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Table Of Contents : 13 July 2022 - 14 July 2022 
 

No Date News Title Page Sentiment Media Summary 

1. 14 July 

2022 

Reshulffle 

Kabinet 15 

Juni 22 

5 Neutral Memo-x Reshulffle Kabinet 15 Juni 22. Tetapi saat ini banyak 

terjadi penyebaran isu tentang adanya kritikan negative 

yang dikeluar- kan akibat adanya pergantian Menteri di 

badan kabinet masa jabatan sebelumnya, dan kini pada 

tahun 2022 tepatnya pada tanggal 15 Juni 2022 Presiden 

Republik Indonesia Joko Widodo kembali untuk 

melakukan reshuffle kabinet. Oleh : Alvina Afrilia Suryanti- 

Dila Januaret- Dita Dellasari-. Erisya Aprilia- Joan Rachgi 

Naldo UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG. 

Center000. 

2. 14 July 

2022 

Keuangan 

Negara 

Dikelola 

Secara 

Profesional 

dan Akuntabel 

9 Positive Harian 

Bhirawa 

Keuangan Negara Dikelola Secara Profesional dan 

Akuntabel. Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sa- nusi, 

mengatakan pengelolaan keuangan negara perlu dikelola 

dan diperiksa secara profesional, terbuka, serta 

bertanggung jawab sesuai aturan pokok yang telah 

ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945. Menurut Anwar Sanusi, setiap peja- bat 

dan petugas pengelola keuangan juga harus memiliki 

pemahaman, kecer- matan, dan ketelitian yang 

baikterhadap setiap peraturan keuangan yang ada. 

"Pejabat dan pengelola keuangan yang andal merupakan 

kunci utama terselenggaranya tata kelola keuangan yang 

baik," kata Anwar Sanusi saat membuka workshop 

pengelolaan keuangan APBN di lingkungan Setjen 

Kemnaker, di Jakarta, Rabu (13/7). 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-14/MEMO-X1/Reshulffle%20Kabinet%2015%20Juni%2022%20=1=5=5.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-14/MEMO-X1/Reshulffle%20Kabinet%2015%20Juni%2022%20=1=5=5.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-14/MEMO-X1/Reshulffle%20Kabinet%2015%20Juni%2022%20=1=5=5.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-14/HARIAN_BHIRAWA1/Keuangan%20Negara%20Dikelola%20Secara%20Profesional%20dan%20Akuntabel%20=1=9=3.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-14/HARIAN_BHIRAWA1/Keuangan%20Negara%20Dikelola%20Secara%20Profesional%20dan%20Akuntabel%20=1=9=3.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-14/HARIAN_BHIRAWA1/Keuangan%20Negara%20Dikelola%20Secara%20Profesional%20dan%20Akuntabel%20=1=9=3.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-14/HARIAN_BHIRAWA1/Keuangan%20Negara%20Dikelola%20Secara%20Profesional%20dan%20Akuntabel%20=1=9=3.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-14/HARIAN_BHIRAWA1/Keuangan%20Negara%20Dikelola%20Secara%20Profesional%20dan%20Akuntabel%20=1=9=3.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-14/HARIAN_BHIRAWA1/Keuangan%20Negara%20Dikelola%20Secara%20Profesional%20dan%20Akuntabel%20=1=9=3.jpg
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Title Reshulffle Kabinet 15 Juni 22 

Media Memo-x Reporter  

Date 14 July 2022 Tone Neutral 

Page 5 PR Value  

Link http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-14/MEMO-

X1/Reshulffle%20Kabinet%2015%20Juni%2022%20=1=5=5.jpg 

Summary Reshulffle Kabinet 15 Juni 22. Tetapi saat ini banyak terjadi penyebaran isu tentang adanya 

kritikan negative yang dikeluar- kan akibat adanya pergantian Menteri di badan kabinet masa 

jabatan sebelumnya, dan kini pada tahun 2022 tepatnya pada tanggal 15 Juni 2022 Presiden 

Republik Indonesia Joko Widodo kembali untuk melakukan reshuffle kabinet. Oleh : Alvina 

Afrilia Suryanti- Dila Januaret- Dita Dellasari-. Erisya Aprilia- Joan Rachgi Naldo UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH MALANG. Center000. 
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Title Keuangan Negara Dikelola Secara Profesional dan Akuntabel 

Media Harian Bhirawa Reporter  

Date 14 July 2022 Tone Positive 

Page 9 PR Value  

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

14/HARIAN_BHIRAWA1/Keuangan%20Negara%20Dikelola%20Secara%20Profesional%20dan%2

0Akuntabel%20=1=9=3.jpg 

Summ

ary 

Keuangan Negara Dikelola Secara Profesional dan Akuntabel. Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sa- nusi, mengatakan pengelolaan keuangan negara perlu 

dikelola dan diperiksa secara profesional, terbuka, serta bertanggung jawab sesuai aturan pokok 

yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Menurut 

Anwar Sanusi, setiap peja- bat dan petugas pengelola keuangan juga harus memiliki pemahaman, 

kecer- matan, dan ketelitian yang baikterhadap setiap peraturan keuangan yang ada. "Pejabat 

dan pengelola keuangan yang andal merupakan kunci utama terselenggaranya tata kelola 

keuangan yang baik," kata Anwar Sanusi saat membuka workshop pengelolaan keuangan APBN 

di lingkungan Setjen Kemnaker, di Jakarta, Rabu (13/7). 

 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-14/HARIAN_BHIRAWA1/Keuangan%20Negara%20Dikelola%20Secara%20Profesional%20dan%20Akuntabel%20=1=9=3.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-14/HARIAN_BHIRAWA1/Keuangan%20Negara%20Dikelola%20Secara%20Profesional%20dan%20Akuntabel%20=1=9=3.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-14/HARIAN_BHIRAWA1/Keuangan%20Negara%20Dikelola%20Secara%20Profesional%20dan%20Akuntabel%20=1=9=3.jpg


 

5 

 

Summary 

 

Media News Positive Neutral Negative 

75 113 40 48 25 

 

 

 

 



 

6 

 

Table Of Contents : 13 July 2022 - 14 July 2022 
 

No Date News Title Tone Media Summary 

1. 13 July 

2022 

Binawan 

berangkatkan 22 

nakes ke Kuwait 

Neutral Juraganani

me.id 

Binawan Group (Binawan) pada Selasa (12/7) 

memberangkatkan 22 tenaga Kesehatan (nakes) ke 

Kuwait untuk memenuhi permintaan 330 tenaga 

Kesehatan yang terdiri dari perawat di Kuwait 

Healthcare Institution dengan penempatan di Alorf 

Hospital Kuwait, Royal Hayat Hospital dan NAS Clinic. 

"Dalam proses seleksi penempatan kerja di luar 

negeri dibutuhkan training, Binawan telah 

menyiapkan Binawan Training Center untuk para 

kandidat dan setelah itu dilakukan lokal interview 

dan user interview langsung dari negara 

penempatan, dan setelah lulus seleksi akan ada 

proses dokumen dan visa," kata Chairman of 

Binawan Group, Saleh Alwaini dalam keterangannya 

pada Rabu. International Healthcare Program (IHTP) 

Binawan bersama dengan lembaga-lembaga lain 

bekerjasama untuk merekrut tenaga kesehatan yang 

berminat untuk bekerja di luar negeri dan 

memberikan pelatihan untuk memenuhi standar 

internasional yang dipersyaratkan. 

2. 13 July 

2022 

Binawan 

berangkatkan 22 

nakes ke Kuwait 

Neutral Antara Binawan Group (Binawan) pada Selasa (12/7) 

memberangkatkan 22 tenaga Kesehatan (nakes) ke 

Kuwait untuk memenuhi permintaan 330 tenaga 

Kesehatan yang terdiri dari perawat di Kuwait 

Healthcare Institution dengan penempatan di Alorf 

Hospital Kuwait, Royal Hayat Hospital dan NAS Clinic. 

"Dalam proses seleksi penempatan kerja di luar 

negeri dibutuhkan training, Binawan telah 

menyiapkan Binawan Training Center untuk para 

kandidat dan setelah itu dilakukan lokal interview 

dan user interview langsung dari negara 

penempatan, dan setelah lulus seleksi akan ada 

proses dokumen dan visa," kata Chairman of 

Binawan Group, Saleh Alwaini dalam keterangannya 

pada Rabu. 

3. 13 July 

2022 

Binawan 

berangkatkan 22 

nakes ke Kuwait 

Neutral Newsexplo

rer.net 

Binawan Group (Binawan) pada Selasa (12/7) 

memberangkatkan 22 tenaga Kesehatan (nakes) ke 

Kuwait untuk memenuhi permintaan 330 tenaga 

Kesehatan yang terdiri dari perawat di Kuwait 

Healthcare Institution dengan penempatan di Alorf 

http://juragananime.id/artikel/105904/binawan-berangkatkan-22-nakes-ke-kuwait
http://juragananime.id/artikel/105904/binawan-berangkatkan-22-nakes-ke-kuwait
http://juragananime.id/artikel/105904/binawan-berangkatkan-22-nakes-ke-kuwait
http://www.antaranews.com/berita/2993205/binawan-berangkatkan-22-nakes-ke-kuwait
http://www.antaranews.com/berita/2993205/binawan-berangkatkan-22-nakes-ke-kuwait
http://www.antaranews.com/berita/2993205/binawan-berangkatkan-22-nakes-ke-kuwait
http://newsexplorer.net/binawan-berangkatkan-22-nakes-ke-kuwait-s2541543.html
http://newsexplorer.net/binawan-berangkatkan-22-nakes-ke-kuwait-s2541543.html
http://newsexplorer.net/binawan-berangkatkan-22-nakes-ke-kuwait-s2541543.html
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Hospital Kuwait, Royal Hayat Hospital dan NAS Clinic. 

"Dalam proses seleksi penempatan kerja di luar 

negeri dibutuhkan training, Binawan telah 

menyiapkan Binawan Training Center untuk para 

kandidat dan setelah itu dilakukan lokal interview 

dan user interview langsung dari negara 

penempatan, dan setelah lulus seleksi akan ada 

proses dokumen dan visa," kata Chairman of 

Binawan Group, Saleh Alwaini dalam keterangannya 

pada Rabu. International Healthcare Program (IHTP) 

Binawan bersama dengan lembaga-lembaga lain 

bekerjasama untuk merekrut tenaga kesehatan yang 

berminat untuk bekerja di luar negeri dan 

memberikan pelatihan untuk memenuhi standar 

internasional yang dipersyaratkan. Di samping 

berbagai pelatihan tersebut para perawat diwajibkan 

mengikuti tes International Prometric, terkait hal ini 

Binawan juga menyelenggarakan persiapan untuk 

menghadapi tes tersebut. 

4. 13 July 

2022 

Gugatan Apindo 

Dikabulkan, Anies 

Wajib Turunkan UMP 

DKI 2022 jadi Rp4,5 

Juta 

Positive Kiblatriau.c

om 

Hal tersebut terjadi karena PTUN DKI Jakarta resmi 

memenangkan gugatan Apindo terhadap Keputusan 

Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Anies Baswedan 

mengenai revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 

sebesar 5,1 Persen. Pengadilan Tata Usaha Negara 

(PTUN) DKI mewajibkan Gubernur DKI Jakarta Anies 

Baswedan menetapkan besaran Upah Minimum 

Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 dari Rp4.641.854 

juta menjadi Rp4.573.845. "Mewajibkan kepada 

Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara 

yang baru mengenai Upah Minimum Provinsi 2022," 

demikian bunyi putusan PTUN dalam Sistem 

Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dikutip 

Liputan6.com, Rabu (13/7/2022). 

5. 13 July 

2022 

Binawan 

berangkatkan 22 

nakes ke Kuwait 

Neutral Thenews.id Binawan Group (Binawan) pada Selasa (12/7) 

memberangkatkan 22 tenaga Kesehatan (nakes) ke 

Kuwait untuk memenuhi permintaan 330 tenaga 

Kesehatan yang terdiri dari perawat di Kuwait 

Healthcare Institution dengan penempatan di Alorf 

Hospital Kuwait, Royal Hayat Hospital dan NAS Clinic. 

"Dalam proses seleksi penempatan kerja di luar 

negeri dibutuhkan training, Binawan telah 

menyiapkan Binawan Training Center untuk para 

kandidat dan setelah itu dilakukan lokal interview 

dan user interview langsung dari negara 

http://kiblatriau.com/news/detail/17533/nasional/gugatan-apindo-dikabulkan-anies-wajib-turunkan-ump-dki-2022-jadi-rp45-juta
http://kiblatriau.com/news/detail/17533/nasional/gugatan-apindo-dikabulkan-anies-wajib-turunkan-ump-dki-2022-jadi-rp45-juta
http://kiblatriau.com/news/detail/17533/nasional/gugatan-apindo-dikabulkan-anies-wajib-turunkan-ump-dki-2022-jadi-rp45-juta
http://kiblatriau.com/news/detail/17533/nasional/gugatan-apindo-dikabulkan-anies-wajib-turunkan-ump-dki-2022-jadi-rp45-juta
http://kiblatriau.com/news/detail/17533/nasional/gugatan-apindo-dikabulkan-anies-wajib-turunkan-ump-dki-2022-jadi-rp45-juta
http://thenews.id/lifestyle/binawan-berangkatkan-22-nakes-ke-kuwait
http://thenews.id/lifestyle/binawan-berangkatkan-22-nakes-ke-kuwait
http://thenews.id/lifestyle/binawan-berangkatkan-22-nakes-ke-kuwait
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penempatan, dan setelah lulus seleksi akan ada 

proses dokumen dan visa," kata Chairman of 

Binawan Group, Saleh Alwaini dalam keterangannya 

pada Rabu. International Healthcare Program (IHTP) 

Binawan bersama dengan lembaga-lembaga lain 

bekerjasama untuk merekrut tenaga kesehatan yang 

berminat untuk bekerja di luar negeri dan 

memberikan pelatihan untuk memenuhi standar 

internasional yang dipersyaratkan. Di samping 

berbagai pelatihan tersebut para perawat diwajibkan 

mengikuti tes International Prometric, terkait hal ini 

Binawan juga menyelenggarakan persiapan untuk 

menghadapi tes tersebut. 

6. 13 July 

2022 

Binawan Kembali 

Berangkatkan 22 

Tenaga Kesehatan 

Terampil ke Kuwait 

Positive Tribun 

News 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Binawan Group 

(Binawan) memberangkatkan 22 tenaga Kesehatan 

ke Kuwait awal pekan ini untuk memenuhi sebagian 

dari kebutuhan 330 tenaga Kesehatan (Nakes) yang 

terdiri dari perawat terampil di Kuwait Healthcare 

Institution. Dengan penempatan ini, maka Binawan 

telah berhasil memenuhi permintaan tenaga 

kesehatan dari negara-negara Uni Emirat Arab, 

Kuwait, dan Arab Saudi. Binawan Group. Selain 

berbagai pelatihan tersebut para perawat diwajibkan 

mengikuti tes International Prometric, terkait hal ini 

Binawan juga menyelenggarakan persiapan untuk 

menghadapi tes tersebut. 

7. 13 July 

2022 

Binawan 

berangkatkan 22 

nakes ke Kuwait - 

JogoBoyo #JagaNKRI 

Neutral Jogoboyo.c

om 

- Binawan Group (Binawan) pada Selasa (12/7) 

memberangkatkan 22 tenaga Kesehatan (nakes) ke 

Kuwait untuk memenuhi permintaan 330 tenaga 

Kesehatan yang terdiri dari perawat di Kuwait 

Healthcare Institution dengan penempatan di Alorf 

Hospital Kuwait, Royal Hayat Hospital dan NAS Clinic. 

"Dalam proses seleksi penempatan kerja di luar 

negeri dibutuhkan training, Binawan telah 

menyiapkan Binawan Training Center untuk para 

kandidat dan setelah itu dilakukan lokal interview 

dan user interview langsung dari negara 

penempatan, dan setelah lulus seleksi akan ada 

proses dokumen dan visa," kata Chairman of 

Binawan Group, Saleh Alwaini dalam keterangannya 

pada Rabu. International Healthcare Program (IHTP) 

Binawan bersama dengan lembaga-lembaga lain 

bekerjasama untuk merekrut tenaga kesehatan yang 

berminat untuk bekerja di luar negeri dan 

http://www.tribunnews.com/kesehatan/2022/07/13/binawan-kembali-berangkatkan-22-tenaga-kesehatan-terampil-ke-kuwait
http://www.tribunnews.com/kesehatan/2022/07/13/binawan-kembali-berangkatkan-22-tenaga-kesehatan-terampil-ke-kuwait
http://www.tribunnews.com/kesehatan/2022/07/13/binawan-kembali-berangkatkan-22-tenaga-kesehatan-terampil-ke-kuwait
http://www.tribunnews.com/kesehatan/2022/07/13/binawan-kembali-berangkatkan-22-tenaga-kesehatan-terampil-ke-kuwait
http://www.jogoboyo.com/binawan-berangkatkan-22-nakes-ke-kuwait
http://www.jogoboyo.com/binawan-berangkatkan-22-nakes-ke-kuwait
http://www.jogoboyo.com/binawan-berangkatkan-22-nakes-ke-kuwait
http://www.jogoboyo.com/binawan-berangkatkan-22-nakes-ke-kuwait
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memberikan pelatihan untuk memenuhi standar 

internasional yang dipersyaratkan. Di samping 

berbagai pelatihan tersebut para perawat diwajibkan 

mengikuti tes International Prometric, terkait hal ini 

Binawan juga menyelenggarakan persiapan untuk 

menghadapi tes tersebut. 

8. 13 July 

2022 

BSU BLT Subsidi Gaji 

via BPJS 

Ketenagakerjaan 

2022 Cair Hari Ini? 

Cek Daftar Penerima 

di Sini! 

Positive Ayo 

Surabaya 

BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 

cair kapan? AYOSURABAYA.COM-- Dana bantuan 

subsidi upah alias BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 kapan cair? Tentunya, 

harapan para pekerja BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta dari pemerintah 

tersebut segera cair. Tak ada salahnya para pekerja 

memastikan secara langsung daftar penerima dana 

BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 

melalui link yang dibagikan dalam artikel ini. 

9. 13 July 

2022 

Binawan Group 

berangkatkan 22 

orang tenaga 

kesehatan ke Kuwait 

Neutral Antara 

Kalteng 

Binawan Group (Binawan) pada Selasa (12/7) 

memberangkatkan 22 tenaga Kesehatan (nakes) ke 

Kuwait untuk memenuhi permintaan 330 tenaga 

Kesehatan yang terdiri dari perawat di Kuwait 

Healthcare Institution dengan penempatan di Alorf 

Hospital Kuwait, Royal Hayat Hospital dan NAS Clinic. 

10. 13 July 

2022 

Indonesia Hentikan 

Sementara 

Pengiriman PMI ke 

Malaysia 

Negativ

e 

Media 

Indonesia 

DUTA Besar RI untuk Malaysia Hermono mengatakan 

bahwa Pemerintah Indonesia untuk sementara 

berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia 

untuk pekerja migran Indonesia (PMI) di semua 

sektor. Ia menegaskan kebijakan untuk 

menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai 

ada komitmen dari Malaysia untuk berhenti 

merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid 

Online (SMO). Sebelumnya dilaporkan adanya 

aktivitas di media sosial yang mengiklankan pekerja 

domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas. 

Pada 1 April 2022, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida 

Fauziyah menandatangani nota kesepahaman 

dengan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M 

Saravanan tentang penempatan dan perlindungan 

PMI sektor domestik di Malaysia. 

11. 13 July 

2022 

Binawan Group 

Berangkatkan 22 

Tenaga Kesehatan ke 

Kuwait 

Neutral Industry Binawan Group (Binawan) memberangkatkan 22 

tenaga Kesehatan ke Kuwait pada Selasa 

(12/7/2022). Lena Maryana dan Chairman of 

Binawan Group, Ir. "Untuk Kuwait telah kami peroleh 

permintaan sebanyak 300an orang untuk perawat, 

http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783877341/bsublt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-hari-ini-cek-daftar-penerima-di-sini
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783877341/bsublt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-hari-ini-cek-daftar-penerima-di-sini
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783877341/bsublt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-hari-ini-cek-daftar-penerima-di-sini
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783877341/bsublt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-hari-ini-cek-daftar-penerima-di-sini
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783877341/bsublt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-hari-ini-cek-daftar-penerima-di-sini
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783877341/bsublt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-cair-hari-ini-cek-daftar-penerima-di-sini
http://riau.antaranews.com/berita/291585/binawan-group-berangkatkan-22-orang-tenaga-kesehatan-ke-kuwait
http://riau.antaranews.com/berita/291585/binawan-group-berangkatkan-22-orang-tenaga-kesehatan-ke-kuwait
http://riau.antaranews.com/berita/291585/binawan-group-berangkatkan-22-orang-tenaga-kesehatan-ke-kuwait
http://riau.antaranews.com/berita/291585/binawan-group-berangkatkan-22-orang-tenaga-kesehatan-ke-kuwait
http://mediaindonesia.com/internasional/506536/indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia
http://mediaindonesia.com/internasional/506536/indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia
http://mediaindonesia.com/internasional/506536/indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia
http://mediaindonesia.com/internasional/506536/indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia
http://www.industry.co.id/read/109822/binawan-group-berangkatkan-22-tenaga-kesehatan-ke-kuwait
http://www.industry.co.id/read/109822/binawan-group-berangkatkan-22-tenaga-kesehatan-ke-kuwait
http://www.industry.co.id/read/109822/binawan-group-berangkatkan-22-tenaga-kesehatan-ke-kuwait
http://www.industry.co.id/read/109822/binawan-group-berangkatkan-22-tenaga-kesehatan-ke-kuwait
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dan permintaan itu telah dilegalisir dan resmi dari 

KBRI Kuwait, kemudian hari ini kita 

memberangkatkan 21 orang dan semalam sudah 

diberangkatkan 1 orang dan jumlahnya menjadi 22 

orang untuk tujuan Kuwait," kata Chairman Binawan 

Group, Ir. Kami juga barus saja melepaskan 150 

orang perawat ke Saudi arabia, dan telah dilepas oleh 

Ibu Menteri Ketenagakerjaan dan begitu selanjutnya 

kami pun telah memperoleh permintaan 500 orang 

perawat untuk Jerman dan 200 orang perawat untuk 

Inggris" tutup Chairman Binawan Group, Ir. 

12. 13 July 

2022 

BSU BLT Subsidi gaji 

via BPJS 

Ketenagakerjaan 

2022 Jadi Cair Juli 

Tanggal Berapa? 

Simak Informasinya 

di Sini 

Positive Ayo 

Surabaya 

BSU BLT Subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 

cair kapan? AYOSURABAYA.COM-- Para pekerja 

masih menantikan BSU BLT Subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 diitengah naiknya sejumlah 

harga bahan pokok. Pertanyaan BSU BLT Subsidi gaji 

via BPJS Ketenagakerjaan 2022 kapan cair masih juga 

terlontar sejak April lalu sebelum hari raya Idul Fitri 

2022. Program BSU BLT Subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 ini merupakan salah satu 

upaya pemerintah untuk meningkatkan daya beli 

masyarakat, terutama bagi para pekerja atau buruh 

di masa pandemi. 

13. 13 July 

2022 

Perbedaan UMP dan 

UMR: Mengenal 

Upah Minimum 

Neutral Detik Perbedaan UMP dan UMR mungkin masih menjadi 

pertanyaan bagi sebagian masyarakat yang belum 

mengetahui. Tidak hanya UMP dan UMR saja, namun 

ada juga istilah UMK dan UMS. Apa perbedaan UMP 

dan UMR? Perbedaan UMP dan UMR: Pengertian 

Upah Minimum. 

14. 13 July 

2022 

Pendaftaran Kartu 

Prakerja Gelombang 

36 Telah Ditutup, 

Simak Cara Cek 

Hasilnya Apabila Tak 

Dapat SMS 

Neutral Tribun 

News 

Jakarta 

Seleksi pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 36 

telah ditutup pada Selasa, (12/7/2022), simak cara 

cek hasilnya. Melansir Instagram @prakerja.go.id, 

pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 36 ditutup 

pukul 23.59 WIB. Diketahui, Kartu Prakerja 

gelombang 36 dibuka sejak pada Minggu 

(10/7/2022). Informasi penutupan Kartu Prakerja 

tersebut diketahui melalui akun Instagram resmi 

@prakerja.go.id Berikut cara cek hasil seleksi Kartu 

Prakerja gelombang 36 dirangkum TribunJakarta: 

Kamu bisa secara berkala mengecek dashboard di 

laman Kartu Prakerja, dengan login menggunakan 

akun masing-masing. 

http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783878121/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-jadi-cair-juli-tanggal-berapa-simak-informasinya-di-sini
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783878121/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-jadi-cair-juli-tanggal-berapa-simak-informasinya-di-sini
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783878121/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-jadi-cair-juli-tanggal-berapa-simak-informasinya-di-sini
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783878121/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-jadi-cair-juli-tanggal-berapa-simak-informasinya-di-sini
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783878121/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-jadi-cair-juli-tanggal-berapa-simak-informasinya-di-sini
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783878121/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-jadi-cair-juli-tanggal-berapa-simak-informasinya-di-sini
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783878121/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-jadi-cair-juli-tanggal-berapa-simak-informasinya-di-sini
http://news.detik.com/berita/d-6176872/perbedaan-ump-dan-umr-mengenal-upah-minimum
http://news.detik.com/berita/d-6176872/perbedaan-ump-dan-umr-mengenal-upah-minimum
http://news.detik.com/berita/d-6176872/perbedaan-ump-dan-umr-mengenal-upah-minimum
http://jakarta.tribunnews.com/2022/07/13/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-36-telah-ditutup-simak-cara-cek-hasilnya-apabila-tak-dapat-sms
http://jakarta.tribunnews.com/2022/07/13/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-36-telah-ditutup-simak-cara-cek-hasilnya-apabila-tak-dapat-sms
http://jakarta.tribunnews.com/2022/07/13/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-36-telah-ditutup-simak-cara-cek-hasilnya-apabila-tak-dapat-sms
http://jakarta.tribunnews.com/2022/07/13/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-36-telah-ditutup-simak-cara-cek-hasilnya-apabila-tak-dapat-sms
http://jakarta.tribunnews.com/2022/07/13/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-36-telah-ditutup-simak-cara-cek-hasilnya-apabila-tak-dapat-sms
http://jakarta.tribunnews.com/2022/07/13/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-36-telah-ditutup-simak-cara-cek-hasilnya-apabila-tak-dapat-sms
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15. 13 July 

2022 

PTUN Putuskan UMP 

Jakarta 2022 

Diturunkan, Jadi 

Berapa? Cek UMP 

2022 Daerah Lain? 

Neutral Kontan Dengan demikian UMP Jakarta tahun 2022 sebesar 

Rp 4.651.864. PTUN mewajibkan kepada tergugat 

yakni Gubernur DKI Jakarta mencabut Keputusan 

Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 

1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi 

Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021. 

Penyebabnya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara 

(PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan Asosiasi 

Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta terkait 

penetapan UMP tahun 2022. PTUN juga wewajibkan 

kepada tergugat menerbitkan keputusan tata usaha 

negara yang baru mengenai UMP 2022 berdasar 

Rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta Unsur 

Serikat Pekerja/Buruh Nomor : I/Depeprov/XI/2021, 

tanggal 15 November 2021 sebesar Rp. 2.238.094 

UMP tahun 2022 Riau: Rp 2.938.564 UMP tahun 

2022 Kepulauan Riau: Rp 3.050.172 UMP tahun 2022 

Jambi: Rp 2.649.034 UMP tahun 2022 Kepulauan 

Bangka Belitung: Rp 3.264.881 UMP tahun 2022 

Lampung Rp 2.440.486 UMP tahun 2022 DKI Jakarta: 

Rp 4.651.864 (sesuai Keputusan Gubernur DKI 

Jakarta No 1517 Tahun 2021) UMP tahun 2022 Jawa 

Barat: Rp 1.841.487 UMP tahun 2022 Jawa Tengah: 

Rp 1.813.011 UMP tahun 2022 Jawa Timur: Rp 

1.891.567 UMP tahun 2022 Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY): Rp 1.840.951 UMP tahun 2022 

Banten: Rp 2.501.203 UMP tahun 2022 Bali: Rp 

2.516.971 UMP tahun 2022 Kalimantan Selatan: Rp 

2.906.473 UMP tahun 2022 Kalimantan Timur: Rp 

3.014.497 UMP tahun 2022 Kalimantan Barat: Rp 

2.434.328 UMP tahun 2022 Kalimantan Tengah: Rp 

2.922.516 UMP tahun 2022 Kalimantan Utara: Rp 

3.016.738 UMP tahun 2022 Sulawesi Selatan: Rp 

3.165.876 UMP tahun 2022 Sulawesi Utara: Rp 

3.310.723 UMP tahun 2022 Sulawesi Tengah: 

2.390.739 UMP tahun 2022 Sulawesi Tenggara: Rp 

2.710.595 UMP tahun 2022 Sulawesi Barat: Rp 

2.678.863 UMP tahun 2022 Gorontalo: Rp 2.800.580 

UMP tahun 2022 Nusa Tenggara Barat (Nusa 

Tenggara Barat): Rp 2.207.212 UMP tahun 2022 Nusa 

Tenggara Timur 1.975.000 UMP tahun 2022 Maluku 

Utara Rp 2.862.231 UMP tahun 2022 Maluku Rp 

2.619.312 UMP tahun 2022 Papua: Rp 3.561.932 

UMP tahun 2022 Papua Barat: Rp 3.200.000. Sebagai 

perbandingan, berikut daftar UMP tahun 2021. 

http://industri.kontan.co.id/news/ptun-putuskan-ump-jakarta-2022-diturunkan-jadi-berapa-cek-ump-2022-daerah-lain
http://industri.kontan.co.id/news/ptun-putuskan-ump-jakarta-2022-diturunkan-jadi-berapa-cek-ump-2022-daerah-lain
http://industri.kontan.co.id/news/ptun-putuskan-ump-jakarta-2022-diturunkan-jadi-berapa-cek-ump-2022-daerah-lain
http://industri.kontan.co.id/news/ptun-putuskan-ump-jakarta-2022-diturunkan-jadi-berapa-cek-ump-2022-daerah-lain
http://industri.kontan.co.id/news/ptun-putuskan-ump-jakarta-2022-diturunkan-jadi-berapa-cek-ump-2022-daerah-lain
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16. 13 July 

2022 

Anak Magang Harus 

Tahu Ketentuan 

Hukum, Hak, dan 

Kewajiban 

Perusahaan 

Neutral Sonora.id Definisi pemagangan juga disebutkan dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk pelatihan kerja 

dan peningkatan kompetensi kerja, bukan untuk 

tujuan akademis atau pemenuhan 

kurikulum/persyaratan suatu profesi tertentu. 

Magang ini bermacam-macam, seperti probation 

untuk menjadi karyawan suatu perusahaan, hingga 

internship berjangka untuk mencari pengalaman. 

17. 13 July 

2022 

Hadapi Bonus 

Demografi, Kemnaker 

Siapkan SDM Unggul 

Positive Merdeka "Kita harus menyiapkan sebaik-sebaiknya dengan 

menyiapkan SDM yang unggul, yang kompeten, 

sehingga mampu bersaing," kata Sekjen Kemnaker 

Anwar Sanusi saat memberikan arahan pada Rapat 

Koordinasi Teknis Bidang Pelatihan dan Vokasi 

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas Kemnaker di Bandung, Jawa Barat, 

Selasa (12/7). Dalam menyiapkan SDM yang unggul, 

salah satu pendekatan yang ditekankan adalah 

melalui 9 Lompatan Besar Kemnaker. Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyadari bonus 

demografi yang bakal melanda Indonesia hingga 

puncaknya 2030. Untuk itu, sumber daya manusia 

(SDM) yang unggul menjadi salah satu solusi. 

18. 13 July 

2022 

Kemnaker Terus 

Siapkan SDM Unggul 

Sambut Bonus 

Demografi 

Positive Jurnas "Kita harus menyiapkan sebaik-sebaiknya dengan 

menyiapkan SDM yang unggul, yang kompeten, 

sehingga mampu bersaing," kata Sekjen Anwar saat 

memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Teknis 

Bidang Pelatihan dan Vokasi Direktorat Jenderal 

Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 

Kemnaker, Selasa (12/7/2022) di Bandung, Jawa 

Barat. Dalam menyiapkan SDM yang unggul, salah 

satu pendekatan yang ditekankan adalah melalui 9 

Lompatan Besar Kemnaker. Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi 

menegaskan pihaknya terus menyiapkan Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang unggul guna menyambut 

bonus demografi yang puncaknya terjadi pada 2030. 

"Padahal bidang kita itu adalah kita ingin 

menawarkan keahlian-keahlian yang dimiliki SDM-

SDM kita," ucapnya. 

19. 13 July 

2022 

Job Fair Khusus 

Penyandang 

Neutral Poskota Calon pekerja penyandang disabilitas saat mengikuti 

Walk In Interview Job Fair Khusus Disabilitas di 

Gedung Pusat Pasar Kerja Kementrian 

Ketenagakerjaan, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, 

http://www.sonora.id/read/423373569/anak-magang-harus-tahu-ketentuan-hukum-hak-dan-kewajiban-perusahaan
http://www.sonora.id/read/423373569/anak-magang-harus-tahu-ketentuan-hukum-hak-dan-kewajiban-perusahaan
http://www.sonora.id/read/423373569/anak-magang-harus-tahu-ketentuan-hukum-hak-dan-kewajiban-perusahaan
http://www.sonora.id/read/423373569/anak-magang-harus-tahu-ketentuan-hukum-hak-dan-kewajiban-perusahaan
http://www.sonora.id/read/423373569/anak-magang-harus-tahu-ketentuan-hukum-hak-dan-kewajiban-perusahaan
http://www.merdeka.com/uang/hadapi-bonus-demografi-kemnaker-siapkan-sdm-unggul.html
http://www.merdeka.com/uang/hadapi-bonus-demografi-kemnaker-siapkan-sdm-unggul.html
http://www.merdeka.com/uang/hadapi-bonus-demografi-kemnaker-siapkan-sdm-unggul.html
http://www.jurnas.com/artikel/120456/Kemnaker-Terus-Siapkan-SDM-Unggul-Sambut-Bonus-Demografi
http://www.jurnas.com/artikel/120456/Kemnaker-Terus-Siapkan-SDM-Unggul-Sambut-Bonus-Demografi
http://www.jurnas.com/artikel/120456/Kemnaker-Terus-Siapkan-SDM-Unggul-Sambut-Bonus-Demografi
http://www.jurnas.com/artikel/120456/Kemnaker-Terus-Siapkan-SDM-Unggul-Sambut-Bonus-Demografi
http://poskota.co.id/2022/07/13/job-fair-khusus-penyandang-disabilitas
http://poskota.co.id/2022/07/13/job-fair-khusus-penyandang-disabilitas


 

13 

 

Disabilitas - 

poskota.co.id 

Rabu (13/7/2022). Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) 

bekerja sama dengan PT Disabilitas Kerja Indonesia 

(PT DKI) menggelar job fair pertama yang 

dikhususkan bagi penyandang disabilitas yang diikuti 

6 perusahaan dan melibatkan 200 pencari kerja guna 

membantu penyandang disabilitas mendapatkan 

pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, 

dan jenis disabilitas. 

