 

disalurkan sepanjang 2020-2021. Dimana rata-rata anggaran per paket sekitar Rp 40 juta. Artinya, lanjut 

dia, ada anggaran negara berjumlah Rp 800 miliar yang disalurkan oleh Kemnaker. "Berdasarkan kajian 

kami, program ini harus dievaluasi agar tidak terjadi kebocoran APBN. Jumlah TKM yang telah disalurkan 

pada tahun 2020 dan 2021 mencapai kurang lebih dua puluh ribu paket di seluruh Indonesia," 

sambungnya. Syahroni mengaku menemukan banyak kejanggalan dalam proses penyaluran program 

TKM. Dirinya pun mendesak Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum untuk memeriksa dan 

menginvestigasi program Kemnaker ini. "Berdasarkan proses investigasi di lapangan, kami menemukan 

banyak kejanggalan. Dengan jumlah kuota penerima program TKM yang sangat besar, seharusnya 

Kemnaker tidak hanya menyalurkan tetapi dapat juga memastikan bahwa program ini tepat sasaran dan 

berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.Seperti diketahui, pelaksanaan program TKM 

Kemnaker ini sudah berlangsung sejak tahun 2020 selama periode Kabinet Indonesia maju. Anggaran di 

tahun 2020 berjumlah Rp 40 juta per kelompok/ sementara pada tahun 2021, program dibagi menjadi 

dua paket anggaran. Yakni paket Rp 54,4 juta dan paket senilai Rp 24 juta. 
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Title Gubernur Koster dan Menaker Komit Sukseskan 4th EWG G20 Author _noname 

Media Bali Post Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.balipost.com/news/2022/08/11/285462/Gubernur-Koster-dan-Menaker-

Komit...html 

Summary Gubernur Bali, Wayan Koster menerima kunjungan resmi Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) RI, Ida Fauziyah di Jayasabha, Denpasar, Kamis (11/8). Pertemuan tersebut terkait 

permohonan dukungan Menaker kepada Gubernur Bali dan Pemerintah Provinsi Bali terkait 

Penyelenggaraan Forum G20 Keempat Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan (4th 

Employment Working Group/EWG) dilanjutkan Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan 

Anggota G20 di Bali pada 12-14 September 2022 mendatang yang akan dilaksanakan di 

Ayana Resort, Jimbaran. 

 

 

 

Gubernur Bali, Wayan Koster menerima kunjungan resmi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Ida 

Fauziyah di Jayasabha, Denpasar, Kamis (11/8). Pertemuan tersebut terkait permohonan dukungan 

Menaker kepada Gubernur Bali dan Pemerintah Provinsi Bali terkait Penyelenggaraan Forum G20 

Keempat Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan (4th Employment Working Group/EWG) dilanjutkan 

Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan Anggota G20 di Bali pada 12-14 September 2022 mendatang yang 

akan dilaksanakan di Ayana Resort, Jimbaran.Pertemuan EWG IV ini akan dihadiri lebih dari 400 delegasi 

yang terdiri negara-negara anggota G20, undangan tetap negara pengamat G20, organisasi internasional 

seperti International Labour Organization (ILO) dan Organization for Economic Co-operation and 

Development (OECD). "Kita berharap Presiden bisa membuka langsung acara ini atau setidaknya secara 

daring," ujar Menaker Ida Fauziyah.Menaker menyebut, kegiatan yang dalam Presidensi G20 Indonesia 

dengan membawa tema utama "Meningkatkan Kondisi Kerja untuk Pulih Bersama" ini, akan menjadi 

deklarasi yang akan diusung dalam pertemuan para menteri ketenagakerjaan/perburuhan negara-negara 

G20. Deklarasi ini menjadi angin segar bagi terciptanya kesempatan kerja yang inklusif bagi para 

kelompok disabilitas. "Bali sudah biasa untuk menggelar forum internasional dan kami mohon dukungan 

untuk keamanan, kesehatan hingga tatalaksana penjemputan delegasi di bandara. Selain itu, kami juga 

akan melaksanakan eksibisi yang menampilkan produk- produk UMKM lokal serta produk karya saudara 

pekerja disabilitas kita," tandas Menaker.Gubernur Koster dalam kesempatan tersebut memastikan 
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dukungan penuh pada penyelenggaraan kegiatan yang masih terkait rangkaian KTT G20 yang puncaknya 

akan dihelat pada November 2022 mendatang tersebut. Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini 

menyebut sarana dan prasarana pendukung sebagian besar akan selesai pada akhir Agustus dan sisanya 

masuk pada tahap akhir yang diperkirakan selesai pada September.Bahkan, VVIP dan VIP Bandara Ngurah 

Rai dipastikan akan siap digunakan pada akhir Agustus ini. Sedangkan untuk sektor keamanan, Gubernur 

Koster mengaku sudah sangat siap untuk menjadi tuan rumah agenda-agenda besar dan penting 

internasional dengan sinergi bersama Kapolda Bali dan Pangdam IX Udayana.Terkait penyelenggaraan di 

venue acara, Gubernur asal Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng ini juga menyatakan selayaknya untuk 

pertemuan yang mengundang kementerian ketenagakerjaan dari negara G20 tersebut agar didekorasi 

dengan nuansa Bali yang kental, agar menarik dan memberikan kesan tersendiri kepada delegasi yang 

hadir. "Jadi lebih kental suasana dan nuansa Balinya. Agar Bali makin dikenal," ujarnya diamini 

Menaker.Seusai pertemuan, Gubernur Koster tak lupa menyerahkan kain endek Bali sebagai cinderamata 

pada Menaker Ida Fauziah. Keindahan dan keunikan endek Bali juga langsung memberikan ide pada 

Menaker untuk mewajibkan pada delegasi 4th EWG G20 menggunakan pakaian yang terbuat dari kain 

yang dibuat handmade secara tradisional tersebut.Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas 

Ketenagakerjaan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bali l, Ida Bagus Ngurah Arda, serta Biro 

Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali, I Wayan Budiasa. 
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Title Penandatanganan Aturan Pekerja Migran Indonesia-Arab Saudi Author _noname 

Media Antara Sumbar Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Neutral 

Link http://sumbar.antaranews.com/foto/522253/penandatanganan-aturan-pekerja-migran-

indonesia-arab-saudi 

Summary Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (kanan) menyampaikan keterangan pers bersama 

Wakil Menteri Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sosial Arab Saudi Abdullah bin 

Nasser Abuthnain (kiri) pada penandatanganan kesepakatan aturan teknis di Kuta, Badung, 

Bali, Kamis (11/8/2022). Indonesia dan Arab Saudi menandatangani perjanjian aturan teknis 

tentang implementasi proyek rintisan sistem satu kanal (one channel system) untuk 

penempatan terbatas pekerja migran Indonesia di Arab Saudi. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (kanan) menyampaikan keterangan pers bersama Wakil Menteri 

Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sosial Arab Saudi Abdullah bin Nasser Abuthnain (kiri) pada 

penandatanganan kesepakatan aturan teknis di Kuta, Badung, Bali, Kamis (11/8/2022). Indonesia dan 

Arab Saudi menandatangani perjanjian aturan teknis tentang implementasi proyek rintisan sistem satu 

kanal (one channel system) untuk penempatan terbatas pekerja migran Indonesia di Arab Saudi. 
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Title Indonesia-Saudi bentuk satgas awasi sistem penempatan PMI Author Adi Lazuardi 

Media Antara Kalteng Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Link http://bali.antaranews.com/berita/288697/indonesia-saudi-bentuk-satgas-awasi-sistem-

penempatan-pmi 

Summary Indonesia dan Arab Saudi membentuk satuan tugas (satgas) bersama untuk mengawasi dan 

mengevaluasi uji coba (pilot project) integrasi aplikasi pasar kerja dua negara untuk 

mewujudkan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) lewat sistem satu kanal (one 

channel system). 

 

Indonesia dan Arab Saudi membentuk satuan tugas (satgas) bersama untuk mengawasi dan 

mengevaluasi uji coba (pilot project) integrasi aplikasi pasar kerja dua negara untuk mewujudkan 

penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) lewat sistem satu kanal (one channel system).Menteri 

Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan satuan tugas itu bakal diisi oleh pejabat terkait dari 

dua negara dan akan bertemu secara rutin membahas hasil uji coba penggunaan sistem satu kanal 

penempatan PMI ke Arab Saudi."Joint taskforce (satgas bersama) akan bertemu setiap 3 bulan dan akan 

berkomunikasi tiap saat jika dianggap perlu, dan tadi beliau (perwakilan Arab Saudi) mengundang kami 

untuk melihat kesiapan (aplikasi MUSANED) tersebut di Arab Saudi," kata Ida Fauziyah saat jumpa pers 

di Kuta, Badung, Bali, Kamis.Pembentukan satgas bersama itu merupakan salah satu poin yang disetujui 

oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi saat menyepakati aturan teknis 

(technical arrangement) uji coba integrasi sistem penerimaan PMI secara terbatas ke Arab 

Saudi.Dokumen itu diteken oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan 

Kesempatan Kerja Kemenaker RI Suhartono dan Deputi Bidang Hubungan Internasional Kementerian 

SDM dan Pengembangan Sosial Kerajaan Arab Saudi Adnan Alnuaim di Bali, Kamis.Kegiatan itu pun 

disaksikan langsung oleh Menaker RI Ida Fauziyah dan Wakil Menteri Sumber Daya Manusia dan 

Pengembangan Sosial Arab Saudi Abdullah bin Nasser Abuthnain.Menaker RI menyampaikan lewat 

satgas itu nantinya dua negara bakal mengetahui efektivitas integrasi aplikasi pasar kerja Arab Saudi 

(MUSANED) dan aplikasi dari Indonesia (Siap Kerja)."Dari taskforce ini kami bisa mengetahui apakah 

technical arrangement ini bisa berjalan dengan baik. Jadi titik tekannya adalah penempatan dengan 

memberi perlindungan maksimal menggunakan one channel system jadi rekrutmennya tidak bisa secara 

langsung, tetapi harus menggunakan sistem (yang terintegrasi) dari sana MUSANED dan kami 

menggunakan aplikasi Siap Kerja," kata Ida Fauziyah.Sejauh ini, integrasi MUSANED dan Siap Kerja masih 

berlangsung. Tim IT dari dua negara, pada Ahad (9/8), juga telah bertemu membahas proses penyatuan 

sistem kerja.Targetnya, kata Ida, integrasi itu bakal rampung dalam kurang lebih 2 bulan."Paling lama 2 

bulan sistem ini akan berjalan, karena (aturan teknisnya) sudah ditandatangani," kata dia.Nantinya, 

sistem satu kanal yang merupakan hasil integrasi dua aplikasi itu bakal diuji coba di tujuh daerah di Arab 

Saudi, yaitu di Mekkah, Jeddah, Riyadh, Madinah, Dammam, Dahran, dan Khobar.Oleh karena itu, ia 

memastikan sebelum dua aplikasi itu terintegrasi menjadi sistem satu pintu, maka Indonesia belum akan 

mengirim PMI ke Arab Saudi."One channel system ini untuk menghindari (penempatan PMI) 

unprocedural (yang di luar ketentuan)," kata Menaker.Apabila sistem satu pintu itu berlaku, Indonesia 

hanya akan mengirim PMI untuk enam jenis pekerjaan, yaitu asisten rumah tangga (housekeeper), 

perawat bayi (baby sitter), juru masak keluarga (family cook), perawat khusus untuk orang lanjut usia 



 

154 

 

(elderly caretaker), supir keluarga (family driver), dan pengurus anak-anak (child care).Penempatan 

terbatas di enam jenis pekerjaan itu telah disepakati dua negara pada aturan teknis yang diteken pada 

2018.* 
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Title RI-Arab Saudi Capai Kesepakatan, 6 Pekerjaan Ini Terbuka untuk 

Pekerja Migran Indonesia 

Author _noname 

Media Jawa Post National Network Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.jpnn.com/news/ri-arab-saudi-capai-kesepakatan-6-pekerjaan-ini-terbuka-

untuk-pekerja-migran-indonesia 

Summary Menaker Ida menjelaskan sesuai kesepakatan di dalam pengaturan teknis tersebut, terdapat 

6 pekerjaan yang terbuka bagi pekerja migran Indonesia, yaitu housekeeper (asisten rumah 

tangga), babysitter (pengasuh anak), family cook (tukang masak), elderly caretaker 

(pengasuh lansia), family driver (sopir), dan child care (penitipan anak). Pemerintah RI dan 

Arab Saudi menyepakati technical arrangements yang berfungsi sebagai pengaturan teknis 

pilot project sistem penempatan satu kanal (SPSK) secara terbatas bagi pekerja migran 

Indonesia (PMI). Melalui kesepakatan tersebut, terdapat 6 jabatan atau pekerjaan yang 

dapat ditempati oleh PMI di Arab Saudi. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

mengungkapkan sejatinya pengaturan teknis SPSK secara terbatas bagi PMI di Arab Saudi 

sudah ditandatangani sejak 11 Oktober 2018. 