20. 13 July 

2022 

Binawan 

Berangkatkan 22 

Tenaga Kesehatan Ke 

Kuwait 

Neutral Rmco.id Binawan Group (Binawan) memberangkatkan 22 

tenaga kesehatan ke Kuwait. Dengan penempatan 

ini, Binawan telah berhasil memenuhi permintaan 

tenaga kesehatan dari negara-negara Uni Emirat 

Arab, Kuwait, dan Arab Saudi. Pelepasan para tenaga 

kesehatan ini menjadi sangat spesial karena dihadiri 

Dubes RI untuk Kuwait Lena Maryana dan Chairman 

of Binawan Group Saleh Alwaini. Dengan bantuan 

Binawan dan juga dari pihak-pihak lain, mudah-

mudahan permintaan job order dari Kuwait ini bisa 

segera dipenuhi," ucapnya, seperti keterangan yang 

diterima redaksi, Rabu (13/7). 

21. 13 July 

2022 

Jangan Sampai Kena 

Blacklist! Ini Cara Beli 

Pelatihan Kartu 

Prakerja, Cek 

Rekomendasi 

Platformnya 

Positive Tribun 

News 

Jakarta 

Hasil Kartu Prakerja gelombang 33-35 telah 

diumumkan, simak cara beli pelatihan dan platform 

rekomendasinya, jangan sampai kena blacklist!. 

Kamu bisa cek hasil seleksi Kartu Prakerja melalui 

SMS pemberitahuan atau dashboard akun 

prakerja.go.id. Peserta yang lolos seleksi Kartu 

Prakerja, akan melanjutkan ke tahap pembelian 

pelatihan. Peserta yang lolos juga diminta untuk 

menghubungkan atau menautkan rekening atau e-

wallet dengan akun Prakerja agar dapat melakukan 

pembelian pelatihan Kartu Prakerja. Lalu, bagaimana 

cara membeli pelatihan Kartu Prakerja?. 

22. 13 July 

2022 

Bonus Demografi 

Indonesia Kian Dekat, 

Kemnaker Terus 

Siapkan SDM Unggul 

Positive Idx Channel Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) terus 

mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang 

unggul. Dalam menyiapkan SDM yang unggul, salah 

satu pendekatan yang ditekankan melalui 9 

Lompatan Besar Kemnaker. Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, 

mengatakan pemerintah memang menyiapkan SDM 

yang unggul dan kompeten sehingga mampu 

bersaing. Nah, mau engak mau agar tarikan nafasnya 

tidak terputus-putus maka kita harus memiliki sistem, 

maka kita kembangkan sistem aplikasi SIAPKerja," 

http://poskota.co.id/2022/07/13/job-fair-khusus-penyandang-disabilitas
http://poskota.co.id/2022/07/13/job-fair-khusus-penyandang-disabilitas
http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/132280/binawan-berangkatkan-22-tenaga-kesehatan-ke-kuwait
http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/132280/binawan-berangkatkan-22-tenaga-kesehatan-ke-kuwait
http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/132280/binawan-berangkatkan-22-tenaga-kesehatan-ke-kuwait
http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/132280/binawan-berangkatkan-22-tenaga-kesehatan-ke-kuwait
http://jakarta.tribunnews.com/2022/07/13/jangan-sampai-kena-blacklist-ini-cara-beli-pelatihan-kartu-prakerja-cek-rekomendasi-platformnya
http://jakarta.tribunnews.com/2022/07/13/jangan-sampai-kena-blacklist-ini-cara-beli-pelatihan-kartu-prakerja-cek-rekomendasi-platformnya
http://jakarta.tribunnews.com/2022/07/13/jangan-sampai-kena-blacklist-ini-cara-beli-pelatihan-kartu-prakerja-cek-rekomendasi-platformnya
http://jakarta.tribunnews.com/2022/07/13/jangan-sampai-kena-blacklist-ini-cara-beli-pelatihan-kartu-prakerja-cek-rekomendasi-platformnya
http://jakarta.tribunnews.com/2022/07/13/jangan-sampai-kena-blacklist-ini-cara-beli-pelatihan-kartu-prakerja-cek-rekomendasi-platformnya
http://jakarta.tribunnews.com/2022/07/13/jangan-sampai-kena-blacklist-ini-cara-beli-pelatihan-kartu-prakerja-cek-rekomendasi-platformnya
http://www.idxchannel.com/economics/bonus-demografi-indonesia-kian-dekat-kemnaker-terus-siapkan-sdm-unggul
http://www.idxchannel.com/economics/bonus-demografi-indonesia-kian-dekat-kemnaker-terus-siapkan-sdm-unggul
http://www.idxchannel.com/economics/bonus-demografi-indonesia-kian-dekat-kemnaker-terus-siapkan-sdm-unggul
http://www.idxchannel.com/economics/bonus-demografi-indonesia-kian-dekat-kemnaker-terus-siapkan-sdm-unggul
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ujar Anwar saat memberikan arahan pada Rapat 

Koordinasi Teknis Bidang Pelatihan dan Vokasi 

Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas Kemnaker di Bandung, Selasa 

(12/7/2022). 

23. 13 July 

2022 

PTUN Batalkan 

Kenaikan UMP 

Jakarta 2022, 

Bagaimana dengan 

Daerah Lain? Ini 

Daftar UMP 2022 

Neutral Kompas Tv JAKARTA, KOMPAS.TV- Topik mengenai Upah 

Minimum Provinsi (UMP) menjadi pembahasan yang 

hangat di masyarakat. Terbaru, Pengadilan Tata 

Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta 

terkait penetapan UMP tahun 2022. PTUN DKI 

Jakarta dalam amar putusan yang ditetapkan pada 

Selasa mengabulkan gugatan penggugat dari para 

pengusaha untuk seluruhnya. Selain membatalkan 

Kepgub, PTUN Jakarta dalam amar putusannya juga 

mewajibkan Anies selaku tergugat mencabut Kepgub 

Nomor 1517 tahun 2021 yang diterbitkan pada 16 

Desember 2021. 

24. 13 July 

2022 

Sekjen Kemnaker: 

Pengelolaan 

Keuangan Negara 

Perlu Dikelola Secara 

Profesional dan 

Akuntabel 

Positive Wartapem

baruan.co.i

d 

Sekjen Kemnaker: Pengelolaan Keuangan Negara 

Perlu Dikelola Secara Profesional dan Akuntabel. 

Jakarta, Wartapembaruan.co.id- Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar 

Sanusi, menyebutkan pengelolaan keuangan negara 

perlu dikelola dan diperiksa secara profesional, 

terbuka, serta bertanggung jawab sesuai aturan 

pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Menurut 

Anwar Sanusi, setiap pejabat dan petugas pengelola 

keuangan juga harus memiliki pemahaman, 

kecermatan, dan ketelitian yang baik terhadap setiap 

peraturan keuangan yang ada. "Pejabat dan 

pengelola keuangan yang andal merupakan kunci 

utama terselenggaranya tata kelola keuangan yang 

baik," ujar Anwar Sanusi saat membuka workshop 

pengelolaan keuangan APBN di lingkungan Setjen 

Kemnaker, di Jakarta, Rabu (13/7/2022). 

25. 13 July 

2022 

Sambut Puncak 

Bonus Demografi 

2030, Kemnaker 

Siapkan SDM Unggul 

dan Kompeten 

Positive Wartapem

baruan.co.i

d 

Sambut Puncak Bonus Demografi 2030, Kemnaker 

Siapkan SDM Unggul dan Kompeten. Bandung, 

Wartapembaruan.co.id- Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi 

menegaskan pihaknya terus menyiapkan Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang unggul guna menyambut 

bonus demografi yang puncaknya terjadi pada 2030. 

"Kita harus menyiapkan sebaik-baiknya dengan 

http://www.kompas.tv/article/308750/ptun-batalkan-kenaikan-ump-jakarta-2022-bagaimana-dengan-daerah-lain-ini-daftar-ump-2022
http://www.kompas.tv/article/308750/ptun-batalkan-kenaikan-ump-jakarta-2022-bagaimana-dengan-daerah-lain-ini-daftar-ump-2022
http://www.kompas.tv/article/308750/ptun-batalkan-kenaikan-ump-jakarta-2022-bagaimana-dengan-daerah-lain-ini-daftar-ump-2022
http://www.kompas.tv/article/308750/ptun-batalkan-kenaikan-ump-jakarta-2022-bagaimana-dengan-daerah-lain-ini-daftar-ump-2022
http://www.kompas.tv/article/308750/ptun-batalkan-kenaikan-ump-jakarta-2022-bagaimana-dengan-daerah-lain-ini-daftar-ump-2022
http://www.kompas.tv/article/308750/ptun-batalkan-kenaikan-ump-jakarta-2022-bagaimana-dengan-daerah-lain-ini-daftar-ump-2022
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/sekjen-kemnaker-pengelolaan-keuangan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/sekjen-kemnaker-pengelolaan-keuangan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/sekjen-kemnaker-pengelolaan-keuangan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/sekjen-kemnaker-pengelolaan-keuangan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/sekjen-kemnaker-pengelolaan-keuangan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/sekjen-kemnaker-pengelolaan-keuangan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/sambut-puncak-bonus-demografi-2030.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/sambut-puncak-bonus-demografi-2030.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/sambut-puncak-bonus-demografi-2030.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/sambut-puncak-bonus-demografi-2030.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/sambut-puncak-bonus-demografi-2030.html
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menyiapkan SDM yang unggul, yang kompeten, 

sehingga mampu bersaing," kata Sekjen Anwar saat 

memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Teknis 

Bidang Pelatihan dan Vokasi Direktorat Jenderal 

Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 

Kemnaker, Selasa (12/7/2022) di Bandung, Jawa 

Barat. Dijelaskannya, selama ini banyak angkatan 

kerja dengan beragam latar belakang pendidikan, 

tapi tidak diketahui kompetensi keahlian yang 

dimilikinya. 

26. 13 July 

2022 

Bonus Demografi 

Semakin Dekat, 

Kemnaker Terus 

Siapkan SDM Unggul 

Positive Liputan 6 "Kita harus menyiapkan sebaik-sebaiknya dengan 

menyiapkan SDM yang unggul, yang kompeten, 

sehingga mampu bersaing," kata Sekjen Anwar saat 

memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Teknis 

Bidang Pelatihan dan Vokasi Direktorat Jenderal 

Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 

Kemnaker, Selasa (12/7/2022) di Bandung, Jawa 

Barat. Dalam menyiapkan SDM yang unggul, salah 

satu pendekatan yang ditekankan adalah melalui 9 

Lompatan Besar Kemnaker. Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi 

menegaskan pihaknya terus menyiapkan Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang unggul guna menyambut 

bonus demografi yang puncaknya terjadi pada 2030. 

"Padahal bidang kita itu adalah kita ingin 

menawarkan keahlian-keahlian yang dimiliki SDM-

SDM kita," ucapnya. 

27. 13 July 

2022 

Dana BSU 2022 Cair 

Rp1 Juta, Login dan 

Cek dengan Cara Ini - 

Ayo Indonesia 

Neutral Ayoindones

ia.com 

COM- Bagi Anda yang tengah menanti dana BSU 

2022 cair sebesar Rp1 juta, pastikan login dan cek 

cara yang kami bahas di dalam artikel. Untuk login 

dan cek BSU 2022 dapat dilakukan dengan mudah 

melalui link resmi yang disediakan oleh Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker). Sebelumnya diketahui 

bahwa pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) berjanji akan 

menyalurkan dana Bantuan Subsidi Upah atau BSU 

2022 sebesar Rp1 juta per orang. Adapun pekerja 

yang berpeluang menerima dana BSU 2022 harus 

memenuhi kriteria yang ditetapkan Kemnaker pada 

akhir tahun 2021 lalu, di antaranya: 1. 

28. 13 July 

2022 

Bonus Demografi, 

Kemnaker Pacu 

Kualitas SDM 

Positive Bisnistoday

.co.id 

"Kita harus menyiapkan sebaik-sebaiknya dengan 

menyiapkan SDM yang unggul, yang kompeten, 

sehingga mampu bersaing," kata Sekjen Anwar saat 

memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Teknis 

http://www.liputan6.com/news/read/5013089/bonus-demografi-semakin-dekat-kemnaker-terus-siapkan-sdm-unggul
http://www.liputan6.com/news/read/5013089/bonus-demografi-semakin-dekat-kemnaker-terus-siapkan-sdm-unggul
http://www.liputan6.com/news/read/5013089/bonus-demografi-semakin-dekat-kemnaker-terus-siapkan-sdm-unggul
http://www.liputan6.com/news/read/5013089/bonus-demografi-semakin-dekat-kemnaker-terus-siapkan-sdm-unggul
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013879722/dana-bsu-2022-cair-rp1-juta-login-dan-cek-dengan-cara-ini
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013879722/dana-bsu-2022-cair-rp1-juta-login-dan-cek-dengan-cara-ini
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013879722/dana-bsu-2022-cair-rp1-juta-login-dan-cek-dengan-cara-ini
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013879722/dana-bsu-2022-cair-rp1-juta-login-dan-cek-dengan-cara-ini
http://bisnistoday.co.id/bonus-demografi-kemnaker-pacu-kualitas-sdm
http://bisnistoday.co.id/bonus-demografi-kemnaker-pacu-kualitas-sdm
http://bisnistoday.co.id/bonus-demografi-kemnaker-pacu-kualitas-sdm
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Bidang Pelatihan dan Vokasi Direktorat Jenderal 

Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 

Kemnaker, Selasa (12/7) di Bandung, Jawa Barat. 

Dalam menyiapkan SDM yang unggul, salah satu 

pendekatan yang ditekankan adalah melalui 9 

Lompatan Besar Kemnaker. Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi 

menegaskan pihaknya terus menyiapkan Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang unggul guna menyambut 

bonus demografi yang puncaknya terjadi pada 2030. 

"Padahal bidang kita itu adalah kita ingin 

menawarkan keahlian-keahlian yang dimiliki SDM-

SDM kita," ucapnya./. 

29. 13 July 

2022 

Kalahkan Anies di 

PTUN soal UMP, 

Pengusaha Justru 

Tidak Mau 

Berpolemik, Ini 

Alasannya 

Negativ

e 

Jawa Post 

National 

Network 

Seperti diketahui, PTUN membatalkan Keputusan 

Gubernur (Kepgub) Anies Baswedan soal kenaikan 

UMP 2022. Diketahui, PTUN Jakarta melalui laman 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di 

Jakarta, membatalkan Kepgub Anies Baswedan 

terkait revisi UMP DKI 2022. Selanjutnya, PTUN juga 

mewajibkan Gubernur Anies menerbitkan keputusan 

PTUN soal UMP DKI. Nurjaman menambahkan 

putusan PTUN ini sebenarnya tidak terlalu 

berdampak besar karena banyak perusahaan yang 

juga memberikan gaji di atas ketetapan UMP. 

30. 13 July 

2022 

PP No.23 Tahun 2022 

Membuka Peluang 

Karyawan BUMN 

Berprestasi untuk 

Berkarya di BUMN 

Lain 

Positive The 

Iconomics 

Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 

menjadi PP Nomor 23 tahun 2022 membuka peluang 

terjadinya talent mobility antar Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN). Karyawan suatu BUMN yang 

memiliki prestasi yang bagus, termasuk karyawan 

berusia muda, bisa menjadi direksi di BUMN lain 

tanpa kehilangan status karyawan BUMN-nya. 

Sekarang ini kita buka ruang yang terbuka untuk 

berkarya di BUMN-BUMN yang lain, untuk 

penuguasan-penugasan, baik sebagai direksi maupun 

sebagai karyawan. Tedi mengatakan dalam PP 

sebelumnya, karyawan BUMN yang ditunjuk menjadi 

direksi BUMN akan kehilangan statusnya sebagi 

karyawan. 

31. 13 July 

2022 

Kemenaker Kerja 

Sama dengan PT DKI 

Gelar Job Fair untuk 

Penyandang 

Disabilitas 

Positive The 

Iconomics 

"Kami mengucapkan terima kasih kepada mitra kami, 

PT DKI, Australian Volunteers, ILO, Pusat Pasar Kerja, 

yang telah menggelar event yang bertujuan 

memberikan ruang yang sama kepada penyandang 

disabilitas terhadap akses kehidupan yang layak 

melalui pasar kerja," kata Sekjen Kemenaker Anwar 

http://www.jpnn.com/news/kalahkan-anies-di-ptun-soal-ump-pengusaha-justru-tidak-mau-berpolemik-ini-alasannya
http://www.jpnn.com/news/kalahkan-anies-di-ptun-soal-ump-pengusaha-justru-tidak-mau-berpolemik-ini-alasannya
http://www.jpnn.com/news/kalahkan-anies-di-ptun-soal-ump-pengusaha-justru-tidak-mau-berpolemik-ini-alasannya
http://www.jpnn.com/news/kalahkan-anies-di-ptun-soal-ump-pengusaha-justru-tidak-mau-berpolemik-ini-alasannya
http://www.jpnn.com/news/kalahkan-anies-di-ptun-soal-ump-pengusaha-justru-tidak-mau-berpolemik-ini-alasannya
http://www.jpnn.com/news/kalahkan-anies-di-ptun-soal-ump-pengusaha-justru-tidak-mau-berpolemik-ini-alasannya
http://www.theiconomics.com/art-of-execution/pp-no-23-tahun-2022-membuka-peluang-karyawan-bumn-berprestasi-untuk-berkarya-di-bumn-lain
http://www.theiconomics.com/art-of-execution/pp-no-23-tahun-2022-membuka-peluang-karyawan-bumn-berprestasi-untuk-berkarya-di-bumn-lain
http://www.theiconomics.com/art-of-execution/pp-no-23-tahun-2022-membuka-peluang-karyawan-bumn-berprestasi-untuk-berkarya-di-bumn-lain
http://www.theiconomics.com/art-of-execution/pp-no-23-tahun-2022-membuka-peluang-karyawan-bumn-berprestasi-untuk-berkarya-di-bumn-lain
http://www.theiconomics.com/art-of-execution/pp-no-23-tahun-2022-membuka-peluang-karyawan-bumn-berprestasi-untuk-berkarya-di-bumn-lain
http://www.theiconomics.com/art-of-execution/pp-no-23-tahun-2022-membuka-peluang-karyawan-bumn-berprestasi-untuk-berkarya-di-bumn-lain
http://www.theiconomics.com/art-of-execution/kemenaker-kerja-sama-dengan-pt-dki-gelar-job-fair-untuk-penyandang-disabilitas
http://www.theiconomics.com/art-of-execution/kemenaker-kerja-sama-dengan-pt-dki-gelar-job-fair-untuk-penyandang-disabilitas
http://www.theiconomics.com/art-of-execution/kemenaker-kerja-sama-dengan-pt-dki-gelar-job-fair-untuk-penyandang-disabilitas
http://www.theiconomics.com/art-of-execution/kemenaker-kerja-sama-dengan-pt-dki-gelar-job-fair-untuk-penyandang-disabilitas
http://www.theiconomics.com/art-of-execution/kemenaker-kerja-sama-dengan-pt-dki-gelar-job-fair-untuk-penyandang-disabilitas
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Sanusi dalam keterangan resminya beberapa waktu 

lalu. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) 

melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) bekerja sama 

dengan PT Disabilitas Kerja Indonesia (DKI) 

menggelar job fair pertama bagi penyandang 

disabilitas di Indonesia. Kegiatan tersebut 

dilaksanakan selama 2 hari dari 12 hingga 13 Juli 

2022 di Gedung Pusat Pasar Kerja, Jakarta. PP No. 23 

Tahun 2022 Membuka Peluang Karyawan BUMN 

Berprestasi untuk Berkarya di BUMN Lain Dewas KPK 

Gugurkan Sidang Etik untuk Lili Pintauli dan Harapan 

untuk BUMN Kemenkes Siagakan Petugas Sambut 

Kepulangan Jemaah Haji. 

32. 13 July 

2022 

Info Loker: PT Kereta 

Api Pariwisata Buka 

Lowongan, Berikut 

Syaratnya, Deadline 

Hari Ini! 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Bekasi 

Bagi Anda yang sedang mencari lowongan kerja, saat 

ini PT Kereta Api Pariwisata sedang membuka 

lowongan untuk fresh graduate maupun 

berpengalaman. Diketahui PT Kereta Api Pariwisata 

(menjalankan bisnis sebagai Kawisata atau 

IndoRailTour) adalah anak perusahaan PT Kereta Api 

Indonesia. "PT Kereta Api Pariwisata membuka 

kesempatan bagimu untuk mengisi formasi yang 

tersedia untuk penempatan di Jakarta," tulisnya. 

Informasi lowongan kerja PT Kereta Api Pariwisata 

dari Instagram Kemnaker. 

33. 13 July 

2022 

Kemnaker: 

Pendidikan Angkatan 

Kerja Indonesia 

Beragam, Tapi Tidak 

Tahu Kompetensi 

Keahliannya 

Neutral Tribun 

News 

Sebab data yang tunggal yang bisa kita pertukarkan 

amat penting untuk mengetahui permasalahan 

ketenagakerjaan Indonesia secara riil. Banyak 

angkatan kerja produktif dengan beragam latar 

belakang pendidikan, akan tapi banyak pula yang 

tidak mengetahui kompetensi keahlian yang 

dimilikinya. Hal tersebut membuat Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) terkadang kebingungan 

untuk mengetahui kompetensi keahlian angkatan 

kerja. "Padahal bidang kita itu adalah kita ingin 

menawarkan keahlian-keahlian yang dimiliki SDM-

SDM kita," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi dalam 

keterangannya, Rabu (13/7/2022). 

34. 13 July 

2022 

Bonus Demografi 

Makin Dekat, 

Kemnaker Terus 

Siapkan SDM Unggul 

Positive Jawa Post 

National 

Network 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan 

(Sekjen Kemnaker) Anwar Sanusi menegaskan 

pihaknya terus menyiapkan sumber daya manusia 

(SDM) yang unggul guna menyambut bonus 

demografi yang puncaknya terjadi pada 2030. Dia 

menyampaikan, dalam menyiapkan SDM yang 

http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124995654/info-loker-pt-kereta-api-pariwisata-buka-lowongan-berikut-syaratnya-deadline-hari-ini
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124995654/info-loker-pt-kereta-api-pariwisata-buka-lowongan-berikut-syaratnya-deadline-hari-ini
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124995654/info-loker-pt-kereta-api-pariwisata-buka-lowongan-berikut-syaratnya-deadline-hari-ini
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124995654/info-loker-pt-kereta-api-pariwisata-buka-lowongan-berikut-syaratnya-deadline-hari-ini
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124995654/info-loker-pt-kereta-api-pariwisata-buka-lowongan-berikut-syaratnya-deadline-hari-ini
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/13/kemnaker-pendidikan-angkatan-kerja-indonesia-beragam-tapi-tidak-tahu-kompetensi-keahliannya
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/13/kemnaker-pendidikan-angkatan-kerja-indonesia-beragam-tapi-tidak-tahu-kompetensi-keahliannya
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/13/kemnaker-pendidikan-angkatan-kerja-indonesia-beragam-tapi-tidak-tahu-kompetensi-keahliannya
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/13/kemnaker-pendidikan-angkatan-kerja-indonesia-beragam-tapi-tidak-tahu-kompetensi-keahliannya
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/13/kemnaker-pendidikan-angkatan-kerja-indonesia-beragam-tapi-tidak-tahu-kompetensi-keahliannya
http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/13/kemnaker-pendidikan-angkatan-kerja-indonesia-beragam-tapi-tidak-tahu-kompetensi-keahliannya
http://www.jpnn.com/news/bonus-demografi-makin-dekat-kemnaker-terus-siapkan-sdm-unggul
http://www.jpnn.com/news/bonus-demografi-makin-dekat-kemnaker-terus-siapkan-sdm-unggul
http://www.jpnn.com/news/bonus-demografi-makin-dekat-kemnaker-terus-siapkan-sdm-unggul
http://www.jpnn.com/news/bonus-demografi-makin-dekat-kemnaker-terus-siapkan-sdm-unggul
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unggul, salah satu pendekatan yang ditekankan 

melalui 9 Lompatan Besar Kemnaker. Hal itu 

disampaikan Sekjen Anwar Sanusi saat memberikan 

arahan pada Rapat Koordinasi Teknis Bidang 

Pelatihan dan Vokasi Direktorat Jenderal Pembinaan 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker di 

Bandung, Jawa Barat, Selasa (12/7). "Kami harus 

menyiapkan sebaik-sebaiknya dengan menyiapkan 

SDM yang unggul, yang kompeten, sehingga mampu 

bersaing," kata Sekjen Anwar Sanusi. 

35. 13 July 

2022 

Info Lowongan Kerja 

Riau, Formasi Admin 

Assistant di PT 

Permata Karya Jasa 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Tasikmalay

a 

Tersedia lowongan kerja (loker) di PT Permata Karya 

Jasa untuk posisi Admin Assistant. PT Permata Karya 

Jasa berlokasi di Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, 

Riau. Pertama, menyusun semua file administrasi 

dibawah OE. Kemudian yang kedua, melakukan 

administrasi data untuk mengcover bisnis dan 

aktivitas. 

36. 13 July 

2022 

Cara Daftar BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 

2022, Lengkap 

dengan Langkah-

langkahnya 

Positive Ayo 

Bandung 

Simak cara daftar BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 

yang lengkap dengan langkah-langkahnya. COM- 

Pemerintah melalui Kemnaker dan BPJS 

Ketenagakernaan kembali menyalurkan BSU 2022, 

bagi pekerja atau buruh yang telah memenuhi syarat 

bisa daftar dan bisa mendapatkan BLT Subsidi Gaji Rp 

1 juta. Rencananya dana BSU 2022 akan disalurkan 

kepada 8,8 juta pekerja atau buruh dengan kriteria 

gaji di bawah Rp 3,5 juta. Meskipun pemerintah telah 

menyiapkan anggaran untuk BSU 2022, namun 

hingga saat ini belum ada jadwal pasti kapan 

pencairan tersebut dilaksanakan. 

37. 13 July 

2022 

Anies Kalah di PTUN 

Soal UMP DKI, PDIP: 

Sejak Awal Sudah 

Diingatkan SK 

Gubernur Langgar 

Aturan 

Negativ

e 

Voi Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert 

Simanjuntak merespons hasil putusan Pengadilan 

Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang 

memerintahkan Gubernur DKI Jakarta Anies 

Baswedan untuk menurunkan upah minimum 

provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022. Dalam 

putusannya, PTUN menilai surat keputusan (SK) yang 

diterbitkan Anies dalam menetapkan UMP DKI 2022 

sebesar Rp4,6 juta tidak sesuai. Sebagai informasi, 

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta 

membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI 

Jakarta Anies Baswedan soal Upah Minimum Provinsi 

(UMP) 2022 yang gugatannya diajukan sejumlah 

pengusaha. Sebab, kata dia, sejak awal dirinya telah 

mengingatkan bahwa SK Gubernur mengenai UMP ini 

http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-064993007/info-lowongan-kerja-riau-formasi-admin-assistant-di-pt-permata-karya-jasa
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-064993007/info-lowongan-kerja-riau-formasi-admin-assistant-di-pt-permata-karya-jasa
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-064993007/info-lowongan-kerja-riau-formasi-admin-assistant-di-pt-permata-karya-jasa
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-064993007/info-lowongan-kerja-riau-formasi-admin-assistant-di-pt-permata-karya-jasa
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793880151/cara-daftar-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-lengkap-dengan-langkah-langkahnya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793880151/cara-daftar-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-lengkap-dengan-langkah-langkahnya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793880151/cara-daftar-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-lengkap-dengan-langkah-langkahnya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793880151/cara-daftar-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-lengkap-dengan-langkah-langkahnya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793880151/cara-daftar-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-2022-lengkap-dengan-langkah-langkahnya
http://voi.id/berita/189817/anies-kalah-di-ptun-soal-ump-dki-pdip-sejak-awal-sudah-diingatkan-sk-gubernur-langgar-aturan
http://voi.id/berita/189817/anies-kalah-di-ptun-soal-ump-dki-pdip-sejak-awal-sudah-diingatkan-sk-gubernur-langgar-aturan
http://voi.id/berita/189817/anies-kalah-di-ptun-soal-ump-dki-pdip-sejak-awal-sudah-diingatkan-sk-gubernur-langgar-aturan
http://voi.id/berita/189817/anies-kalah-di-ptun-soal-ump-dki-pdip-sejak-awal-sudah-diingatkan-sk-gubernur-langgar-aturan
http://voi.id/berita/189817/anies-kalah-di-ptun-soal-ump-dki-pdip-sejak-awal-sudah-diingatkan-sk-gubernur-langgar-aturan
http://voi.id/berita/189817/anies-kalah-di-ptun-soal-ump-dki-pdip-sejak-awal-sudah-diingatkan-sk-gubernur-langgar-aturan
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melanggar aturan yang lebih tinggi, yakni Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 mengenai 

UMP. 

38. 13 July 

2022 

Otoritas Taiwan 

ijinkan penggantian 8 

ABK WNI Kapal MV 

Jiang Ye untuk segera 

pulang ke Indonesia 

Neutral Figur News KDEI Taipei telah menerima surat dari Maritime and 

Port Bureau, Ministry of Transportation and 

Communication (MoTC) yang mengijinkan proses 

penggantian 8 ABK WNI (crew change) melalui 

pelabuhan di Taiwan. Sebelumnya beredar informasi 

mengenai 8 ABK WNI MV Jiang Ye yang stranded dan 

tidak dibayar gaji selama 6 bulan di pelabuhan 

Taiwan. Selama ini, Otoritas Taiwan menutup 

pelabuhannya untuk proses penggantian awak kapal 

untuk mencegah penyebaran Covid-19. 

Menindaklanjuti informasi tsb, KDEI Taipei segera 

berkoordinasi dengan MoTC untuk meminta ijin 

penggantian ABK dan mendorong tanggung jawab 

pemilik kapal untuk memenuhi hak gaji para ABK 

WNI tersebut dan segera menyediakan ABK 

pengganti. 

39. 13 July 

2022 

Lowongan Kerja 

BUMN Bidang 

Konstruksi PT Amarta 

Karya untuk S1, 

Pendaftaran Ditutup 

18 Juli 2022 

Neutral Tribun 

News Solo 

PT Amarta Karya yang merupakan Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) di bidang konstruksi, membuka 

lowongan pekerjaan bagi lulusan S1. Bagi kamu yang 

tertarik untuk mendaftar bisa mengisi data diri secara 

online serta masukan dokumen yang dibutuhkan 

malalui https://karir.amka.co.id/review.php. 

Lowongan kerja ini dibuka hingga tanggal 18 Juli 

2022. PT Amarta Karya atau biasa disingkat menjadi 

AMKA ini membuka lowongan kerja untuk mengisi 

jabatan sebagai Project Manager. Selain kantor pusat 

dan pabriknya di Bekasi, perusahaan ini juga memiliki 

pabrik di Semarang. 

40. 13 July 

2022 

Jadwal Pengumuman 

Hasil Seleksi Kartu 

Prakerja Gelombang 

36 dan Pendaftaran 

Gelombang 37 

Selanjutnya 

Neutral Tribun 

News 

Pontianak 

Dilihat dari gelombang sebelumnya, pengumuman 

Hasil Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 36 akan 

disampaikan pada Kamis 14 Juli 2022. Sedangkan 

pendaftaran gelombang selanjutnya atau Kartu 

Prakerja Gelombang 37 jika ada akan dibuka pada 

Minggu 17 Juli 2022. Berikut jadwal pengumuman 

hasil seleksi Kartu Prakerja Gelombang 36 diumukan 

oleh panitia pelaksana. Diketahui sejak Selasa 12 Juli 

2022 pukul 23.59 WIB pendaftaran Kartu Prakerja 

Gelombang 36 telah resmi ditutup. 

http://www.figurnews.com/2022/07/otoritas-taiwan-ijinkan-penggantian-8.html
http://www.figurnews.com/2022/07/otoritas-taiwan-ijinkan-penggantian-8.html
http://www.figurnews.com/2022/07/otoritas-taiwan-ijinkan-penggantian-8.html
http://www.figurnews.com/2022/07/otoritas-taiwan-ijinkan-penggantian-8.html
http://www.figurnews.com/2022/07/otoritas-taiwan-ijinkan-penggantian-8.html
http://solo.tribunnews.com/2022/07/13/lowongan-kerja-bumn-bidang-konstruksi-pt-amarta-karya-untuk-s1-pendaftaran-ditutup-18-juli-2022
http://solo.tribunnews.com/2022/07/13/lowongan-kerja-bumn-bidang-konstruksi-pt-amarta-karya-untuk-s1-pendaftaran-ditutup-18-juli-2022
http://solo.tribunnews.com/2022/07/13/lowongan-kerja-bumn-bidang-konstruksi-pt-amarta-karya-untuk-s1-pendaftaran-ditutup-18-juli-2022
http://solo.tribunnews.com/2022/07/13/lowongan-kerja-bumn-bidang-konstruksi-pt-amarta-karya-untuk-s1-pendaftaran-ditutup-18-juli-2022
http://solo.tribunnews.com/2022/07/13/lowongan-kerja-bumn-bidang-konstruksi-pt-amarta-karya-untuk-s1-pendaftaran-ditutup-18-juli-2022
http://solo.tribunnews.com/2022/07/13/lowongan-kerja-bumn-bidang-konstruksi-pt-amarta-karya-untuk-s1-pendaftaran-ditutup-18-juli-2022
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/13/jadwal-pengumuman-hasil-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-36-dan-pendaftaran-gelombang-37-selanjutnya
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/13/jadwal-pengumuman-hasil-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-36-dan-pendaftaran-gelombang-37-selanjutnya
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/13/jadwal-pengumuman-hasil-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-36-dan-pendaftaran-gelombang-37-selanjutnya
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/13/jadwal-pengumuman-hasil-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-36-dan-pendaftaran-gelombang-37-selanjutnya
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/13/jadwal-pengumuman-hasil-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-36-dan-pendaftaran-gelombang-37-selanjutnya
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/13/jadwal-pengumuman-hasil-seleksi-kartu-prakerja-gelombang-36-dan-pendaftaran-gelombang-37-selanjutnya
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41. 13 July 

2022 

BSU BLT Subsidi Gaji 

via BPJS 

Ketenagakerjaan 

2022 Segera Cair, 

Cara Cek Daftar 

Penerima di Sini 

Neutral Ayo 

Surabaya 

BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 

cair kapan? Pemerintah dalam hal ini Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum juga 

memberikan informasi terkait penyaluran dana BSU 

BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022. 

Namun, pekerja calon penerima dana bisa melakukan 

cek daftar penerima BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 melalui website resmi. 

Bagaimana cara cek BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022? 

42. 13 July 

2022 

Indonesia Dikabarkan 

Bakal Moratorium 

Pengiriman TKI ke 

Malaysia, Kenapa? 

Neutral Bisnis 

Indonesia 

Pemerintah Indonesia berencana melakukan 

moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 

ke Malaysia guna menuntut komitmen Negeri Jiran 

pada kesepakatan penyelesaian masalah 

perburuhan. Namun, Rendra mengakui Malaysia 

ternyata masih memiliki sejumlah saluran perekrutan 

lain. Malaysia, yang bergantung pada tenaga kerja 

migran dari negara-negara termasuk Indonesia, terus 

berupaya memenuki kekurangan sumber daya 

manusia (SDM) di sektor-sektor utama, termasuk 

kelapa sawit, manufaktur, dan semikonduktor. 

Rendra mengatakan kedua negara memiliki dua 

perjanjian yang bertujuan untuk memastikan 

perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. 

43. 13 July 

2022 

Indonesia Ancam 

Setop Pengiriman TKI 

ke Malaysia 

Negativ

e 

Bisnis 

Indonesia 

Pemerintah Indonesia berencana melakukan 

moratorium atau penghentian pengiriman Tenaga 

Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia guna menuntut 

komitmen Negeri Jiran pada kesepakatan 

penyelesaian masalah perburuhan. Namun, Rendra 

mengakui Malaysia ternyata masih memiliki sejumlah 

saluran perekrutan lain. Malaysia, yang bergantung 

pada tenaga kerja migran dari negara-negara 

termasuk Indonesia, terus berupaya memenuki 

kekurangan sumber daya manusia (SDM) di sektor-

sektor utama, termasuk kelapa sawit, manufaktur, 

dan semikonduktor. Rendra mengatakan kedua 

negara memiliki dua perjanjian yang bertujuan untuk 

memastikan perlindungan bagi pekerja migran 

Indonesia. 

44. 13 July 

2022 

Dubes: Indonesia 

hentikan sementara 

pengiriman PMI ke 

Malaysia 

Negativ

e 

Antara 

Jateng 

Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi 

pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja migran 

Indonesia (PMI) di semua sektor, kata Duta Besar RI 

untuk Malaysia Hermono. Ia menegaskan kebijakan 

untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku 

http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783880929/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-segera-cair-cara-cek-daftar-penerima-di-sini
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783880929/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-segera-cair-cara-cek-daftar-penerima-di-sini
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783880929/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-segera-cair-cara-cek-daftar-penerima-di-sini
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783880929/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-segera-cair-cara-cek-daftar-penerima-di-sini
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783880929/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-segera-cair-cara-cek-daftar-penerima-di-sini
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783880929/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-segera-cair-cara-cek-daftar-penerima-di-sini
http://kabar24.bisnis.com/read/20220713/15/1554661/indonesia-dikabarkan-bakal-moratorium-pengiriman-tki-ke-malaysia-kenapa
http://kabar24.bisnis.com/read/20220713/15/1554661/indonesia-dikabarkan-bakal-moratorium-pengiriman-tki-ke-malaysia-kenapa
http://kabar24.bisnis.com/read/20220713/15/1554661/indonesia-dikabarkan-bakal-moratorium-pengiriman-tki-ke-malaysia-kenapa
http://kabar24.bisnis.com/read/20220713/15/1554661/indonesia-dikabarkan-bakal-moratorium-pengiriman-tki-ke-malaysia-kenapa
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220713/12/1554661/indonesia-ancam-setop-pengiriman-tki-ke-malaysia
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220713/12/1554661/indonesia-ancam-setop-pengiriman-tki-ke-malaysia
http://ekonomi.bisnis.com/read/20220713/12/1554661/indonesia-ancam-setop-pengiriman-tki-ke-malaysia
http://jateng.antaranews.com/internasional/berita/2994453/dubes-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia
http://jateng.antaranews.com/internasional/berita/2994453/dubes-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia
http://jateng.antaranews.com/internasional/berita/2994453/dubes-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia
http://jateng.antaranews.com/internasional/berita/2994453/dubes-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia
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sampai ada komitmen dari Malaysia untuk berhenti 

merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid 

Online (SMO). Sebelumnya dilaporkan adanya 

aktivitas di media sosial yang mengiklankan pekerja 

domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas. 

Pada 1 April 2022, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida 

Fauziyah menandatangani nota kesepahaman 

dengan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M 

Saravanan tentang penempatan dan perlindungan 

PMI sektor domestik di Malaysia. 

45. 13 July 

2022 

Dubes: Indonesia 

hentikan sementara 

pengiriman PMI ke 

Malaysia 

Negativ

e 

Antara Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi 

pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja migran 

Indonesia (PMI) di semua sektor, kata Duta Besar RI 

untuk Malaysia Hermono. Ia menegaskan kebijakan 

untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku 

sampai ada komitmen dari Malaysia untuk berhenti 

merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid 

Online (SMO). Sebelumnya dilaporkan adanya 

aktivitas di media sosial yang mengiklankan pekerja 

domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas. 

Pada 1 April 2022, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida 

Fauziyah menandatangani nota kesepahaman 

dengan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M 

Saravanan tentang penempatan dan perlindungan 

PMI sektor domestik di Malaysia. 

46. 13 July 

2022 

Dubes: Indonesia 

hentikan sementara 

pengiriman PMI ke 

Malaysia - 

TribunWarta.com 

Negativ

e 

Tribunwart

a.com 

Kuala Lumpur (ANTARA)- Indonesia untuk sementara 

berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia 

untuk pekerja migran Indonesia (PMI) di semua 

sektor, kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono. 

Ia menegaskan kebijakan untuk menghentikan 

pengiriman PMI itu berlaku sampai ada komitmen 

dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja 

domestik melalui Sistem Maid Online (SMO). 

Sebelumnya dilaporkan adanya aktivitas di media 

sosial yang mengiklankan pekerja domestik asal 

Indonesia oleh agen perekrutan lepas. Pada 1 April 

2022, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah 

menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri 

Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan 

tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor 

domestik di Malaysia. 

47. 13 July 

2022 

Dubes: Indonesia 

hentikan sementara 

pengiriman PMI ke 

Negativ

e 

Miliarder.c

o.id 

Kuala Lumpur (ANTARA)- Indonesia untuk sementara 

berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia 

untuk pekerja migran Indonesia (PMI) di semua 

http://www.antaranews.com/berita/2994453/dubes-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia
http://www.antaranews.com/berita/2994453/dubes-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia
http://www.antaranews.com/berita/2994453/dubes-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia
http://www.antaranews.com/berita/2994453/dubes-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia
http://tribunwarta.com/news/dubes-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia
http://tribunwarta.com/news/dubes-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia
http://tribunwarta.com/news/dubes-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia
http://tribunwarta.com/news/dubes-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia
http://tribunwarta.com/news/dubes-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia
http://miliarder.co.id/news/dubes-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia
http://miliarder.co.id/news/dubes-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia
http://miliarder.co.id/news/dubes-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia
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Malaysia - 

Miliarder.Co.id 

sektor, kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono. 

Ia menegaskan kebijakan untuk menghentikan 

pengiriman PMI itu berlaku sampai ada komitmen 

dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja 

domestik melalui Sistem Maid Online (SMO). 

Sebelumnya dilaporkan adanya aktivitas di media 

sosial yang mengiklankan pekerja domestik asal 

Indonesia oleh agen perekrutan lepas. Pada 1 April 

2022, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah 

menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri 

Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan 

tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor 

domestik di Malaysia. 

48. 13 July 

2022 

Dubes: Indonesia 

hentikan sementara 

pengiriman PMI ke 

Malaysia - 

PortalUtama.com 

Negativ

e 

Portalutam

a.com 

Ia menegaskan kebijakan untuk menghentikan 

pengiriman PMI itu berlaku sampai ada komitmen 

dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja 

domestik melalui Sistem Maid Online (SMO). 

Sebelumnya dilaporkan adanya aktivitas di media 

sosial yang mengiklankan pekerja domestik asal 

Indonesia oleh agen perekrutan lepas. Pada 1 April 

2022, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah 

menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri 

Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan 

tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor 

domestik di Malaysia. Langkah itu diambil sebagai 

upaya memperbaiki tata kelola penempatan dan 

perlindungan PMI di Malaysia, kata Menaker Ida 

ketika itu. 

49. 13 July 

2022 

Dubes: Indonesia 

hentikan sementara 

pengiriman PMI ke 

Malaysia - 

Negativ

e 

24hour.id Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi 

pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja migran 

Indonesia (PMI) di semua sektor, kata Duta Besar RI 

untuk Malaysia Hermono. Ia menegaskan kebijakan 

untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku 

sampai ada komitmen dari Malaysia untuk berhenti 

merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid 

Online (SMO). Sebelumnya dilaporkan adanya 

aktivitas di media sosial yang mengiklankan pekerja 

domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas. 

Pada 1 April 2022, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida 

Fauziyah menandatangani nota kesepahaman 

dengan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M 

Saravanan tentang penempatan dan perlindungan 

PMI sektor domestik di Malaysia. 

http://miliarder.co.id/news/dubes-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia
http://miliarder.co.id/news/dubes-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia
http://portalutama.com/news/dubes-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia
http://portalutama.com/news/dubes-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia
http://portalutama.com/news/dubes-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia
http://portalutama.com/news/dubes-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia
http://portalutama.com/news/dubes-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia
http://www.24hour.id/dubes-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia
http://www.24hour.id/dubes-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia
http://www.24hour.id/dubes-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia
http://www.24hour.id/dubes-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia
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50. 13 July 

2022 

Dubes: Indonesia 

hentikan sementara 

pengiriman PMI ke 

Malaysia 

Negativ

e 

Beritamu.c

o.id 

Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi 

pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja migran 

Indonesia (PMI) di semua sektor, kata Duta Besar RI 

untuk Malaysia Hermono. Ia menegaskan kebijakan 

untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku 

sampai ada komitmen dari Malaysia untuk berhenti 

merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid 

Online (SMO). Sebelumnya dilaporkan adanya 

aktivitas di media sosial yang mengiklankan pekerja 

domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas. 

Pada 1 April 2022, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida 

Fauziyah menandatangani nota kesepahaman 

dengan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M 

Saravanan tentang penempatan dan perlindungan 

PMI sektor domestik di Malaysia. 

51. 13 July 

2022 

Dubes Hermono: 

Indonesia Hentikan 

Semua Permintaan 

Pekerjaan PMI di 

Malaysia 

Neutral Aktual Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Malaysia, 

Hermono mengatakan pihaknya sudah berhenti 

menerima permintaan pekerjaan baru pekerja 

migran Indonesia (PMI) di Malaysia, mulai saat ini. 

"Kami menghentikan sementara permintaan 

pekerjaan ( Job Order ) baru (untuk semua sektor 

Pekerja Migran Indonesia). Namun, job order yang 

sudah disetujui bisa dilanjutkan," kata Hermono 

dilansir dari The Star, Rabu (13/7) siang. Seperti 

diketahui, pada 1 April lalu, Menteri Sumber Daya 

Manusia Malaysia Datuk Seri M. Saravanan dan 

Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Ida Fauziyah 

menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Jakarta 

tentang Ketenagakerjaan dan Perlindungan Pekerja 

Rumah Tangga Indonesia. 

52. 13 July 

2022 

Dubes: Indonesia 

hentikan sementara 

pengiriman PMI ke 

Malaysia 

Negativ

e 

Newsexplo

rer.net 

Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi 

pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja migran 

Indonesia (PMI) di semua sektor, kata Duta Besar RI 

untuk Malaysia Hermono. Ia menegaskan kebijakan 

untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku 

sampai ada komitmen dari Malaysia untuk berhenti 

merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid 

Online (SMO). Sebelumnya dilaporkan adanya 

aktivitas di media sosial yang mengiklankan pekerja 

domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas. 

Pada 1 April 2022, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida 

Fauziyah menandatangani nota kesepahaman 

dengan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M 

http://beritamu.co.id/2022/07/13/dubes-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia/152580
http://beritamu.co.id/2022/07/13/dubes-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia/152580
http://beritamu.co.id/2022/07/13/dubes-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia/152580
http://beritamu.co.id/2022/07/13/dubes-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia/152580
http://aktual.com/dubes-malaysia-indonesia-hentikan-semua-permintaan-pekerjaan-bagi-pmi
http://aktual.com/dubes-malaysia-indonesia-hentikan-semua-permintaan-pekerjaan-bagi-pmi
http://aktual.com/dubes-malaysia-indonesia-hentikan-semua-permintaan-pekerjaan-bagi-pmi
http://aktual.com/dubes-malaysia-indonesia-hentikan-semua-permintaan-pekerjaan-bagi-pmi
http://aktual.com/dubes-malaysia-indonesia-hentikan-semua-permintaan-pekerjaan-bagi-pmi
http://newsexplorer.net/dubes-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia-s2545577.html
http://newsexplorer.net/dubes-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia-s2545577.html
http://newsexplorer.net/dubes-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia-s2545577.html
http://newsexplorer.net/dubes-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia-s2545577.html
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Saravanan tentang penempatan dan perlindungan 

PMI sektor domestik di Malaysia. 

53. 13 July 

2022 

Dubes: Pengiriman 

PMI ke Malaysia 

dihentikan sementara 

Negativ

e 

Antara 

Lampung 

Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi 

pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja migran 

Indonesia (PMI) di semua sektor, kata Duta Besar RI 

untuk Malaysia Hermono. Ia menegaskan kebijakan 

untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku 

sampai ada komitmen dari Malaysia untuk berhenti 

merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid 

Online (SMO). Pada 1 April 2022, Menteri 

Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah menandatangani 

nota kesepahaman dengan Menteri Sumber Daya 

Manusia Malaysia M Saravanan tentang penempatan 

dan perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia. 

Langkah itu diambil sebagai upaya memperbaiki tata 

kelola penempatan dan perlindungan PMI di 

Malaysia, kata Menake ketika itu. 

54. 13 July 

2022 

Tunggu Komitmen 

Negeri Jiran, 

Indonesia Hentikan 

Sementara 

Pengiriman PMI ke 

Malaysia 

Negativ

e 

Suara.com Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono 

membenarkan kalau Indonesia menghentikan 

sementara pengiriman pekerja migran Indonesia 

(PMI) ke Malaysia. Ia menegaskan kebijakan untuk 

menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai 

ada komitmen dari Malaysia untuk berhenti 

merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid 

Online (SMO). Sebelumnya sempat ditemukan di 

media sosial di mana terdapat sebuah iklan pekerja 

domestik asal domestik asal Indonesia oleh agen 

perekrutan lepas. Sementara itu, Menteri 

Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menandatangani 

nota kesepahaman dengan Menteri Sumber Daya 

Manusia Malaysia M Saravanan tentang penempatan 

dan perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia 

pada 1 April 2022. 

55. 13 July 

2022 

Anwar Sanusi 

Pastikan Keuangan 

Negara Dikelola 

Secara Profesional 

dan Akuntabel - 

Dobrak 

Positive Dobrak.co Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi, 

mengatakan pengelolaan keuangan negara perlu 

dikelola dan diperiksa secara profesional, terbuka, 

serta bertanggung jawab sesuai aturan pokok yang 

telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 1945. Menurut Anwar 

Sanusi, setiap pejabat dan petugas pengelola 

keuangan juga harus memiliki pemahaman, 

kecermatan, dan ketelitian yang baik terhadap setiap 

peraturan keuangan yang ada. "Pejabat dan 

http://lampung.antaranews.com/berita/640981/dubes-pengiriman-pmi-ke-malaysia-dihentikan-sementara
http://lampung.antaranews.com/berita/640981/dubes-pengiriman-pmi-ke-malaysia-dihentikan-sementara
http://lampung.antaranews.com/berita/640981/dubes-pengiriman-pmi-ke-malaysia-dihentikan-sementara
http://www.suara.com/news/2022/07/13/190736/tunggu-komitmen-negeri-jiran-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia
http://www.suara.com/news/2022/07/13/190736/tunggu-komitmen-negeri-jiran-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia
http://www.suara.com/news/2022/07/13/190736/tunggu-komitmen-negeri-jiran-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia
http://www.suara.com/news/2022/07/13/190736/tunggu-komitmen-negeri-jiran-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia
http://www.suara.com/news/2022/07/13/190736/tunggu-komitmen-negeri-jiran-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia
http://www.suara.com/news/2022/07/13/190736/tunggu-komitmen-negeri-jiran-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia
http://www.dobrak.co/news/pr-933881185/anwar-sanusi-pastikan-keuangan-negara-dikelola-secara-profesional-dan-akuntabel
http://www.dobrak.co/news/pr-933881185/anwar-sanusi-pastikan-keuangan-negara-dikelola-secara-profesional-dan-akuntabel
http://www.dobrak.co/news/pr-933881185/anwar-sanusi-pastikan-keuangan-negara-dikelola-secara-profesional-dan-akuntabel
http://www.dobrak.co/news/pr-933881185/anwar-sanusi-pastikan-keuangan-negara-dikelola-secara-profesional-dan-akuntabel
http://www.dobrak.co/news/pr-933881185/anwar-sanusi-pastikan-keuangan-negara-dikelola-secara-profesional-dan-akuntabel
http://www.dobrak.co/news/pr-933881185/anwar-sanusi-pastikan-keuangan-negara-dikelola-secara-profesional-dan-akuntabel
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pengelola keuangan yang andal merupakan kunci 

utama terselenggaranya tata kelola keuangan yang 

baik," kata Anwar Sanusi saat membuka workshop 

pengelolaan keuangan APBN di lingkungan Setjen 

Kemnaker, di Jakarta, Rabu (13/7/2022). "Kelima 

tahapan itu adalah perencanaan dan penganggaran; 

pelaksanaan anggaran; akuntansi, pelaporan dan 

pertanggungjawaban anggaran; pengawasan 

internal; dan pemeriksaan oleh auditor eksternal 

yang independen," ujar Anwar Sanusi. 

56. 13 July 

2022 

Kartu Prakerja 

Gelombang 37 

Dibuka Kapan? Simak 

Prediksi dan 

Manfaatnya di Sini! 

Positive Ayo 

Bandung 

Simak pula prediksi dan manfaat Kartu Prakerja 

Gelombang 37. Com dengan judul Prediksi Kartu 

Prakerja Gelombang 37, Akan Dibuka Tanggal 

Berapa?. Informasi terkait Kartu Prakerja Gelombang 

37 dapat disimak di artikel ini. Lantas kapan Kartu 

Prakerja Gelombang 37 akan dibuka?. 

57. 13 July 

2022 

Pengiriman pekerja 

migran Indonesia ke 

Malaysia sementara 

dihentikan 

Negativ

e 

Antara 

Sumsel 

Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi 

pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja migran 

Indonesia (PMI) di semua sektor, kata Duta Besar RI 

untuk Malaysia Hermono. Ia menegaskan kebijakan 

untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku 

sampai ada komitmen dari Malaysia untuk berhenti 

merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid 

Online (SMO). Sebelumnya dilaporkan adanya 

aktivitas di media sosial yang mengiklankan pekerja 

domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas. 

Pada 1 April 2022, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida 

Fauziyah menandatangani nota kesepahaman 

dengan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M 

Saravanan tentang penempatan dan perlindungan 

PMI sektor domestik di Malaysia. 

58. 13 July 

2022 

Pengiriman pekerja 

migran Indonesia ke 

Malaysia dihentikan 

Negativ

e 

Antara 

Sumsel 

Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi 

pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja migran 

Indonesia (PMI) di semua sektor, kata Duta Besar RI 

untuk Malaysia Hermono. Ia menegaskan kebijakan 

untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku 

sampai ada komitmen dari Malaysia untuk berhenti 

merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid 

Online (SMO). Sebelumnya dilaporkan adanya 

aktivitas di media sosial yang mengiklankan pekerja 

domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas. 

Pada 1 April 2022, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida 

Fauziyah menandatangani nota kesepahaman 

dengan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M 

http://www.ayojakarta.com/news/pr-763880991/kartu-prakerja-gelombang-37-dibuka-kapan-simak-prediksi-dan-manfaatnya-di-sini
http://www.ayojakarta.com/news/pr-763880991/kartu-prakerja-gelombang-37-dibuka-kapan-simak-prediksi-dan-manfaatnya-di-sini
http://www.ayojakarta.com/news/pr-763880991/kartu-prakerja-gelombang-37-dibuka-kapan-simak-prediksi-dan-manfaatnya-di-sini
http://www.ayojakarta.com/news/pr-763880991/kartu-prakerja-gelombang-37-dibuka-kapan-simak-prediksi-dan-manfaatnya-di-sini
http://www.ayojakarta.com/news/pr-763880991/kartu-prakerja-gelombang-37-dibuka-kapan-simak-prediksi-dan-manfaatnya-di-sini
http://sumsel.antaranews.com/berita/660153/pengiriman-pekerja-migran-indonesia-ke-malaysia-sementara-dihentikan
http://sumsel.antaranews.com/berita/660153/pengiriman-pekerja-migran-indonesia-ke-malaysia-sementara-dihentikan
http://sumsel.antaranews.com/berita/660153/pengiriman-pekerja-migran-indonesia-ke-malaysia-sementara-dihentikan
http://sumsel.antaranews.com/berita/660153/pengiriman-pekerja-migran-indonesia-ke-malaysia-sementara-dihentikan
http://sumsel.antaranews.com/berita/660153/pengiriman-pekerja-migran-indonesia-ke-malaysia-dihentikan
http://sumsel.antaranews.com/berita/660153/pengiriman-pekerja-migran-indonesia-ke-malaysia-dihentikan
http://sumsel.antaranews.com/berita/660153/pengiriman-pekerja-migran-indonesia-ke-malaysia-dihentikan
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Saravanan tentang penempatan dan perlindungan 

PMI sektor domestik di Malaysia. 

59. 13 July 

2022 

Bonus Demografi 

Semakin Dekat, 

Kemnaker Terus 

Siapkan SDM Unggul 

Positive Liputan.co.i

d 

baiknya SDM yang unggul, yang kompeten, sehingga 

mampu bersaing, kata Anwar saat memberikan 

arahan pada Rapat Koordinasi Teknis Bidang 

Pelatihan dan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker, di Kota 

Bandung, Selasa (12/7/2022). Dalam menyiapkan 

SDM yang unggul, salah satu pendekatan yang 

ditekankan adalah melalui Sembilan Lompatan Besar 

Kemnaker. "Padahal bidang kita itu adalah kita ingin 

menawarkan keahlian-keahlian yang dimiliki SDM-

SDM kita," ucapnya.[ liputan.co.id ]_(Fas). Sembilan 

lompatan ini menjadi satu tarikan nafas mulai dari 

pelatihan, sertifikasi, hingga penempatan kerja atau 

menjadi tenaga kerja mandiri. 

60. 13 July 

2022 

Kemnaker Terus 

Siapkan SDM Unggul 

Positive Progresne

ws.info 

"Kita harus menyiapkan sebaik-sebaiknya dengan 

menyiapkan SDM yang unggul, yang kompeten, 

sehingga mampu bersaing," kata Sekjen Anwar saat 

memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Teknis 

Bidang Pelatihan dan Vokasi Direktorat Jenderal 

Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 

Kemnaker, Selasa (12/7/2022) di Bandung, Jawa 

Barat. Dalam menyiapkan SDM yang unggul, salah 

satu pendekatan yang ditekankan adalah melalui 9 

Lompatan Besar Kemnaker. Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi 

menegaskan pihaknya terus menyiapkan Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang unggul guna menyambut 

bonus demografi yang puncaknya terjadi pada 2030. 

"Padahal bidang kita itu adalah kita ingin 

menawarkan keahlian-keahlian yang dimiliki SDM-

SDM kita," ucapnya. 

61. 13 July 

2022 

Sekjen Anwar 

Membuka Workshop 

Pengelolaan 

Keuangan APBN di 

lingkungan Setjen 

Kemnaker 

Neutral Progresne

ws.info 

"Pejabat dan pengelola keuangan yang andal 

merupakan kunci utama terselenggaranya tata kelola 

keuangan yang baik," kata Anwar Sanusi saat 

membuka workshop pengelolaan keuangan APBN di 

lingkungan Setjen Kemnaker, di Jakarta, Rabu 

(13/7/2022). Ditegaskan Sekjen, reformulasi 

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 

2022 yang difokuskan pada kualitas belanja dan 

capaian output serta penerapan kewajaran perlakuan 

(fairness treatment), mengharuskan pihaknya untuk 

terus meningkatkan kinerja dan membangun 

http://liputan.co.id/2022/07/bonus-demografi-semakin-dekat-kemnaker-terus-siapkan-sdm-unggul
http://liputan.co.id/2022/07/bonus-demografi-semakin-dekat-kemnaker-terus-siapkan-sdm-unggul
http://liputan.co.id/2022/07/bonus-demografi-semakin-dekat-kemnaker-terus-siapkan-sdm-unggul
http://liputan.co.id/2022/07/bonus-demografi-semakin-dekat-kemnaker-terus-siapkan-sdm-unggul
http://progresnews.info/2022/07/13/7980
http://progresnews.info/2022/07/13/7980
http://progresnews.info/2022/07/13/7984
http://progresnews.info/2022/07/13/7984
http://progresnews.info/2022/07/13/7984
http://progresnews.info/2022/07/13/7984
http://progresnews.info/2022/07/13/7984
http://progresnews.info/2022/07/13/7984
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integritas dalam bekerja. Sekjen Anwar 

menambahkan pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan APBN harus dilaksanakan dengan 

transparan, terbuka dan bertanggung jawab. 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker), Anwar Sanusi, mengatakan pengelolaan 

keuangan negara perlu dikelola dan diperiksa secara 

profesional, terbuka, serta bertanggung jawab sesuai 

aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

62. 13 July 

2022 

Protes Perekrutan 

Pekerja, Indonesia 

Hentikan Pengiriman 

PMI ke Malaysia 

Mulai Hari Ini 

Negativ

e 

Indo 

Politika 

Indonesia menghentikan pengiriman pekerja migran 

Indonesia (PMI) ke Malaysia. Indonesia tidak bisa 

memenuhi permintaan PMI di semua sektor untuk 

sementara. Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono 

menegaskan, kebijakan penghentian pengiriman PMI 

itu berlaku sampai ada komitmen dari Malaysia 

untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui 

Sistem Maid Online (SMO). "Benar dan mulai berlaku 

pada hari ini," kata Hermono seperti dilansir dari 

Antara, Rabu (13/7/2022). 

63. 13 July 

2022 

Sering Merasa Gaji 

yang Diperoleh 

Kurang dan Tidak 

Cukup untuk 

Memenuhi 

Kebutuhan? Coba 

Lakukan 5 Tips Ini 

Neutral Portal 

Jember 

Berikut informasi mengenai 5 tips yang dapat dicoba 

saat merasa gaji yang diperoleh kurang sehingga 

tidak dapat mencukupi kebutuhan. Secara umum 

manusia dapat dikatakan mempunyai tiga kebutuhan 

dasar yaitu mengenai sandang, pangan, dan papan. 

Dalam mencukupi kebutuhan tersebut dan 

kebutuhan yang lainnya, maka diperlukan uang yang 

bisa diperoleh melalui hasil bekerja. Terdapat 

beraneka ragam jenis pekerjaan yang dapat dipilih 

dimana masing-masing dari pekerjaan tersebut juga 

bisa menghasilkan besaran penghasilan yang 

berbeda. 

64. 13 July 

2022 

Baru Dibuka, 

Pengiriman PMI ke 

Malaysia Kini Disetop 

Lagi, Apa yang 

Terjadi? 

Neutral Jawa Post 

National 

Network 

Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi 

pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja migran 

Indonesia (PMI) di semua sektor, kata Duta Besar RI 

untuk Malaysia Hermono. Ia menegaskan kebijakan 

untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku 

sampai ada komitmen dari Malaysia untuk berhenti 

merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid 

Online (SMO). Ida Fauziyah menandatangani nota 

kesepahaman dengan Menteri Sumber Daya Manusia 

Malaysia M Saravanan tentang penempatan dan 

perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia. 

Langkah itu diambil sebagai upaya memperbaiki tata 

http://indopolitika.com/protes-perekrutan-pekerja-indonesia-hentikan-pengiriman-pmi-ke-malaysia-mulai-hari-ini
http://indopolitika.com/protes-perekrutan-pekerja-indonesia-hentikan-pengiriman-pmi-ke-malaysia-mulai-hari-ini
http://indopolitika.com/protes-perekrutan-pekerja-indonesia-hentikan-pengiriman-pmi-ke-malaysia-mulai-hari-ini
http://indopolitika.com/protes-perekrutan-pekerja-indonesia-hentikan-pengiriman-pmi-ke-malaysia-mulai-hari-ini
http://indopolitika.com/protes-perekrutan-pekerja-indonesia-hentikan-pengiriman-pmi-ke-malaysia-mulai-hari-ini
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-164996446/sering-merasa-gaji-yang-diperoleh-kurang-dan-tidak-cukup-untuk-memenuhi-kebutuhan-coba-lakukan-5-tips-ini
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-164996446/sering-merasa-gaji-yang-diperoleh-kurang-dan-tidak-cukup-untuk-memenuhi-kebutuhan-coba-lakukan-5-tips-ini
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-164996446/sering-merasa-gaji-yang-diperoleh-kurang-dan-tidak-cukup-untuk-memenuhi-kebutuhan-coba-lakukan-5-tips-ini
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-164996446/sering-merasa-gaji-yang-diperoleh-kurang-dan-tidak-cukup-untuk-memenuhi-kebutuhan-coba-lakukan-5-tips-ini
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-164996446/sering-merasa-gaji-yang-diperoleh-kurang-dan-tidak-cukup-untuk-memenuhi-kebutuhan-coba-lakukan-5-tips-ini
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-164996446/sering-merasa-gaji-yang-diperoleh-kurang-dan-tidak-cukup-untuk-memenuhi-kebutuhan-coba-lakukan-5-tips-ini
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-164996446/sering-merasa-gaji-yang-diperoleh-kurang-dan-tidak-cukup-untuk-memenuhi-kebutuhan-coba-lakukan-5-tips-ini
http://www.jpnn.com/news/baru-dibuka-pengiriman-pmi-ke-malaysia-kini-disetop-lagi-apa-yang-terjadi
http://www.jpnn.com/news/baru-dibuka-pengiriman-pmi-ke-malaysia-kini-disetop-lagi-apa-yang-terjadi
http://www.jpnn.com/news/baru-dibuka-pengiriman-pmi-ke-malaysia-kini-disetop-lagi-apa-yang-terjadi
http://www.jpnn.com/news/baru-dibuka-pengiriman-pmi-ke-malaysia-kini-disetop-lagi-apa-yang-terjadi
http://www.jpnn.com/news/baru-dibuka-pengiriman-pmi-ke-malaysia-kini-disetop-lagi-apa-yang-terjadi
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kelola penempatan dan perlindungan PMI di 

Malaysia, kata Menaker Ida ketika itu. 

65. 13 July 

2022 

Dubes: Indonesia 

hentikan sementara 

pengiriman PMI 

semua sektor ke 

Malaysia 

Negativ

e 

Antara 

Kalteng 

Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi 

pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja migran 

Indonesia (PMI) di semua sektor, kata Duta Besar RI 

untuk Malaysia Hermono. Ia menegaskan kebijakan 

untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku 

sampai ada komitmen dari Malaysia untuk berhenti 

merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid 

Online (SMO). Sebelumnya dilaporkan adanya 

aktivitas di media sosial yang mengiklankan pekerja 

domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas. 

Pada 1 April 2022, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida 

Fauziyah menandatangani nota kesepahaman 

dengan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M 

Saravanan tentang penempatan dan perlindungan 

PMI sektor domestik di Malaysia. 

66. 13 July 

2022 

Jadwal Pencairan BSU 

2022 Mulai Kapan? 

Login 

sso.bpjsketenagakerj

aan.go.id untuk Cek 

Penerimanya 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

Simak info jadwal pencairan BSU 2022 dan cara cek 

penerimanya lewat sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. 

Seperti diketahui, pemerintah telah menyebut bahwa 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 akan cair pada 

bulan April lalu. Jadi untuk jadwal pencairan BSU 

2022 akan segera diumumkan ketika semua proses 

pematangan Kemnaker sudah siap. Namun, hingga 

kini BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta masih 

belum juga cair. Terkait BSU 2022 ini, ternyata 

pemerintah menyebut bahwa rencananya itu masih 

dalam proses pematangan. 