 

 

 

Pemerintah RI dan Arab Saudi menyepakati technical arrangements yang berfungsi sebagai pengaturan 

teknis pilot project sistem penempatan satu kanal (SPSK) secara terbatas bagi pekerja migran Indonesia 

(PMI).Melalui kesepakatan tersebut, terdapat 6 jabatan atau pekerjaan yang dapat ditempati oleh PMI 

di Arab Saudi.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan sejatinya pengaturan teknis SPSK 

secara terbatas bagi PMI di Arab Saudi sudah ditandatangani sejak 11 Oktober 2018.Namun karena 

adanya sejumlah kendala, di antaranya pandemi Covid-19, pengaturan teknis SPSK ini telah habis masa 

berlakunya sebelum terimplementasi secara penuh."Karena itu, Indonesia telah mengusulkan beberapa 

revisi atau perubahan ketentuan dalam naskah technical arrangements dan lampirannya," kata Menaker 

Ida seusai menyaksikan penandatanganan pernyataan bersama dan catatan diskusi untuk penempatan 

terbatas PMI di Arab Saudi yang berlangsung di Badung, Bali, Kamis (11/8).Revisi tersebut utamanya 

ketentuan durasi masa berlaku dan area pelaksanaan kerja sama serta naskah lampiran standar 

perjanjian kerja dan indikator kinerja utama.Menaker Ida menjelaskan sesuai kesepakatan di dalam 

pengaturan teknis tersebut, terdapat 6 pekerjaan yang terbuka bagi pekerja migran Indonesia, yaitu 
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housekeeper (asisten rumah tangga), babysitter (pengasuh anak), family cook (tukang masak), elderly 

caretaker (pengasuh lansia), family driver (sopir), dan child care (penitipan anak).Sementara area 

penempatan akan dilaksanakan di Mekkah, Jeddah, Riyadh, Madinah, Dammam, Dhahran, dan 

Khobar.Menaker Ida Fauziyah menilai penempatan melalui SPSK akan lebih mudah dan aman bagi PMI 

karena mengintegrasikan sistem informasi pasar kerja kedua negara, yaitu SIAP KERJA (Indonesia) dan 

MUSANED (sistem informasi pasar kerja Arab Saudi)."Berkenaan dengan kesiapan sistem IT, Pemerintah 

Arab Saudi telah melakukan pengembangan atau pembaruan pada sistem MUSANED," jelas Menaker Ida 

Fauziyah.Terkait hal itu, kata Ida Fauziyah, Kemnaker harus melakukan penyesuaian agar titik-titik 

integrasi antara MUSANED dengan SIAP KERJA dapat diakses.Selain mengintegrasikan sistem informasi 

pasar kerja, kedua negara juga menyepakati pembentukan joint task force (satuan tugas gabungan) yang 

terdiri dari pejabat terkait dari kedua pemerintah."Joint task force ini akan mengevaluasi, memantau, 

dan membahas segala hal yang timbul dari pelaksanaan pilot project. Mereka akan bertemu setiap tiga 

bulan atau berkomunikasi setiap saat jika dianggap perlu," pungkasnya.Redaktur & 

  



 

157 

 

Title Indonesia dan Arab Saudi Sepakati Sistem Penempatan 

Satu Kanal bagi PMI 

Author Fabiola Febrinastri 

Media Suara.com Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.suara.com/bisnis/2022/08/11/210238/indonesia-dan-arab-saudi-sepakati-

sistem-penempatan-satu-kanal-bagi-pmi 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menjelaskan penempatan melalui Sistem 

Penempatan Satu Kanal (SPSK) akan lebih mudah dan aman bagi Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) karena mengintegrasikan sistem informasi pasar kerja kedua negara, yaitu SIAP KERJA 

(Indonesia) dan MUSANED (sistem informasi pasar kerja Arab Saudi). "Berkenaan dengan 

kesiapan sistem IT, Pemerintah Arab Saudi telah melakukan pengembangan/pembaruan 

pada sistem MUSANED dan Pihak Indonesia harus melakukan penyesuaian agar titik-titik 

integrasi antara MUSANED dengan SIAP KERJA dapat diakses," jelasnya. Indonesia dan Arab 

Saudi sendiri telah menyepakati Technical Arrangements yang berfungsi sebagai pengaturan 

teknis pilot project SPSK secara terbatas bagi PMI. Melalui kesepakatan ini, terdapat 6 

jabatan yang dapat ditempati oleh PMI di Arab Saudi. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menjelaskan penempatan melalui Sistem Penempatan 

Satu Kanal (SPSK) akan lebih mudah dan aman bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) karena 

mengintegrasikan sistem informasi pasar kerja kedua negara, yaitu SIAP KERJA (Indonesia) dan MUSANED 

(sistem informasi pasar kerja Arab Saudi)."Berkenaan dengan kesiapan sistem IT, Pemerintah Arab Saudi 

telah melakukan pengembangan/pembaruan pada sistem MUSANED dan Pihak Indonesia harus 

melakukan penyesuaian agar titik-titik integrasi antara MUSANED dengan SIAP KERJA dapat diakses," 

jelasnya.Indonesia dan Arab Saudi sendiri telah menyepakati Technical Arrangements yang berfungsi 

sebagai pengaturan teknis pilot project SPSK secara terbatas bagi PMI. Melalui kesepakatan ini, terdapat 

6 jabatan yang dapat ditempati oleh PMI di Arab Saudi.Menaker Ida mengatakan bahwa sejatinya 

Technical Arrangements SPSK secara terbatas bagi PMI di Arab Saudi sudah ditandatangani sejak 11 

Oktober 2018. Namun karena adanya sejumlah kendala salah satunya pandemi Covid-19, Technical 

Arrangement SPSK ini telah habis masa berlakunya sebelum terimplementasi secara penuh."Oleh karena 

itu, Indonesia telah mengusulkan beberapa revisi atau perubahan ketentuan dalam naskah Technical 
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Arrangements dan Lampirannya, utamanya ketentuan durasi masa berlaku dan area pelaksanaan kerja 

sama, serta naskah Lampiran Standar Perjanjian Kerja dan Indikator Kinerja Utama," kata Menaker Ida 

usai menyaksikan penandatanganan Joint Statement dan Record of Discussion One Channel System for 

limited Placement for Indonesian Migrant Workers in the Kingdom of Saudi Arabia, di Badung, Bali, Kamis 

(11/8/2022).Menaker menjelaskan, sesuai kesepakatan di dalam Technical Arrangement, terdapat 6 

jabatan yang dapat ditempati oleh PMI yaitu Housekeeper, Babysitter, Family Cook, Elderly Caretaker, 

Family Driver, dan Child Care. Sementara area penempatan akan dilaksanakan di Mecca, Jeddah, Riyadh, 

Medina, Dammam, Dhahran, dan Khobar.Selain mengintegrasikan sistem informasi pasar kerja, kedua 

negara juga menyepakati pembentukan Joint Task Force (Satuan Tugas Gabungan) yang terdiri dari 

pejabat terkait dari kedua Pemerintah."Joint Task Force ini akan mengevaluasi, memantau, dan 

membahas segala hal yang timbul dari pelaksanaan pilot project. Mereka akan bertemu setiap tiga bulan 

dan/atau berkomunikasi setiap saat jika dianggap perlu," tutupnya. 
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Title Periksa Nama di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, Pekerja Bisa Dapat 

BLT Subsidi Gaji jika Penuhi Syarat Ini 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095250625/periksa-nama-di-

ssobpjsketenagakerjaangoid-pekerja-bisa-dapat-blt-subsidi-gaji-jika-penuhi-syarat-ini 

Summary Periksa nama di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id agar pekerja bisa dapat BLT Subsidi Gaji jika 

memenuhi syarat. Dengan demikian, jika pekerja ingin dapat BLT Subsidi Gaji, maka harus 

terdaftar dulu sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja yang memenuhi syarat dapat 

BLT Subsidi Gaji bisa periksa nama apakah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan 

atau tidak. Namun, sebelum periksa nama apakah terdaftar sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan melalui link sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, pekerja perlu mengingat 

kembali syarat dapat BLT Subsidi Gaji. 

 

 

 

Periksa nama di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id agar pekerja bisa dapat BLT Subsidi Gaji jika memenuhi 

syarat.Diketahui bersama, sso.bpjsketenagakerjaan.go.id merupakan link yang bisa digunakan pekerja 

untuk periksa nama kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.Dengan periksa nama di link 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, maka keaktifan pekerja di BPJS Ketenagakerjaan bisa terlihat.Dengan 

demikian, jika pekerja ingin dapat BLT Subsidi Gaji, maka harus terdaftar dulu sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan.Pekerja yang memenuhi syarat dapat BLT Subsidi Gaji bisa periksa nama apakah 

terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan atau tidak.Namun, sebelum periksa nama apakah 

terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui link sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, pekerja perlu 

mengingat kembali syarat dapat BLT Subsidi Gaji.Meskipun saat ini belum ada informasi syarat pekerja 

yang dapat BLT Subsidi Gaji, namun merujuk penyaluran 2021 yang tercantum dalam Permenaker Nomor 

16 Tahun 2021, syaratnya yakni sebagai berikut.1. WNI atau Warga Negara Indonesia yang dibuktikan 

dengan kepemilikan KTP sah 
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Title Indonesia dan Arab Saudi Sepakat Pilot Project Sistem 

Penempatan Satu Kanal 

Author _noname 

Media Bisnistoday.co.id Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Link http://bisnistoday.co.id/indonesia-dan-arab-saudi-sepakat-pilot-project-sistem-

penempatan-satu-kanal 

Summary Indonesia dan Arab Saudi menyepakati Technical Arrangements yang berfungsi sebagai 

pengaturan teknis pilot project Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara terbatas bagi 

Pekerja Migran Indonesia (PMI). Melalui kesepakatan ini, terdapat 6 jabatan yang dapat 

ditempati oleh PMI di Arab Saudi. 