67. 13 July 

2022 

Sekjen Kemnaker: 

Keuangan Negara 

Dikelola Secara 

Profesional dan 

Akuntabel 

Positive Merdeka Ditegaskan Sekjen, reformulasi Indikator Kinerja 

Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2022 yang 

difokuskan pada kualitas belanja dan capaian output 

serta penerapan kewajaran perlakuan (fairness 

treatment), mengharuskan pihaknya untuk terus 

meningkatkan kinerja dan membangun integritas 

dalam bekerja. Sekjen Anwar menambahkan 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN harus 

dilaksanakan dengan transparan, terbuka dan 

bertanggung jawab. Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi, 

mengatakan pengelolaan keuangan negara perlu 

dikelola dan diperiksa secara profesional, terbuka, 

serta bertanggung jawab sesuai aturan pokok yang 

telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 1945. Menurut Anwar 

http://kl.antaranews.com/berita/10545/dubes-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-semua-sektor-ke-malaysia
http://kl.antaranews.com/berita/10545/dubes-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-semua-sektor-ke-malaysia
http://kl.antaranews.com/berita/10545/dubes-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-semua-sektor-ke-malaysia
http://kl.antaranews.com/berita/10545/dubes-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-semua-sektor-ke-malaysia
http://kl.antaranews.com/berita/10545/dubes-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-semua-sektor-ke-malaysia
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094997270/jadwal-pencairan-bsu-2022-mulai-kapan-login-ssobpjsketenagakerjaangoid-untuk-cek-penerimanya
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094997270/jadwal-pencairan-bsu-2022-mulai-kapan-login-ssobpjsketenagakerjaangoid-untuk-cek-penerimanya
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094997270/jadwal-pencairan-bsu-2022-mulai-kapan-login-ssobpjsketenagakerjaangoid-untuk-cek-penerimanya
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094997270/jadwal-pencairan-bsu-2022-mulai-kapan-login-ssobpjsketenagakerjaangoid-untuk-cek-penerimanya
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094997270/jadwal-pencairan-bsu-2022-mulai-kapan-login-ssobpjsketenagakerjaangoid-untuk-cek-penerimanya
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094997270/jadwal-pencairan-bsu-2022-mulai-kapan-login-ssobpjsketenagakerjaangoid-untuk-cek-penerimanya
http://www.merdeka.com/peristiwa/sekjen-kemnaker-keuangan-negara-dikelola-secara-profesional-dan-akuntabel.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/sekjen-kemnaker-keuangan-negara-dikelola-secara-profesional-dan-akuntabel.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/sekjen-kemnaker-keuangan-negara-dikelola-secara-profesional-dan-akuntabel.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/sekjen-kemnaker-keuangan-negara-dikelola-secara-profesional-dan-akuntabel.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/sekjen-kemnaker-keuangan-negara-dikelola-secara-profesional-dan-akuntabel.html
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Sanusi, setiap pejabat dan petugas pengelola 

keuangan juga harus memiliki pemahaman, 

kecermatan, dan ketelitian yang baik terhadap setiap 

peraturan keuangan yang ada. 

68. 13 July 

2022 

Sekjen Kemnaker: 

Keuangan Negara 

Dikelola Secara 

Profesional dan 

Akuntabel - Aira 

Transport 

Positive Aira 

Transport 

Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi Membuka Workshop 

Pengelolaan Keuangan APBN2022 Aira Transport. 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker), Anwar Sanusi, mengatakan pengelolaan 

keuangan negara perlu dikelola dan diperiksa secara 

profesional, terbuka, serta bertanggung jawab sesuai 

aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

Menurut Anwar Sanusi, setiap pejabat dan petugas 

pengelola keuangan juga harus memiliki 

pemahaman, kecermatan, dan ketelitian yang baik 

terhadap setiap peraturan keuangan yang ada. 

"Pejabat dan pengelola keuangan yang andal 

merupakan kunci utama terselenggaranya tata kelola 

keuangan yang baik," kata Anwar Sanusi saat 

membuka workshop pengelolaan keuangan APBN di 

lingkungan Setjen Kemnaker, di Jakarta, Rabu 

(13/7/2022). 

69. 13 July 

2022 

Pengelolaan Andal 

Kunci Utama Tata 

Kelola Keuangan 

Profesional dan 

Akuntabel 

Positive Infopublik.i

d 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker), Anwar Sanusi, mengatakan pengelolaan 

keuangan negara perlu dikelola dan diperiksa secara 

profesional. Pejabat dan pengelola keuangan yang 

andal, merupakan kunci utama terselenggaranya tata 

kelola keuangan yang baik. Menurut Anwar Sanusi, 

setiap pejabat dan petugas pengelola keuangan juga 

harus memiliki pemahaman, kecermatan, dan 

ketelitian yang baik terhadap setiap peraturan 

keuangan yang ada serta bertanggung jawab sesuai 

aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

"Pejabat dan pengelola keuangan yang andal 

merupakan kunci utama terselenggaranya tata kelola 

keuangan yang baik," kata Anwar Sanusi saat 

membuka workshop pengelolaan keuangan APBN di 

lingkungan Setjen Kemnaker, di Jakarta, Rabu 

(13/7/2022). 

70. 13 July 

2022 

BSU 2022 Cair? 

Akhirnya Menaker 

Ida Fauziyah Beri 

Positive Ayo 

Bandung 

Meski belum diketahui BSU 2022 kapan cair, 

setidaknya jawaban Menaker Ida Fauziyah di bawah 

ini menjadi sinyal baru soal Bantuan Subsidi Upah. : 

BSU 2022 Cair ke Rekening Bank Ini, Cek Nama 

http://airatransport.com/162087/sekjen-kemnaker-keuangan-negara-dikelola-secara-profesional-dan-akuntabel
http://airatransport.com/162087/sekjen-kemnaker-keuangan-negara-dikelola-secara-profesional-dan-akuntabel
http://airatransport.com/162087/sekjen-kemnaker-keuangan-negara-dikelola-secara-profesional-dan-akuntabel
http://airatransport.com/162087/sekjen-kemnaker-keuangan-negara-dikelola-secara-profesional-dan-akuntabel
http://airatransport.com/162087/sekjen-kemnaker-keuangan-negara-dikelola-secara-profesional-dan-akuntabel
http://airatransport.com/162087/sekjen-kemnaker-keuangan-negara-dikelola-secara-profesional-dan-akuntabel
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/649031/pengelolaan-andal-kunci-utama-tata-kelola-keuangan-profesional-dan-akuntabel
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/649031/pengelolaan-andal-kunci-utama-tata-kelola-keuangan-profesional-dan-akuntabel
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/649031/pengelolaan-andal-kunci-utama-tata-kelola-keuangan-profesional-dan-akuntabel
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/649031/pengelolaan-andal-kunci-utama-tata-kelola-keuangan-profesional-dan-akuntabel
http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/649031/pengelolaan-andal-kunci-utama-tata-kelola-keuangan-profesional-dan-akuntabel
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793881695/bsu-2022-cair-akhirnya-menaker-ida-fauziyah-beri-kepastian-soal-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793881695/bsu-2022-cair-akhirnya-menaker-ida-fauziyah-beri-kepastian-soal-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793881695/bsu-2022-cair-akhirnya-menaker-ida-fauziyah-beri-kepastian-soal-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
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Kepastian soal BSU 

BPJS Ketenagakerjaan 

Penerima Bantuan Subsidi Upah BPJS 

Ketenagakerjaan. Simak pernyataan dari Menaker Ida 

Fauziyah perihal pencairan BSU BPJS 

Ketenagakerjaan di bawah ini. BSU 2022 kapan cair, 

hari ini? LENGKONG, AYOBANDUNG. 

71. 13 July 

2022 

BSU 2022 Cair ke 

Rekening Bank Ini, 

Cek Nama Penerima 

Bantuan Subsidi Upah 

BPJS Ketenagakerjaan 

Positive Ayo 

Bandung 

Berikut daftar rekening bank penyalur BSU 2022 yang 

akan dicairkan ke pekerja atau buruh. Artikel di 

bawah ini juga memuat cara cek nama penerima 

Bantuan Subsidi Upah BPJS Ketenagakerjaan 2022. 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU BPJS 

Ketenagakerjaan merupakan bagian upaya 

pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi 

nasional dengan memberikan atau mendukung 

kebijakan keuangan negara untuk penanganan 

pandemi Corona (Covid-19). : Cara Daftar BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022, Lengkap dengan Langkah-

langkahnya. Lalu melalui rekening bank apa 

penyaluran BSU 2022? 

72. 13 July 

2022 

Indonesia Hentikan 

Sementara 

Pengiriman Pekerja 

Migran ke Malaysia, 

Ini Alasannya 

Negativ

e 

Ihram.co.id Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi 

pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja migran 

Indonesia (PMI) di semua sektor. Menurut Duta 

Besar RI untuk Malaysia Hermono, kebijakan ini 

berlaku sampai ada komitmen dari Malaysia untuk 

berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem 

Maid Online (SMO). Sebelumnya dilaporkan adanya 

aktivitas di media sosial yang mengiklankan pekerja 

domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas. 

Pada 1 April 2022, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida 

Fauziyah menandatangani nota kesepahaman 

dengan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M 

Saravanan tentang penempatan dan perlindungan 

PMI sektor domestik di Malaysia. 

73. 13 July 

2022 

Indonesia Hentikan 

Sementara 

Pengiriman Pekerja 

Migran ke Malaysia, 

Ini Alasannya 

|Republika Online 

Negativ

e 

Republika Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi 

pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja migran 

Indonesia (PMI) di semua sektor. Menurut Duta 

Besar RI untuk Malaysia Hermono, kebijakan ini 

berlaku sampai ada komitmen dari Malaysia untuk 

berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem 

Maid Online (SMO). - Singapura Terbuka 2022: 

Adaptasi dengan Angin, Rinov/Pitha Taklukkan Ganda 

Campuran Malaysia. - Rionny: Dua Gelar Juara di 

Malaysia Masters 2022 Jadi Penambah Semangat. 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-793881695/bsu-2022-cair-akhirnya-menaker-ida-fauziyah-beri-kepastian-soal-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793881695/bsu-2022-cair-akhirnya-menaker-ida-fauziyah-beri-kepastian-soal-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793881385/bsu-2022-cair-ke-rekening-bank-ini-cek-nama-penerima-bantuan-subsidi-upah-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793881385/bsu-2022-cair-ke-rekening-bank-ini-cek-nama-penerima-bantuan-subsidi-upah-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793881385/bsu-2022-cair-ke-rekening-bank-ini-cek-nama-penerima-bantuan-subsidi-upah-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793881385/bsu-2022-cair-ke-rekening-bank-ini-cek-nama-penerima-bantuan-subsidi-upah-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793881385/bsu-2022-cair-ke-rekening-bank-ini-cek-nama-penerima-bantuan-subsidi-upah-bpjs-ketenagakerjaan
http://ihram.republika.co.id/berita/reyobm377/indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia-ini-alasannya
http://ihram.republika.co.id/berita/reyobm377/indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia-ini-alasannya
http://ihram.republika.co.id/berita/reyobm377/indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia-ini-alasannya
http://ihram.republika.co.id/berita/reyobm377/indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia-ini-alasannya
http://ihram.republika.co.id/berita/reyobm377/indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia-ini-alasannya
http://www.republika.co.id/berita/reyobm377/indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia-ini-alasannya
http://www.republika.co.id/berita/reyobm377/indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia-ini-alasannya
http://www.republika.co.id/berita/reyobm377/indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia-ini-alasannya
http://www.republika.co.id/berita/reyobm377/indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia-ini-alasannya
http://www.republika.co.id/berita/reyobm377/indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia-ini-alasannya
http://www.republika.co.id/berita/reyobm377/indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia-ini-alasannya
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74. 13 July 

2022 

Indonesia Hentikan 

Sementara 

Pengiriman Pekerja 

Migran ke Malaysia, 

Ini Alasannya 

Negativ

e 

Republika Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi 

pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja migran 

Indonesia (PMI) di semua sektor. Menurut Duta 

Besar RI untuk Malaysia Hermono, kebijakan ini 

berlaku sampai ada komitmen dari Malaysia untuk 

berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem 

Maid Online (SMO). Sebelumnya dilaporkan adanya 

aktivitas di media sosial yang mengiklankan pekerja 

domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas. 

Pada 1 April 2022, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida 

Fauziyah menandatangani nota kesepahaman 

dengan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M 

Saravanan tentang penempatan dan perlindungan 

PMI sektor domestik di Malaysia. 

75. 13 July 

2022 

Tahun 2030 Jadi 

Puncak Bonus 

Demografi, SDM 

Unggul Harus Terus 

Disiapkan 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, 

Anwar Sanusi menegaskan pihaknya terus 

menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

unggul guna menyambut bonus demografi yang 

puncaknya terjadi pada 2030. "Kita harus 

menyiapkan sebaik-sebaiknya dengan menyiapkan 

SDM yang unggul, yang kompeten, sehingga mampu 

bersaing," kata Sekjen Anwar dalam rilisnya, saat 

memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Teknis 

Bidang Pelatihan dan Vokasi Direktorat Jenderal 

Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 

Kemnaker, di Bandung, Selasa 12 Juli 2022. Dalam 

menyiapkan SDM yang unggul, salah satu 

pendekatan yang ditekankan adalah melalui 9 

Lompatan Besar Kemnaker. Sembilan lompatan ini 

menjadi satu tarikan nafas mulai dari pelatihan, 

sertifikasi, hingga penempatan kerja atau menjadi 

tenaga kerja mandiri. 

76. 13 July 

2022 

BSU 2022 Akan Cair 

Kapan? Login Link 

bsu.bpjsketenagakerj

aan.go.id untuk Cek 

Nama Penerima BLT 

Rp1 Juta 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Depok 

BSU 2022 akan cair kapan? Masih banyak masyarakat 

terutama pekerja yang mempertanyakan kapan BSU 

2022 ini akan cair. Menurut penuturan Menaker, 

penyaluran BSU 2022 memang belum bisa dipastikan 

kapan akan cair, karena pihaknya masih 

merampungkan mekanisme pencairan dana BLT Rp1 

juta tersebut. Adapun untuk memastikan bahwa 

pekerja sudah termasuk sebagai penerima BSU 2022 

atau BLT Rp1 juta, bisa dengan login link 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, sesuai dengan 

peraturan pencairan tahun sebelumnya. 

http://republika.co.id/berita/reyobm377/indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia-ini-alasannya
http://republika.co.id/berita/reyobm377/indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia-ini-alasannya
http://republika.co.id/berita/reyobm377/indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia-ini-alasannya
http://republika.co.id/berita/reyobm377/indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia-ini-alasannya
http://republika.co.id/berita/reyobm377/indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia-ini-alasannya
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014997594/tahun-2030-jadi-puncak-bonus-demografi-sdm-unggul-harus-terus-disiapkan
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014997594/tahun-2030-jadi-puncak-bonus-demografi-sdm-unggul-harus-terus-disiapkan
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014997594/tahun-2030-jadi-puncak-bonus-demografi-sdm-unggul-harus-terus-disiapkan
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014997594/tahun-2030-jadi-puncak-bonus-demografi-sdm-unggul-harus-terus-disiapkan
http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014997594/tahun-2030-jadi-puncak-bonus-demografi-sdm-unggul-harus-terus-disiapkan
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094997783/bsu-2022-akan-cair-kapan-login-link-bsubpjsketenagakerjaangoid-untuk-cek-nama-penerima-blt-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094997783/bsu-2022-akan-cair-kapan-login-link-bsubpjsketenagakerjaangoid-untuk-cek-nama-penerima-blt-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094997783/bsu-2022-akan-cair-kapan-login-link-bsubpjsketenagakerjaangoid-untuk-cek-nama-penerima-blt-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094997783/bsu-2022-akan-cair-kapan-login-link-bsubpjsketenagakerjaangoid-untuk-cek-nama-penerima-blt-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094997783/bsu-2022-akan-cair-kapan-login-link-bsubpjsketenagakerjaangoid-untuk-cek-nama-penerima-blt-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094997783/bsu-2022-akan-cair-kapan-login-link-bsubpjsketenagakerjaangoid-untuk-cek-nama-penerima-blt-rp1-juta
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77. 13 July 

2022 

MoU Perlindungan 

Pekerja Diabaikan, 

Indonesia Bekukan 

Pengiriman TKI ke 

Malaysia 

Negativ

e 

Kompas Tv KUALA LUMPUR, KOMPAS.TV- Indonesia 

membekukan sementara pengiriman tenaga kerja 

Indonesia (TKI) atau pekerja migran Indonesia (PMI) 

ke Malaysia. Menurut Duta Besar RI untuk Malaysia 

Hermono, kebijakan ini berlaku untuk semua sektor. 

Akar masalah pembekuan ini adalah pengabaian 

salah satu poin nota kesepahaman (MoU) Indonesia-

Malaysia mengenai penempatan dan perlindungan 

TKI di sektor domestik. Malaysia diketahui masih 

membiarkan perekrutan pekerja domestk melalui 

Sistem Maid Online (SMO) yang tidak memuat 

langkah perlindungan jelas. 

78. 13 July 

2022 

Dari Hobi Jadi Cuan, 

Berikut 8 Skill yang 

Bisa Menjadi Sumber 

Penghasilan 

Neutral Portal 

Jember 

Pada postingan tersebut dipaparkan bahwa skill yang 

dikembangkan dengan optimal dapat menjadi 

sumber penghasilan, berikut 8 skill yang dicontohkan. 

Pada dasarnya setiap manusia mempunyai 

kemampuan atau skill masing-masing yang dapat 

berbeda antara satu dengan lainnya. Skill tersebut 

dapat mencakup mengenai berbagai macam bidang 

dimana apabila kemampuan tersebut terus diasah, 

maka dapat semakin berkembang. Sehingga nantinya 

skill tersebut dapat dimanfaatkan dalam mencari 

cuan atau menjadi sumber penghasilan, baik yang 

utama maupun sampingan. 

79. 13 July 

2022 

Pesan Penting dari 

Sekjen Anwar Sanusi 

untuk Pengelola 

Keuangan Negara di 

Kemnaker 

Positive Jawa Post 

National 

Network 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan 

(Sekjen Kemnaker) Anwar Sanusi mengatakan 

keuangan negara perlu dikelola dan diperiksa secara 

profesional, terbuka, serta bertanggung jawab sesuai 

aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD 

1945. "Pejabat dan pengelola keuangan yang andal 

merupakan kunci utama terselenggaranya tata kelola 

keuangan yang baik," kata Sekjen Anwar Sanusi saat 

membuka workshop pengelolaan keuangan APBN di 

lingkungan Setjen Kemnaker di Jakarta, Rabu (13/7). 

Menurutnya, setiap pejabat dan petugas pengelola 

keuangan juga harus memiliki pemahaman, 

kecermatan, dan ketelitian yang baik terhadap setiap 

peraturan keuangan yang ada. Dia menegaskan 

perbaikan transparansi dan akuntabilitas keuangan 

negara merupakan bagian terpenting dari penegakan 

tata kelola atau tata pemerintahan yang baik (good 

governance). 

http://www.kompas.tv/article/308867/mou-perlindungan-pekerja-diabaikan-indonesia-bekukan-pengiriman-tki-ke-malaysia
http://www.kompas.tv/article/308867/mou-perlindungan-pekerja-diabaikan-indonesia-bekukan-pengiriman-tki-ke-malaysia
http://www.kompas.tv/article/308867/mou-perlindungan-pekerja-diabaikan-indonesia-bekukan-pengiriman-tki-ke-malaysia
http://www.kompas.tv/article/308867/mou-perlindungan-pekerja-diabaikan-indonesia-bekukan-pengiriman-tki-ke-malaysia
http://www.kompas.tv/article/308867/mou-perlindungan-pekerja-diabaikan-indonesia-bekukan-pengiriman-tki-ke-malaysia
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-164996618/dari-hobi-jadi-cuan-berikut-8-skill-yang-bisa-menjadi-sumber-penghasilan
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-164996618/dari-hobi-jadi-cuan-berikut-8-skill-yang-bisa-menjadi-sumber-penghasilan
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-164996618/dari-hobi-jadi-cuan-berikut-8-skill-yang-bisa-menjadi-sumber-penghasilan
http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-164996618/dari-hobi-jadi-cuan-berikut-8-skill-yang-bisa-menjadi-sumber-penghasilan
http://www.jpnn.com/news/pesan-penting-dari-sekjen-anwar-sanusi-untuk-pengelola-keuangan-negara-di-kemnaker
http://www.jpnn.com/news/pesan-penting-dari-sekjen-anwar-sanusi-untuk-pengelola-keuangan-negara-di-kemnaker
http://www.jpnn.com/news/pesan-penting-dari-sekjen-anwar-sanusi-untuk-pengelola-keuangan-negara-di-kemnaker
http://www.jpnn.com/news/pesan-penting-dari-sekjen-anwar-sanusi-untuk-pengelola-keuangan-negara-di-kemnaker
http://www.jpnn.com/news/pesan-penting-dari-sekjen-anwar-sanusi-untuk-pengelola-keuangan-negara-di-kemnaker
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80. 13 July 

2022 

BSU 2022 Jadi Cair 

Juli? Ini Kata 

Kemnaker soal 

Pencairan BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 

Neutral Ayo 

Bandung 

BSU 2022 kapan cair, Jadi Juli? ini kata Kemnaker soal 

pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan. Sejak April 

hingga Juli, belum ada kepastian soal tanggal BSU 

2022 kapan cair. : BSU 2022 Cair? Akhirnya Menaker 

Ida Fauziyah Beri Kepastian soal BSU BPJS 

Ketenagakerjaan. Ini kata Kemnaker soal Pencairan 

BSU BPJS Ketenagakerjaan. 

81. 13 July 

2022 

Info Loker BUMN: PT 

Nindya Karya Buka 3 

Lowongan Kerja 

Arsitek dan Surveyor, 

Buruan Cek Disini! 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Bekasi 

Berikut ini informasi loker BUMN PT Nindya Karya 

yang membuka tiga lowongan kerja termasuk arsitek 

dan surveyor, simak penjelasannya di artikel ini. PT 

Nindya Karya adalah Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang bergerak dalam bidang General 

Contractor, EPC dan Investment, sebagaimana 

dikutip dari situs Nindya Karya. Diketahui PT Nindya 

Karya saat ini sedang membuka lowongan pekerjaan 

dengan 3 posisi, yaitu pelaksana arsitek, QC arsitek, 

dan Surveyor. Demikianlah informasi mengenai 

lowongan kerja di PT Nindya Karya yang membuka 3 

posisi termasuk Arsitek dan Surveyor. 

82. 13 July 

2022 

[Berita]Indonesia 

Hentikan Sementara 

Pengiriman PMI ke 

Malaysia 

Negativ

e 

Creacorrido

r.com 

DUTA Besar RI untuk Malaysia Hermono mengatakan 

bahwa Pemerintah Indonesia untuk sementara 

berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia 

untuk pekerja migran Indonesia (PMI) di semua 

sektor. Ia menegaskan kebijakan untuk 

menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai 

ada komitmen dari Malaysia untuk berhenti 

merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid 

Online (SMO). Sebelumnya dilaporkan adanya 

aktivitas di media sosial yang mengiklankan pekerja 

domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas. 

Pada 1 April 2022, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida 

Fauziyah menandatangani nota kesepahaman 

dengan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M 

Saravanan tentang penempatan dan perlindungan 

PMI sektor domestik di Malaysia. 

83. 13 July 

2022 

Sekjen Anwar: 

Pengelolaan 

Keuangan Negara 

Harus Sesuai Aturan 

Pokok Undang-

undang 

Positive Jurnas Ditegaskan Sekjen, reformulasi Indikator Kinerja 

Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2022 yang 

difokuskan pada kualitas belanja dan capaian output 

serta penerapan kewajaran perlakuan (fairness 

treatment), mengharuskan pihaknya untuk terus 

meningkatkan kinerja dan membangun integritas 

dalam bekerja. Sekjen Anwar menambahkan 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN harus 

dilaksanakan dengan transparan, terbuka dan 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-793882019/bsu-2022-jadi-cair-juli-ini-kata-kemnaker-soal-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793882019/bsu-2022-jadi-cair-juli-ini-kata-kemnaker-soal-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793882019/bsu-2022-jadi-cair-juli-ini-kata-kemnaker-soal-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793882019/bsu-2022-jadi-cair-juli-ini-kata-kemnaker-soal-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793882019/bsu-2022-jadi-cair-juli-ini-kata-kemnaker-soal-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-124996367/info-loker-bumn-pt-nindya-karya-buka-3-lowongan-kerja-arsitek-dan-surveyor-buruan-cek-disini
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-124996367/info-loker-bumn-pt-nindya-karya-buka-3-lowongan-kerja-arsitek-dan-surveyor-buruan-cek-disini
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-124996367/info-loker-bumn-pt-nindya-karya-buka-3-lowongan-kerja-arsitek-dan-surveyor-buruan-cek-disini
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-124996367/info-loker-bumn-pt-nindya-karya-buka-3-lowongan-kerja-arsitek-dan-surveyor-buruan-cek-disini
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-124996367/info-loker-bumn-pt-nindya-karya-buka-3-lowongan-kerja-arsitek-dan-surveyor-buruan-cek-disini
http://www.creacorridor.com/2022/07/beritaindonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia.html
http://www.creacorridor.com/2022/07/beritaindonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia.html
http://www.creacorridor.com/2022/07/beritaindonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia.html
http://www.creacorridor.com/2022/07/beritaindonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia.html
http://www.jurnas.com/artikel/120486/Sekjen-Anwar-Pengelolaan-Keuangan-Negara-Harus-Sesuai-Aturan-Pokok-Undang-undang
http://www.jurnas.com/artikel/120486/Sekjen-Anwar-Pengelolaan-Keuangan-Negara-Harus-Sesuai-Aturan-Pokok-Undang-undang
http://www.jurnas.com/artikel/120486/Sekjen-Anwar-Pengelolaan-Keuangan-Negara-Harus-Sesuai-Aturan-Pokok-Undang-undang
http://www.jurnas.com/artikel/120486/Sekjen-Anwar-Pengelolaan-Keuangan-Negara-Harus-Sesuai-Aturan-Pokok-Undang-undang
http://www.jurnas.com/artikel/120486/Sekjen-Anwar-Pengelolaan-Keuangan-Negara-Harus-Sesuai-Aturan-Pokok-Undang-undang
http://www.jurnas.com/artikel/120486/Sekjen-Anwar-Pengelolaan-Keuangan-Negara-Harus-Sesuai-Aturan-Pokok-Undang-undang
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bertanggung jawab. Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi, 

mengatakan pengelolaan keuangan negara perlu 

dikelola dan diperiksa secara profesional, terbuka, 

serta bertanggung jawab sesuai aturan pokok yang 

telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 1945. Menurut Anwar 

Sanusi, setiap pejabat dan petugas pengelola 

keuangan juga harus memiliki pemahaman, 

kecermatan, dan ketelitian yang baik terhadap setiap 

peraturan keuangan yang ada. 

84. 13 July 

2022 

Cek BSU BPJS 2022 

Secara Online di 

Kemnaker Login 

kemnaker.go.id 

Neutral Tribun 

News 

Pontianak 

Berikut ini cara mengecek BSU BPJS 2022 di 

Kemnaker dengan mengunjungi website 

kemnaker.go.id. BSU 2022 masih dinanti para pekerja 

di tanah air. Belum rampungnya aturan menjadi 

penyebab BSU BPJS 2022 tak kunjung cair. Namun 

pekerja bisa melakukan pengecekkan status 

penerima BSU BPJS 2022 secara online. Para pekerja 

dapat mengecek terlebih dahulu status 

perkembangan bantuan melalui laman Kemnaker. 

85. 13 July 

2022 

Lembaga Pelatihan & 

Kursus Minta Pemda 

Perhatikan Mereka, 

Kang Hadian Siap 

Jembatani 

Positive Liputan68 Namun tadi saat saya kontak dengan Kadisnaker 

Sumatra Utara, beliau mengatakan kendala anggaran 

yg sangat kecil untuk bisa mendukung LPK ini," kata 

Kang Hadian, sapaan beken Ahmad Hadian. 

Kebutuhan akan lapangan pekerjaan bagi generasi 

muda sangatlah tinggi, di samping masih tingginya 

angka pengangguran saat ini. Jangankan orang yang 

tak punya ijazah dan keahlian, yang memilikinya pun 

saat ini tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan 

yang sesuai. Hal ini diperparah oleh sikap mental 

generasi muda yang lemah dalam kemandirian dan 

kewirausahaan. 

86. 13 July 

2022 

Bantuan Tunai BSU 

2022 Jadi Dicairkan 

atau Tidak? Ini 

Jawaban Menaker Ida 

Fauziyah - Ayo 

Indonesia 

Neutral Ayoindones

ia.com 

AYOINDONESIA.COM- Kabar Bantuan Tunai BSU 2022 

sudah terlalu lama dipertanyakan di antara pekerja 

dan buruh. Ngaretnya pencairan Bantuan Tunai BSU 

2022 ini berdampak pada geramnya para pekerja dan 

buruh yang menanti-nantikan pencairan Bantuan 

Tunai BSU 2022 sejak April lalu. Anda dapat cek nama 

Anda apakah dinyatakan sebagai penerima Bantuan 

Tunai BSU 2022 atau tidak melalui link ini:https: 

//bsu.bpjsketenagakerjaan.go. Bantuan Tunai BSU 

2022 terkesan seperti harapan palsu hingga sempat 

diisukan batal cair. 

http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/13/cek-bsu-bpjs-2022-secara-online-di-kemnaker-login-kemnakergoid
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/13/cek-bsu-bpjs-2022-secara-online-di-kemnaker-login-kemnakergoid
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/13/cek-bsu-bpjs-2022-secara-online-di-kemnaker-login-kemnakergoid
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/13/cek-bsu-bpjs-2022-secara-online-di-kemnaker-login-kemnakergoid
http://www.liputan68.com/2022/07/13/lembaga-pelatihan-kursus-minta-pemda-perhatikan-mereka-kang-hadian-siap-jembatani
http://www.liputan68.com/2022/07/13/lembaga-pelatihan-kursus-minta-pemda-perhatikan-mereka-kang-hadian-siap-jembatani
http://www.liputan68.com/2022/07/13/lembaga-pelatihan-kursus-minta-pemda-perhatikan-mereka-kang-hadian-siap-jembatani
http://www.liputan68.com/2022/07/13/lembaga-pelatihan-kursus-minta-pemda-perhatikan-mereka-kang-hadian-siap-jembatani
http://www.liputan68.com/2022/07/13/lembaga-pelatihan-kursus-minta-pemda-perhatikan-mereka-kang-hadian-siap-jembatani
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013882456/bantuan-tunai-bsu-2022-jadi-dicairkan-atau-tidak-ini-jawaban-menaker-ida-fauziyah
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013882456/bantuan-tunai-bsu-2022-jadi-dicairkan-atau-tidak-ini-jawaban-menaker-ida-fauziyah
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013882456/bantuan-tunai-bsu-2022-jadi-dicairkan-atau-tidak-ini-jawaban-menaker-ida-fauziyah
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013882456/bantuan-tunai-bsu-2022-jadi-dicairkan-atau-tidak-ini-jawaban-menaker-ida-fauziyah
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013882456/bantuan-tunai-bsu-2022-jadi-dicairkan-atau-tidak-ini-jawaban-menaker-ida-fauziyah
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013882456/bantuan-tunai-bsu-2022-jadi-dicairkan-atau-tidak-ini-jawaban-menaker-ida-fauziyah
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87. 13 July 

2022 

Simak Daftar Bansos 

yang Disiapkan 

Presiden Jokowi 

Tahun Ini - 

publiksultra 

Positive Publiksultra

.id 

Presiden Jokowi mengatakan bahwa penambahan itu 

akan terjadi jika terdapat kelebihan pada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP), dan pungutan ekspor. 

PUBLIKSULTRA.ID- Presiden Joko Widodo sedang 

mempersiapkan untuk menambah jumlah bantuan 

sosial atau bansos ke warga yang kurang mampu. 

Namun jumlah pasti dari bansos tersebut belum 

ditentukan hingga saat ini. Penambahan nominal 

bansos dilakukan agar daya beli masyarakat 

meningkat. 

88. 13 July 

2022 

Anggota DPRD 

Sumatra Utara 

Ahmad Hadian 

Apresiasi Lembaga 

Pelatihan Kursus 

Positive Waspada.id Hal ini terungkap dalam dialog Anggota DPRD 

Sumatra Utara Ahmad Hadian bersama para 

pengelola Lembaga Pelatihan dan Kursus, yang 

tergabung dalam Himpunan Penyelenggara Pelatihan 

dan Kursus Indonesia (HIPKI) Kab. Batu Bara pada 

Rabu, 13 Juli 2022, yang berlangsung sebagai salah 

satu agenda resesnya di Gedung BLK Al Izzah Desa 

Aras Kec. Air Putih, Kab. Bara. Kebutuhan akan 

lapangan kerja bagi generasi muda saat ini sangat 

tinggi, yang salah satunya ditandai dengan tingginya 

angka pengangguran di kalangan pemuda. Jangankan 

orang yang tak punya ijazah dan keahlian, yang 

memilikinya pun saat ini tidak mudah untuk 

mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Hal ini 

diperparah oleh sikap mental generasi muda yang 

lemah dalam kemandirian dan kewirausahaan. 