 

Indonesia dan Arab Saudi menyepakati Technical Arrangements yang berfungsi sebagai pengaturan 

teknis pilot project Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara terbatas bagi Pekerja Migran Indonesia 

(PMI). Melalui kesepakatan ini, terdapat 6 jabatan yang dapat ditempati oleh PMI di Arab Saudi.Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa sejatinya Technical Arrangements SPSK secara 

terbatas bagi PMI di Arab Saudi sudah ditandatangani sejak 11 Oktober 2018. Namun karena adanya 

sejumlah kendala salah satunya pandemi COVID-19, Technical Arrangement SPSK ini telah habis masa 

berlakunya sebelum terimplementasi secara penuh."Oleh karena itu, Indonesia telah mengusulkan 

beberapa revisi atau perubahan ketentuan dalam naskah Technical Arrangements dan Lampirannya, 

utamanya ketentuan durasi masa berlaku dan area pelaksanaan kerja sama, serta naskah Lampiran 

Standar Perjanjian Kerja dan Indikator Kinerja Utama," kata Menaker Ida usai menyaksikan 

penandatanganan Joint Statement dan Record of Discussion One Channel System for limited Placement 

for Indonesian Migrant Workers in the Kingdom of Saudi Arabia, di Badung, Bali, Kamis (11/8).Menaker 

menjelaskan, sesuai kesepakatan di dalam Technical Arrangement, terdapat 6 jabatan yang dapat 

ditempati oleh PMI yaitu Housekeeper, Babysitter, Family Cook, Elderly Caretaker, Family Driver, dan 

Child Care. Sementara area penempatan akan dilaksanakan di Mecca, Jeddah, Riyadh, Medina, Dammam, 

Dhahran, dan Khobar.Menaker menilai, penempatan melalui SPSK akan lebih mudah dan aman bagi PMI 

karena mengintegrasikan sistem informasi pasar kerja kedua negara, yaitu SIAP KERJA (Indonesia) dan 

MUSANED (sistem informasi pasar kerja Arab Saudi)."Berkenaan dengan kesiapan sistem IT, Pemerintah 

Arab Saudi telah melakukan pengembangan/pembaruan pada sistem MUSANED dan Pihak Indonesia 

harus melakukan penyesuaian agar titik-titik integrasi antara MUSANED dengan SIAP KERJA dapat 

diakses," jelasnya.Selain mengintegrasikan sistem informasi pasar kerja, kedua negara juga menyepakati 

pembentukan Joint Task Force (Satuan Tugas Gabungan) yang terdiri dari pejabat terkait dari kedua 

Pemerintah."Joint Task Force ini akan mengevaluasi, memantau, dan membahas segala hal yang timbul 

dari pelaksanaan pilot project. Mereka akan bertemu setiap tiga bulan dan/atau berkomunikasi setiap 

saat jika dianggap perlu," tuturnya./ 
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Title Bukan E-Wallet, BSU 2022 Rp1 Juta Hanya akan Cair ke 

Rekening Bank Ini 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-794121336/bukan-e-wallet-bsu-2022-rp1-juta-

hanya-akan-cair-ke-rekening-bank-ini 

Summary Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 akan dicairkan melalui rekening bank tertentu kepada 

penerimanya. Lalu apa saja daftar rekening bank penyalur BSU 2022? Pencairan BSU BPJS 

Ketenagakerjaan Rp1 juta ini tidak bisa dicairkan melalui dompet digital atau yang kerap kali 

disebut dengan e-wallet. Melalui laman resmi kemnaker, bantuan subsidi upah hanya akan 

dicairkan ke rekening Bank Himbara. 

 

 

 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 akan dicairkan melalui rekening bank tertentu kepada 

penerimanya.Pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan Rp1 juta ini tidak bisa dicairkan melalui dompet digital 

atau yang kerap kali disebut dengan e-wallet.Melalui laman resmi kemnaker, bantuan subsidi upah hanya 

akan dicairkan ke rekening Bank Himbara.Lalu apa saja daftar rekening bank penyalur BSU 2022? Simak 

informasi di bawah ini hingga selesai.Untuk mendapatkan bantuan ini, calon penerima harus memenuhi 

syarat berdasarkan Permenaker RI No 16 Tahun 2022. Apa saja?Ini syarat mendapatkan BSU BPJS 

Ketenagakerjaan:1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan 

  



 

162 

 

Title Cek BSU 2022 Bulan Agustus, Tenaga Kerja dengan Upah di 

Bawah Rp3 Juta Bakal Dapat BLT Subsidi Gaji 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095250955/cek-bsu-2022-bulan-agustus-

tenaga-kerja-dengan-upah-di-bawah-rp3-juta-bakal-dapat-blt-subsidi-gaji 

Summary Cek BSU 2022 bulan Agustus hari ini, tenaga kerja dengan upah di bawah Rp3 juta per bulan 

bakal dapat BLT Subsidi Gaji. Bagi para tenaga kerja dengan upah di bawah Rp3 juta per 

bulan, pada bulan Agustus 2022 hari ini sudah bisa cek BSU, lantaran pemerintah akan 

kembali menyalurkan BLT Subsidi Gaji di tahun ini. Cara cek BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji 

bulan Agustus pun terbilang mudah. Anda hanya tinggal mengunjungi situs resmi Kemnaker 

di bsu.kemnaker.go.id. Seperti diketahui, dana BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji ini akan 

diberikan pemerintah ke lebih dari 8 juta pekerja pada tahun 2022. 

 

 

 

Cek BSU 2022 bulan Agustus hari ini, tenaga kerja dengan upah di bawah Rp3 juta per bulan bakal dapat 

BLT Subsidi Gaji.Bagi para tenaga kerja dengan upah di bawah Rp3 juta per bulan, pada bulan Agustus 

2022 hari ini sudah bisa cek BSU, lantaran pemerintah akan kembali menyalurkan BLT Subsidi Gaji di 

tahun ini.Cara cek BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji bulan Agustus pun terbilang mudah. Anda hanya tinggal 

mengunjungi situs resmi Kemnaker di bsu.kemnaker.go.id.Seperti diketahui, dana BSU 2022 atau BLT 

Subsidi Gaji ini akan diberikan pemerintah ke lebih dari 8 juta pekerja pada tahun 2022.Persiapan 

penyaluran BSU sudah dilakukan sejak awal tahun 2022. namun hingga memasuki bulan Agustus, dana 

BLT Subsidi Gaji masih tak kunjung dicairkan.Pada tahun 2022, pemerintah telah menetapkan bahwa 

Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2022 hanya akan diberikan kepada tenaga kerja yang memiliki gaji di bawah 

Rp3 juta per bulan."Pemerintah akan memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi tenaga kerja yang 

memiliki gaji dibawah Rp3 juta per bulan" Kata Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto dikutip 

Pikiranrakyat-Depok.com dari Antara pada 11 Agustus 2022. 
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Title RI dan Arab Saudi Teken Kesepakatan Sistem Penempatan 

Satu Kanal PMI 

Author Ade Miranti 

Karunia 

Media Kompas Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Link http://money.kompas.com/read/2022/08/11/214500926/ri-dan-arab-saudi-teken-

kesepakatan-sistem-penempatan-satu-kanal-pmi 

Summary Com- Indonesia dan Arab Saudi menyepakati Technical Arrangements yang berfungsi 

sebagai pengaturan teknis pilot project Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara 

terbatas bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

 

JAKARTA, KOMPAS. com - Indonesia dan Arab Saudi menyepakati Technical Arrangements yang berfungsi 

sebagai pengaturan teknis pilot project Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara terbatas bagi 

Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kesepakatan ini berlangsung di Badung, Bali.Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, sejatinya Technical Arrangements SPSK secara terbatas bagi PMI di 

Arab Saudi sudah ditandatangani sejak 11 Oktober 2018. Namun karena adanya sejumlah kendala salah 

satunya pandemi Covid-19, Technical Arrangement SPSK ini telah habis masa berlakunya sebelum 

terimplementasi secara penuh."Oleh karena itu, Indonesia telah mengusulkan beberapa revisi atau 

perubahan ketentuan dalam naskah Technical Arrangements dan lampirannya, utamanya ketentuan 

durasi masa berlaku dan area pelaksanaan kerja sama, serta naskah lampiran standar perjanjian kerja 

dan indikator kinerja utama," kata Ida dalam keterangan pers tertulis, Kamis (11/8/2022).Di dalam 

Technical Arrangement, terdapat 6 jabatan yang dapat ditempati oleh PMI yaitu Housekeeper, 

Babysitter, Family Cook, Elderly Caretaker, Family Driver, dan Child Care.Sementara area penempatan 

akan dilaksanakan di Makkah, Jeddah, Riyadh, Madina, Dammam, Dhahran, dan Khobar. Menaker 

menilai, penempatan melalui SPSK akan lebih mudah dan aman bagi PMI.Sebab kata di, sistem itu 

terintegrasi sistem informasi pasar kerja antar kedua negara, yaitu SIAPKerja sistem pasar kerja milik 

Indonesia dan Musaned sistem informasi pasar kerja Arab Saudi."Berkenaan dengan kesiapan sistem IT, 

Pemerintah Arab Saudi telah melakukan pengembangan/pembaruan pada sistem Musaned dan pihak 

Indonesia harus melakukan penyesuaian agar titik-titik integrasi antara Musaned dengan SIAPKerja dapat 

diakses," jelasnya.Selain mengintegrasikan sistem informasi pasar kerja, kedua negara juga menyepakati 

pembentukan Joint Task Force (Satuan Tugas Gabungan) yang terdiri dari pejabat terkait dari kedua 

pemerintah."Joint Task Force ini akan mengevaluasi, memantau, dan membahas segala hal yang timbul 

dari pelaksanaan pilot project. Mereka akan bertemu setiap tiga bulan dan/atau berkomunikasi setiap 

saat jika dianggap perlu," pungkas Menaker. 
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Title Debat Iluni UI, Ahmad Akbar Harap UI Connect Terus 

Diperbaiki 

Author Syarief Oebaidillah 

Media Media Indonesia Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Link http://mediaindonesia.com/humaniora/514073/debat-iluni-ui-ahmad-akbar-harap-ui-

connect-terus-diperbaiki 

Summary Ahmad Akbar yang merupakan alumnus UI dari tiga fakultas yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik (Fisip), Fakultas Ilmu Budaya (FIB), dan Fakultas Hukum (FH) mengemukakan, di 

era revolusi 4.0, Iluni UI telah mengantisipasi dengan menciptakan sistem teknologi maju 

yang menjadi penghubung melalui platform UI Connect. 

 

 

 

PEMILIHAN Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) memasuki tahapan Debat Kedua. 

Debat berlangsung di Balai Sidang UI Depok, Kamis (11/8).Empat kandidat Calon Ketua Umum Iluni UI 

2022-2025 yaitu Afdhal (nomor urut 1), Ahmad Akbar (2), Didit Ratam (3), dan Gatot Prio Utomo (4) 

tampil memaparkan program tentang tata kelola organisasi Iluni UI.Dalam pemaparan bertema Budaya 

Organisasi Iluni UI, Tata Kelola ke Depan Dalam Mewujudkan Bersama, Bermanfaat dan Berbahagia, 

Ahmad Akbar mengutarakan apresiasi kepemimpinan Ketua Iluni UI Andre Rahardian yang dinilai cukup 

memberi manfaat bagi banyak kalangan"Apa yang telah dilakukan Iluni UI pimpinan Bang Andre 

mencapai 350 kegiatan selama 5 tahun patut kita acungkan jempol. Sangat padat sangat bermanfaat bagi 

banyak orang," ungkap Ahmad Akbar.Ahmad Akbar yang merupakan alumnus UI dari tiga fakultas yaitu 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip), Fakultas Ilmu Budaya (FIB), dan Fakultas Hukum (FH) 

mengemukakan, di era revolusi 4.0 , Iluni UI telah mengantisipasi dengan menciptakan sistem teknologi 

maju yang menjadi penghubung melalui platform UI Connect.Pria yang sukses sebagai entrepreneur 

sejumlah restoran ini berpesan dan berharap platform UI Connect terus diperbaiki agar lebih mudah 

diakses para alumni UI di manapun berada. "Terlepas apapun kekurangan yang ada di UI Connect saya 

yakin ke depan akan ada progres dan perbaikan dari waktu ke waktu. UI Connect akan menjadi tempat 

terkoneksi para alumni dengan baik," harap AkbarDi masa depan, lanjut Ahmad Akbar, ia akan 

menjadikan Iluni UI sebagai penghubung dengan alumni, alumni lintas angkatan, juga dengan Rektorat 

Universitas, mahasiswa, dan Iluni dimana pun berada di Indonesia termasuk di seluruh penjuru 

dunia.Dalam kesempatan itu, ia pun membacakan Puisi karya Iman Situmorang yang mengajak para 



 

165 

 

alumni UI merajut kebersamaan untuk UI dan kesejahteraan negeri ini.Sebagai entreprenur dan 

pengusaha sukses Ahmad Akbar meyakinkan untuk mengelola organisasi Iluni UI sebaik baiknya. 