89. 13 July 

2022 

Bonus Demografi 

Kian Dekat, SDM 

Unggul Terus 

Disiapkan 

Positive Seputar 

Cibubur 

- Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, 

Anwar Sanusi menegaskan pihaknya terus 

menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

unggul guna menyambut bonus demografi yang 

puncaknya terjadi pada 2030. "Kita harus 

menyiapkan sebaik-sebaiknya dengan menyiapkan 

SDM yang unggul, yang kompeten, sehingga mampu 

bersaing," kata Sekjen Anwar saat memberikan 

arahan pada Rapat Koordinasi Teknis Bidang 

Pelatihan dan Vokasi Direktorat Jenderal Pembinaan 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker, Selasa 

(12/7/2022) di Bandung, Jawa Barat. Dalam 

menyiapkan SDM yang unggul, salah satu 

pendekatan yang ditekankan adalah melalui 9 

Lompatan Besar Kemnaker. "Padahal bidang kita itu 

adalah kita ingin menawarkan keahlian-keahlian yang 

dimiliki SDM-SDM kita," ucapnya. 

http://publiksultra.id/simak-daftar-bansos-yang-disiapkan-presiden-jokowi-tahun-ini
http://publiksultra.id/simak-daftar-bansos-yang-disiapkan-presiden-jokowi-tahun-ini
http://publiksultra.id/simak-daftar-bansos-yang-disiapkan-presiden-jokowi-tahun-ini
http://publiksultra.id/simak-daftar-bansos-yang-disiapkan-presiden-jokowi-tahun-ini
http://publiksultra.id/simak-daftar-bansos-yang-disiapkan-presiden-jokowi-tahun-ini
http://waspada.id/medan/anggota-dprd-sumut-ahmad-hadian-apresiasi-lembaga-pelatihan-kursus
http://waspada.id/medan/anggota-dprd-sumut-ahmad-hadian-apresiasi-lembaga-pelatihan-kursus
http://waspada.id/medan/anggota-dprd-sumut-ahmad-hadian-apresiasi-lembaga-pelatihan-kursus
http://waspada.id/medan/anggota-dprd-sumut-ahmad-hadian-apresiasi-lembaga-pelatihan-kursus
http://waspada.id/medan/anggota-dprd-sumut-ahmad-hadian-apresiasi-lembaga-pelatihan-kursus
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1784998228/bonus-demografi-kian-dekat-sdm-unggul-terus-disiapkan
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1784998228/bonus-demografi-kian-dekat-sdm-unggul-terus-disiapkan
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1784998228/bonus-demografi-kian-dekat-sdm-unggul-terus-disiapkan
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1784998228/bonus-demografi-kian-dekat-sdm-unggul-terus-disiapkan
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90. 13 July 

2022 

Good Governance, 

Keuangan Negara 

Harus Dikelola Secara 

Profesional 

Positive Seputar 

Cibubur 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker), Anwar Sanusi, mengatakan pengelolaan 

keuangan negara perlu dikelola dan diperiksa secara 

profesional, terbuka, serta bertanggung jawab sesuai 

aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

Anwar berpendapat, perbaikan transparansi dan 

akuntabilitas keuangan negara merupakan bagian 

terpenting dari penegakan tata kelola atau tata 

pemerintahan yang baik (Good Governance). 

Menurut Anwar Sanusi, setiap pejabat dan petugas 

pengelola keuangan juga harus memiliki 

pemahaman, kecermatan, dan ketelitian yang baik 

terhadap setiap peraturan keuangan yang ada. 

"Pejabat dan pengelola keuangan yang andal 

merupakan kunci utama terselenggaranya tata kelola 

keuangan yang baik," kata Anwar Sanusi saat 

membuka workshop pengelolaan keuangan APBN di 

lingkungan Setjen Kemnaker, di Jakarta, Rabu 

(13/7/2022). 

91. 13 July 

2022 

Sekjen Kemnaker: 

Kelola Keuangan 

Negara Secara 

Profesional dan 

Akuntabel 

Positive Liputan.co.i

d 

Ditegaskan Sekjen, reformulasi Indikator Kinerja 

Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2022 yang 

difokuskan pada kualitas belanja dan capaian output 

serta penerapan kewajaran perlakuan Menurut 

Anwar Sanusi, setiap pejabat dan petugas pengelola 

keuangan juga harus memiliki pemahaman, 

kecermatan, dan ketelitian yang baik terhadap setiap 

peraturan keuangan yang ada. "Pejabat dan 

pengelola keuangan yang andal merupakan kunci 

utama terselenggaranya tata kelola keuangan yang 

baik," kata Anwar, saat membuka workshop 

pengelolaan keuangan APBN, di lingkungan Setjen 

Kemnaker, di Jakarta, Rabu (13/7/2022). Anwar 

berpendapat, perbaikan transparansi dan 

akuntabilitas keuangan negara merupakan bagian 

terpenting dari penegakan tata kelola atau tata 

pemerintahan yang baik 

92. 13 July 

2022 

BLT Subsidi Gaji 2022 

Kapan Cair Tanggal 

Berapa Sebenarnya? 

Begini Kabar Terbaru 

Menaker Ida Faziah - 

Tribunkaltim.co 

Negativ

e 

Tribun 

News 

Kaltim 

BLT Subsidi Gaji 2022 kapan cair tanggal berapa 

sebenarnya? begini kabar terbaru dari Menaker Ida 

Faziah. Bantuan Sosial BLT Subsidi Gaji 2022 kapan 

cair tanggal berapa sebenarnya? begini kabar terbaru 

dari Menaker Ida Faziah. Itulah tadi informasi seputar 

BLT Subsidi Gaji 2022 kapan cair tanggal berapa 

sebenarnya dan kabar terbaru dari Menaker Ida 

http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1784998314/good-governance-keuangan-negara-harus-dikelola-secara-profesional
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1784998314/good-governance-keuangan-negara-harus-dikelola-secara-profesional
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1784998314/good-governance-keuangan-negara-harus-dikelola-secara-profesional
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1784998314/good-governance-keuangan-negara-harus-dikelola-secara-profesional
http://liputan.co.id/2022/07/sekjen-kemnaker-kelola-keuangan-negara-secara-profesional-dan-akuntabel
http://liputan.co.id/2022/07/sekjen-kemnaker-kelola-keuangan-negara-secara-profesional-dan-akuntabel
http://liputan.co.id/2022/07/sekjen-kemnaker-kelola-keuangan-negara-secara-profesional-dan-akuntabel
http://liputan.co.id/2022/07/sekjen-kemnaker-kelola-keuangan-negara-secara-profesional-dan-akuntabel
http://liputan.co.id/2022/07/sekjen-kemnaker-kelola-keuangan-negara-secara-profesional-dan-akuntabel
http://kaltim.tribunnews.com/2022/07/13/blt-subsidi-gaji-2022-kapan-cair-tanggal-berapa-sebenarnya-begini-kabar-terbaru-menaker-ida-faziah
http://kaltim.tribunnews.com/2022/07/13/blt-subsidi-gaji-2022-kapan-cair-tanggal-berapa-sebenarnya-begini-kabar-terbaru-menaker-ida-faziah
http://kaltim.tribunnews.com/2022/07/13/blt-subsidi-gaji-2022-kapan-cair-tanggal-berapa-sebenarnya-begini-kabar-terbaru-menaker-ida-faziah
http://kaltim.tribunnews.com/2022/07/13/blt-subsidi-gaji-2022-kapan-cair-tanggal-berapa-sebenarnya-begini-kabar-terbaru-menaker-ida-faziah
http://kaltim.tribunnews.com/2022/07/13/blt-subsidi-gaji-2022-kapan-cair-tanggal-berapa-sebenarnya-begini-kabar-terbaru-menaker-ida-faziah
http://kaltim.tribunnews.com/2022/07/13/blt-subsidi-gaji-2022-kapan-cair-tanggal-berapa-sebenarnya-begini-kabar-terbaru-menaker-ida-faziah
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Faziah. Bantuan Sosial BLT Subsidi Gaji 2022 kapan 

cair tanggal berapa sebenarnya? begini kabar terbaru 

dari Menaker Ida Faziah. 

93. 13 July 

2022 

Dinilai PDIP Sering 

Langgar Aturan, PKS 

Bela Anies Baswedan 

Positive Tajuk PDIP mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies 

Baswedan yang dinilai sering melanggar aturan 

setelah terbitnya putusan PTUN menurunkan Upah 

Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Sebagaimana 

diketahui, PTUN Jakarta menghukum Gubernur Anies 

Baswedan untuk menurunkan UMP DKI Jakarta, yaitu 

dari Rp 4,6 juta menjadi Rp 4,5 juta. PKS membela 

Anies. "Tidak menyalahi aturan. 

94. 13 July 

2022 

70% Start-up di 

Indonesia Didirikan 

Kaum Muda 

Neutral Investor 

Daily 

Hampir 70%, atau tepatnya 69,2% usaha rintisan 

berbasis teknologi (start-up) di Indonesia dibangun 

oleh para perintis (founder) kaum/anak muda yang 

berusia 25-38 tahun. Saat ini, menurut data Start-up 

Ranking, Indonesia masuk dalam enam besar di dunia 

yang memiliki 2.390 start-up. Indonesia hanya kalah 

jumlah dari Amerika Serikat yang punya 72.637 start-

up, India 13.998 start-up, United Kingdom 6.405 

start-up, Kanada 3.475 start-up, dan Australia 

memiliki 2.409 start-up. Direktur Informasi dan 

Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kementerian 

Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) 

Septriana Tangkary mengatakan, berdasarkan data 

maping, tahun 2018, Indonesia baru memiliki 992 

start-up. 

95. 13 July 

2022 

Sekjen Kemnaker: 

Keuangan Negara 

Dikelola Secara 

Profesional dan 

Akuntabel 

Positive Pewartasat

u.com 

Com-Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi 

mengatakan, pengelolaan keuangan negara perlu 

dikelola dan diperiksa secara profesional, terbuka, 

serta bertanggung jawab sesuai aturan pokok yang 

telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 1945. Ditegaskan Sekjen, 

reformulasi Indikator Kinerja P elaksanaan Anggaran 

(IKPA) Tahun 2022 yang difokuskan pada kualitas 

belanja dan capaian output serta penerapan 

kewajaran perlakuan Sekjen Anwar menambahkan 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN harus 

dilaksanakan dengan transparan, terbuka dan 

bertanggung jawab. Sekjen Kemnaker RI, Anwar 

Sanusi. 

http://tajuk.co/news/dinilai-pdip-sering-langgar-aturan-pks-bela-anies-baswedan
http://tajuk.co/news/dinilai-pdip-sering-langgar-aturan-pks-bela-anies-baswedan
http://tajuk.co/news/dinilai-pdip-sering-langgar-aturan-pks-bela-anies-baswedan
http://investor.id/it-and-telecommunication/299648/70-startup-di-indonesia-didirikan-kaum-muda
http://investor.id/it-and-telecommunication/299648/70-startup-di-indonesia-didirikan-kaum-muda
http://investor.id/it-and-telecommunication/299648/70-startup-di-indonesia-didirikan-kaum-muda
http://pewartasatu.com/sekjen-kemnaker-keuangan-negara-dikelola-secara-profesional-dan-akuntabel
http://pewartasatu.com/sekjen-kemnaker-keuangan-negara-dikelola-secara-profesional-dan-akuntabel
http://pewartasatu.com/sekjen-kemnaker-keuangan-negara-dikelola-secara-profesional-dan-akuntabel
http://pewartasatu.com/sekjen-kemnaker-keuangan-negara-dikelola-secara-profesional-dan-akuntabel
http://pewartasatu.com/sekjen-kemnaker-keuangan-negara-dikelola-secara-profesional-dan-akuntabel
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96. 13 July 

2022 

Indonesia Hentikan 

Sementara 

Pengiriman PMI ke 

Malaysia, Apa yang 

Terjadi? 

Neutral Tvonenews Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi 

pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja migran 

Indonesia (PMI) di semua sektor. Ia menegaskan 

kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu 

berlaku sampai ada komitmen dari Malaysia untuk 

berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem 

Maid Online (SMO). Sebelumnya dilaporkan adanya 

aktivitas di media sosial yang mengiklankan pekerja 

domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas. 

PMI juga masuk dalam skema asuransi 

ketenagakerjaan Malaysia untuk pekerja asing dan 

asuransi kesehatan yang biaya premi akan 

ditanggung oleh pemberi kerja. 

97. 13 July 

2022 

Indonesia Berencana 

Moratorium 

Pengiriman TKI ke 

Malaysia, Ini 

Sebabnya 

Neutral Harian 

Jogja 

Pemerintah Indonesia berencana melakukan 

moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) 

ke Malaysia. Indonesia ingin menuntut komitmen 

negeri jiran tersebut pada kesepakatan penyelesaian 

masalah perburuhan. Namun, Rendra mengakui 

Malaysia ternyata masih memiliki sejumlah saluran 

perekrutan lain. Malaysia, yang bergantung pada 

tenaga kerja migran dari negara-negara termasuk 

Indonesia, terus berupaya memenuki kekurangan 

sumber daya manusia (SDM) di sektor-sektor utama, 

termasuk kelapa sawit, manufaktur, dan 

semikonduktor. 

98. 13 July 

2022 

Bonus Demografi 

Semakin Dekat, 

Kemnaker Terus 

Siapkan SDM Unggul 

Positive Pripos "Kita harus menyiapkan sebaik-sebaiknya dengan 

menyiapkan SDM yang unggul, yang kompeten, 

sehingga mampu bersaing," kata Sekjen Anwar saat 

memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Teknis 

Bidang Pelatihan dan Vokasi Direktorat Jenderal 

Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 

Kemnaker, Selasa (12/7/2022) di Bandung, Jawa 

Barat. Dalam menyiapkan SDM yang unggul, salah 

satu pendekatan yang ditekankan adalah melalui 9 

Lompatan Besar Kemnaker. BANDUNG, PRIPOS.ID 

(13/07/2022)-Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menegaskan 

pihaknya terus menyiapkan Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang unggul guna menyambut bonus 

demografi yang puncaknya terjadi pada 2030. 

"Padahal bidang kita itu adalah kita ingin 

menawarkan keahlian-keahlian yang dimiliki SDM-

SDM kita," ucapnya. 

http://www.tvonenews.com/berita/internasional/53482-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia-apa-yang-terjadi
http://www.tvonenews.com/berita/internasional/53482-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia-apa-yang-terjadi
http://www.tvonenews.com/berita/internasional/53482-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia-apa-yang-terjadi
http://www.tvonenews.com/berita/internasional/53482-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia-apa-yang-terjadi
http://www.tvonenews.com/berita/internasional/53482-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia-apa-yang-terjadi
http://news.harianjogja.com/read/2022/07/13/500/1106091/indonesia-berencana-moratorium-pengiriman-tki-ke-malaysia-ini-sebabnya
http://news.harianjogja.com/read/2022/07/13/500/1106091/indonesia-berencana-moratorium-pengiriman-tki-ke-malaysia-ini-sebabnya
http://news.harianjogja.com/read/2022/07/13/500/1106091/indonesia-berencana-moratorium-pengiriman-tki-ke-malaysia-ini-sebabnya
http://news.harianjogja.com/read/2022/07/13/500/1106091/indonesia-berencana-moratorium-pengiriman-tki-ke-malaysia-ini-sebabnya
http://news.harianjogja.com/read/2022/07/13/500/1106091/indonesia-berencana-moratorium-pengiriman-tki-ke-malaysia-ini-sebabnya
http://pripos.id/bonus-demografi-semakin-dekat-kemnaker-terus-siapkan-sdm-unggul
http://pripos.id/bonus-demografi-semakin-dekat-kemnaker-terus-siapkan-sdm-unggul
http://pripos.id/bonus-demografi-semakin-dekat-kemnaker-terus-siapkan-sdm-unggul
http://pripos.id/bonus-demografi-semakin-dekat-kemnaker-terus-siapkan-sdm-unggul
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99. 13 July 

2022 

Sekjen Kemnaker: 

Keuangan Negara 

Dikelola Secara 

Profesional dan 

Akuntabel 

Positive Pripos Ditegaskan Sekjen, reformulasi Indikator Kinerja 

Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2022 yang 

difokuskan pada kualitas belanja dan capaian output 

serta penerapan kewajaran perlakuan (fairness 

treatment), mengharuskan pihaknya untuk terus 

meningkatkan kinerja dan membangun integritas 

dalam bekerja. Sekjen Anwar menambahkan 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN harus 

dilaksanakan dengan transparan, terbuka dan 

bertanggung jawab. JAKARTA, PRIPOS.I (13/07/2022) 

' Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker), Anwar Sanusi, mengatakan pengelolaan 

keuangan negara perlu dikelola dan diperiksa secara 

profesional, terbuka, serta bertanggung jawab sesuai 

aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

Menurut Anwar Sanusi, setiap pejabat dan petugas 

pengelola keuangan juga harus memiliki 

pemahaman, kecermatan, dan ketelitian yang baik 

terhadap setiap peraturan keuangan yang ada. 

100

. 

14 July 

2022 

Achsanul Qosasi Nilai 

Menpora Amali Mau 

Turun Kebawah Kunci 

Kemenpora Raih WTP 

3 Kali Berturut-turut 

| Berita Magelang 

Hari Ini 

Neutral Mnews.id Jakarta MNews.id- : Anggota III Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Achsanul 

Qosasi, menyampaikan apresiasi dan pujian atas 

upaya Kementerian Pemudan dan Olahraga Republik 

Indonesia (Kemenpora RI) yang terus melakukan 

perbaikan tata kelola. Menurut Achsanul Qosasi, hasil 

positif ini tidak terlepas dari kepemimpinan Menpora 

Zainudin Amali yang terus melakukan perbaikan tata 

kelola birokrasi di internal Kemenpora. Namun 

demikian, seiring berjalannya waktu, dibawah 

kepemimpinan Zainudin Amali Kemenpora mulai 

melakukan perbaikan tata kelola sehingga mampu 

meraih WTP secara berturut-turut 3 kali. "Kisah 

tentang Kemenppra ini saya bawa ke mana-mana, ke 

Kemenaker, Kemensos, Kemendes, tentang reform, 

perbaikan yang pelan-pelan terjadi dan hari ini 

dinikmati oleh Kemenpora. 

101

. 

14 July 

2022 

Sekjen Kemnaker: 

Keuangan Negara 

Dikelola Secara 

Profesional dan 

Akuntabel 

Positive Liputan 6 Ditegaskan Sekjen, reformulasi Indikator Kinerja 

Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2022 yang 

difokuskan pada kualitas belanja dan capaian output 

serta penerapan kewajaran perlakuan (fairness 

treatment), mengharuskan pihaknya untuk terus 

meningkatkan kinerja dan membangun integritas 

dalam bekerja. Sekjen Anwar menambahkan 

http://pripos.id/sekjen-kemnaker-keuangan-negara-dikelola-secara-profesional-dan-akuntabel
http://pripos.id/sekjen-kemnaker-keuangan-negara-dikelola-secara-profesional-dan-akuntabel
http://pripos.id/sekjen-kemnaker-keuangan-negara-dikelola-secara-profesional-dan-akuntabel
http://pripos.id/sekjen-kemnaker-keuangan-negara-dikelola-secara-profesional-dan-akuntabel
http://pripos.id/sekjen-kemnaker-keuangan-negara-dikelola-secara-profesional-dan-akuntabel
http://mnews.id/achsanul-qosasi-nilai-menpora-amali-mau-turun-kebawah-kunci-kemenpora-raih-wtp-3-kali-berturut-turut
http://mnews.id/achsanul-qosasi-nilai-menpora-amali-mau-turun-kebawah-kunci-kemenpora-raih-wtp-3-kali-berturut-turut
http://mnews.id/achsanul-qosasi-nilai-menpora-amali-mau-turun-kebawah-kunci-kemenpora-raih-wtp-3-kali-berturut-turut
http://mnews.id/achsanul-qosasi-nilai-menpora-amali-mau-turun-kebawah-kunci-kemenpora-raih-wtp-3-kali-berturut-turut
http://mnews.id/achsanul-qosasi-nilai-menpora-amali-mau-turun-kebawah-kunci-kemenpora-raih-wtp-3-kali-berturut-turut
http://mnews.id/achsanul-qosasi-nilai-menpora-amali-mau-turun-kebawah-kunci-kemenpora-raih-wtp-3-kali-berturut-turut
http://mnews.id/achsanul-qosasi-nilai-menpora-amali-mau-turun-kebawah-kunci-kemenpora-raih-wtp-3-kali-berturut-turut
http://www.liputan6.com/news/read/5013461/sekjen-kemnaker-keuangan-negara-dikelola-secara-profesional-dan-akuntabel
http://www.liputan6.com/news/read/5013461/sekjen-kemnaker-keuangan-negara-dikelola-secara-profesional-dan-akuntabel
http://www.liputan6.com/news/read/5013461/sekjen-kemnaker-keuangan-negara-dikelola-secara-profesional-dan-akuntabel
http://www.liputan6.com/news/read/5013461/sekjen-kemnaker-keuangan-negara-dikelola-secara-profesional-dan-akuntabel
http://www.liputan6.com/news/read/5013461/sekjen-kemnaker-keuangan-negara-dikelola-secara-profesional-dan-akuntabel
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pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN harus 

dilaksanakan dengan transparan, terbuka dan 

bertanggung jawab. Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi, 

mengatakan pengelolaan keuangan negara perlu 

dikelola dan diperiksa secara profesional, terbuka, 

serta bertanggung jawab sesuai aturan pokok yang 

telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 1945. Menurut Anwar 

Sanusi, setiap pejabat dan petugas pengelola 

keuangan juga harus memiliki pemahaman, 

kecermatan, dan ketelitian yang baik terhadap setiap 

peraturan keuangan yang ada. 

102

. 

14 July 

2022 

Info Lowongan Kerja 

BUMN PT Amarta 

Karya Bagian Project 

Manager 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Tasikmalay

a 

PT Amarta Karya (Persero) merupakan perusahaan 

bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Saat 

ini PT Amarta Karya (Persero) tengah membuka 

lowongan kerja (loker). Posisi yang tersedia di PT 

Amarta Karya (Persero) yaitu Project Manager. 

Dilansir dari Kemnaker, terdapat beberapa kualifikasi 

yang harus diketahui dan dipenuhi oleh calon 

pelamar di PT Amarta Karya (Persero), yakni sebagai 

berikut:. 

103

. 

14 July 

2022 

Info Loker Semarang 

dan Manado: PT 

Astra Otoparts Buka 

Lowongan Kerja, SMK 

Bisa Daftar, Cek 

Caranya! 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Bekasi 

Berikut ini informasi mengenai cara daftar loker PT 

Astra Otoparts yang membuka lowongan kerja di 

Semarang dan Manado. PT Astra Otoparts adalah 

grup perusahaan komponen otomotif terbesar dan 

terkemuka di Indonesia, lulusan SMK bisa mendaftar 

di sana. Perusahaan ini memproduksi dan 

mendistribusikan beraneka suku cadang kendaraan 

bermotor roda dua dan roda empat, dikutip 

PikiranRakyat-Bekasi.com dari laman Astra Otoparts. 

Saat ini, PT Astra Otoparts sedang membuka 

lowongan pekerjaan sebagai Teknisi Klaim, maksimal 

pendaftaran sampai tanggal 18 Juli 2022. 

104

. 

14 July 

2022 

Indonesia Setop Kirim 

TKI ke Malaysia 

Akibat Pelanggaran 

Kesepakatan, Upah 

Minimum Rp 5,1 Juta 

Positive Serambi 

Indonesia 

Pemerintah Indonesia menghentikan sementara 

pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia, 

termasuk untuk sektor perkebunan, karena 

pelanggaran dalam kesepakatan perekrutan pekerja 

yang ditandatangani antara kedua negara. 

Pembekuan tersebut merupakan pukulan terbaru 

bagi Malaysia sebagai produsen minyak sawit 

terbesar kedua di dunia dan mata rantai utama 

dalam rantai pasokan global. Kepada Reuters, Duta 

Besar (Dubes) Indonesia untuk Malaysia Hermono 

http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/belia/pr-064996381/info-lowongan-kerja-bumn-pt-amarta-karya-bagian-project-manager
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/belia/pr-064996381/info-lowongan-kerja-bumn-pt-amarta-karya-bagian-project-manager
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/belia/pr-064996381/info-lowongan-kerja-bumn-pt-amarta-karya-bagian-project-manager
http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/belia/pr-064996381/info-lowongan-kerja-bumn-pt-amarta-karya-bagian-project-manager
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124997139/info-loker-semarang-dan-manado-pt-astra-otoparts-buka-lowongan-kerja-smk-bisa-daftar-cek-caranya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124997139/info-loker-semarang-dan-manado-pt-astra-otoparts-buka-lowongan-kerja-smk-bisa-daftar-cek-caranya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124997139/info-loker-semarang-dan-manado-pt-astra-otoparts-buka-lowongan-kerja-smk-bisa-daftar-cek-caranya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124997139/info-loker-semarang-dan-manado-pt-astra-otoparts-buka-lowongan-kerja-smk-bisa-daftar-cek-caranya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124997139/info-loker-semarang-dan-manado-pt-astra-otoparts-buka-lowongan-kerja-smk-bisa-daftar-cek-caranya
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124997139/info-loker-semarang-dan-manado-pt-astra-otoparts-buka-lowongan-kerja-smk-bisa-daftar-cek-caranya
http://aceh.tribunnews.com/2022/07/14/indonesia-setop-kirim-tki-ke-malaysia-akibat-pelanggaran-kesepakatan-upah-minimum-rp-51-juta
http://aceh.tribunnews.com/2022/07/14/indonesia-setop-kirim-tki-ke-malaysia-akibat-pelanggaran-kesepakatan-upah-minimum-rp-51-juta
http://aceh.tribunnews.com/2022/07/14/indonesia-setop-kirim-tki-ke-malaysia-akibat-pelanggaran-kesepakatan-upah-minimum-rp-51-juta
http://aceh.tribunnews.com/2022/07/14/indonesia-setop-kirim-tki-ke-malaysia-akibat-pelanggaran-kesepakatan-upah-minimum-rp-51-juta
http://aceh.tribunnews.com/2022/07/14/indonesia-setop-kirim-tki-ke-malaysia-akibat-pelanggaran-kesepakatan-upah-minimum-rp-51-juta


 

41 

 

mengatakan, pembekuan itu diberlakukan setelah 

otoritas imigrasi Malaysia terus menggunakan sistem 

rekrutmen online untuk pekerja rumah tangga, yang 

telah dikaitkan dengan tuduhan perdagangan 

manusia dan kerja paksa. Pengoperasian sistem yang 

berkelanjutan melanggar ketentuan perjanjian yang 

ditandatangani antara Malaysia dan Indonesia pada 

April. 

105

. 

14 July 

2022 

Indonesia Setop 

Sementara 

Pengiriman Pekerja 

Migran ke Malaysia, 

Ini Penyebabnya 

Neutral Suara.com Perwakilan Indonesia di Malaysia berwenang 

menetapkan besaran upah minimum PMI, yaitu 

1.500 ringgit Malaysia (RM) atau sekitar Rp5,1 juta, 

dan pendapatan minimum calon pemberi kerja 

sebesar RM7. 000 atau sekitar Rp23 juta. Pemerintah 

Indonesia menghentikan sementara pengiriman 

pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. 

Pernyataan itu disampaikan Duta Besar (Dubes) RI 

untuk Malaysia Hermono. Ia menegaskan kebijakan 

untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku 

sampai ada komitmen dari Malaysia untuk berhenti 

merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid 

Online (SMO). 

106

. 

14 July 

2022 

Indonesia Setop 

Sementara 

Pengiriman Pekerja 

Migran ke Malaysia, 

Ini Penyebabnya 

Neutral Harian 

Aceh 

Pernyataan itu disampaikan Duta Besar (Dubes) RI 

untuk Malaysia Hermono. Ia menegaskan kebijakan 

untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku 

sampai ada komitmen dari Malaysia untuk berhenti 

merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid 

Online (SMO). Sebelumnya dilaporkan adanya 

aktivitas di media sosial yang mengiklankan pekerja 

domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas. 

Pada 1 April 2022, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida 

Fauziyah menandatangani nota kesepahaman 

dengan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M 

Saravanan tentang penempatan dan perlindungan 

PMI sektor domestik di Malaysia. 
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. 

14 July 

2022 

Indonesia Hentikan 

Pengiriman Pekerja 

Migran ke Malaysia, 

Berikut 

Penyebabnya! 

Neutral Bizlaw Pemerintah Republik Indonesia menghentikan 

sementara pengiriman pekerja migran Indonesia 

(PMI) ke Malaysia di semua sekotor yang mulai 

diberlakukan Rabu (13/07/2022). Pernyataan itu 

disampaikan Duta Besar (Dubes) RI untuk Malaysia 

Hermono. Hermono menegaskan, kebijakan untuk 

menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai 

ada komitmen dari Malaysia untuk berhenti 

merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid 

Online (SMO). Sebelumnya dilaporkan adanya 

http://sumbar.suara.com/read/2022/07/14/071500/indonesia-setop-sementara-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia-ini-penyebabnya
http://sumbar.suara.com/read/2022/07/14/071500/indonesia-setop-sementara-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia-ini-penyebabnya
http://sumbar.suara.com/read/2022/07/14/071500/indonesia-setop-sementara-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia-ini-penyebabnya
http://sumbar.suara.com/read/2022/07/14/071500/indonesia-setop-sementara-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia-ini-penyebabnya
http://sumbar.suara.com/read/2022/07/14/071500/indonesia-setop-sementara-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia-ini-penyebabnya
http://www.harianaceh.co.id/2022/07/14/indonesia-setop-sementara-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia-ini-penyebabnya
http://www.harianaceh.co.id/2022/07/14/indonesia-setop-sementara-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia-ini-penyebabnya
http://www.harianaceh.co.id/2022/07/14/indonesia-setop-sementara-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia-ini-penyebabnya
http://www.harianaceh.co.id/2022/07/14/indonesia-setop-sementara-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia-ini-penyebabnya
http://www.harianaceh.co.id/2022/07/14/indonesia-setop-sementara-pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia-ini-penyebabnya
http://bizlaw.id/read/60875/Indonesia-Hentikan-Pengiriman-Pekerja-Migran-ke-Malaysia-Berikut-Penyebabnya
http://bizlaw.id/read/60875/Indonesia-Hentikan-Pengiriman-Pekerja-Migran-ke-Malaysia-Berikut-Penyebabnya
http://bizlaw.id/read/60875/Indonesia-Hentikan-Pengiriman-Pekerja-Migran-ke-Malaysia-Berikut-Penyebabnya
http://bizlaw.id/read/60875/Indonesia-Hentikan-Pengiriman-Pekerja-Migran-ke-Malaysia-Berikut-Penyebabnya
http://bizlaw.id/read/60875/Indonesia-Hentikan-Pengiriman-Pekerja-Migran-ke-Malaysia-Berikut-Penyebabnya
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aktivitas di media sosial yang mengiklankan pekerja 

domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas. 

108

. 

14 July 

2022 

Dear Presiden 

Jokowi, Kapan BSU 

Kemnaker & BPUM 

(BLT UMKM) 2022 

akan Cair? 

Neutral Ayo 

Bandung 

Nah pada 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

sudah memberikan kabar bahwa BSU Kemnaker dan 

BPUM atau BLT UMKM akan mengucur lagi. Hal itu 

disampaikan oleh Presiden pada awal April. Instruksi 

Presiden tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh 

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menaker 

Ida Fauziyah, dan pejabat tinggi di Kementerian 

Koperasi dan UKM (KemenkopUKM). Pemerintah 

sudah menjanjikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 

Kemnaker dan Banpres Produktif Usaha Mikro 

(BPUM) akan segera cair pada 2022 ini. 

109

. 

14 July 

2022 

UMP Jakarta 2022: 

Putusan PTUN 

pangkas upah Rp68. 

000 - 'Buruh bisa 

kehilangan uang 

transport kerja satu 

minggu' 

Negativ

e 

Bbc 

Indonesia 

Namun, bagi kalangan buruh keputusan PTUN yang 

berimplikasi terhadap pengurangan UMP ini, 

memiliki arti yang besar setara dengan "ongkos 

transportasi kerja satu minggu." Dengan 

pengurangan ini berarti "buruh bisa kehilangan uang 

transport selama satu Minggu". Asosiasi Pengusaha 

Indonesia (Apindo) menyerahkan hasil keputusan 

PTUN terkait UMP 2022 di Jakarta ke masing-masing 

perusahaan, dan menyebut jumlahnya tidak akan 

menurunkan taraf hidup buruh. Sebelumnya, PTUN 

membatalkan keputusan kenaikan upah minimum 

2022 di Jakarta yang berimplikasi pengurangan UMP 

Rp68.000. 

110

. 

14 July 

2022 

Info Loker Juli 2022 

Semarang dan 

Manado: PT Astra 

Otoparts Cari Teknisi 

Klaim untuk Lulusan 

SMK 

Neutral Pikiran 

Rakyat 

Bekasi 

Bagi Anda yang berdomisili di Semarang dan Manado 

ini menjadi kesempatan berkarier di PT Astra 

Otoparts. - Penempatan Semarang dan Manado 

(sesuai domisili). Perusahaan yang bergerak di bidang 

otomotif PT Astra Otoparts sedang membuka 

lowongan kerja (loker) pada bulan Juli 2022. 

Beberapa produk PT Astra Otoparts diantaranya GS 

Astra, KYB, Aspira dan Aspira Premio. 

111

. 

14 July 

2022 

Indonesia Setop 

Sementara 

Pengiriman Pekerja 

Migran ke Malaysia 

Neutral Oposisi 

Cerdas 

Pemerintah Indonesia menghentikan sementara 

pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke 

Malaysia. Pernyataan itu disampaikan Duta Besar 

(Dubes) RI untuk Malaysia Hermono. Ia menegaskan 

kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu 

berlaku sampai ada komitmen dari Malaysia untuk 

berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem 

Maid Online (SMO). Sebelumnya dilaporkan adanya 

http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013883961/dear-presiden-jokowi-kapan-bsu-kemnaker-bpum-blt-umkm-2022-akan-cair
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013883961/dear-presiden-jokowi-kapan-bsu-kemnaker-bpum-blt-umkm-2022-akan-cair
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013883961/dear-presiden-jokowi-kapan-bsu-kemnaker-bpum-blt-umkm-2022-akan-cair
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013883961/dear-presiden-jokowi-kapan-bsu-kemnaker-bpum-blt-umkm-2022-akan-cair
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013883961/dear-presiden-jokowi-kapan-bsu-kemnaker-bpum-blt-umkm-2022-akan-cair
http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-62154251
http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-62154251
http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-62154251
http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-62154251
http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-62154251
http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-62154251
http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-62154251
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-124999779/info-loker-juli-2022-semarang-dan-manado-pt-astra-otoparts-cari-teknisi-klaim-untuk-lulusan-smk
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-124999779/info-loker-juli-2022-semarang-dan-manado-pt-astra-otoparts-cari-teknisi-klaim-untuk-lulusan-smk
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-124999779/info-loker-juli-2022-semarang-dan-manado-pt-astra-otoparts-cari-teknisi-klaim-untuk-lulusan-smk
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-124999779/info-loker-juli-2022-semarang-dan-manado-pt-astra-otoparts-cari-teknisi-klaim-untuk-lulusan-smk
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-124999779/info-loker-juli-2022-semarang-dan-manado-pt-astra-otoparts-cari-teknisi-klaim-untuk-lulusan-smk
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-124999779/info-loker-juli-2022-semarang-dan-manado-pt-astra-otoparts-cari-teknisi-klaim-untuk-lulusan-smk
http://www.oposisicerdas.com/2022/07/indonesia-setop-sementara-pengiriman.html
http://www.oposisicerdas.com/2022/07/indonesia-setop-sementara-pengiriman.html
http://www.oposisicerdas.com/2022/07/indonesia-setop-sementara-pengiriman.html
http://www.oposisicerdas.com/2022/07/indonesia-setop-sementara-pengiriman.html
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aktivitas di media sosial yang mengiklankan pekerja 

domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas. 