Diantaranya bersama Pustaker Kemenaker akan bekerjasama untuk melatih calon tenaga kerja serta 

tenaga vokasi. Juga akan membentuk komunitas entrepreneur. Selain itu akan menjalin kerjasama 

dengan diaspora Indonesia juga para alumni UI yang tersebar di mancanegara.Sebagai alumni Hubungan 

Internasional Fisip UI, Ahmad Akbar juga telah menjalin komunikasi dengan para alumni UI yang tersebar 

di sejumlah negara yang menjadi diplomat dan Duta Besar. "Mereka para diplomat, dubes dan diaspora 

yang saya hubungi siap bekerja sama dengan Iluni UI," tandasnya. 
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Title Indonesia dan Arab Saudi Sepakati Sistem Penempatan Satu Kanal 

Secara Terbatas Bagi PMI 

Author _noname 

Media Progresnews.info Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Negative 

Link http://progresnews.info/2022/08/11/8262 

Summary Indonesia dan Arab Saudi menyepakati Technical Arrangements yang berfungsi sebagai 

pengaturan teknis pilot project Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara terbatas bagi 

Pekerja Migran Indonesia (PMI). Melalui kesepakatan ini, terdapat 6 jabatan yang dapat 

ditempati oleh PMI di Arab Saudi. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan 

bahwa sejatinya Technical Arrangements SPSK secara terbatas bagi PMI di Arab Saudi sudah 

ditandatangani sejak 11 Oktober 2018. "Oleh karena itu, Indonesia telah mengusulkan 

beberapa revisi atau perubahan ketentuan dalam naskah Technical Arrangements dan 

Lampirannya, utamanya ketentuan durasi masa berlaku dan area pelaksanaan kerja sama, 

serta naskah Lampiran Standar Perjanjian Kerja dan Indikator Kinerja Utama," kata Menaker 

Ida usai menyaksikan penandatanganan Joint Statement dan Record of Discussion One 

Channel System for limited Placement for Indonesian Migrant Workers in the Kingdom of 

Saudi Arabia, di Badung, Bali, Kamis (11/8/2022). 

 

 

 

Indonesia dan Arab Saudi menyepakati Technical Arrangements yang berfungsi sebagai pengaturan 

teknis pilot project Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara terbatas bagi Pekerja Migran Indonesia 

(PMI). Melalui kesepakatan ini, terdapat 6 jabatan yang dapat ditempati oleh PMI di Arab Saudi.Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa sejatinya Technical Arrangements SPSK secara 

terbatas bagi PMI di Arab Saudi sudah ditandatangani sejak 11 Oktober 2018. Namun karena adanya 

sejumlah kendala salah satunya pandemi COVID-19, Technical Arrangement SPSK ini telah habis masa 

berlakunya sebelum terimplementasi secara penuh."Oleh karena itu, Indonesia telah mengusulkan 

beberapa revisi atau perubahan ketentuan dalam naskah Technical Arrangements dan Lampirannya, 

utamanya ketentuan durasi masa berlaku dan area pelaksanaan kerja sama, serta naskah Lampiran 

Standar Perjanjian Kerja dan Indikator Kinerja Utama," kata Menaker Ida usai menyaksikan 

penandatanganan Joint Statement dan Record of Discussion One Channel System for limited Placement 

for Indonesian Migrant Workers in the Kingdom of Saudi Arabia, di Badung, Bali, Kamis 



 

167 

 

(11/8/2022).Menaker menjelaskan, sesuai kesepakatan di dalam Technical Arrangement, terdapat 6 

jabatan yang dapat ditempati oleh PMI yaitu Housekeeper, Babysitter, Family Cook, Elderly Caretaker, 

Family Driver, dan Child Care. Sementara area penempatan akan dilaksanakan di Mecca, Jeddah, Riyadh, 

Medina, Dammam, Dhahran, dan Khobar.Menaker menilai, penempatan melalui SPSK akan lebih mudah 

dan aman bagi PMI karena mengintegrasikan sistem informasi pasar kerja kedua negara, yaitu SIAP KERJA 

(Indonesia) dan MUSANED (sistem informasi pasar kerja Arab Saudi)."Berkenaan dengan kesiapan sistem 

IT, Pemerintah Arab Saudi telah melakukan pengembangan/pembaruan pada sistem MUSANED dan 

Pihak Indonesia harus melakukan penyesuaian agar titik-titik integrasi antara MUSANED dengan SIAP 

KERJA dapat diakses," jelasnya.Selain mengintegrasikan sistem informasi pasar kerja, kedua negara juga 

menyepakati pembentukan Joint Task Force (Satuan Tugas Gabungan) yang terdiri dari pejabat terkait 

dari kedua Pemerintah."Joint Task Force ini akan mengevaluasi, memantau, dan membahas segala hal 

yang timbul dari pelaksanaan pilot project. Mereka akan bertemu setiap tiga bulan dan/atau 

berkomunikasi setiap saat jika dianggap perlu," tutupnya. 
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Title RI dan Arab Saudi Teken Kesepakatan Sistem Penempatan 

Satu Kanal PMI 

Author Ade Miranti 

Karunia 

Media Kompas Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Link http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/11/214500926/ri-dan-arab-saudi-teken-

kesepakatan-sistem-penempatan-satu-kanal-pmi 

Summary Indonesia dan Arab Saudi menyepakati Technical Arrangements yang berfungsi sebagai 

pengaturan teknis pilot project Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara terbatas bagi 

Pekerja Migran Indonesia (PMI). Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengatakan, sejatinya Technical Arrangements SPSK secara terbatas bagi PMI di Arab Saudi 

sudah ditandatangani sejak 11 Oktober 2018. Sebab kata di, sistem itu terintegrasi sistem 

informasi pasar kerja antar kedua negara, yaitu SIAPKerja sistem pasar kerja milik Indonesia 

dan Musaned sistem informasi pasar kerja Arab Saudi. "Berkenaan dengan kesiapan sistem 

IT, Pemerintah Arab Saudi telah melakukan pengembangan/pembaruan pada sistem 

Musaned dan pihak Indonesia harus melakukan penyesuaian agar titik-titik integrasi antara 

Musaned dengan SIAPKerja dapat diakses," jelasnya. 

 

Indonesia dan Arab Saudi menyepakati Technical Arrangements yang berfungsi sebagai pengaturan 

teknis pilot project Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara terbatas bagi Pekerja Migran Indonesia 

(PMI). Kesepakatan ini berlangsung di Badung, Bali. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

mengatakan, sejatinya Technical Arrangements SPSK secara terbatas bagi PMI di Arab Saudi sudah 

ditandatangani sejak 11 Oktober 2018. Namun karena adanya sejumlah kendala salah satunya pandemi 

Covid-19, Technical Arrangement SPSK ini telah habis masa berlakunya sebelum terimplementasi secara 

penuh. "Oleh karena itu, Indonesia telah mengusulkan beberapa revisi atau perubahan ketentuan dalam 

naskah Technical Arrangements dan lampirannya, utamanya ketentuan durasi masa berlaku dan area 

pelaksanaan kerja sama, serta naskah lampiran standar perjanjian kerja dan indikator kinerja utama," 

kata Ida dalam keterangan pers tertulis, Kamis (11/8/2022).Di dalam Technical Arrangement, terdapat 6 

jabatan yang dapat ditempati oleh PMI yaitu Housekeeper, Babysitter, Family Cook, Elderly Caretaker, 

Family Driver, dan Child Care. Sementara area penempatan akan dilaksanakan di Makkah, Jeddah, 

Riyadh, Madina, Dammam, Dhahran, dan Khobar. Menaker menilai, penempatan melalui SPSK akan lebih 

mudah dan aman bagi PMI.Sebab kata di, sistem itu terintegrasi sistem informasi pasar kerja antar kedua 

negara, yaitu SIAPKerja sistem pasar kerja milik Indonesia dan Musaned sistem informasi pasar kerja Arab 

Saudi. "Berkenaan dengan kesiapan sistem IT, Pemerintah Arab Saudi telah melakukan 

pengembangan/pembaruan pada sistem Musaned dan pihak Indonesia harus melakukan penyesuaian 

agar titik-titik integrasi antara Musaned dengan SIAPKerja dapat diakses," jelasnya. Selain 

mengintegrasikan sistem informasi pasar kerja, kedua negara juga menyepakati pembentukan Joint Task 

Force (Satuan Tugas Gabungan) yang terdiri dari pejabat terkait dari kedua pemerintah. "Joint Task Force 

ini akan mengevaluasi, memantau, dan membahas segala hal yang timbul dari pelaksanaan pilot project. 

Mereka akan bertemu setiap tiga bulan dan/atau berkomunikasi setiap saat jika dianggap perlu," pungkas 

Menaker. 
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Title Debat Calon Ketua Iluni UI, Kandidat Sorot Optimalisasi 

Pemanfaatan UI Connect 

Author Medcom.Id 

Developer 

Media Medcom.id Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/VNxwJrqK-debat-calon-ketua-iluni-

ui-kandidat-sorot-optimalisasi-pemanfaatan-ui-connect 

Summary Dalam pemaparannya yang bertema Budaya Organisasi Iluni UI, Tata Kelola ke Depan Dalam 

Mewujudkan Bersama, Bermanfaat dan Berbahagia, Akbar menyampaikan apresiasi 

kepemimpinan Ketua Iluni UI sebelumnya, Andre Rahardian yang dinilai cukup memberi 

manfaat bagi banyak kalangan. 

 

Pemilihan Langsung Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) memasuki tahapan Debat Kedua yang 

berlangsung di Balai Sidang UI Depok, Kamis, 11 Agustus 2022. Empat kandidat Calon Ketua Umum Iluni 

UI 2022-2025 tampil dipanggung memaparkan program tentang tata kelola organisasi Iluni UI.Keempat 

calon tersebut sesuai nomor urut adalah Afdhal, Ahmad Akbar, Didit Ratam, dan Gatot Prio Utomo. 

Dalam pemaparannya yang bertema Budaya Organisasi Iluni UI, Tata Kelola ke Depan Dalam 

Mewujudkan Bersama, Bermanfaat dan Berbahagia, Akbar menyampaikan apresiasi kepemimpinan 

Ketua Iluni UI sebelumnya, Andre Rahardian yang dinilai cukup memberi manfaat bagi banyak 

kalangan."Apa yang telah dilakukan Iluni UI pimpinan Bang Andre mencapai 350 kegiatan selama lima 

tahun patut kita acungkan jempol, sangat padat sangat bermanfaat bagi banyak orang," ungkap Akbar 

dalam siaran persnya, Kamis, 11 Agustus 2022.Ahmad Akbar adalah alumnus UI dari tiga fakultas, yaitu 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip), Fakultas Ilmu Budaya (FIB), dan Fakultas Hukum (FH) itu 

menyampaikan, di era revolusi 4.0 Iluni UI telah mengantisipasi hal tersebut. Salah satunya dengan 

menciptakan sistem teknologi maju yang menjadi penghubung melalui platform UI Connect.Akbar 

berpesan dan berharap platform UI Connect terus diperbaiki agar lebih mudah diakses para alumni UI di 

manapun berada. "Terlepas apapun kekurangan yang ada di UI Connect saya yakin ke depan akan ada 

progres dan perbaikan dari waktu ke waktu. UI Connect akan menjadi tempat terkoneksi para alumni 

dengan baik," harap Akbar.Di masa depan, lanjut Akbar, ia akan menjadikan iluni UI sebagai penghubung 

dengan alumni, alumni lintasangkatan, juga dengan Rektorat Universitas, mahasiswa, dan Iluni di mana 

pun berada. Tak hanya yang ada di Indonesia, namun juga di seluruh penjuru dunia.Dalam kesempatan 

itu, Akbar juga membacakan puisi karya Iman Situmorang yang mengajak para alumni UI merajut 

kebersamaan untuk UI dan kesejahteraan negeri. Sebagai entreprenur Akbar meyakinkan untuk 

mengelola organisasi Iluni UI sebaik baiknya.Di antaranya bersama Pustaker Kemnaker akan bekerja 

sama untuk melatih calon tenaga kerja serta tenaga vokasi. Juga akan membentuk komunitas 

entrepreneur.Selain itu akan menjalin kerja sama dengan diaspora Indonesia juga para alumni UI yang 

tersebar di mancanegara. Sebagai alumni Hubungan Internasional Fisip UI, Akbar juga telah menjalin 

komunikasi dengan para alumni UI yang tersebar di sejumlah negara yang menjadi diplomat dan Duta 

Besar."Mereka para diplomat, dubes dan diaspora yang saya hubungi siap bekerja sama dengan Iluni UI," 

tandas Akbar.Ia menambahkan, jika terpilih menjadi Ketua Iluni UI, ia akan melaksanakan program 

tersebut. Sebaliknya, ia berharap tiga kandidat lainnya juga dapat menjalankannya jika terpilihPada sesi 

terakhir, menampilkan sesi Talent empat kandidat. Akbar tampil ke panggung membawa gitar 

menyanyikan lagu Ebony and Evory dan ditutup lagu Kopi Dangdut.| 
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Title Kerjasama Rintisan Sistem Satu Kanal Pekerja Migran Indonesia di 

Arab Saudi 

Author Yogi Ardhi 

Media Republika Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Link http://republika.co.id/berita/rggizr314/kerjasama-rintisan-sistem-satu-kanal-pekerja-

migran-indonesia-di-arab-saudi 

Summary Indonesia dan Arab Saudi menandatangani perjanjian aturan teknis tentang implementasi 

proyek rintisan sistem satu kanal (one channel system) untuk penempatan terbatas pekerja 

migran Indonesia di Arab Saudi di Kuta, Badung, Bali, Kamis (11/8/2022). Penandatanganan 

dilakukan oleh Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan 

Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Suhartono dan Deputi Bidang Hubungan Internasional 

Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sosial Kerajaan Arab Saudi Adnan 

Alnuaim. Hadir dan turut menyaksikan dalan acara tersebut Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah dan Wakil Menteri Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sosial Arab Saudi 

Abdullah bin Nasser Abuthnain. 

 

 

 

 Indonesia dan Arab Saudi menandatangani perjanjian aturan teknis tentang implementasi proyek 

rintisan sistem satu kanal (one channel system) untuk penempatan terbatas pekerja migran Indonesia di 

Arab Saudi di Kuta, Badung, Bali, Kamis (11/8/2022). Penandatanganan dilakukan oleh Dirjen Pembinaan 

Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Suhartono 

dan Deputi Bidang Hubungan Internasional Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pengembangan 

Sosial Kerajaan Arab Saudi Adnan Alnuaim. Hadir dan turut menyaksikan dalan acara tersebut Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Wakil Menteri Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sosial Arab 

Saudi Abdullah bin Nasser Abuthnain. 
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Title PENANDATANGANAN ATURAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA - 

ARAB SAUDI 

Author _noname 

Media Neraca Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.neraca.co.id/article/166986/penandatanganan-aturan-pekerja-migran-

indonesia-arab-saudi 

Summary PENANDATANGANAN ATURAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA- ARAB SAUDI : Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (kanan) menyampaikan keterangan pers bersama Wakil 

Menteri Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sosial Arab Saudi Abdullah bin Nasser 

Abuthnain (kiri) pada penandatanganan kesepakatan aturan teknis di Kuta, Badung, Bali, 

Kamis (11/8/2022).  

 

 

 

PENANDATANGANAN ATURAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA - ARAB SAUDI : Menteri Ketenagakerjaan 

Ida Fauziyah (kanan) menyampaikan keterangan pers bersama Wakil Menteri Sumber Daya Manusia dan 

Pengembangan Sosial Arab Saudi Abdullah bin Nasser Abuthnain (kiri) pada penandatanganan 

kesepakatan aturan teknis di Kuta, Badung, Bali, Kamis (11/8/2022). Indonesia dan Arab Saudi 

menandatangani perjanjian aturan teknis tentang implementasi proyek rintisan sistem satu kanal (one 

channel system) untuk penempatan terbatas pekerja migran Indonesia di Arab Saudi. 

NERACA/arafoto/Fikri Yusuf/tomMenteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (kanan) menyampaikan 

keterangan pers bersama Wakil Menteri Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sosial Arab Saudi 

Abdullah bin Nasser Abuthnain (kiri) pada penandatanganan kesepakatan aturan teknis di Kuta, Badung, 

Bali, Kamis (11/8/2022). Indonesia dan Arab Saudi menandatangani perjanjian aturan teknis tentang 

implementasi proyek rintisan sistem satu kanal (one channel system) untuk penempatan terbatas pekerja 

migran Indonesia di Arab Saudi. NERACA/arafoto/Fikri 
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Title Lowongan Kerja Angkasa Pura Solusi Integra untuk Lulusan 

SMA, Simak Posisi dan Syaratnya 

Author Agustinus Rangga 

Respati 

Media Kompas Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Link http://money.kompas.com/read/2022/08/12/061615526/lowongan-kerja-angkasa-pura-

solusi-integra-untuk-lulusan-sma-simak-posisi-dan 

Summary PT Angkasa Pura Solusi Integra sedang membuka lowongan kerja untuk posisi Aviaton 

Security (AVSEC). Dilansir dari akun Instagram @kemnaker pada Jumat (12/8/2022), berikut 

ini adalah kriteria dan cara mendaftar sebagai Avsec di PT Angkasa Pura Solusi Integra. PT 

Angkasa Pura Solusi Integra merupakan anak perusahaan dari PT Angkasa Pura Solusi (PT 

APS). PT Angkasa Pura Solusi Integra merupakan perusahaan yang tergabung dalam Angkasa 

Pura II Group. 

 

Bagi kamu lulusan SMA atau sederajat yang sedang mencari lowongan kerja silakan simak yang satu ini.PT 

Angkasa Pura Solusi Integra sedang membuka lowongan kerja untuk posisi Aviaton Security (AVSEC).PT 

Angkasa Pura Solusi Integra merupakan anak perusahaan dari PT Angkasa Pura Solusi (PT APS).PT 

Angkasa Pura Solusi Integra merupakan perusahaan yang tergabung dalam Angkasa Pura II Group.PT 

Angkasa Pura Solusi Integra sendiri merupakan perusahaan pengelola jasa Sumber Daya Manusia (SDM) 

profesional.Adapun, PT Angkasa Pura Solusi Integra bepusat di area perkantoran Terminal 1A Bandara 

Internasonal Soekarno-Hatta Tangerang.Dilansir dari akun Instagram @kemnaker pada Jumat 

(12/8/2022), berikut ini adalah kriteria dan cara mendaftar sebagai Avsec di PT Angkasa Pura Solusi 

Integra.Kriteria:- pria atau wanita berpenampilan menarik (usia maksimal 35 tahun)- berkelakuan baik 

dan tidak pernah terlibat tindak pidana- tinggi badan: wanita minimal 162 cm dengan berat badan 

proporsional, pria minimal 168 cm dengan berat badan proporsional- pendidikan minimal SMA atau 

sederajat- sehat jasmani dan rohani, tidak cacat, tidak bertatto, tidak bertindik, tidak buta warna, dan 

bebes narkoba dibuktikan dengan surat dari Rumah Sakit atau Puskesmas- Diutamakan memiliki Lisensi 

Junior Avsec aktif- berkomunikasi dengan baik dan mampu berbahasa Inggris (minimal pasif)- Siap 

ditempatkan di seluruh kantor cabang PT Angkasa Pura Solusi Integra 
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Title DPR RI Dorong Pemerintah Optimalkan Perlindungan 

Pekerja Migran 

Author Sanya Dinda 

Susanti 

Media Infopublik.id Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Positive 

Link http://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/657615/dpr-ri-dorong-pemerintah-

optimalkan-perlindungan-pekerja-migran 

Summary Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) 

Abdul Muhaimin Iskandar, mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan pengawasan 

terhadap 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 yang mengalami beberapa masalah di Malaysia. Beberapa persoalan yang dialami 

tersebut di antaranya penganiayaan, eksploitasi, sakit, dan korban perdagangan manusia.Menanggapi 

hal itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Abdul Muhaimin Iskandar, 

mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap PMI, mulai dari tahap perekrutan 

di daerah-daerah hingga penempatan sektor domestik, khususnya di Malaysia."Itu 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, sapaan akrab Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteran Rakyat (Korkesra) itu, 

dalam keterangan pers, Rabu (10/8/2022).Gus Muhaimin mengingatkan 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.Menurutnya, 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. Jadi saya minta pemerintah 

memastikan betul prosedur pengiriman PMI benar-benar sesuai dengan MoU itu," tegas politisi Partai 

Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.Untuk itu, Muhaimin meminta pemerintah serta aparat penegak hukum 

untuk menindak tegas oknum agen yang memberangkatkan PMI secara ilegal atau tidak sesuai prosedur 
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yang hingga kini masih dilakukan oleh sistem agensi Maid Online."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 Muhaimin.Di sisi lain, Gus Muhaimin 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 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," pungkas legislator dapil Jawa Timur VIII tersebut.Foto: Humas DPR RI 
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Title Indonesia dan Arab Saudi Menandatangani Pilot Project Sistem 

Penempatan Satu Kanal 

Author _noname 

Media Pripos Reporter  

Date 11 August 2022 Tone Neutral 

Link http://pripos.id/indonesia-dan-arab-saudi-menandatangani-pilot-project-sistem-

penempatan-satu-kanal 

Summary Indonesia dan Arab Saudi menyepakati Technical Arrangements yang berfungsi sebagai 

pengaturan teknis pilot project Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara terbatas bagi 

Pekerja Migran Indonesia (PMI). Melalui kesepakatan ini, terdapat 6 jabatan yang dapat 

ditempati oleh PMI di Arab Saudi. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan 

bahwa sejatinya Technical Arrangements SPSK secara terbatas bagi PMI di Arab Saudi sudah 

ditandatangani sejak 11 Oktober 2018. 