112

. 

14 July 

2022 

Sekjen Kemnaker: 

Transparansi dan 

Akuntabilitas 

keuangan Negara 

Harus Diwujudkan 

dalam 5 Tahapan 

Positive Suara.com Ia mengatakan pengelolaan keuangan negara perlu 

dikelola dan diperiksa secara profesional, terbuka, 

serta bertanggung jawab sesuai aturan pokok yang 

telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 1945. Ia menilai 

transparansi dan akuntabilitas keuangan negara 

harus diwujudkan dalam lima tahapan pengelolaan 

dan pertanggungjawaban keuangan negara. Dari 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran 

pendapatan dan belanja negara tersebut akan 

tertuang dalam bentuk laporan keuangan. Sekretaris 

Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), 

Anwar Sanusi, berpendapat, perbaikan transparansi 

dan akuntabilitas keuangan negara merupakan 

bagian terpenting dari penegakan tata kelola atau 

tata pemerintahan yang baik (Good Governance). 

113

. 

14 July 

2022 

Buruan Daftar! 

Berikut Link 

Lowongan Kerja PT 

Astra Otoparts Tbk 

Neutral Pasundane

kspres.co 

NASIONAL- PT Astra Otoparts Tbk tengah membuka 

lowongan kerja pada posisi Teknisi Klaim di bulan Juli 

2022. Pendaftaran dapat dilakukan lewat website 

karir PT Astra Otoparts TBk. Seperti dihimpun dari 

akun Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan 

di @kemnaker, via Genpi, di bawah ini syaratnya. - 

Pendidikan SMK- Mampu mengoperasokan 

Komputer dan Ms Office- Memiliki pengetahuan di 

bidang komponen atau part otomotif- Tekun dan 

teliti- Penempatan Semarang atau Manado (sesuai 

domisili). 

  

http://www.suara.com/bisnis/2022/07/14/090000/sekjen-kemnaker-transparansi-dan-akuntabilitas-keuangan-negara-harus-diwujudkan-dalam-5-tahapan
http://www.suara.com/bisnis/2022/07/14/090000/sekjen-kemnaker-transparansi-dan-akuntabilitas-keuangan-negara-harus-diwujudkan-dalam-5-tahapan
http://www.suara.com/bisnis/2022/07/14/090000/sekjen-kemnaker-transparansi-dan-akuntabilitas-keuangan-negara-harus-diwujudkan-dalam-5-tahapan
http://www.suara.com/bisnis/2022/07/14/090000/sekjen-kemnaker-transparansi-dan-akuntabilitas-keuangan-negara-harus-diwujudkan-dalam-5-tahapan
http://www.suara.com/bisnis/2022/07/14/090000/sekjen-kemnaker-transparansi-dan-akuntabilitas-keuangan-negara-harus-diwujudkan-dalam-5-tahapan
http://www.suara.com/bisnis/2022/07/14/090000/sekjen-kemnaker-transparansi-dan-akuntabilitas-keuangan-negara-harus-diwujudkan-dalam-5-tahapan
http://pasundan.jabarekspres.com/2022/07/14/pt-astra-otoparts-tbk
http://pasundan.jabarekspres.com/2022/07/14/pt-astra-otoparts-tbk
http://pasundan.jabarekspres.com/2022/07/14/pt-astra-otoparts-tbk
http://pasundan.jabarekspres.com/2022/07/14/pt-astra-otoparts-tbk
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Title Binawan berangkatkan 22 nakes ke Kuwait Author Timothy Ardiansyah 

Media Juragananime.id Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Neutral 

Link http://juragananime.id/artikel/105904/binawan-berangkatkan-22-nakes-ke-kuwait 

Summary Binawan Group (Binawan) pada Selasa (12/7) memberangkatkan 22 tenaga Kesehatan 

(nakes) ke Kuwait untuk memenuhi permintaan 330 tenaga Kesehatan yang terdiri dari 

perawat di Kuwait Healthcare Institution dengan penempatan di Alorf Hospital Kuwait, Royal 

Hayat Hospital dan NAS Clinic. "Dalam proses seleksi penempatan kerja di luar negeri 

dibutuhkan training, Binawan telah menyiapkan Binawan Training Center untuk para 

kandidat dan setelah itu dilakukan lokal interview dan user interview langsung dari negara 

penempatan, dan setelah lulus seleksi akan ada proses dokumen dan visa," kata Chairman 

of Binawan Group, Saleh Alwaini dalam keterangannya pada Rabu. 

 

 

 

Binawan Group (Binawan) pada Selasa (12/7) memberangkatkan 22 tenaga Kesehatan (nakes) ke Kuwait 

untuk memenuhi permintaan 330 tenaga Kesehatan yang terdiri dari perawat di Kuwait Healthcare 

Institution dengan penempatan di Alorf Hospital Kuwait, Royal Hayat Hospital dan NAS Clinic."Dalam 

proses seleksi penempatan kerja di luar negeri dibutuhkan training, Binawan telah menyiapkan Binawan 

Training Center untuk para kandidat dan setelah itu dilakukan lokal interview dan user interview langsung 

dari negara penempatan, dan setelah lulus seleksi akan ada proses dokumen dan visa," kata Chairman of 

Binawan Group, Saleh Alwaini dalam keterangannya pada Rabu.International Healthcare Program (IHTP) 

Binawan bersama dengan lembaga-lembaga lain bekerjasama untuk merekrut tenaga kesehatan yang 

berminat untuk bekerja di luar negeri dan memberikan pelatihan untuk memenuhi standar internasional 

yang dipersyaratkan.Para tenaga kesehatan yang berminat harus mengikuti persiapan berupa kursus 

bahasa asing, matrikulasi kompetensi keperawatan, pelatihan berbagai spesialisasi khusus sesuai 

standarisasi yang dipersyaratkan oleh lembaga pelayanan kesehatan di luar negeri.Di samping berbagai 

pelatihan tersebut para perawat diwajibkan mengikuti tes International Prometric, terkait hal ini Binawan 

juga menyelenggarakan persiapan untuk menghadapi tes tersebut.Dalam hal penempatan kerja tenaga 

kesehatan Indonesia ke luar negeri, Binawan tidak sendiri. Program ini tentunya akan terlaksana dengan 

dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan. Binawan mendapatkan kepercayaan penuh dan 

kerjasama baik dengan pemerintah Kuwait yang diwakili oleh Duta Besar Kuwait dan sub-pemerintah 
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Indonesia, yaitu perwakilan Duta Besar Indonesia di negara-negara penempatan kerja seperti UAE, 

Kuwait, Jepang, Jerman, dan Australia."Kami berterima kasih kepada KBRI di Kuwait yang dengan cepat 

melakukan tahapan terhadap seluruh dokumen permintaan perawat kepada Biinawan. Kami juga barus 

saja melepaskan 150 orang perawat ke Saudi Arabia, dan telah dilepas oleh Menteri Ketenagakerjaan dan 

begitu selanjutnya kami pun telah memperoleh permintaan 500 orang perawat untuk Jerman dan 200 

orang perawat untuk Inggris" kata Saleh Alwaini.Selama lebih dari 20 tahun dan khususnya pada 2 tahun 

terakhir, Binawan mampu menjadi perusahaan jasa pekerja migran Indonesia yang menempatkan tenaga 

kesehatan Indonesia di berbagai negara di dunia."Diharapkan upaya ini bisa terus mendapatkan 

dukungan dari berbagai pihak, terutama sinergi dengan Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian 

Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Kesehatan, untuk bersama membangun 

ekosistem yang kuat dan sehat dari segi kredibilitas Indonesia sebagai sumber tenaga kesehatan sambil 

menciptakan kemudahan bagi perawat yang memiliki niat untuk bekerja di luar negeri."Save my name, 

email, and website in this browser for the next time I comment. 
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Title Binawan berangkatkan 22 nakes ke Kuwait Author Ida Nurcahyani 

Media Antara Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.antaranews.com/berita/2993205/binawan-berangkatkan-22-nakes-ke-kuwait 

Summary Binawan Group (Binawan) pada Selasa (12/7) memberangkatkan 22 tenaga Kesehatan 

(nakes) ke Kuwait untuk memenuhi permintaan 330 tenaga Kesehatan yang terdiri dari 

perawat di Kuwait Healthcare Institution dengan penempatan di Alorf Hospital Kuwait, Royal 

Hayat Hospital dan NAS Clinic. "Dalam proses seleksi penempatan kerja di luar negeri 

dibutuhkan training, Binawan telah menyiapkan Binawan Training Center untuk para 

kandidat dan setelah itu dilakukan lokal interview dan user interview langsung dari negara 

penempatan, dan setelah lulus seleksi akan ada proses dokumen dan visa," kata Chairman 

of Binawan Group, Saleh Alwaini dalam keterangannya pada Rabu. 

 

 

 

Binawan Group (Binawan) pada Selasa (12/7) memberangkatkan 22 tenaga Kesehatan (nakes) ke Kuwait 

untuk memenuhi permintaan 330 tenaga Kesehatan yang terdiri dari perawat di Kuwait Healthcare 

Institution dengan penempatan di Alorf Hospital Kuwait, Royal Hayat Hospital dan NAS Clinic."Dalam 

proses seleksi penempatan kerja di luar negeri dibutuhkan training, Binawan telah menyiapkan Binawan 

Training Center untuk para kandidat dan setelah itu dilakukan lokal interview dan user interview langsung 

dari negara penempatan, dan setelah lulus seleksi akan ada proses dokumen dan visa," kata Chairman of 

Binawan Group, Saleh Alwaini dalam keterangannya pada Rabu.International Healthcare Program (IHTP) 

Binawan bersama dengan lembaga-lembaga lain bekerjasama untuk merekrut tenaga kesehatan yang 

berminat untuk bekerja di luar negeri dan memberikan pelatihan untuk memenuhi standar internasional 

yang dipersyaratkan.Para tenaga kesehatan yang berminat harus mengikuti persiapan berupa kursus 

bahasa asing, matrikulasi kompetensi keperawatan, pelatihan berbagai spesialisasi khusus sesuai 

standarisasi yang dipersyaratkan oleh lembaga pelayanan kesehatan di luar negeri.Di samping berbagai 

pelatihan tersebut para perawat diwajibkan mengikuti tes International Prometric, terkait hal ini Binawan 

juga menyelenggarakan persiapan untuk menghadapi tes tersebut.Dalam hal penempatan kerja tenaga 

kesehatan Indonesia ke luar negeri, Binawan tidak sendiri. Program ini tentunya akan terlaksana dengan 

dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan.Binawan mendapatkan kepercayaan penuh dan 

kerjasama baik dengan pemerintah Kuwait yang diwakili oleh Duta Besar Kuwait dan sub-pemerintah 
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Indonesia, yaitu perwakilan Duta Besar Indonesia di negara-negara penempatan kerja seperti UAE, 

Kuwait, Jepang, Jerman, dan Australia."Kami berterima kasih kepada KBRI di Kuwait yang dengan cepat 

melakukan tahapan terhadap seluruh dokumen permintaan perawat kepada Biinawan. Kami juga barus 

saja melepaskan 150 orang perawat ke Saudi Arabia, dan telah dilepas oleh Menteri Ketenagakerjaan dan 

begitu selanjutnya kami pun telah memperoleh permintaan 500 orang perawat untuk Jerman dan 200 

orang perawat untuk Inggris" kata Saleh Alwaini.Selama lebih dari 20 tahun dan khususnya pada 2 tahun 

terakhir, Binawan mampu menjadi perusahaan jasa pekerja migran Indonesia yang menempatkan tenaga 

kesehatan Indonesia di berbagai negara di dunia."Diharapkan upaya ini bisa terus mendapatkan 

dukungan dari berbagai pihak, terutama sinergi dengan Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian 

Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Kesehatan, untuk bersama membangun 

ekosistem yang kuat dan sehat dari segi kredibilitas Indonesia sebagai sumber tenaga kesehatan sambil 

menciptakan kemudahan bagi perawat yang memiliki niat untuk bekerja di luar negeri." 
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Title Binawan berangkatkan 22 nakes ke Kuwait Author Berita Baru 

Media Newsexplorer.net Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Neutral 

Link http://newsexplorer.net/binawan-berangkatkan-22-nakes-ke-kuwait-s2541543.html 

Summary Binawan Group (Binawan) pada Selasa (12/7) memberangkatkan 22 tenaga Kesehatan 

(nakes) ke Kuwait untuk memenuhi permintaan 330 tenaga Kesehatan yang terdiri dari 

perawat di Kuwait Healthcare Institution dengan penempatan di Alorf Hospital Kuwait, Royal 

Hayat Hospital dan NAS Clinic. 

 

Binawan Group (Binawan) pada Selasa (12/7) memberangkatkan 22 tenaga Kesehatan (nakes) ke Kuwait 

untuk memenuhi permintaan 330 tenaga Kesehatan yang terdiri dari perawat di Kuwait Healthcare 

Institution dengan penempatan di Alorf Hospital Kuwait, Royal Hayat Hospital dan NAS Clinic."Dalam 

proses seleksi penempatan kerja di luar negeri dibutuhkan training, Binawan telah menyiapkan Binawan 

Training Center untuk para kandidat dan setelah itu dilakukan lokal interview dan user interview langsung 

dari negara penempatan, dan setelah lulus seleksi akan ada proses dokumen dan visa," kata Chairman of 

Binawan Group, Saleh Alwaini dalam keterangannya pada Rabu.International Healthcare Program (IHTP) 

Binawan bersama dengan lembaga-lembaga lain bekerjasama untuk merekrut tenaga kesehatan yang 

berminat untuk bekerja di luar negeri dan memberikan pelatihan untuk memenuhi standar internasional 

yang dipersyaratkan.Para tenaga kesehatan yang berminat harus mengikuti persiapan berupa kursus 

bahasa asing, matrikulasi kompetensi keperawatan, pelatihan berbagai spesialisasi khusus sesuai 

standarisasi yang dipersyaratkan oleh lembaga pelayanan kesehatan di luar negeri.Di samping berbagai 

pelatihan tersebut para perawat diwajibkan mengikuti tes International Prometric, terkait hal ini Binawan 

juga menyelenggarakan persiapan untuk menghadapi tes tersebut.Dalam hal penempatan kerja tenaga 

kesehatan Indonesia ke luar negeri, Binawan tidak sendiri. Program ini tentunya akan terlaksana dengan 

dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan.Binawan mendapatkan kepercayaan penuh dan 

kerjasama baik dengan pemerintah Kuwait yang diwakili oleh Duta Besar Kuwait dan sub-pemerintah 

Indonesia, yaitu perwakilan Duta Besar Indonesia di negara-negara penempatan kerja seperti UAE, 

Kuwait, Jepang, Jerman, dan Australia."Kami berterima kasih kepada KBRI di Kuwait yang dengan cepat 

melakukan tahapan terhadap seluruh dokumen permintaan perawat kepada Biinawan. Kami juga barus 

saja melepaskan 150 orang perawat ke Saudi Arabia, dan telah dilepas oleh Menteri Ketenagakerjaan dan 

begitu selanjutnya kami pun telah memperoleh permintaan 500 orang perawat untuk Jerman dan 200 

orang perawat untuk Inggris" kata Saleh Alwaini.Selama lebih dari 20 tahun dan khususnya pada 2 tahun 

terakhir, Binawan mampu menjadi perusahaan jasa pekerja migran Indonesia yang menempatkan tenaga 

kesehatan Indonesia di berbagai negara di dunia."Diharapkan upaya ini bisa terus mendapatkan 

dukungan dari berbagai pihak, terutama sinergi dengan Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian 

Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Kesehatan, untuk bersama membangun 

ekosistem yang kuat dan sehat dari segi kredibilitas Indonesia sebagai sumber tenaga kesehatan sambil 

menciptakan kemudahan bagi perawat yang memiliki niat untuk bekerja di luar negeri." 
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Title Gugatan Apindo Dikabulkan, Anies Wajib Turunkan UMP DKI 2022 

jadi Rp4,5 Juta 

Author _noname 

Media Kiblatriau.com Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Positive 

Link http://kiblatriau.com/news/detail/17533/nasional/gugatan-apindo-dikabulkan-anies-

wajib-turunkan-ump-dki-2022-jadi-rp45-juta 

Summary Hal tersebut terjadi karena PTUN DKI Jakarta resmi memenangkan gugatan Apindo terhadap 

Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai revisi Upah Minimum 

Provinsi (UMP) 2022 sebesar 5,1 Persen. 

 

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI mewajibkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 

menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 dari Rp4.641.854 juta menjadi 

Rp4.573.845."Mewajibkan kepada Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru 

mengenai Upah Minimum Provinsi 2022," demikian bunyi putusan PTUN dalam Sistem Informasi 

Penelusuran Perkara (SIPP) dikutip Liputan6.com, Rabu (13/7/2022).Hal tersebut terjadi karena PTUN 

DKI Jakarta resmi memenangkan gugatan Apindo terhadap Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta 

Anies Baswedan mengenai revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 sebesar 5,1 Persen.Dalam putusan 

Hakim tersebut dinyatakan bahwa besaran UMP DKI Jakarta pada 2022 ditetapkan menjadi Rp4,57 juta 

berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta yakni unsur serikat pekerja/buruh 

Nomor:I/Depeprov/XI/2021 pada 15 November 2021. Keputusan ini sekaligus membatalkan Keputusan 

Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 tahun 2021 soal UMP 2022. Tak hanya itu, dalam amar putusan Anies 

juga diberatkan hukuman untuk membayar biaya perkara sebesar Rp642 ribu."Menghukum Tergugat dan 

Para Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp642.000," 

demikian bunyi putusan PTUN tersebut. Selain membatalkan Kepgub, PTUN DKI Jakarta juga mewajibkan 

Anies selaku tergugat untuk mencabut Kepgub Nomor 1517 tahun 2021 yang diketahui diterbitkan pada 

16 Desember 2021 lalu.Sebelumnya, Anies merevisi Kepgub DKI nomor 1395 tahun 2021 tentang UMP 

2022 menjadi Kepgub 1517 tahun 2021. Dalam revisi itu, Anies menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 

DKI Jakarta 2022 untuk pekerja di bawah masa kerja satu tahun sebesar 5,1 persen.Anies lantas 

menyampaikan alasan mengapa pihaknya merevisi UMP 2022 menjadi 5,1 persen atau naik Rp225 ribu. 

Dia menyebut hal itu dilakukan karena faktor inflasi yang tinggi."Selama ini kenaikan UMP selalu lebih 

besar dari inflasi, inflasi itu kenaikan harga, UMP kenaikan upah, nah dari formula yang dibuat 

Kementerian Ketenagakerjaan, inflasi di Jakarta 1,1 persen, pakai formula kementerian UMP naiknya 0,8 

persen itu mengganggu rasa keadilan, bagaimana buruh naiknya upah hanya 0,8 persen padahal biaya 

hidupnya, inflasi naik 1,1 persen," kata Anies pada wartawan, Minggu 19 Desember 2021.Selain itu, Anies 

menjelaskan bahwa kenaikan UMP DKI juga sudah memperhitungkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 

Indonesia. Pasalnya berdasarkan kajian Bank Indonesia proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 

2022 disebut mencapai 4,7 - 5,5 persen."Keputusan bahwa UMP 2022 mempertimbangkan proyeksi 

pertumbuhan ekonomi yang optimistis, yang kedua menghitung dengan menggunakan angka 

pertumbuhan ekonomi nasional dengan inflasi nasional, disitu ketemu angka 5,1persen," jelas dia. 
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Title Binawan berangkatkan 22 nakes ke Kuwait Author Nama 

Media Thenews.id Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Neutral 

Link http://thenews.id/lifestyle/binawan-berangkatkan-22-nakes-ke-kuwait 

Summary Binawan Group (Binawan) pada Selasa (12/7) memberangkatkan 22 tenaga Kesehatan 

(nakes) ke Kuwait untuk memenuhi permintaan 330 tenaga Kesehatan yang terdiri dari 

perawat di Kuwait Healthcare Institution dengan penempatan di Alorf Hospital Kuwait, Royal 

Hayat Hospital dan NAS Clinic. "Dalam proses seleksi penempatan kerja di luar negeri 

dibutuhkan training, Binawan telah menyiapkan Binawan Training Center untuk para 

kandidat dan setelah itu dilakukan lokal interview dan user interview langsung dari negara 

penempatan, dan setelah lulus seleksi akan ada proses dokumen dan visa," kata Chairman 

of Binawan Group, Saleh Alwaini dalam keterangannya pada Rabu. International Healthcare 

Program (IHTP) Binawan bersama dengan lembaga-lembaga lain bekerjasama untuk 

merekrut tenaga kesehatan yang berminat untuk bekerja di luar negeri dan memberikan 

pelatihan untuk memenuhi standar internasional yang dipersyaratkan. Di samping berbagai 

pelatihan tersebut para perawat diwajibkan mengikuti tes International Prometric, terkait 

hal ini Binawan juga menyelenggarakan persiapan untuk menghadapi tes tersebut. 

 

 

 

 Binawan Group (Binawan) pada Selasa (12/7) memberangkatkan 22 tenaga Kesehatan (nakes) ke Kuwait 

untuk memenuhi permintaan 330 tenaga Kesehatan yang terdiri dari perawat di Kuwait Healthcare 

Institution dengan penempatan di Alorf Hospital Kuwait, Royal Hayat Hospital dan NAS Clinic."Dalam 

proses seleksi penempatan kerja di luar negeri dibutuhkan training, Binawan telah menyiapkan Binawan 

Training Center untuk para kandidat dan setelah itu dilakukan lokal interview dan user interview langsung 

dari negara penempatan, dan setelah lulus seleksi akan ada proses dokumen dan visa," kata Chairman of 

Binawan Group, Saleh Alwaini dalam keterangannya pada Rabu.International Healthcare Program (IHTP) 

Binawan bersama dengan lembaga-lembaga lain bekerjasama untuk merekrut tenaga kesehatan yang 

berminat untuk bekerja di luar negeri dan memberikan pelatihan untuk memenuhi standar internasional 

yang dipersyaratkan.Para tenaga kesehatan yang berminat harus mengikuti persiapan berupa kursus 

bahasa asing, matrikulasi kompetensi keperawatan, pelatihan berbagai spesialisasi khusus sesuai 

standarisasi yang dipersyaratkan oleh lembaga pelayanan kesehatan di luar negeri.Di samping berbagai 
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pelatihan tersebut para perawat diwajibkan mengikuti tes International Prometric, terkait hal ini Binawan 

juga menyelenggarakan persiapan untuk menghadapi tes tersebut.Dalam hal penempatan kerja tenaga 

kesehatan Indonesia ke luar negeri, Binawan tidak sendiri. Program ini tentunya akan terlaksana dengan 

dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan.Binawan mendapatkan kepercayaan penuh dan 

kerjasama baik dengan pemerintah Kuwait yang diwakili oleh Duta Besar Kuwait dan sub-pemerintah 

Indonesia, yaitu perwakilan Duta Besar Indonesia di negara-negara penempatan kerja seperti UAE, 

Kuwait, Jepang, Jerman, dan Australia."Kami berterima kasih kepada KBRI di Kuwait yang dengan cepat 

melakukan tahapan terhadap seluruh dokumen permintaan perawat kepada Biinawan. Kami juga barus 

saja melepaskan 150 orang perawat ke Saudi Arabia, dan telah dilepas oleh Menteri Ketenagakerjaan dan 

begitu selanjutnya kami pun telah memperoleh permintaan 500 orang perawat untuk Jerman dan 200 

orang perawat untuk Inggris" kata Saleh Alwaini.Selama lebih dari 20 tahun dan khususnya pada 2 tahun 

terakhir, Binawan mampu menjadi perusahaan jasa pekerja migran Indonesia yang menempatkan tenaga 

kesehatan Indonesia di berbagai negara di dunia."Diharapkan upaya ini bisa terus mendapatkan 

dukungan dari berbagai pihak, terutama sinergi dengan Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian 

Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Kesehatan, untuk bersama membangun 

ekosistem yang kuat dan sehat dari segi kredibilitas Indonesia sebagai sumber tenaga kesehatan sambil 

menciptakan kemudahan bagi perawat yang memiliki niat untuk bekerja di luar negeri." 
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Title Binawan Kembali Berangkatkan 22 Tenaga Kesehatan Terampil 

ke Kuwait 

Author Hanafi Lutfi - 

Media Tribun News Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.tribunnews.com/kesehatan/2022/07/13/binawan-kembali-berangkatkan-22-

tenaga-kesehatan-terampil-ke-kuwait 

Summary TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Binawan Group (Binawan) memberangkatkan 22 tenaga 

Kesehatan ke Kuwait awal pekan ini untuk memenuhi sebagian dari kebutuhan 330 tenaga 

Kesehatan (Nakes) yang terdiri dari perawat terampil di Kuwait Healthcare Institution. 

Dengan penempatan ini, maka Binawan telah berhasil memenuhi permintaan tenaga 

kesehatan dari negara-negara Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Arab Saudi. Binawan Group. 

Selain berbagai pelatihan tersebut para perawat diwajibkan mengikuti tes International 

Prometric, terkait hal ini Binawan juga menyelenggarakan persiapan untuk menghadapi tes 

tersebut. 

 

 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Binawan Group (Binawan) memberangkatkan 22 tenaga Kesehatan ke 

Kuwait awal pekan ini untuk memenuhi sebagian dari kebutuhan 330 tenaga Kesehatan (Nakes) yang 

terdiri dari perawat terampil di Kuwait Healthcare Institution. Para perawat ini selanjutkan akan 

ditempatkan bekerja di Alorf Hospital Kuwait, Royal Hayat Hospital dan NAS Clinic dan seluruhnya 

dinyatakan telah memenuhi standar kompetensi global siap diberangkatkan.Dengan penempatan ini, 

maka Binawan telah berhasil memenuhi permintaan tenaga kesehatan dari negara-negara Uni Emirat 

Arab, Kuwait, dan Arab Saudi.Para tenaga kesehatan yang berminat harus mengikuti persiapan berupa 

kursus bahasa asing, matrikulasi kompetensi keperawatan, pelatihan berbagai spesialisasi khusus sesuai 

standarisasi yang dipersyaratkan oleh lembaga pelayanan kesehatan di luar 

negeri.Halaman12TagsBinawan Grouptenaga kesehatanKuwaitIkuti kami diSelain berbagai pelatihan 

tersebut para perawat diwajibkan mengikuti tes International Prometric, terkait hal ini Binawan juga 

menyelenggarakan persiapan untuk menghadapi tes tersebut. Chairman Binawan Group Saleh Alwaini 

menyampaikan, untuk Kuwait perusahaannya memperoleh permintaan sebanyak 300 perawat, dan 

permintaan itu telah dilegalisir resmi oleh KBRI Kuwait. "Hari ini kita memberangkatkan 21 orang dan 

semalam sudah diberangkatkan 1 orang dan jumlahnya menjadi 22 orang untuk tujuan Kuwait," 
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ungkapnya.Dalam proses seleksi penempatan kerja di luar negeri dibutuhkan training, Binawan 

menyiapkan Binawan Training Center untuk para kandidat dan setelah itu dilakukan lokal interview dan 

user interview langsung dari negara penempatan, dan setelah lulus seleksi akan ada proses dokumen dan 

visa. Terkait penempatan kerja tenaga kesehatan Indonesia ke luar negeri, Binawan tidak sendiri. 

Program ini tentunya akan terlaksana dengan dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan. 

Binawan mendapatkan kepercayaan penuh dan kerjasama baik dengan pemerintah Kuwait yang diwakili 

oleh Duta Besar Kuwait dan sub-pemerintah Indonesia, yaitu perwakilan Duta Besar Indonesia di negara-

negara penempatan kerja seperti UAE, Kuwait, Jepang, Jerman, dan Australia. "Kami berterima kasih 

kepada KBRI di Kuwait yang dengan cepat melakukan tahapan terhadap seluruh dokumen permintaan 

perawat kepada Biinawan. Kami juga barus saja melepaskan 150 orang perawat ke Saudi arabia, dan telah 

dilepas oleh Ibu Menteri Ketenagakerjaan dan begitu selanjutnya kami pun telah memperoleh 

permintaan 500 orang perawat untuk Jerman dan 200 orang perawat untuk Inggris," kata Saleh 

Alwaini.Halaman12Tampilkan semuaTagsBinawan Grouptenaga kesehatanKuwaitIkuti kami di 
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Title Binawan berangkatkan 22 nakes ke Kuwait - JogoBoyo 

#JagaNKRI 

Author Arendya Nariswari 

Media Jogoboyo.com Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.jogoboyo.com/binawan-berangkatkan-22-nakes-ke-kuwait 

Summary - Binawan Group (Binawan) pada Selasa (12/7) memberangkatkan 22 tenaga Kesehatan 

(nakes) ke Kuwait untuk memenuhi permintaan 330 tenaga Kesehatan yang terdiri dari 

perawat di Kuwait Healthcare Institution dengan penempatan di Alorf Hospital Kuwait, Royal 

Hayat Hospital dan NAS Clinic. "Dalam proses seleksi penempatan kerja di luar negeri 

dibutuhkan training, Binawan telah menyiapkan Binawan Training Center untuk para 

kandidat dan setelah itu dilakukan lokal interview dan user interview langsung dari negara 

penempatan, dan setelah lulus seleksi akan ada proses dokumen dan visa," kata Chairman 

of Binawan Group, Saleh Alwaini dalam keterangannya pada Rabu. International Healthcare 

Program (IHTP) Binawan bersama dengan lembaga-lembaga lain bekerjasama untuk 

merekrut tenaga kesehatan yang berminat untuk bekerja di luar negeri dan memberikan 

pelatihan untuk memenuhi standar internasional yang dipersyaratkan. Di samping berbagai 

pelatihan tersebut para perawat diwajibkan mengikuti tes International Prometric, terkait 

hal ini Binawan juga menyelenggarakan persiapan untuk menghadapi tes tersebut. 

 

 

 

Jakarta (ANTARA) - Binawan Group (Binawan) pada Selasa (12/7) memberangkatkan 22 tenaga Kesehatan 

(nakes) ke Kuwait untuk memenuhi permintaan 330 tenaga Kesehatan yang terdiri dari perawat di Kuwait 

Healthcare Institution dengan penempatan di Alorf Hospital Kuwait, Royal Hayat Hospital dan NAS Clinic. 

"Dalam proses seleksi penempatan kerja di luar negeri dibutuhkan training, Binawan telah menyiapkan 

Binawan Training Center untuk para kandidat dan setelah itu dilakukan lokal interview dan user interview 

langsung dari negara penempatan, dan setelah lulus seleksi akan ada proses dokumen dan visa," kata 

Chairman of Binawan Group, Saleh Alwaini dalam keterangannya pada Rabu. International Healthcare 

Program (IHTP) Binawan bersama dengan lembaga-lembaga lain bekerjasama untuk merekrut tenaga 

kesehatan yang berminat untuk bekerja di luar negeri dan memberikan pelatihan untuk memenuhi 

standar internasional yang dipersyaratkan. Para tenaga kesehatan yang berminat harus mengikuti 

persiapan berupa kursus bahasa asing, matrikulasi kompetensi keperawatan, pelatihan berbagai 
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spesialisasi khusus sesuai standarisasi yang dipersyaratkan oleh lembaga pelayanan kesehatan di luar 

negeri. Di samping berbagai pelatihan tersebut para perawat diwajibkan mengikuti tes International 

Prometric, terkait hal ini Binawan juga menyelenggarakan persiapan untuk menghadapi tes tersebut. 

Dalam hal penempatan kerja tenaga kesehatan Indonesia ke luar negeri, Binawan tidak sendiri. Program 

ini tentunya akan terlaksana dengan dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan. Binawan 

mendapatkan kepercayaan penuh dan kerjasama baik dengan pemerintah Kuwait yang diwakili oleh Duta 

Besar Kuwait dan sub-pemerintah Indonesia, yaitu perwakilan Duta Besar Indonesia di negara-negara 

penempatan kerja seperti UAE, Kuwait, Jepang, Jerman, dan Australia. "Kami berterima kasih kepada 

KBRI di Kuwait yang dengan cepat melakukan tahapan terhadap seluruh dokumen permintaan perawat 

kepada Biinawan. Kami juga barus saja melepaskan 150 orang perawat ke Saudi Arabia, dan telah dilepas 

oleh Menteri Ketenagakerjaan dan begitu selanjutnya kami pun telah memperoleh permintaan 500 orang 

perawat untuk Jerman dan 200 orang perawat untuk Inggris" kata Saleh Alwaini. Selama lebih dari 20 

tahun dan khususnya pada 2 tahun terakhir, Binawan mampu menjadi perusahaan jasa pekerja migran 

Indonesia yang menempatkan tenaga kesehatan Indonesia di berbagai negara di dunia. "Diharapkan 

upaya ini bisa terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, terutama sinergi dengan Pemerintah 

Indonesia, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian 

Kesehatan, untuk bersama membangun ekosistem yang kuat dan sehat dari segi kredibilitas Indonesia 

sebagai sumber tenaga kesehatan sambil menciptakan kemudahan bagi perawat yang memiliki niat 

untuk bekerja di luar negeri." 
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Title BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Cair Hari Ini? 

Cek Daftar Penerima di Sini! 

Author _noname 

Media Ayo Surabaya Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783877341/bsublt-subsidi-gaji-via-bpjs-

ketenagakerjaan-2022-cair-hari-ini-cek-daftar-penerima-di-sini 

Summary BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair kapan? AYOSURABAYA.COM-- Dana 

bantuan subsidi upah alias BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 kapan cair? 

Tentunya, harapan para pekerja BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta 

dari pemerintah tersebut segera cair. Tak ada salahnya para pekerja memastikan secara 

langsung daftar penerima dana BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 melalui 

link yang dibagikan dalam artikel ini. 

 

 

 

BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair kapan? Cek daftar penerima via tautan dalam 

artikel iniAYOSURABAYA.COM -- Dana bantuan subsidi upah alias BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 kapan cair? Apakah hari ini?Tentunya, harapan para pekerja BSU BLT subsidi gaji 

via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta dari pemerintah tersebut segera cair.Tak ada salahnya para 

pekerja memastikan secara langsung daftar penerima dana BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 

2022 melalui link yang dibagikan dalam artikel ini.Pekerja yang tak sabar menunggu informasi dari 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bisa langsung melakukan pengecekan 

daftar penerima dana BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 secara mandiri.Kabar 

penyaluran dana BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 dengan anggaran Rp8,8 triliun bagi 

8,8 juta pekerja tersebut sudah digaungkan sejak April lalu sebelum hari raya Idul Fitri.Namun, jadwal 

pencairan pasti belum juga dirilis pihak Kemnaker. Bisa jadi keterlambatan penyaluran dana BSU 2022 

tersebut terkait penambahan jumlah anggaran. 
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Title Binawan Group berangkatkan 22 orang tenaga kesehatan 

ke Kuwait 

Author Ida Nurcahyani 

Media Antara Kalteng Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Neutral 

Link http://riau.antaranews.com/berita/291585/binawan-group-berangkatkan-22-orang-

tenaga-kesehatan-ke-kuwait 

Summary Binawan Group (Binawan) pada Selasa (12/7) memberangkatkan 22 tenaga Kesehatan 

(nakes) ke Kuwait untuk memenuhi permintaan 330 tenaga Kesehatan yang terdiri dari 

perawat di Kuwait Healthcare Institution dengan penempatan di Alorf Hospital Kuwait, Royal 

Hayat Hospital dan NAS Clinic. "Dalam proses seleksi penempatan kerja di luar negeri 

dibutuhkan training, Binawan telah menyiapkan Binawan Training Center untuk para 

kandidat dan setelah itu dilakukan lokal interview dan user interview langsung dari negara 

penempatan, dan setelah lulus seleksi akan ada proses dokumen dan visa," kata Chairman 

of Binawan Group, Saleh Alwaini dalam keterangannya pada Rabu. International Healthcare 

Program (IHTP) Binawan bersama dengan lembaga-lembaga lain bekerjasama untuk 

merekrut tenaga kesehatan yang berminat untuk bekerja di luar negeri dan memberikan 

pelatihan untuk memenuhi standar internasional yang dipersyaratkan. Di samping berbagai 

pelatihan tersebut para perawat diwajibkan mengikuti tes International Prometric, terkait 

hal ini Binawan juga menyelenggarakan persiapan untuk menghadapi tes tersebut. 

 

 

 

 Binawan Group (Binawan) pada Selasa (12/7) memberangkatkan 22 tenaga Kesehatan (nakes) ke Kuwait 

untuk memenuhi permintaan 330 tenaga Kesehatan yang terdiri dari perawat di Kuwait Healthcare 

Institution dengan penempatan di Alorf Hospital Kuwait, Royal Hayat Hospital dan NAS Clinic."Dalam 

proses seleksi penempatan kerja di luar negeri dibutuhkan training, Binawan telah menyiapkan Binawan 

Training Center untuk para kandidat dan setelah itu dilakukan lokal interview dan user interview langsung 

dari negara penempatan, dan setelah lulus seleksi akan ada proses dokumen dan visa," kata Chairman of 

Binawan Group, Saleh Alwaini dalam keterangannya pada Rabu.International Healthcare Program (IHTP) 

Binawan bersama dengan lembaga-lembaga lain bekerjasama untuk merekrut tenaga kesehatan yang 

berminat untuk bekerja di luar negeri dan memberikan pelatihan untuk memenuhi standar internasional 

yang dipersyaratkan.Para tenaga kesehatan yang berminat harus mengikuti persiapan berupa kursus 
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bahasa asing, matrikulasi kompetensi keperawatan, pelatihan berbagai spesialisasi khusus sesuai 

standarisasi yang dipersyaratkan oleh lembaga pelayanan kesehatan di luar negeri.Di samping berbagai 

pelatihan tersebut para perawat diwajibkan mengikuti tes International Prometric, terkait hal ini Binawan 

juga menyelenggarakan persiapan untuk menghadapi tes tersebut.Dalam hal penempatan kerja tenaga 

kesehatan Indonesia ke luar negeri, Binawan tidak sendiri. Program ini tentunya akan terlaksana dengan 

dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan.Binawan mendapatkan kepercayaan penuh dan 

kerjasama baik dengan pemerintah Kuwait yang diwakili oleh Duta Besar Kuwait dan sub-pemerintah 

Indonesia, yaitu perwakilan Duta Besar Indonesia di negara-negara penempatan kerja seperti UAE, 

Kuwait, Jepang, Jerman, dan Australia."Kami berterima kasih kepada KBRI di Kuwait yang dengan cepat 

melakukan tahapan terhadap seluruh dokumen permintaan perawat kepada Biinawan. Kami juga barus 

saja melepaskan 150 orang perawat ke Saudi Arabia, dan telah dilepas oleh Menteri Ketenagakerjaan dan 

begitu selanjutnya kami pun telah memperoleh permintaan 500 orang perawat untuk Jerman dan 200 

orang perawat untuk Inggris" kata Saleh Alwaini.Selama lebih dari 20 tahun dan khususnya pada 2 tahun 

terakhir, Binawan mampu menjadi perusahaan jasa pekerja migran Indonesia yang menempatkan tenaga 

kesehatan Indonesia di berbagai negara di dunia."Diharapkan upaya ini bisa terus mendapatkan 

dukungan dari berbagai pihak, terutama sinergi dengan Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian 

Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Kesehatan, untuk bersama membangun 

ekosistem yang kuat dan sehat dari segi kredibilitas Indonesia sebagai sumber tenaga kesehatan sambil 

menciptakan kemudahan bagi perawat yang memiliki niat untuk bekerja di luar negeri." 

  



 

59 

 

Title Indonesia Hentikan Sementara Pengiriman 

PMI ke Malaysia 

Author Mediaindonesia.Com Developer 

Media Media Indonesia Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Negative 

Link http://mediaindonesia.com/internasional/506536/indonesia-hentikan-sementara-

pengiriman-pmi-ke-malaysia 

Summary DUTA Besar RI untuk Malaysia Hermono mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia untuk 

sementara berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja migran Indonesia 

(PMI) di semua sektor. Ia menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu 

berlaku sampai ada komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik 

melalui Sistem Maid Online (SMO). Sebelumnya dilaporkan adanya aktivitas di media sosial 

yang mengiklankan pekerja domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas. Pada 1 April 

2022, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menandatangani nota kesepahaman dengan 

Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan tentang penempatan dan 

perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia. 

 

 

 

DUTA Besar RI untuk Malaysia Hermono mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia untuk sementara 

berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja migran Indonesia (PMI) di semua 

sektor."Benar dan mulai berlaku pada hari ini," kata Hermono saat dimintai konfirmasi tentang kebijakan 

baru tersebut di Kuala Lumpur, seperti dikutip Antara, Rabu (13/7).Ia menegaskan kebijakan untuk 

menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai ada komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut 

pekerja domestik melalui Sistem Maid Online (SMO).Namun, lanjut Hermono, untuk pesanan yang sudah 

disetujui bisa dilanjutkan.Sebelumnya dilaporkan adanya aktivitas di media sosial yang mengiklankan 

pekerja domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas.Pada 1 April 2022, Menteri Ketenagakerjaan 

RI Ida Fauziyah menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M 

Saravanan tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia.Langkah itu diambil 

sebagai upaya memperbaiki tata kelola penempatan dan perlindungan PMI di Malaysia, kata Menaker 

Ida ketika itu.Secara khusus Ida menegaskan bahwa lewat nota kesepahaman itu disepakati bahwa 

penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel 

System (OCS) sebagai satu-satunya kanal legal untuk perekrutan dan penempatan PMI sektor domestik 
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di Malaysia.Sistem tersebut akan mengintegrasikan sistem daring milik Indonesia dan Malaysia dan tidak 

akan ada lagi penempatan yang dilakukan secara langsung, tapi harus melalui agensi perekrutan 

Indonesia dan Malaysia yang terdaftar di sistem tersebut.PMI juga hanya akan bekerja di satu rumah 

dengan jumlah keluarga maksimal enam orang. Deskripsi pekerjaan dilakukan per jabatan sehingga 

pekerja Indonesia tidak akan melakukan pekerjaan ganda.PMI juga masuk dalam skema asuransi 

ketenagakerjaan Malaysia untuk pekerja asing dan asuransi kesehatan yang biaya premi akan ditanggung 

oleh pemberi kerja.Perwakilan Indonesia di Malaysia berwenang menetapkan besaran upah minimum 

PMI, yaitu 1.500 Ringgit Malaysia (RM) atau sekitar Rp5,1 juta, dan pendapatan minimum calon pemberi 

kerja sebesar RM7. 000 atau sekitar Rp23 juta.Di antara poin-poin lain yang digariskan dalam nota 

kesepahaman tersebut adalah hak cuti tahunan, hak untuk berkomunikasi, dan larangan menahan 

paspor pembantu. (OL-16) 
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Title Binawan Group Berangkatkan 22 Tenaga Kesehatan ke Kuwait Author Https 

Media Industry Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.industry.co.id/read/109822/binawan-group-berangkatkan-22-tenaga-

kesehatan-ke-kuwait 

Summary Binawan Group (Binawan) memberangkatkan 22 tenaga Kesehatan ke Kuwait pada Selasa 

(12/7/2022). Lena Maryana dan Chairman of Binawan Group, Ir. "Untuk Kuwait telah kami 

peroleh permintaan sebanyak 300an orang untuk perawat, dan permintaan itu telah 

dilegalisir dan resmi dari KBRI Kuwait, kemudian hari ini kita memberangkatkan 21 orang dan 

semalam sudah diberangkatkan 1 orang dan jumlahnya menjadi 22 orang untuk tujuan 

Kuwait," kata Chairman Binawan Group, Ir. Kami juga barus saja melepaskan 150 orang 

perawat ke Saudi arabia, dan telah dilepas oleh Ibu Menteri Ketenagakerjaan dan begitu 

selanjutnya kami pun telah memperoleh permintaan 500 orang perawat untuk Jerman dan 

200 orang perawat untuk Inggris" tutup Chairman Binawan Group, Ir. 

 

 

 

Binawan Group (Binawan) memberangkatkan 22 tenaga Kesehatan ke Kuwait pada Selasa (12/7/2022). 

Hal ini untuk memenuhi permintaan 330 tenaga Kesehatan yang terdiri dari perawat di Kuwait Healthcare 

Institution dengan penempatan di Alorf Hospital Kuwait, Royal Hayat Hospital dan NAS Clinic. Tenaga 

kesehatan terlatih telah memenuhi standar kompetensi global siap diberangkatkan. Dengan penempatan 

sekarang ini, maka Binawan telah berhasil memenuhi permintaan tenaga kesehatan dari negara-negara 

Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Arab Saudi. Kegiatan pelepasan ini menjadi sangat spesial karna dihadiri 

oleh Dubes RI untuk Kuwait Dra. Hj. Lena Maryana dan Chairman of Binawan Group, Ir. Saleh Alwaini. 

Dubes RI untuk Kuwait Lena Maryana menyampaikan job order di Kuwait ini cukup besar kompetensinya, 

tantangan yang kita hadapi adalah bagaimana memotong birokrasi sehingga permintaan cukup besar di 

Kuwait ini bisa segera dipenuhi. Karena dari negara-negara lain kita juga punya saingan yang cukup 

banyak dan menurut saya para tenaga kesehatan Indonesia ini tidak kalah dari negara-negara lainnya 

untuk memenuhi permintaan di Kuwait. Jadi sekali lagi dengan bantuan Binawan dan juga dari pihak-

pihak lain mudah-mudahan permintaan job order dari Kuwait ini bisa segera dipenuhi. Bersama dengan 

lembaga-lembaga lain, IHTP melakukan kerjasama untuk merekrut tenaga kesehatan yang berminat 

untuk bekerja di luar negeri dan memberikan pelatihan untuk memenuhi standar internasional yang 
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dipersyaratkan Para tenaga kesehatan yang berminat harus mengikuti persiapan berupa kursus bahasa 

asing, matrikulasi kompetensi keperawatan, pelatihan berbagai spesialisasi khusus sesuai standarisasi 

yang dipersyaratkan oleh lembaga pelayanan kesehatan di luar negeri. Disamping berbagai pelatihan 

tersebut para perawat diwajibkan mengikuti tes International Prometric, terkait hal ini Binawan juga 

menyelenggarakan persiapan untuk menghadapi tes tersebut."Untuk Kuwait telah kami peroleh 

permintaan sebanyak 300an orang untuk perawat, dan permintaan itu telah dilegalisir dan resmi dari 

KBRI Kuwait, kemudian hari ini kita memberangkatkan 21 orang dan semalam sudah diberangkatkan 1 

orang dan jumlahnya menjadi 22 orang untuk tujuan Kuwait," kata Chairman Binawan Group, Ir. Saleh 

Alwaini yang dikutip INDUSTRY.co.id, Rabu (13/7/2022). Dalam proses seleksi penempatan kerja di luar 

negeri dibutuhkan training, Binawan telah menyiapkan Binawan Training Center untuk para kandidat dan 

setelah itu dilakukan lokal interview dan user interview langsung dari negara penempatan, dan setelah 

lulus seleksi akan ada proses dokumen dan visa. Dalam hal penempatan kerja tenaga kesehatan Indonesia 

ke luar negeri, Binawan tidak sendiri. Program ini tentunya akan terlaksana dengan dukungan penuh dari 

berbagai pemangku kepentingan. Binawan mendapatkan kepercayaan penuh dan kerjasama baik dengan 

pemerintah Kuwait yang diwakili oleh Duta Besar Kuwait dan sub-pemerintah Indonesia, yaitu perwakilan 

Duta Besar Indonesia di negara-negara penempatan kerja seperti UAE, Kuwait, Jepang, Jerman, dan 

Australia. "Kami berterima kasih kepada KBRI di Kuwait yang dengan cepat melakukan tahapan terhadap 

seluruh dokumen permintaan perawat kepada Biinawan. Kami juga barus saja melepaskan 150 orang 

perawat ke Saudi arabia, dan telah dilepas oleh Ibu Menteri Ketenagakerjaan dan begitu selanjutnya kami 

pun telah memperoleh permintaan 500 orang perawat untuk Jerman dan 200 orang perawat untuk 

Inggris" tutup Chairman Binawan Group, Ir. Saleh Alwaini. Selama berkiprah lebih dari 20 tahun dan 

khususnya pada 2 tahun terakhir, Binawan mampu menjadi satu-satunya Perusahaan Jasa Pekerja Migran 

Indonesia yang menempatkan tenaga kesehatan Indonesia di berbagai negara di dunia. Diharapkan 

upaya ini bisa terus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, terutama sinergi dengan Pemerintah 

Indonesia, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian 

Kesehatan, untuk bersama membangun ekosistem yang kuat dan sehat dari segi kredibilitas Indonesia 

sebagai sumber tenaga kesehatan sambil menciptakan kemudahan bagi perawat yang memiliki niat 

untuk bekerja di luar negeri. 
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Title BSU BLT Subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Jadi Cair Juli 

Tanggal Berapa? Simak Informasinya di Sini 

Author _noname 

Media Ayo Surabaya Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783878121/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-

ketenagakerjaan-2022-jadi-cair-juli-tanggal-berapa-simak-informasinya-di-sini 

Summary BSU BLT Subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair kapan? AYOSURABAYA.COM-- Para 

pekerja masih menantikan BSU BLT Subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 diitengah 

naiknya sejumlah harga bahan pokok. Pertanyaan BSU BLT Subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 kapan cair masih juga terlontar sejak April lalu sebelum hari raya Idul 

Fitri 2022. Program BSU BLT Subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 ini merupakan salah 

satu upaya pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi para 

pekerja atau buruh di masa pandemi. 

 

 

 

BSU BLT Subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair kapan? Jadi cair Juli? Berikut 

rangkumannya.AYOSURABAYA.COM -- Para pekerja masih menantikan BSU BLT Subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 diitengah naiknya sejumlah harga bahan pokok.Pertanyaan BSU BLT Subsidi gaji 

via BPJS Ketenagakerjaan 2022 kapan cair masih juga terlontar sejak April lalu sebelum hari raya Idul Fitri 

2022.Program BSU BLT Subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 ini merupakan salah satu upaya 

pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi para pekerja atau buruh di masa 

pandemi.Kendati kasus positif Covid-19 telah melandai, BSU BLT Subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 

2022 tetap berlanjut pada tahun ini, lantaran dampak yang masih terasa terutama bagi para 

pekerja.Pemerintah melalui Kementerian ketenagakerjaa (Kemnaker) mengalokasikan dana sebesar 

Rp8,8 triliun untuk BSU BLT Subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022.Namun kabar penambahan 

anggaran seiring penyesuaian data para pekerja calon penerima dana yang juga bertambah telah 

dilakukan. 
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Title Perbedaan UMP dan UMR: Mengenal Upah 

Minimum 

Author Widhia Arum Wibawana 

Media Detik Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Neutral 

Link http://news.detik.com/berita/d-6176872/perbedaan-ump-dan-umr-mengenal-upah-

minimum 

Summary Perbedaan UMP dan UMR mungkin masih menjadi pertanyaan bagi sebagian masyarakat 

yang belum mengetahui. Tidak hanya UMP dan UMR saja, namun ada juga istilah UMK dan 

UMS. Apa perbedaan UMP dan UMR? Perbedaan UMP dan UMR: Pengertian Upah 

Minimum. 

 

Perbedaan UMP dan UMR mungkin masih menjadi pertanyaan bagi sebagian masyarakat yang belum 

mengetahui. Tidak hanya UMP dan UMR saja, namun ada juga istilah UMK dan UMS. Semua itu termasuk 

upah minimum.Lantas, apa itu upah minimum? Apa perbedaan UMP dan UMR? Dan, apa pengertian 

masing-masing? Simak penjelasan selengkapnya berikut ini.Perbedaan UMP dan UMR: Pengertian Upah 

MinimumSebelum membahas tentang perbedaan UMP dan UMR, perlu diketahui terlebih dahulu 

pengertian upah minimum. Apa itu upah minimum?ADVERTISEMENT SCROLL TO RESUME 

CONTENTDilansir dari laman Indonesiabaik.id, upah minimum adalah suatu tetapan atau standar 

minimum yang digunakan oleh para pekerja atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada para 

pekerjanya. Upah minimum terdiri dari empat jenis.Jenis-jenis upah minimum sebelumnya adalah 

sebagai berikut:UMP (Upah Minimum Provinsi)UMR (Upah Minimum Regional)UMK (Upah Minimum 

Kabupaten/Kota)UMS (Upah Minimum Sektoral)Perlu diketahui bahwa penentuan upah minimum itu 

telah diatur dalam undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Aturan penentuan upah minimum 

tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang diturunkan melalui 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.Setelah adanya peraturan 

perundang-undangan terbaru, istilah UMR dan UMS sudah tidak lagi digunakan. Maka dari itu, upah 

minimum yang diberlakukan saat dibagi menjadi dua saja, yaitu UMP dan UMK.Jenis-jenis upah minimum 

saat ini menurut PP 36 tahun 2021 Pasal 25, terdiri dari:UMP (Upah Minimum Provinsi)UMK (Upah 

Minimum Kabupaten/Kota)Perbedaan UMP dan UMR: Mengenal Upah Minimum | Foto: 

detikcom/thinkstockPerbedaan UMP dan UMR: Apa Itu UMP?UMP adalah singkatan dari Upah Minimum 

Provinsi. UMP merupakan standar upah minimum pekerja yang berlaku di seluruh wilayah dalam satu 

provinsi, termasuk juga kabupaten/kota. Menurut Kepmenaker Nomor 226 Tahun 2000 Pasal 4, UMP 

ditetapkan oleh gubernur.Penetapan standar UMP untuk setiap provinsi itu tidak sama atau berbeda 

antara satu sama lain. Untuk diketahui istilah UMP ini sebelumnya lebih dikenal sebagai istilah 

UMR.Perbedaan UMP dan UMR: Apa Itu UMR?UMR adalah singkatan dari Upah Minimum Regional. UMR 

merupakan standar upah minimum pekerja yang berlaku di tingkat I atau wilayah provinsi, termasuk 

kabupaten/kota di dalamnya. Namun, istilah UMR ini sudah tidak digunakan lagi.Berdasarkan pada 

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, istilah UMR tingkat I diganti 

dengan UMP (Upah Minimum Provinsi). Adapun istilah UMR tingkat II diganti dengan UMK (Upah 

Minimum Kabupaten/Kota).Perbedaan UMP dan UMR: Apa Itu UMK?UMK adalah singkatan dari Upah 

Minimum Kabupaten/Kota. Berbeda dengan UMP, UMK merupakan standar upah minimum pekerja yang 

berlaku hanya di wilayah kabupaten/kota. Penentuan UMK ditetapkan oleh gubernur, namun dengan 



 

65 

 

pengajuan dari bupati atau walikota.Gubernur dapat menetapkan UMK dengan syarat tertentu. 

Penentuan nilai UMK sendiri ditetapkan setelah penetapan UMP. Dan, nilai UMK lebih tinggi dari UMP 

yang telah ditetapkan.Kenapa Upah Minimum Tiap Daerah Berbeda?Perbedaan UMP dan UMR beserta 

pengertian apa itu UMR dan UMK sudah diketahui. Selanjutnya, untuk menjawab soal kenapa upah 

minimum di tiap daerah bisa berbeda, perlu merujuk pada PP No. 36 tahun 2021.Upah minimum di tiap 

daerah berbeda-beda. Hal itu ditetapkan berdasarkan pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan 

masing-masing daerah. Penyesuaian nilai upah minimum juga diberlakukan setiap tahunnya dengan 

syarat tertentu.Misalnya, UMP DKI Jakarta 2021 adalah sebesar Rp 4.641.854, kemudian terdapat 

penyesuaian dan harus diturunkan. Sehingga, UMP DKI Jakarta 2022 adalah sebesar Rp 

4.573.845.Demikian, penjelasan mengenai perbedaan UMP dan UMR beserta pengertian UMK. Perlu 

diingat, saat ini istilah UMR dan UMS sudah tidak lagi digunakan, yang ada hanya UMP dan UMK saja. 

Semoga bermanfaat. 
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Title Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 36 Telah Ditutup, Simak 

Cara Cek Hasilnya Apabila Tak Dapat SMS 

Author Muji Lestari 

Media Tribun News Jakarta Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Neutral 

Link http://jakarta.tribunnews.com/2022/07/13/pendaftaran-kartu-prakerja-gelombang-36-

telah-ditutup-simak-cara-cek-hasilnya-apabila-tak-dapat-sms 

Summary Seleksi pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 36 telah ditutup pada Selasa, (12/7/2022), 

simak cara cek hasilnya. Melansir Instagram @prakerja.go.id, pendaftaran Kartu Prakerja 

gelombang 36 ditutup pukul 23.59 WIB. Diketahui, Kartu Prakerja gelombang 36 dibuka sejak 

pada Minggu (10/7/2022). Informasi penutupan Kartu Prakerja tersebut diketahui melalui 

akun Instagram resmi @prakerja.go.id Berikut cara cek hasil seleksi Kartu Prakerja 

gelombang 36 dirangkum TribunJakarta: Kamu bisa secara berkala mengecek dashboard di 

laman Kartu Prakerja, dengan login menggunakan akun masing-masing. 

 

 

 

 Seleksi pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 36 telah ditutup pada Selasa, (12/7/2022), simak cara cek 

hasilnya. Melansir Instagram @prakerja.go.id, pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 36 ditutup pukul 

23.59 WIB. Diketahui, Kartu Prakerja gelombang 36 dibuka sejak pada Minggu (10/7/2022).Informasi 

penutupan Kartu Prakerja tersebut diketahui melalui akun Instagram resmi @prakerja.go.id Berikut cara 

cek hasil seleksi Kartu Prakerja gelombang 36 dirangkum TribunJakarta: Kamu bisa secara berkala 

mengecek dashboard di laman Kartu Prakerja, dengan login menggunakan akun masing-masing. Jika 

dinyatakan lolos, nomor Kartu Prakerja akan tertera dan muncul status saldo pada dashboard 

akun.Sedangkan jika tidak lolos, akan mendapatkan notifikasi pada dashboard dengan keterangan "Kamu 

Belum Berhasil"."Kamu tidak perlu memasukkan semua data lagi untuk pendaftaran ulang. Jangan 

berkecil hati, kamu masih bisa memilih Gelombang berikutnya," tulis situs tersebut. Adapun syarat bagi 

pendaftar program Kartu Prakerja antara lain WNI berusia 18 tahun ke atas, tidak sedang menempuh 

pendidikan formal, sedang mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang 

membutuhkan peningkatan kompetensi kerja. Seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja 

bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.Syarat selanjutnya, bukan penerima 

bantuan sosial lainnya selama pandemi Covid-19, bukan pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, 

ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa serta direksi/komisaris/dewan 
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pengawas pada BUMN atau BUMD.Kemudian, calon peserta harus mendaftarkan maksimal 2 Nomor 

Induk Kependudukan (NIK) dalam 1 Kartu Keluarga (KK) yang menjadi penerima Kartu Prakerja. Nantinya, 

peserta Kartu Prakerja yang lolos akan mendapatkan insentif berupa bantuan dari pemerintah sebesar 

Rp 3,55 juta. Untuk skema penyaluran dana program Kartu Prakerja ini, peserta yang lolos akan 

mendapatkan bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta, dana insentif pasca pelatihan sebesar Rp 2,4 juta yang 

akan diberikan sebesar Rp 600. 000 selama 4 bulan. Lalu, dana insentif pengisian 3 survei sebesar Rp 150. 

000 yang dibayarkan sebesar Rp 50.000 setiap survei.Demi pemerataan penyaluran, setiap KK dibatasi 

maksimal 2 anggota keluarga dan mereka yang sudah pernah menerima tidak dapat lagi menjadi 

penerima (tidak berulang). Penerima Kartu Prakerja dapat memilih pelatihan yang ditawarkan oleh 

ratusan lembaga pelatihan yang dapat diakses melalui platform digital. Beberapa di antaranya platform 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Tokopedia, Bukalapak, Karier.mu, Pintaria, Mau Belajar, dan 

Pijar.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 PTUN Putuskan UMP Jakarta 2022 Diturunkan, Jadi Berapa? Cek 

UMP 2022 Daerah Lain? 

Author Adi Wikanto 

Media Kontan Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Neutral 

Link http://industri.kontan.co.id/news/ptun-putuskan-ump-jakarta-2022-diturunkan-jadi-

berapa-cek-ump-2022-daerah-lain 

Summary Dengan demikian UMP Jakarta tahun 2022 sebesar Rp 4.651.864. PTUN mewajibkan kepada 

tergugat yakni Gubernur DKI Jakarta mencabut Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 

Desember 2021. 

 

 

 

Upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 menjadi topik pembicaraan publik. Penyebabnya adalah 

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia 

(Apindo) DKI Jakarta terkait penetapan UMP tahun 2022. Berapa UMP Jakarta 2022? Bagaimana dengan 

UMP 2022 di daerah lain?Majelis Hakim PTUN Jakarta menyatakan Batal Keputusan Gubernur Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 16 

Desember 2021. Keputusan Gubernur DKI Jakarta 1517 tahun 2021 ini menyatakan UMP Jakarta tahun 

2022 naik 5,1% atau setara Rp 225.667. Dengan demikian UMP Jakarta tahun 2022 sebesar Rp 

4.651.864PTUN mewajibkan kepada tergugat yakni Gubernur DKI Jakarta mencabut Keputusan Gubernur 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 

tanggal 16 Desember 2021.PTUN juga wewajibkan kepada tergugat menerbitkan keputusan tata usaha 

negara yang baru mengenai UMP 2022 berdasar Rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta Unsur 

Serikat Pekerja/Buruh Nomor : I/Depeprov/XI/2021, tanggal 15 November 2021 sebesar Rp. 

4.573.845.Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, UMP tahun 2022 DKI Jakarta sebesar Rp 

4.651.864 adalah yang terbesar dibandingkan dengan provinsi lain. Bahkan, meskipun UMP Jakarta 2022 

diturunkan menjadi Rp 4.573.845, masih tetap yang terbesar di Indonesia.Besaran UMP terendah tahun 

2022 adalah di Jawa Tengah Rp 1.813.011. Tahun 2021, besaran UMP Jawa Tengah sebesar Rp 

1.798.979.Daftar UMP tahun 2022Berikut daftar UMP tahun 2022 di sejumlah daerah:UMP tahun 2022 

Aceh 3.166.460 UMP tahun 2022 Sumatera Utara: Rp 2.522.609 UMP tahun 2022 Sumatera Barat: Rp 

2.512.539 UMP tahun 2022 Sumatera Selatan: Rp 3.144.446 UMP tahun 2022 Bengkulu: Rp. 2.238.094 
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UMP tahun 2022 Riau: Rp 2.938.564 UMP tahun 2022 Kepulauan Riau: Rp 3.050.172 UMP tahun 2022 

Jambi: Rp 2.649.034 UMP tahun 2022 Kepulauan Bangka Belitung: Rp 3.264.881 UMP tahun 2022 

Lampung Rp 2.440.486 UMP tahun 2022 DKI Jakarta: Rp 4.651.864 (sesuai Keputusan Gubernur DKI 

Jakarta No 1517 Tahun 2021) UMP tahun 2022 Jawa Barat: Rp 1.841.487 UMP tahun 2022 Jawa Tengah: 

Rp 1.813.011 UMP tahun 2022 Jawa Timur: Rp 1.891.567 UMP tahun 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta 

(DIY): Rp 1.840.951 UMP tahun 2022 Banten: Rp 2.501.203 UMP tahun 2022 Bali: Rp 2.516.971 UMP 

tahun 2022 Kalimantan Selatan: Rp 2.906.473 UMP tahun 2022 Kalimantan Timur: Rp 3.014.497 UMP 

tahun 2022 Kalimantan Barat: Rp 2.434.328 UMP tahun 2022 Kalimantan Tengah: Rp 2.922.516 UMP 

tahun 2022 Kalimantan Utara: Rp 3.016.738 UMP tahun 2022 Sulawesi Selatan: Rp 3.165.876 UMP tahun 

2022 Sulawesi Utara: Rp 3.310.723 UMP tahun 2022 Sulawesi Tengah: 2.390.739 UMP tahun 2022 

Sulawesi Tenggara: Rp 2.710.595 UMP tahun 2022 Sulawesi Barat: Rp 2.678.863 UMP tahun 2022 

Gorontalo: Rp 2.800.580 UMP tahun 2022 Nusa Tenggara Barat (Nusa Tenggara Barat): Rp 2.207.212 

UMP tahun 2022 Nusa Tenggara Timur 1.975.000 UMP tahun 2022 Maluku Utara Rp 2.862.231 UMP 

tahun 2022 Maluku Rp 2.619.312 UMP tahun 2022 Papua: Rp 3.561.932 UMP tahun 2022 Papua Barat: 

Rp 3.200.000.Sebagai perbandingan, berikut daftar UMP tahun 2021UMP 2021 wilayah Aceh: Rp 

3.165.031,00 UMP 2021 wilayah Sumatera Utara: Rp 2.499.423,06 UMP 2021 wilayah Sumatera Barat: 

Rp 2.484.041,00 UMP 2021 wilayah Sumatera Selatan Rp 3.043.111,00 UMP 2021 wilayah Riau: Rp 

2.888.564,01 UMP 2021 wilayah Kepulauan Riau: Rp 3.005.460,00 UMP 2021 wilayah Jambi: Rp 

2.630.162,13 UMP 2021 wilayah Bangka Belitung: Rp 3.230.023,66 UMP 2021 wilayah Bengkulu: Rp 

2.215.000,00 UMP 2021 wilayah Lampung: Rp 2.432.001,57 UMP 2021 wilayah DKI Jakarta: Rp 

4.416.186,548 UMP 2021 wilayah Jawa Barat: Rp 1.810.351,36 UMP 2021 wilayah Jawa Tengah: Rp 

1.798.979,00 UMP 2021 wilayah Jawa Timur: Rp 1.868.777,08 UMP 2021 wilayah D.I Yogyakarta: Rp 

1.765.000,00 UMP 2021 wilayah Banten: Rp 2.460.996,54 UMP 2021 wilayah Bali: Rp 2.494.000,00 UMP 

2021 wilayah Kalimantan Selatan: Rp 2.877.448,59 UMP 2021 wilayah Kalimantan Timur: Rp 2.981.378,72 

UMP 2021 wilayah Kalimantan Barat: Rp 2.399.698,65 UMP 2021 wilayah Kalimantan Tengah: Rp 

2.903.144,70 UMP 2021 wilayah Kalimantan Utara: Rp 3.000.804,00 UMP 2021 wilayah Sulawesi Selatan 

Rp 3.165.876,00 UMP 2021 wilayah Sulawesi Utara: Rp 3.310.723,00 UMP 2021 wilayah Sulawesi 

Tenggara: Rp 2.552.014,52 UMP 2021 wilayah Sulawesi Tengah: Rp 2.303.711,00 UMP 2021 wilayah 

Sulawesi Barat: Rp 2.678.863,10 UMP 2021 wilayah Gorontalo: Rp 2.788.826,00 UMP 2021 wilayah Nusa 

Tenggara Barat: Rp 2.183.883,00 UMP 2021 wilayah Nusa Tenggara Timur: Rp 1.950.000,00 UMP 2021 

wilayah Maluku Maluku: Rp 2.604.961,00 UMP 2021 wilayah Maluku Utara: Rp 2.721.530,00 UMP 2021 

wilayah Papua: Rp 3.516.700,00 UMP 2021 wilayah Papua Barat: Rp 3.134.600,00Itulah daftar UMP tahun 

2022 dan 2021 di Indonesia.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News 
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Title Anak Magang Harus Tahu Ketentuan Hukum, Hak, dan 

Kewajiban Perusahaan 

Author Nika Halida 

Hashina 

Media Sonora.id Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.sonora.id/read/423373569/anak-magang-harus-tahu-ketentuan-hukum-hak-

dan-kewajiban-perusahaan 

Summary Definisi pemagangan juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk pelatihan kerja dan peningkatan kompetensi kerja, 

bukan untuk tujuan akademis atau pemenuhan kurikulum/persyaratan suatu profesi 

tertentu. 