 

 

 

Indonesia dan Arab Saudi menyepakati Technical Arrangements yang berfungsi sebagai pengaturan 

teknis pilot project Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara terbatas bagi Pekerja Migran Indonesia 

(PMI). Melalui kesepakatan ini, terdapat 6 jabatan yang dapat ditempati oleh PMI di Arab Saudi.Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan bahwa sejatinya Technical Arrangements SPSK secara 

terbatas bagi PMI di Arab Saudi sudah ditandatangani sejak 11 Oktober 2018. Namun karena adanya 

sejumlah kendala salah satunya pandemi COVID-19, Technical Arrangement SPSK ini telah habis masa 

berlakunya sebelum terimplementasi secara penuh."Oleh karena itu, Indonesia telah mengusulkan 

beberapa revisi atau perubahan ketentuan dalam naskah Technical Arrangements dan Lampirannya, 

utamanya ketentuan durasi masa berlaku dan area pelaksanaan kerja sama, serta naskah Lampiran 

Standar Perjanjian Kerja dan Indikator Kinerja Utama," kata Menaker Ida usai menyaksikan 

penandatanganan Joint Statement dan Record of Discussion One Channel System for limited Placement 

for Indonesian Migrant Workers in the Kingdom of Saudi Arabia, di Badung, Bali, Kamis 

(11/8/2022).Menaker menjelaskan, sesuai kesepakatan di dalam Technical Arrangement, terdapat 6 

jabatan yang dapat ditempati oleh PMI yaitu Housekeeper, Babysitter, Family Cook, Elderly Caretaker, 

Family Driver, dan Child Care. Sementara area penempatan akan dilaksanakan di Mecca, Jeddah, Riyadh, 

Medina, Dammam, Dhahran, dan Khobar.Menaker menilai, penempatan melalui SPSK akan lebih mudah 

dan aman bagi PMI karena mengintegrasikan sistem informasi pasar kerja kedua negara, yaitu SIAP KERJA 
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(Indonesia) dan MUSANED (sistem informasi pasar kerja Arab Saudi)."Berkenaan dengan kesiapan sistem 

IT, Pemerintah Arab Saudi telah melakukan pengembangan/pembaruan pada sistem MUSANED dan 

Pihak Indonesia harus melakukan penyesuaian agar titik-titik integrasi antara MUSANED dengan SIAP 

KERJA dapat diakses," jelasnya.Selain mengintegrasikan sistem informasi pasar kerja, kedua negara juga 

menyepakati pembentukan Joint Task Force (Satuan Tugas Gabungan) yang terdiri dari pejabat terkait 

dari kedua Pemerintah."Joint Task Force ini akan mengevaluasi, memantau, dan membahas segala hal 

yang timbul dari pelaksanaan pilot project. Mereka akan bertemu setiap tiga bulan dan/atau 

berkomunikasi setiap saat jika dianggap perlu," tutupnya. 
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Title Pencairan BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta, Ini Kata Kemnaker Author Feby Novalius 

Media Okezone Reporter  

Date 12 August 2022 Tone Neutral 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/08/11/320/2646007/pencairan-blt-subsidi-gaji-

rp1-juta-ini-kata-kemnaker 

Summary BLT subsidi gaji Rp1 juta tak kunjung cair. Sementara itu, BLT subsidi gaji Rp1 juta cair akan 

dicairkan ke 4 rekening. Pencairan BLT subsidi gaji masih menggunakan data BPJS 

Ketenagakerjaan dan disalurkan ke rekening bank Himbara. Untuk itu, BLT subsidi gaji Rp1 

juta akan cair ke pemilik 4 rekening ini. 

 

 

 

BLT subsidi gaji Rp1 juta tak kunjung cair. Kementerian Ketenagakerjaan mengungkapkan bahwa 

beberapa hal sedang disiapkan seperti merampungkan regulasi teknis BSU, mengajukan dan merevisi 

anggaran bersama Kemenkeu."Serta yang tidak kalah penting adalah mereviu data calon penerima BSU 

2022 bersama BPJS Ketenagakerjaan, dan berkoordinasi dengan pihak Himbara selaku bank penyalur," 

ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.Sementara itu, BLT subsidi gaji Rp1 juta cair akan dicairkan ke 

4 rekening. Pekerja dapat mengecek apakah sudah memiliki rekening tersebut atau tidak.Untuk 

kepastian kapan BLT subsidi gaji dicairkan belum diketahui. Namun pekerja dapat mempersiapkan 

syaratnya, salah satu memiliki satu dari 4 rekening tersebut.Pencairan BLT subsidi gaji masih 

menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan dan disalurkan ke rekening bank Himbara. Untuk itu, BLT 

subsidi gaji Rp1 juta akan cair ke pemilik 4 rekening ini.Empat rekening tersebut adalah BRI, BNI, BTN dan 

Bank Mandiri.Berikut syarat penerima BLT subsidi gaji pada 2021:- Warga Negara Indonesia yang 

dibuktikan dengan kepemilikan NIK- Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS 

Ketenagakerjaan s/d Juni 2021 
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Title Lowongan Kerja Angkasa Pura Solusi Integra untuk Lulusan 

SMA, Simak Posisi dan Syaratnya 

Author Agustinus Rangga 

Respati 

Media Kompas Reporter  

Date 12 August 2022 Tone Positive 

Link http://ekonomi.kompas.com/read/2022/08/12/061615526/lowongan-kerja-angkasa-pura-

solusi-integra-untuk-lulusan-sma-simak-posisi-dan 

Summary PT Angkasa Pura Solusi Integra sedang membuka lowongan kerja untuk posisi Aviaton 

Security (AVSEC). Dilansir dari akun Instagram @kemnaker pada Jumat (12/8/2022), berikut 

ini adalah kriteria dan cara mendaftar sebagai Avsec di PT Angkasa Pura Solusi Integra. PT 

Angkasa Pura Solusi Integra merupakan anak perusahaan dari PT Angkasa Pura Solusi (PT 

APS). PT Angkasa Pura Solusi Integra merupakan perusahaan yang tergabung dalam Angkasa 

Pura II Group. 

 

Bagi kamu lulusan SMA atau sederajat yang sedang mencari lowongan kerja silakan simak yang satu ini.PT 

Angkasa Pura Solusi Integra sedang membuka lowongan kerja untuk posisi Aviaton Security (AVSEC).PT 

Angkasa Pura Solusi Integra merupakan anak perusahaan dari PT Angkasa Pura Solusi (PT APS).PT 

Angkasa Pura Solusi Integra merupakan perusahaan yang tergabung dalam Angkasa Pura II Group.PT 

Angkasa Pura Solusi Integra sendiri merupakan perusahaan pengelola jasa Sumber Daya Manusia (SDM) 

profesional.Adapun, PT Angkasa Pura Solusi Integra bepusat di area perkantoran Terminal 1A Bandara 

Internasonal Soekarno-Hatta Tangerang.Dilansir dari akun Instagram @kemnaker pada Jumat 

(12/8/2022), berikut ini adalah kriteria dan cara mendaftar sebagai Avsec di PT Angkasa Pura Solusi 

Integra.Kriteria:- pria atau wanita berpenampilan menarik (usia maksimal 35 tahun)- berkelakuan baik 

dan tidak pernah terlibat tindak pidana- tinggi badan: wanita minimal 162 cm dengan berat badan 

proporsional, pria minimal 168 cm dengan berat badan proporsional- pendidikan minimal SMA atau 

sederajat- sehat jasmani dan rohani, tidak cacat, tidak bertatto, tidak bertindik, tidak buta warna, dan 

bebes narkoba dibuktikan dengan surat dari Rumah Sakit atau Puskesmas- Diutamakan memiliki Lisensi 

Junior Avsec aktif- berkomunikasi dengan baik dan mampu berbahasa Inggris (minimal pasif)- Siap 

ditempatkan di seluruh kantor cabang PT Angkasa Pura Solusi Integra 
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Title BSU 2022 Cair untuk Siapa Saja? Ini Kriteria Pekerja yang Bisa 

Dapat BLT Rp1 Juta dari Kemnaker 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 12 August 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095252216/bsu-2022-cair-untuk-siapa-saja-

ini-kriteria-pekerja-yang-bisa-dapat-blt-rp1-juta-dari-kemnaker 

Summary BSU 2022 cair untuk siapa saja? Sebagaimana diketahui, Kemnaker pernah mengumumkan 

akan menyalurkan Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 untuk 8,8 juta pekerja di tanah air. 

Pekerja yang jadi penerima BSU 2022, nantinya bisa mendapatkan BLT Rp1 juta dari 

Kemnaker (Kementerian Ketenagakerjaan). Namun dalam menentukan penerima BSU 2022, 

Kemnaker menetapkan sejumlah kriteria pekerja yang bisa dapat BLT Rp1 juta. 

 

 

 

BSU 2022 cair untuk siapa saja? Simak informasi mengenai kriteria pekerja yang bisa dapat BLT Rp1 juta 

dari Kemnaker.Sebagaimana diketahui, Kemnaker pernah mengumumkan akan menyalurkan Bantuan 

Subsidi Upah atau BSU 2022 untuk 8,8 juta pekerja di tanah air.Pekerja yang jadi penerima BSU 2022, 

nantinya bisa mendapatkan BLT Rp1 juta dari Kemnaker (Kementerian Ketenagakerjaan).Namun dalam 

menentukan penerima BSU 2022, Kemnaker menetapkan sejumlah kriteria pekerja yang bisa dapat BLT 

Rp1 juta.Apa saja kriteria pekerja yang bisa dapat BLT Rp1 juta dari Kemnaker?Berdasarkan informasi 

awal, kriteria pekerja yang bisa jadi penerima BSU 2022 dan mendapatkan BLT Rp1 juta yakni pekerja 

dengan gaji dibawah Rp3,5 juta dan aktif di BPJS Ketenagakerjaan.Selain itu, jika mengacu pada 

penyaluran tahun lalu ada sejumlah kriteria lain untuk menentukan penerima BSU 2022. 
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Title Pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 Dibatalkan? Simak 

Kriteria Penerimanya di SINI 

Author _noname 

Media Ayo Surabaya Reporter  

Date 12 August 2022 Tone Negative 

Link http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-784123492/pencairan-bsu-bpjs-

ketenagakerjaan-2022-dibatalkan-simak-kriteria-penerimanya-di-sini 

Summary Banyak orang bertanya-tanya tentang BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 kapan cair? 

Ketidakjelasan pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 membuat pekerja terus bertanya 

kapan dana bantuan yang telah dijanjikan tersebut akan cair?. Kemnaker pernah 

menyatakan bahwa alasan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 tak kunjung cair karena sedang 

melakukan penyusunan regulasi BSU 2022. Kriteria Penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 

2022. 

 

 

 

Banyak orang bertanya-tanya tentang BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 kapan cair? Apakah pencairan 

dibatalkan?Ketidakjelasan pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 membuat pekerja terus bertanya 

kapan dana bantuan yang telah dijanjikan tersebut akan cair?Kemnaker pernah menyatakan bahwa 

alasan BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 tak kunjung cair karena sedang melakukan penyusunan regulasi 

BSU 2022.Meski demikian para pekerja tetap meragukan hal itu karena hingga beberapa bulan masih 

belum ada update mengenai regulasi tersebut.Kriteria Penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022Dilansir 

dari Ayoindonesia.com, jika berdasarkan kriteria terbaru yang ditetapkan oleh Kemnaker pada akhir 

tahun 2021 yang lalu, pekerja yang bisa berpeluang menjadi penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan adalah: 
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Title Gubernur Koster-Menaker Komit Sukseskan '4th EWG' Author nv 

Media Nusabali Reporter  

Date 12 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.nusabali.com/berita/122981/gubernur-koster-menaker-komit-sukseskan-4th-

ewg 

Summary Pertemuan tersebut terkait permohonan dukungan Menaker kepada Gubernur dan 

Pemprov Bali terkait Penyelenggaraan Forum G20 Keenam Kelompok Kerja Bidang 

Ketenagakerjaan (4th Employment Working Group/EWG IV) dilanjutkan Pertemuan Menteri 

Ketenagakerjaan Anggota G20 di Bali pada 12-14 September 20mendatang. "Kita berharap 

Presiden bisa membuka langsung acara ini atau setidaknya secara daring," kata Menaker 

untuk acara yang akan dilaksanakan di Ayana Resort, Jimbaran, Badung tersebut. Menaker 

Ida Fauziyah menyebut kegiatan dalam rangkaian Presidensi G20 Indonesia dengan 

membawa tema utama 'Meningkatkan Kondisi Kerja untuk Pulih Bersama' ini akan jadi 

deklarasi yang akan diusung dalam pertemuan para menteri ketenagakerjaan/perburuhan 

negara-negara G20. Agar Bali makin dikenal," tukasnya diamini Menaker Ida Fauziyah. 

 

 

 

Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan resmi Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah di 

Jayasabha, Denpasar pada Wraspati Wage Medangkungan, Kamis (11/8) siang.Pertemuan tersebut 

terkait permohonan dukungan Menaker kepada Gubernur dan Pemprov Bali terkait Penyelenggaraan 

Forum G20 Keenam Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan (4th Employment Working Group/EWG IV) 

dilanjutkan Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan Anggota G20 di Bali pada 12-14 September 

20mendatang.Pertemuan EWG IV ini dihadiri lebih dari 400 delegasi yang terdiri dari negara-negara 

anggota G20, undangan tetap negara pengamat G20, organisasi internasional seperti International 

Labour Organization (ILO) dan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). "Kita 

berharap Presiden bisa membuka langsung acara ini atau setidaknya secara daring," kata Menaker untuk 

acara yang akan dilaksanakan di Ayana Resort, Jimbaran, Badung tersebut.Menaker Ida Fauziyah 

menyebut kegiatan dalam rangkaian Presidensi G20 Indonesia dengan membawa tema utama 

'Meningkatkan Kondisi Kerja untuk Pulih Bersama' ini akan jadi deklarasi yang akan diusung dalam 

pertemuan para menteri ketenagakerjaan/perburuhan negara-negara G20. Deklarasi ini menjadi angin 

segar bagi terciptanya kesempatan kerja yang inklusif bagi para kelompok disabilitas."Bali sudah biasa 
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untuk menggelar forum internasional dan kami mohon dukungan untuk keamanan, kesehatan hingga 

tatalaksana penjemputan delegasi di bandara," kata Ida Fauziyah. "Selain itu, kami juga akan 

melaksanakan ekshibisi yang menampilkan produk-produk UMKM lokal serta produk karya saudara 

pekerja disabilitas kita," kata mantan Ketua Fraksi PKB DPR RI ini. Sementara itu, Gubernur Koster dalam 

kesempatan tersebut memastikan dukungan penuh pada penyelenggaraan kegiatan yang masih terkait 

rangkaian KTT G20 yang puncaknya akan dihelat pada November 20mendatang tersebut. Gubernur 

Koster juga menyebut sarana dan prasarana pendukung sebagian besar akan selesai pada akhir Agustus 

dan sisanya masuk kepada tahap akhir yang diperkirakan selesai pada September." VVIP dan VIP Bandara 

Ngurah Rai akan siap digunakan pada akhir Agustus ini," tandas Gubernur Koster. Sedangkan untuk sektor 

keamanan, Gubernur mengaku sudah sangat siap untuk menjadi tuan rumah agenda-agenda besar dan 

penting internasional dengan sinergi bersama Kapolda Bali dan Pangdam IX Udayana.Terkait 

penyelenggaraan di venue acara, Gubernur asal Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Buleleng ini juga 

menyatakan selayaknya untuk pertemuan yang mengundang kementerian ketenagakerjaan dari negara 

G20 tersebut agar didekorasi dengan nuansa Bali yang kental, agar menarik dan memberikan kesan 

tersendiri kepada delegasi yang hadir. "Jadi lebih kental suasana dan nuansa Bali-nya. Agar Bali makin 

dikenal," tukasnya diamini Menaker Ida Fauziyah.Seusai pertemuan, Gubernur Koster tak lupa 

menyerahkan kain endek Bali sebagai cinderamata pada Menaker Ida Fauziah. Keindahan dan keunikan 

endek Bali juga langsung memberikan ide pada Menaker untuk mewajibkan pada delegasi 4th EWG G20 

menggunakan pakaian yang terbuat dari kain yang dibuat handmade secara tradisional tersebut. Turut 

hadir dalam pertemuan kemarin, Kadis Ketenagakerjaan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bali 

Ida Bagus Ngurah Arda serta Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali I Wayan Budiasa. 
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Title September Mendatang Rehab Tahap I BLK Dimulai Author _noname 

Media Realita Post Reporter  

Date 12 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.realitapost.com/2022/08/september-mendatang-rehab-tahap-i-blk.html 

Summary Jika tidak aral melintang, mulai awal bulan September mendatang Dinas Ketenagakerjaan 

dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu akan melaksanakan lelang rebah gedung Balai Latihan 

Kerja Tahan I. Kepala Disnakerprov, Edwar Happy kepada wartawan menjelaskan bahwa saat 

ini pihaknya masih menunggu MoU penyerahan aset BLK menjadi UPTP Provinsi Bengkulu, 

antara Gubernur bersama Menteri Ketenagakerjaan. Untuk tahap I, dilakukan peletakan 

batu pertama bulan September yang rencananya akan dilakukan pak Gubernur Bengkulu," 

terangnya beberapa waktu silam. 

 

 

 

Jika tidak aral melintang, mulai awal bulan September mendatang Dinas Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi Provinsi Bengkulu akan melaksanakan lelang rebah gedung Balai Latihan Kerja Tahan 

I.Kepala Disnakerprov, Edwar Happy kepada wartawan menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih 

menunggu MoU penyerahan aset BLK menjadi UPTP Provinsi Bengkulu, antara Gubernur bersama 

Menteri Ketenagakerjaan."Jadi saat ini kita menunggu MoU itu selesai baru bisa kita lakukan renovasi 

secara bertahap. Untuk tahap I, dilakukan peletakan batu pertama bulan September yang rencananya 

akan dilakukan pak Gubernur Bengkulu," terangnya beberapa waktu silam.Dia menjelaskan, bila MoU 

sudah dilaksanakan maka status Aset BLK tidak lagi menginduk ke Kota Bekasi dan jumlah peserta yang 

bisa ikut dalam program bisa meningkat menjadi 2.000-an orang ikut pelatihan, dari yang biasanya hanya 

200-an orang setiap tahunnya."Jadi kita bisa mengelolah sendiri 2 unit UPTP BLK yang ada di Panorama 

dan di Bengkulu Tengah. Tahun 2023 UPTP yang di Bengkulu Tengah akan kita bangun tahap keduanya," 

jelasnya.Ia berharap dengan pengelolaan ini bisa melahirkan lulusan BLK yang siap kerja sesuai dengan 

kebutuhan pasar tenaga kerja dan bersertifikat."Jadi tidak bisa kita main kasih-kasih sertifikat. Mereka 

wajib ikuti program tersebut selama 28 hari, setelah selesai barulah kita serahkan sertifikat resmi," 

tutupnya. 
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Title 6 Pekerjaan Migran Indonesia yang Disepakati Pemerintah 

Indonesia dan Arab Saudi : Okezone Economy 

Author Michelle 

Natalia 

Media Okezone Reporter  

Date 12 August 2022 Tone Positive 

Link http://economy.okezone.com/read/2022/08/12/622/2646415/6-pekerjaan-migran-

indonesia-yang-disepakati-pemerintah-indonesia-dan-arab-saudi 

Summary Indonesia dan Arab Saudi menyepakati Technical Arrangements yang berfungsi pengaturan 

teknis pilot project Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara terbatas bagi Pekerja 

Migran Indonesia (PMI). Melalui kesepakatan ini, terdapat 6 jabatan yang dapat ditempati 

oleh PMI di Arab Saudi. 

 

 

 

 Indonesia dan Arab Saudi menyepakati Technical Arrangements yang berfungsi pengaturan teknis pilot 

project Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara terbatas bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

Melalui kesepakatan ini, terdapat 6 jabatan yang dapat ditempati oleh PMI di Arab Saudi.Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, sejatinya Technical Arrangements SPSK secara terbatas bagi 

PMI di Arab Saudi sudah ditandatangani sejak 11 Oktober 2018. Namun karena adanya sejumlah kendala 

salah satunya pandemi COVID-19, Technical Arrangement SPSK ini telah habis masa berlakunya sebelum 

terimplementasi secara penuh."Oleh karena itu, Indonesia telah mengusulkan beberapa revisi atau 

perubahan ketentuan dalam naskah Technical Arrangements dan Lampirannya, utamanya ketentuan 

durasi masa berlaku dan area pelaksanaan kerja sama, serta naskah Lampiran Standar Perjanjian Kerja 

dan Indikator Kinerja Utama," kata Ida usai menyaksikan penandatanganan Joint Statement dan Record 

of Discussion One Channel System for limited Placement for Indonesian Migrant Workers in the Kingdom 

of Saudi Arabia, di Badung, Bali, Kamis (11/8/2022).Ida menjelaskan, sesuai kesepakatan di dalam 

Technical Arrangement, terdapat 6 jabatan yang dapat ditempati oleh PMI yaitu Housekeeper, 

Babysitter, Family Cook, Elderly Caretaker, Family Driver, dan Child Care. Sementara area penempatan 

akan dilaksanakan di Mecca, Jeddah, Riyadh, Medina, Dammam, Dhahran, dan Khobar.Dia menilai, 

penempatan melalui SPSK akan lebih mudah dan aman bagi PMI karena mengintegrasikan sistem 

informasi pasar kerja kedua negara, yaitu SIAP KERJA (Indonesia) dan MUSANED (sistem informasi pasar 

kerja Arab Saudi)."Berkenaan dengan kesiapan sistem IT, Pemerintah Arab Saudi telah melakukan 

pengembangan/pembaruan pada sistem MUSANED dan Pihak Indonesia harus melakukan penyesuaian 
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agar titik-titik integrasi antara MUSANED dengan SIAP KERJA dapat diakses," jelasnya.Selain 

mengintegrasikan sistem informasi pasar kerja, kedua negara juga menyepakati pembentukan Joint Task 

Force (Satuan Tugas Gabungan) yang terdiri dari pejabat terkait dari kedua Pemerintah. "Joint Task Force 

ini akan mengevaluasi, memantau, dan membahas segala hal yang timbul dari pelaksanaan pilot project. 

Mereka akan bertemu setiap tiga bulan dan/atau berkomunikasi setiap saat jika dianggap perlu," 

tutupnya. 
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Title RI-Arab Saudi Sepakati Sistem Penempatan Satu Kanal untuk 

Pekerja Migran Indonesia 

Author _noname 

Media Inews Portal Reporter  

Date 12 August 2022 Tone Positive 

Link http://www.inews.id/finance/bisnis/ri-arab-saudi-sepakati-sistem-penempatan-satu-kanal-

untuk-pekerja-migran-indonesia 

Summary Indonesia dan Arab Saudi menyepakati Technical Arrangements, yang berfungsi sebagai 

pengaturan teknis pilot project Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara terbatas bagi 

Pekerja Migran Indonesia (PMI). Lewat kesepakatan ini, ada 6 jabatan yang dapat ditempati 

PMI di Arab Saudi. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, sejatinya 

Technical Arrangements SPSK secara terbatas bagi PMI di Arab Saudi sudah ditandatangani 

sejak 11 Oktober 2018. "Oleh karena itu, Indonesia telah mengusulkan beberapa revisi atau 

perubahan ketentuan dalam naskah Technical Arrangements dan Lampirannya, utamanya 

ketentuan durasi masa berlaku dan area pelaksanaan kerja sama, serta naskah Lampiran 

Standar Perjanjian Kerja dan Indikator Kinerja Utama," kata dia usai menyaksikan 

penandatanganan Joint Statement dan Record of Discussion One Channel System for limited 

Placement for Indonesian Migrant Workers in the Kingdom of Saudi Arabia di Badung, Bali, 

Kamis (11/8/2022). 

 

 

 

Indonesia dan Arab Saudi menyepakati Technical Arrangements, yang berfungsi sebagai pengaturan 

teknis pilot project Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara terbatas bagi Pekerja Migran Indonesia 

(PMI). Lewat kesepakatan ini, ada 6 jabatan yang dapat ditempati PMI di Arab Saudi.Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, sejatinya Technical Arrangements SPSK secara 

terbatas bagi PMI di Arab Saudi sudah ditandatangani sejak 11 Oktober 2018. Namun karena adanya 

sejumlah kendala, salah satunya pandemi Covid-19, Technical Arrangement SPSK telah habis masa 

berlakunya sebelum terimplementasi secara penuh."Oleh karena itu, Indonesia telah mengusulkan 

beberapa revisi atau perubahan ketentuan dalam naskah Technical Arrangements dan Lampirannya, 

utamanya ketentuan durasi masa berlaku dan area pelaksanaan kerja sama, serta naskah Lampiran 

Standar Perjanjian Kerja dan Indikator Kinerja Utama," kata dia usai menyaksikan penandatanganan Joint 

Statement dan Record of Discussion One Channel System for limited Placement for Indonesian Migrant 
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Workers in the Kingdom of Saudi Arabia di Badung, Bali, Kamis (11/8/2022).Menaker menjelaskan, sesuai 

kesepakatan di dalam Technical Arrangement, terdapat 6 jabatan yang dapat ditempati oleh PMI, yaitu 

housekeeper, babysitter, family cook, elderly caretaker, family driver, dan child care. Sementara area 

penempatan akan dilaksanakan di Mekkah, Jeddah, Riyadh, Madinah, Dammam, Dhahran, dan 

Khobar.Dia menilai, penempatan melalui SPSK akan lebih mudah dan aman bagi PMI karena 

mengintegrasikan sistem informasi pasar kerja kedua negara, yaitu SIAP KERJA (Indonesia) dan MUSANED 

(sistem informasi pasar kerja Arab Saudi)."Berkenaan dengan kesiapan sistem IT, pemerintah Arab Saudi 

telah melakukan pengembangan/pembaruan pada sistem MUSANED dan Pihak Indonesia harus 

melakukan penyesuaian agar titik-titik integrasi antara MUSANED dengan SIAP KERJA dapat diakses," 

ujarnya.Selain mengintegrasikan sistem informasi pasar kerja, kedua negara juga menyepakati 

pembentukan Joint Task Force (Satuan Tugas Gabungan) yang terdiri dari pejabat terkait dari kedua 

pemerintah."Joint Task Force ini akan mengevaluasi, memantau, dan membahas segala hal yang timbul 

dari pelaksanaan pilot project. Mereka akan bertemu setiap tiga bulan dan/atau berkomunikasi setiap 

saat jika dianggap perlu," tuturnya. 
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Title Indonesia dan Arab Saudi Menandatangani Pilot Project Sistem 

Penempatan Satu Kanal 

Author _noname 

Media Idx Channel Reporter  

Date 12 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.idxchannel.com/foto-1/foto/indonesia-dan-arab-saudi-menandatangani-pilot-

project-sistem-penempatan-satu-kanal 

Summary Indonesia dan Arab Saudi menyepakati Technical Arrangements yang berfungsi sebagai 

pengaturan teknis pilot project Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara terbatas bagi 

Pekerja Migran Indonesia (PMI). Melalui kesepakatan ini, terdapat 6 jabatan yang dapat 

ditempati oleh PMI di Arab Saudi. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, mengatakan 

bahwa sejatinya Technical Arrangements SPSK secara terbatas bagi PMI di Arab Saudi sudah 

ditandatangani sejak 11 Oktober 2018. "Oleh karena itu, Indonesia telah mengusulkan 

beberapa revisi atau perubahan ketentuan dalam naskah Technical Arrangements dan 

Lampirannya, utamanya ketentuan durasi masa berlaku dan area pelaksanaan kerja sama, 

serta naskah Lampiran Standar Perjanjian Kerja dan Indikator Kinerja Utama," kata Menaker 

Ida usai menyaksikan penandatanganan Joint Statement dan Record of Discussion One 

Channel System for limited Placement for Indonesian Migrant Workers in the Kingdom of 

Saudi Arabia, di Badung, Bali, Kamis. 

 

Indonesia dan Arab Saudi menyepakati Technical Arrangements yang berfungsi sebagai pengaturan 

teknis pilot project Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara terbatas bagi Pekerja Migran Indonesia 

(PMI). Melalui kesepakatan ini, terdapat 6 jabatan yang dapat ditempati oleh PMI di Arab Saudi.Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, mengatakan bahwa sejatinya Technical Arrangements SPSK secara 

terbatas bagi PMI di Arab Saudi sudah ditandatangani sejak 11 Oktober 2018. Namun karena adanya 

sejumlah kendala salah satunya pandemi Covid-19, Technical Arrangement SPSK ini telah habis masa 

berlakunya sebelum terimplementasi secara penuh."Oleh karena itu, Indonesia telah mengusulkan 

beberapa revisi atau perubahan ketentuan dalam naskah Technical Arrangements dan Lampirannya, 

utamanya ketentuan durasi masa berlaku dan area pelaksanaan kerja sama, serta naskah Lampiran 

Standar Perjanjian Kerja dan Indikator Kinerja Utama," kata Menaker Ida usai menyaksikan 

penandatanganan Joint Statement dan Record of Discussion One Channel System for limited Placement 

for Indonesian Migrant Workers in the Kingdom of Saudi Arabia, di Badung, Bali, Kamis 
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Title Menaker Buka 6 Peluang Jabatan Bagi PMI di Arab Saudi Author _noname 

Media Priangantimur Reporter  

Date 12 August 2022 Tone Positive 

Link http://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1225253064/menaker-buka-6-

peluang-jabatan-bagi-pmi-di-arab-saudi 

Summary Menaker menilai, penempatan melalui SPSK akan lebih mudah dan aman bagi PMI karena 

mengintegrasikan sistem informasi pasar kerja kedua negara, yaitu SIAP KERJA (Indonesia) 

dan MUSANED (sistem informasi pasar kerja Arab Saudi). Hubungan bilateral antara 

Indonesia dan Arab Saudi kian hari kian baik dan kuat. Untuk melanjutkan komitmennya, 

Indonesia dan Arab Saudi melakukan kesepakatan salah satu kerjasama. Indonesia dan Arab 

Saudi menyepakati Technical Arrangements yang berfungsi sebagai pengaturan teknis pilot 

project Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK). 

 

 

 

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi kian hari kian baik dan kuat. Hal itu dibuktikan 

dengan adanya kerjasama penandatanganan pilot project sistem penempatan satu kanal.Kesepakatan 

penempatan satu kanal juga bahkan telah di rencanakan sejak. Namu terkendala dengan adanya 

penyebaran virus Covid,-19. Untuk melanjutkan komitmennya, Indonesia dan Arab Saudi melakukan 

kesepakatan salah satu kerjasama.Indonesia dan Arab Saudi menyepakati Technical Arrangements yang 

berfungsi sebagai pengaturan teknis pilot project Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK).Sistem 

penempatan satu kanal secara terbatas bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Melalui kesepakatan ini, 

terdapat 6 jabatan yang dapat ditempati oleh PMI di Arab Saudi.Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

menyebut, sejatinya Technical Arrangements SPSK secara terbatas bagi PMI di Arab Saudi sudah 

ditandatangani sejak 11 Oktober 2018."Namun karena adanya sejumlah kendala salah satunya pandemi 

COVID-19, Technical Arrangement SPSK ini telah habis masa berlakunya sebelum terimplementasi secara 

penuh."dikutip priangantimurnews.pikiran-rakyat.com dari Instagram @kemenaket Jumat 12 Agustus 

2022.Kata, Ida, oleh karena itu, Indonesia telah mengusulkan beberapa revisi atau perubahan ketentuan 

dalam naskah Technical Arrangements dan Lampirannya."Usulan beberapa revisi utamanya ketentuan 

durasi masa berlaku dan area pelaksanaan kerja sama, serta naskah lampiran standar perjanjian kerja 

dan indikator kinerja utama," kata Ida.Dalam kesepakatan tersebut, Ida menyaksikan langsung 

penandatanganan Joint Statement dan Record of Discussion One Channel System for limited Placement 
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for Indonesian Migrant Workers in the Kingdom of Saudi Arabia.Menaker menjelaskan, sesuai 

kesepakatan di dalam Technical Arrangement, terdapat 6 jabatan yang dapat ditempati oleh PMI.Enam 

jabatan yaitu Housekeeper, Babysitter, Family Cook, Elderly Caretaker, Family Driver, dan Child 

Care.Sementara area penempatan akan dilaksanakan di Mecca, Jeddah, Riyadh, Medina, Dammam, 

Dhahran, dan Khobar.Menaker menilai, penempatan melalui SPSK akan lebih mudah dan aman bagi PMI 

karena mengintegrasikan sistem informasi pasar kerja kedua negara, yaitu SIAP KERJA (Indonesia) dan 

MUSANED (sistem informasi pasar kerja Arab Saudi)."Berkenaan dengan kesiapan sistem IT, Pemerintah 

Arab Saudi telah melakukan pengembangan/pembaruan pada sistem MUSANED dan Pihak Indonesia 

harus melakukan penyesuaian agar titik-titik integrasi antara MUSANED dengan SIAP KERJA dapat 

diakses," ujarnya. 
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Title BSU 2022 Benar Cair, 8,8 Juta Pekerja Harus Terdaftar 1 

Program Ini 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 12 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-794124642/bsu-2022-benar-cair-88-juta-pekerja-

harus-terdaftar-1-program-ini 

Summary BSU 2022 benar cair, 8,8 juta pekerja harus terdaftar dalam 1 program ini. Pemerintah 

kembali akan mengalirkan BLT Subsidi Gaji atau BSU 2022 Bantuan Subsidi Upah kepada 8,8 

juta pekerja atau buruh gaji di bawah Rp3,5 juta. BSU 2022 Bantuan Subsidi Upah atau BLT 

Subsidi Gaji merupakan program pemerintah untuk membantu pekerja yang terdampak 

Covid-19. Penyaluran BLT Subsidi Gaji atau BSU 2022 Bantuan Subsidi Upah diberikan kepada 

pekerja/buruh sebesar Rp500 ribu per bulan selama dua bulan, dan akan diberikan sekaligus 

sebesar Rp1 juta. 

 

 

 

BSU 2022 benar cair, 8,8 juta pekerja harus terdaftar dalam 1 program ini. Apakah itu?BSU 2022 Bantuan 

Subsidi Upah atau BLT Subsidi Gaji merupakan program pemerintah untuk membantu pekerja yang 

terdampak Covid-19.Pemerintah kembali akan mengalirkan BLT Subsidi Gaji atau BSU 2022 Bantuan 

Subsidi Upah kepada 8,8 juta pekerja atau buruh gaji di bawah Rp3,5 juta.Penyaluran BLT Subsidi Gaji 

atau BSU 2022 Bantuan Subsidi Upah diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp500 ribu per bulan 

selama dua bulan, dan akan diberikan sekaligus sebesar Rp1 juta.Bantuan Pemerintah berupa BLT Subsidi 

Gaji atau BSU 2022 Bantuan Subsidi Upah dimaksudkan untuk melindungi, mempertahankan dan 

meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja/buruh dalam penanganan dampak Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19).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 BSU 2022 Tentu Cair! Penerima Wajib Lakukan 2 Hal Ini Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 12 August 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-794124299/bsu-2022-tentu-cair-penerima-wajib-

lakukan-2-hal-ini 

Summary BSU 2022 tentu akan cair sesuai dengan jawaban Menaker Ida Fauziyah, penerima wajib 

lakukan 2 hal ini. Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 bagi pekerja belum kunjung 

disalurkan oleh pemerintah. Seperti diketahui, pencairan dana BSU 2022 akan berlanjut 

hingga 2022 dan rencananya akan diberikan kepada 8,8 juta pekerja yang membutuhkan. 

Namun, sejauh ini pemerintah belum memastikan jadwal pencairan BSU 2022 atau BLT 

Subsidi Gaji Rp1 juta. 

 

 

 

BSU 2022 tentu akan cair sesuai dengan jawaban Menaker Ida Fauziyah, penerima wajib lakukan 2 hal 

ini.Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 bagi pekerja belum kunjung disalurkan oleh pemerintah.Seperti 

diketahui, pencairan dana BSU 2022 akan berlanjut hingga 2022 dan rencananya akan diberikan kepada 

8,8 juta pekerja yang membutuhkan.Namun, sejauh ini pemerintah belum memastikan jadwal pencairan 

BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji Rp1 juta.Kabarnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

membutuhkan waktu untuk menyelesaikan tahapan persiapan sebelum BSU 2022 bisa disalurkan dengan 

tepat.Kemnaker menjelaskan bahwa masih harus merampungkan regulasi teknis pelaksanaan BSU 2022, 

serta mengajukan dan merevisi anggaran bersama Kementerian Keuangan.Selain itu, Kemnaker juga 

memerlukan waktu untuk mereviu data calon penerima BSU 2022 dengan BPJS Ketenagakerjaan dan 

berkoordinasi dengan pihak bank penyalur.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. 
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