 

 

 

 Saat ini, magang seolah menjadi kewajiban yang harus dilakukan setidaknya sekali oleh generasi muda. 

Magang ini bermacam-macam, seperti probation untuk menjadi karyawan suatu perusahaan, hingga 

internship berjangka untuk mencari pengalaman. Melansir Kompas, magang adalah kegiatan pelatihan 

kerja yang diberikan oleh perusahaan kepada seseorang yang bukan karyawan untuk dibimbing sehingga 

memiliki pengalaman dan mengalami peningkatan keahlian di dunia kerja. Definisi pemagangan juga 

disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk 

pelatihan kerja dan peningkatan kompetensi kerja, bukan untuk tujuan akademis atau pemenuhan 

kurikulum/persyaratan suatu profesi tertentu. Dalam permagangan, ada ketentuan-ketentuan hukum 

yang wajib dipenuhi kedua pihak, loh! Tujuannya agar kedua belah pihak sama-sama mendapatkannya 

haknya setelah kewajiban dijalani. Hal ini dibahas tuntas dalam siniar Obsesif dalam episode bertajuk, 

"Ketentuan Hukum dalam Pemagangan"Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Th. 

2020 tentang Penyelenggara Permagangan berbunyi pada hakikatnya pemagangan merupakan suatu 

proses mendapatkan keterampilan atau kompetensi di tempat kerja, dengan didampingi oleh 

pembimbing yang memiliki acuan program yang jelas. Peserta pemagangan ini merupakan pencari kerja 

ataupun pekerja yang ingin ditingkatkan kompetensinya. Berikut adalah ketentuan atau syarat menjadi 

peserta magang yang diatur oleh undang-undang.Halaman Berikutnya1. Peserta.Hide 
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Title Hadapi Bonus Demografi, Kemnaker Siapkan SDM 

Unggul 

Author Haris Kurniawan 

Media Merdeka Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.merdeka.com/uang/hadapi-bonus-demografi-kemnaker-siapkan-sdm-

unggul.html 

Summary "Kita harus menyiapkan sebaik-sebaiknya dengan menyiapkan SDM yang unggul, yang 

kompeten, sehingga mampu bersaing," kata Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi saat 

memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pelatihan dan Vokasi Direktorat 

Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker di Bandung, Jawa Barat, 

Selasa (12/7). Dalam menyiapkan SDM yang unggul, salah satu pendekatan yang ditekankan 

adalah melalui 9 Lompatan Besar Kemnaker. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

menyadari bonus demografi yang bakal melanda Indonesia hingga puncaknya 2030. Untuk 

itu, sumber daya manusia (SDM) yang unggul menjadi salah satu solusi. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyadari bonus demografi yang bakal melanda Indonesia 

hingga puncaknya 2030. Untuk itu, sumber daya manusia (SDM) yang unggul menjadi salah satu 

solusi"Kita harus menyiapkan sebaik-sebaiknya dengan menyiapkan SDM yang unggul, yang kompeten, 

sehingga mampu bersaing," kata Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi saat memberikan arahan pada Rapat 

Koordinasi Teknis Bidang Pelatihan dan Vokasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas Kemnaker di Bandung, Jawa Barat, Selasa (12/7).Dalam menyiapkan SDM yang unggul, 

salah satu pendekatan yang ditekankan adalah melalui 9 Lompatan Besar Kemnaker. Sembilan lompatan 

ini menjadi satu tarikan napas mulai dari pelatihan, sertifikasi, hingga penempatan kerja atau menjadi 

tenaga kerja mandiri."Itu adalah satu tarikan napas. Nah, mau gak mau agar tarikan napasnya tidak 

terputus-putus maka kita harus memiliki sistem, maka kita kembangkan sistem aplikasi SIAPKerja," 

katanya.Dengan adanya SIAPKerja ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat, perusahaan, 

kementerian, dan lembaga dalam mengakses layanan yang ada terkait ketenagakerjaan."Jadi kita ingin 

betul-betul tahu masalah tentang ketenagakerjaan, kita tahu tantangan, maka yang paling penting adalah 

kita memiliki data yang tunggal yang bisa kita tukarkan. Karena itu saya sangat berharap SIAPKerja ini 

akan menjadi sistem yang bisa kita gunakan bersama," ucapnya."Sehingga kalau tadi Pak Kadis 

mengatakan ada 50 penduduk kemudian angkatan kerjanya begitu besar, kita ingin melihat angkatan 

kerja tersebut kira-kira posturnya seperti apa. Karena selama ini kita tidak mempunyai informasi yang 

cukup," imbuhnya.Menurutnya, selama ini banyak angkatan kerja dengan beragam latar belakang 

pendidikan, tapi tidak diketahui kompetensi keahlian yang dimilikinya. Hal tersebut membuat pihaknya 

kebingungan untuk mengetahui kompetensi keahlian angkatan kerjanya."Padahal bidang kita itu adalah 

kita ingin menawarkan keahlian-keahlian yang dimiliki SDM-SDM kita," ucapnya. 
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Title Kemnaker Terus Siapkan SDM Unggul Sambut Bonus Demografi Author _noname 

Media Jurnas Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.jurnas.com/artikel/120456/Kemnaker-Terus-Siapkan-SDM-Unggul-Sambut-

Bonus-Demografi 

Summary "Kita harus menyiapkan sebaik-sebaiknya dengan menyiapkan SDM yang unggul, yang 

kompeten, sehingga mampu bersaing," kata Sekjen Anwar saat memberikan arahan pada 

Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pelatihan dan Vokasi Direktorat Jenderal Pembinaan 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker, Selasa (12/7/2022) di Bandung, Jawa Barat. 

Dalam menyiapkan SDM yang unggul, salah satu pendekatan yang ditekankan adalah melalui 

9 Lompatan Besar Kemnaker. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi menegaskan pihaknya terus menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul 

guna menyambut bonus demografi yang puncaknya terjadi pada 2030. "Padahal bidang kita 

itu adalah kita ingin menawarkan keahlian-keahlian yang dimiliki SDM-SDM kita," ucapnya. 

 

 

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menegaskan pihaknya terus 

menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul guna menyambut bonus demografi yang 

puncaknya terjadi pada 2030."Kita harus menyiapkan sebaik-sebaiknya dengan menyiapkan SDM yang 

unggul, yang kompeten, sehingga mampu bersaing," kata Sekjen Anwar saat memberikan arahan pada 

Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pelatihan dan Vokasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi 

dan Produktivitas Kemnaker, Selasa (12/7/2022) di Bandung, Jawa Barat.Dalam menyiapkan SDM yang 

unggul, salah satu pendekatan yang ditekankan adalah melalui 9 Lompatan Besar Kemnaker. Sembilan 

lompatan ini menjadi satu tarikan nafas mulai dari pelatihan, sertifikasi, hingga penempatan kerja atau 

menjadi tenaga kerja mandiri."Itu adalah satu tarikan napas. Nah, mau gak mau agar tarikan nafasnya 

tidak terputus-putus maka kita harus memiliki sistem, maka kita kembangkan sistem aplikasi SIAPKerja," 

katanya.Dengan adanya SIAPKerja ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat, perusahaan, 

kementerian, dan lembaga dalam mengakses layanan yang ada terkait ketenagakerjaan."Jadi kita ingin 

betul-betul tahu masalah tentang ketenagakerjaan, kita tahu tantangan, maka yang paling penting adalah 

kita memiliki data yang tunggal yang bisa kita pertukarkan. Karena itu saya sangat berharap SIAPKerja ini 

akan menjadi sistem yang bisa kita gunakan bersama," ucapnya."Sehingga kalau tadi Pak Kadis 



 

73 

 

mengatakan ada 50 penduduk kemudian angkatan kerjanya begitu besar, kita ingin melihat angkatan 

kerja tersebut kira-kira posturnya seperti apa. Karena selama ini kita tidak mempunyai informasi yang 

cukup," imbuhnya.Menurutnya, selama ini banyak angkatan kerja dengan beragam latar belakang 

pendidikan, tapi tidak diketahui kompetensi keahlian yang dimilikinya. Hal tersebut membuat pihaknya 

kebingungan untuk mengetahui kompetensi keahlian angkatan kerjanya."Padahal bidang kita itu adalah 

kita ingin menawarkan keahlian-keahlian yang dimiliki SDM-SDM kita," ucapnya. 
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Title Job Fair Khusus Penyandang Disabilitas - poskota.co.id Author Eliza Gusmeri 

Media Poskota Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Neutral 

Link http://poskota.co.id/2022/07/13/job-fair-khusus-penyandang-disabilitas 

Summary Calon pekerja penyandang disabilitas saat mengikuti Walk In Interview Job Fair Khusus 

Disabilitas di Gedung Pusat Pasar Kerja Kementrian Ketenagakerjaan, Kuningan Barat, 

Jakarta Selatan, Rabu (13/7/2022). Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melalui 

Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) bekerja sama dengan PT Disabilitas Kerja Indonesia (PT DKI) 

menggelar job fair pertama yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas yang diikuti 6 

perusahaan dan melibatkan 200 pencari kerja guna membantu penyandang disabilitas 

mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan jenis disabilitas. 

 

 

 

Calon pekerja penyandang disabilitas saat mengikuti Walk In Interview Job Fair Khusus Disabilitas di 

Gedung Pusat Pasar Kerja Kementrian Ketenagakerjaan, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, Rabu 

(13/7/2022). Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) bekerja 

sama dengan PT Disabilitas Kerja Indonesia (PT DKI) menggelar job fair pertama yang dikhususkan bagi 

penyandang disabilitas yang diikuti 6 perusahaan dan melibatkan 200 pencari kerja guna membantu 

penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan jenis 

disabilitas. 
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Title Binawan Berangkatkan 22 Tenaga Kesehatan Ke Kuwait Author _noname 

Media Rmco.id Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Neutral 

Link http://rm.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/132280/binawan-berangkatkan-22-tenaga-

kesehatan-ke-kuwait 

Summary Binawan Group (Binawan) memberangkatkan 22 tenaga kesehatan ke Kuwait. Dengan 

penempatan ini, Binawan telah berhasil memenuhi permintaan tenaga kesehatan dari 

negara-negara Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Arab Saudi. Pelepasan para tenaga kesehatan 

ini menjadi sangat spesial karena dihadiri Dubes RI untuk Kuwait Lena Maryana dan 

Chairman of Binawan Group Saleh Alwaini. Dengan bantuan Binawan dan juga dari pihak-

pihak lain, mudah-mudahan permintaan job order dari Kuwait ini bisa segera dipenuhi," 

ucapnya, seperti keterangan yang diterima redaksi, Rabu (13/7). 

 

Binawan Group (Binawan) memberangkatkan 22 tenaga kesehatan ke Kuwait. Hal ini untuk memenuhi 

permintaan 330 tenaga kesehatan yang terdiri dari perawat di Kuwait Healthcare Institution dengan 

penempatan di Alorf Hospital Kuwait, Royal Hayat Hospital, dan NAS Clinic.Tenaga kesehatan yang 

diberangkatkan itu sudah terlatih dan memenuhi standar kompetensi global. Dengan penempatan ini, 

Binawan telah berhasil memenuhi permintaan tenaga kesehatan dari negara-negara Uni Emirat Arab, 

Kuwait, dan Arab Saudi. Pelepasan para tenaga kesehatan ini menjadi sangat spesial karena dihadiri 

Dubes RI untuk Kuwait Lena Maryana dan Chairman of Binawan Group Saleh Alwaini.Lena Maryana 

menyampaikan, job order di Kuwait cukup besar kompetensinya. "Tantangan yang kita hadapi adalah 

bagaimana memotong birokrasi sehingga permintaan besar di Kuwait ini bisa segera dipenuhi. Karena 

dari negara-negara lain kita juga punya saingan yang cukup banyak. Menurut saya, para tenaga kesehatan 

Indonesia ini tidak kalah dari negara-negara lainnya untuk memenuhi permintaan di Kuwait. Dengan 

bantuan Binawan dan juga dari pihak-pihak lain, mudah-mudahan permintaan job order dari Kuwait ini 

bisa segera dipenuhi," ucapnya, seperti keterangan yang diterima redaksi, Rabu (13/7).Bersama dengan 

lembaga-lembaga lain, International Healthcare Training Program (IHTP) melakukan kerja sama untuk 

merekrut tenaga kesehatan yang berminat bekerja di luar negeri. IHTP memberikan pelatihan untuk 

memenuhi standar internasional berupa kursus bahasa asing, matrikulasi kompetensi keperawatan, 

pelatihan berbagai spesialisasi khusus sesuai standarisasi yang dipersyaratkan lembaga pelayanan 

kesehatan di luar negeri. Para perawat tersebut juga diwajibkan mengikuti tes International Prometric. 

Terkait hal ini, Binawan juga menyelenggarakan persiapan untuk menghadapi tes tersebut.Chairman 

Binawan Group Saleh Alwaini menyampaikan, untuk Kuwait, pihaknya memperoleh permintaan 

sebanyak 330 orang untuk perawat. "Permintaan itu telah dilegalisir dan resmi dari KBRI Kuwait. 

Kemudian, hari ini kita memberangkatkan 21 orang dan semalam sudah diberangkatkan 1 orang dan 

jumlahnya menjadi 22 orang untuk tujuan Kuwait," paparnya.Dalam proses seleksi penempatan kerja di 

luar negeri, lanjutnya, dibutuhkan training. Binawan telah menyiapkan Binawan Training Center untuk 

para kandidat. Setelah itu, dilakukan lokal interview dan user interview langsung dari negara 

penempatan. Setelah lulus seleksi, akan ada proses dokumen dan visa.Dalam hal penempatan kerja 

tenaga kesehatan Indonesia ke luar negeri, Binawan tidak sendiri. Program ini terlaksana dengan 

dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan. Binawan mendapatkan kepercayaan penuh dan 

kerja sama baik dengan Pemerintah Kuwait yang diwakili Duta Besar Kuwait dan sub-pemerintah 
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Indonesia, yaitu perwakilan Duta Besar Indonesia di negara-negara penempatan kerja seperti UAE, 

Kuwait, Jepang, Jerman, dan Australia."Kami berterima kasih kepada KBRI di Kuwait yang dengan cepat 

melakukan tahapan-terhadap seluruh dokumen permintaan perawat kepada Binawan. Kami juga barus 

saja melepaskan 150 orang perawat ke Arab Saudi, dan telah dilepas oleh Ibu Menteri Ketenagakerjaan. 

Selanjutnya, kami pun telah memperoleh permintaan 500 orang perawat untuk Jerman dan 200 orang 

perawat untuk Inggris," tutup Saleh Alwaini. 
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Title Jangan Sampai Kena Blacklist! Ini Cara Beli Pelatihan Kartu Prakerja, 

Cek Rekomendasi Platformnya 

Author _noname 

Media Tribun News Jakarta Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Positive 

Link http://jakarta.tribunnews.com/2022/07/13/jangan-sampai-kena-blacklist-ini-cara-beli-

pelatihan-kartu-prakerja-cek-rekomendasi-platformnya 

Summary Hasil Kartu Prakerja gelombang 33-35 telah diumumkan, simak cara beli pelatihan dan 

platform rekomendasinya, jangan sampai kena blacklist!. Kamu bisa cek hasil seleksi Kartu 

Prakerja melalui SMS pemberitahuan atau dashboard akun prakerja.go.id. Peserta yang lolos 

seleksi Kartu Prakerja, akan melanjutkan ke tahap pembelian pelatihan. Peserta yang lolos 

juga diminta untuk menghubungkan atau menautkan rekening atau e-wallet dengan akun 

Prakerja agar dapat melakukan pembelian pelatihan Kartu Prakerja. Lalu, bagaimana cara 

membeli pelatihan Kartu Prakerja?. 

 

 

 

Hasil Kartu Prakerja gelombang 33-35 telah diumumkan, simak cara beli pelatihan dan platform 

rekomendasinya, jangan sampai kena blacklist!Pastikan kamu segera membeli pelatihan sebelum batas 

waktu yang diberikan berakhirKamu bisa cek hasil seleksi Kartu Prakerja melalui SMS pemberitahuan atau 

dashboard akun prakerja.go.id.Peserta yang lolos seleksi Kartu Prakerja, akan melanjutkan ke tahap 

pembelian pelatihan.Peserta yang lolos juga diminta untuk menghubungkan atau menautkan rekening 

atau e-wallet dengan akun Prakerja agar dapat melakukan pembelian pelatihan Kartu Prakerja.Adapun 

batas waktu pembelian pelatihan pertama hanya 30 hari sejak menerima pengumuman kelolosan di 

dashboard.Jika peserta terlambat membeli pelatihan pertama, maka status kepesertaan akan 

dicabut.Lalu, bagaimana cara membeli pelatihan Kartu Prakerja?:1. Masuk ke akun Prakerja milikmu di 

www.prakerja.go.id;2. Cek dashboard akun Prakerja untuk memastikan dana pelatihan sudah tersedia;3. 

Bandingkan pelatihan yang disedia oleh mitra Kartu Prakerja seperti Kemnaker, Bukalapak, Intaria, 

Karier.Mu, Mau Belajar Apa, Pintaria, Pijar Mahir, Sekolahmu, atau Tokopedia;4. Pilih pelatihan sesuai 

kebutuhanmu;5. Kemudian, beli pelatihan dan bayar dengan Nomor Kartu Prakerja;6. Kamu dapat 

memilih dua pelatihan, namun harus menyelesaikan pelatihan pertama terlebih dahulu serta 

memastikan masih memiliki saldo yang cukup untuk membeli pelatihan kedua;Ingat, kamu tidak bisa 

mengganti pelatihan yang sudah dibeli meskipun belum kamu ikuti.7. Selesaikan pelatihanmu, lalu 
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berikan ulasan dan rating pada Platform yang kamu ikuti;8. Sertifikat pelatihan akan muncul di dashboard 

kamu setelah menyelesaikan pelatihan paling lambat satu hari atau setelah Manajemen Pelaksana 

menerima laporan penyelesaian pelatihan dari Platform Digital yang kamu ikuti.Setelah kamu 

menentukan jenis pelatihan yang akan kamu ikuti, jangan lupa untuk menyelesaikan pelatihannya sampai 

selesai.Kemudian, kamu harus memberikan rating dan review di platform pelatihan yang kamu ikuti agar 

dana insentif dapat cair.Pelatihan ini menyediakan cara belajar melayani pelanggan dengan Service 

Excellence bagi peserta yang ingin mendalami ilmu Customer Service.Pelatihan ini menyediakan 

pelajaran tentang menyusun dan mengembangkan Tim Penjualan bagi Manajer Penjualan.Pelatihan ini 

memiliki program untuk mempraktikkan Hidroponik bagi peserta yang ingin menjadi Petani Modern.Jenis 

pelatihan yang ditawarkan oleh platform ini adalah pelatihan Teknik Pemasaran UMKM untuk menjadi 

Manajer Pemasaran.Di platform ini, peserta akan belajar tentang menyusun Strategi Pengembangan 

Bisnis Baru bagi Manajer Penjualan UMKM.Jenis pelatihan ini menawarkan skill memulai dan 

membangun binsi UMKM sebagai pengusaha.Platform ini menyediakan pelatihan menjadi pengusaha 

ternak lele dengan menguasai Budikdamber.Peserta di platform ini akan belajar membuat Website E-

Commerce menggunakan WordPress untuk menjadi Desainer Website.Platform ini menawarkan 

pelatihan menjadi Desainer Website Perusahaan menggunakan HTML dan CSS.Jika kamu termasuk 

penerima Kartu Prakerja dan masih bingung memilih jenis pelatihan, maka kamu dapat memanfaatkan 

fitur rekomendasi pelatihan di Prakerja.Berikut ini cara menggunakan fitur tersebut, dikutip dari 

@prakerja.go.id.Mengutip dari akun Instagram @prakerja.go.id, ada fitur di Prakerja yang dapat 

digunakan oleh peserta agar dapat menentukan pilihan pelatihan.Berikut ini cara menggunakan fitur 

rekomendasi pelatihan:1. Buka dashboard akun Prakerja.2. Klik Rekomendasi pelatihan, lalu muncul 

beberapa Digital Platform pada satu tampilan layar.Misalnya, kamu mencari pelatihan tentang Membuat 

Aneka Kreasi Sambal bagi Juru Masak.3. Kemudian, akan muncul platform rekomendasi seperti 

Tokopedia, Bukalapak, Karier.mu, Pintaria, dan lain-lain.4. Pilih Digital Platform yang untuk membeli 

pelatihan, lalu klik Beli Pelatihan yang ada di samping platform rekomendasi.Pastikan kamu memilik 

pelatihan yang kamu minati, setelah itu silakan bergabung dengan pelatihan yang kamu pilih.Jangan lupa 

untuk menyelesaikan pelatihan yang sudah kamu beli, memberi ulasan dan rating setelah menyelesaikan 

pelatihan agar mendapat sertifikat pelatihan dan dana insentif.Selain itu, kamu juga dapat mengecek 

secara langsung tentang status penyaluran dana insentif pada akun masing-masing melalui fitur History 

Incentive.Peserta Prakerja yang belum mendapatkan informasi pengumuman hasil seleksi, bisa 

memanfaatkan waktu untuk mengunjungi laman www.prakerja.go.id.Cari tahu terlebih dahulu mengenai 

mitra Prakerja yang menyediakan pelatihan, dengan meng-klik logo Mitra Platform Digital yang peserta 

pilih.Cari pelatihan yang sesuai minat peserta, misalnya dengan memilih kategori yang 

diminatiBandingkan harga dan rating, dan baca deskripsi setiap kelas untuk memahami topik yang bisa 

dipelajari di kelas tersebut.Peserta yang lolos akan mendapatkan notifikasi yang meminta peserta untuk 

menonton 3 video pengenalan Program Kartu Prakerja.Setelah peserta dinyatakan lolos, peserta akan 

mendapatkan nomor Kartu Prakerja dan saldo pelatihan di dashboard.Saldo pelatihan tersebut 

merupakan biaya pelatihan dan insentif pascapelatihan untuk meningkatkan kemampuan. 
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Title Bonus Demografi Indonesia Kian Dekat, Kemnaker Terus Siapkan 

SDM Unggul 

Author _noname 

Media Idx Channel Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.idxchannel.com/economics/bonus-demografi-indonesia-kian-dekat-kemnaker-

terus-siapkan-sdm-unggul 

Summary Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) terus mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) 

yang unggul. Dalam menyiapkan SDM yang unggul, salah satu pendekatan yang ditekankan 

melalui 9 Lompatan Besar Kemnaker. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, 

Anwar Sanusi, mengatakan pemerintah memang menyiapkan SDM yang unggul dan 

kompeten sehingga mampu bersaing. Nah, mau engak mau agar tarikan nafasnya tidak 

terputus-putus maka kita harus memiliki sistem, maka kita kembangkan sistem aplikasi 

SIAPKerja," ujar Anwar saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Teknis Bidang 

Pelatihan dan Vokasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 

Kemnaker di Bandung, Selasa (12/7/2022). 

 

 

 

Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) terus mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. 

Hal itu untuk menyambut bonus demografi yang puncaknya terjadi pada 2030.Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, mengatakan pemerintah memang menyiapkan SDM yang 

unggul dan kompeten sehingga mampu bersaing. Dalam menyiapkan SDM yang unggul, salah satu 

pendekatan yang ditekankan melalui 9 Lompatan Besar Kemnaker.Sembilan lompatan mencakup 

pelatihan, sertifikasi, hingga penempatan kerja atau menjadi tenaga kerja mandiri. "Itu adalah satu 

tarikan napas. Nah, mau engak mau agar tarikan nafasnya tidak terputus-putus maka kita harus memiliki 

sistem, maka kita kembangkan sistem aplikasi SIAPKerja," ujar Anwar saat memberikan arahan pada 

Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pelatihan dan Vokasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi 

dan Produktivitas Kemnaker di Bandung, Selasa (12/7/2022).Dengan adanya SIAPKerja ini, dia berharap 

dapat memudahkan masyarakat, perusahaan, kementerian, dan lembaga dalam mengakses layanan yang 

ada terkait ketenagakerjaan. Selain itu, masalah dan tantangan tentang ketenagakerjaan dapat diketahui 

melalui data yang ada. Oleh karena itu dia berharap SIAPKerja ini akan menjadi sistem yang bisa 

digunakan bersama. 
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Title PTUN Batalkan Kenaikan UMP Jakarta 2022, Bagaimana dengan 

Daerah Lain? Ini Daftar UMP 2022 

Author Purwanto 

Media Kompas Tv Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.kompas.tv/article/308750/ptun-batalkan-kenaikan-ump-jakarta-2022-

bagaimana-dengan-daerah-lain-ini-daftar-ump-2022 

Summary JAKARTA, KOMPAS.TV- Topik mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi 

pembahasan yang hangat di masyarakat. Terbaru, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 

Jakarta mengabulkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta terkait 

penetapan UMP tahun 2022. PTUN DKI Jakarta dalam amar putusan yang ditetapkan pada 

Selasa mengabulkan gugatan penggugat dari para pengusaha untuk seluruhnya. Selain 

membatalkan Kepgub, PTUN Jakarta dalam amar putusannya juga mewajibkan Anies selaku 

tergugat mencabut Kepgub Nomor 1517 tahun 2021 yang diterbitkan pada 16 Desember 

2021. 

 

 

 

JAKARTA, KOMPAS.TV - Topik mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) menjadi pembahasan yang 

hangat di masyarakat. Terbaru, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta terkait penetapan UMP tahun 2022.Dalam 

putusannya, PTUN meminta Gubernur Anies Baswedan menetapkan UMP 2022 DKI sebesar Rp 4,5 juta 

atau lebih tinggi dari Rp 4,4 juta, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang 

Pengupahan.PTUN DKI Jakarta dalam amar putusan yang ditetapkan pada Selasa mengabulkan gugatan 

penggugat dari para pengusaha untuk seluruhnya. Pengadilan juga membatalkan Keputusan Gubernur 

(Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 soal UMP 2022.Selain membatalkan Kepgub, PTUN Jakarta dalam 

amar putusannya juga mewajibkan Anies selaku tergugat mencabut Kepgub Nomor 1517 tahun 2021 

yang diterbitkan pada 16 Desember 2021.Diketahui, Keputusan Gubernur DKI Jakarta 1517 tahun 2021 

ini menyatakan UMP Jakarta tahun 2022 naik 5,1 persen atau setara Rp 225.667. Dengan demikian, UMP 

Jakarta tahun 2022 sebesar Rp 4.651.864.PTUN juga wewajibkan kepada tergugat menerbitkan 

keputusan tata usaha negara yang baru mengenai UMP 2022 berdasar Rekomendasi Dewan Pengupahan 

DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, UMP tahun 2022 DKI 

Jakarta sebesar Rp 4.651.864 adalah yang terbesar dibandingkan dengan provinsi lain. Bahkan, meskipun 
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UMP Jakarta 2022 diturunkan menjadi Rp 4.573.845, masih tetap yang terbesar di Indonesia.Lalu, berapa 

UMP Jakarta 2022 dan berapa UMP 2022 di daerah lain? Berikut daftarnya;Daftar Upah Minimum 

provinsi/UMP di sejumlah daerahProvinsi/DaerahUMP 2022 UMP 2021 Aceh Rp3.166.460 Rp3.165.031 

Sumatera Utara Rp2.522.609 Rp2.499.423 Sumatera Barat Rp2.512.539 Rp2.484.041 Sumatera Selatan 

Rp3.144.446 Rp3.043.111 Bengkulu Rp2.238.094 Rp2.215.000 Riau Rp2.938.564 Rp2.888.564 Kepulauan 

Riau Rp3.050.172 Rp3.005.460 Jambi Rp2.649.034 Rp2.630.162 Kep. Bangka Belitung Rp3.264.881 

Rp3.230.023 Lampung Rp2.440.486 Rp2.432.001 DKI Jakarta Rp4.651.864 Rp4.416.186 Jawa Barat 

Rp1.841.487 Rp1.810.351 Jawa Tengah Rp1.813.011 Rp1.798.979 Jawa Timur Rp1.891.567 Rp1.868.777 

DI Yogyakarta Rp1.840.951 Rp1.765.000 Banten Rp2.501.203 Rp2.460.996 Bali Rp2.516.971 Rp2.494.000 

Kalimantan Selatan Rp2.906.473 Rp2.877.448 Kalimantan Timur Rp3.014.497 Rp2.981.378 Kalimantan 

Barat Rp2.434.328 Rp2.399.698 Kalimantan Tengah Rp2.922.516 Rp2.903.144 Kalimantan Utara 

Rp3.016.738 Rp3.000.804 Sulawesi Selatan Rp3.165.876 Rp3.165.876 Sulawesi Utara Rp3.310.723 

Rp3.310.723 Sulawesi Tengah Rp2.390.739 Rp2.303.711 Sulawesi Tenggara Rp2.710.595 Rp2.552.014 

Sulawesi Barat Rp2.678.863 Rp2.678.863 Gorontalo Rp2.800.580 Rp2.788.826 Nusa Tenggara Barat 

Rp2.207.212 Rp2.183.883 Nusa Tenggara Timur Rp1.975.000 Rp1.950.000 Maluku Utara Rp2.862.231 

Rp2.721.530 Maluku Rp2.619.312 Rp2.604.961 Papua Rp3.561.932 Rp3.516.700 Papua Barat 

Rp3.200.000 Rp3.134.600* 
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Title Sekjen Kemnaker: Pengelolaan Keuangan Negara Perlu Dikelola 

Secara Profesional dan Akuntabel 

Author _noname 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/sekjen-kemnaker-pengelolaan-

keuangan.html 

Summary Sekjen Kemnaker: Pengelolaan Keuangan Negara Perlu Dikelola Secara Profesional dan 

Akuntabel. Jakarta, Wartapembaruan.co.id- Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi, menyebutkan pengelolaan keuangan negara 

perlu dikelola dan diperiksa secara profesional, terbuka, serta bertanggung jawab sesuai 

aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

1945. Menurut Anwar Sanusi, setiap pejabat dan petugas pengelola keuangan juga harus 

memiliki pemahaman, kecermatan, dan ketelitian yang baik terhadap setiap peraturan 

keuangan yang ada. "Pejabat dan pengelola keuangan yang andal merupakan kunci utama 

terselenggaranya tata kelola keuangan yang baik," ujar Anwar Sanusi saat membuka 

workshop pengelolaan keuangan APBN di lingkungan Setjen Kemnaker, di Jakarta, Rabu 

(13/7/2022). 

 

 

 

Sekjen Kemnaker: Pengelolaan Keuangan Negara Perlu Dikelola Secara Profesional dan AkuntabelJakarta, 

Wartapembaruan.co.id - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi, 

menyebutkan pengelolaan keuangan negara perlu dikelola dan diperiksa secara profesional, terbuka, 

serta bertanggung jawab sesuai aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945.Menurut Anwar Sanusi, setiap pejabat dan petugas pengelola keuangan juga 

harus memiliki pemahaman, kecermatan, dan ketelitian yang baik terhadap setiap peraturan keuangan 

yang ada."Pejabat dan pengelola keuangan yang andal merupakan kunci utama terselenggaranya tata 

kelola keuangan yang baik," ujar Anwar Sanusi saat membuka workshop pengelolaan keuangan APBN di 

lingkungan Setjen Kemnaker, di Jakarta, Rabu (13/7/2022).Anwar berpendapat, perbaikan transparansi 

dan akuntabilitas keuangan negara merupakan bagian terpenting dari penegakan tata kelola atau tata 

pemerintahan yang baik (Good Governance). Ia menilai transparansi dan akuntabilitas keuangan negara 

harus diwujudkan dalam lima tahapan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara."Kelima 
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tahapan itu adalah perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan anggaran; akuntansi, pelaporan dan 

pertanggungjawaban anggaran; pengawasan internal; dan pemeriksaan oleh auditor eksternal yang 

independen," ucap Anwar Sanusi.Dijelaskan Sekjen, reformulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 

(IKPA) Tahun 2022 yang difokuskan pada kualitas belanja dan capaian output serta penerapan kewajaran 

perlakuan (fairness treatment), mengharuskan pihaknya untuk terus meningkatkan kinerja dan 

membangun integritas dalam bekerja. "Tiga aspek dalam reformulasi IKPA yang menjadi catatan penting 

yaitu kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan, dan kualitas hasil," jelasnya.Sekjen Anwar 

menambahkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN harus dilaksanakan dengan transparan, 

terbuka dan bertanggung jawab. Dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan 

belanja negara tersebut akan tertuang dalam bentuk laporan keuangan. "Baik itu laporan keuangan 

setjen, unit eselon I teknis sampai laporan keuangan kementerian," pungkas Anwar Sanusi. 
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Title Sambut Puncak Bonus Demografi 2030, Kemnaker Siapkan SDM 

Unggul dan Kompeten 

Author _noname 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/sambut-puncak-bonus-demografi-2030.html 

Summary Sambut Puncak Bonus Demografi 2030, Kemnaker Siapkan SDM Unggul dan Kompeten. 

Bandung, Wartapembaruan.co.id- Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi menegaskan pihaknya terus menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul 

guna menyambut bonus demografi yang puncaknya terjadi pada 2030. "Kita harus 

menyiapkan sebaik-baiknya dengan menyiapkan SDM yang unggul, yang kompeten, 

sehingga mampu bersaing," kata Sekjen Anwar saat memberikan arahan pada Rapat 

Koordinasi Teknis Bidang Pelatihan dan Vokasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan 

Vokasi dan Produktivitas Kemnaker, Selasa (12/7/2022) di Bandung, Jawa Barat. 

Dijelaskannya, selama ini banyak angkatan kerja dengan beragam latar belakang pendidikan, 

tapi tidak diketahui kompetensi keahlian yang dimilikinya. 

 

 

 

Sambut Puncak Bonus Demografi 2030, Kemnaker Siapkan SDM Unggul dan KompetenBandung, 

Wartapembaruan.co.id - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menegaskan 

pihaknya terus menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul guna menyambut bonus 

demografi yang puncaknya terjadi pada 2030."Kita harus menyiapkan sebaik-baiknya dengan 

menyiapkan SDM yang unggul, yang kompeten, sehingga mampu bersaing," kata Sekjen Anwar saat 

memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pelatihan dan Vokasi Direktorat Jenderal 

Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker, Selasa (12/7/2022) di Bandung, Jawa 

Barat.Menurutnya, dalam menyiapkan SDM yang unggul, salah satu pendekatan yang ditekankan adalah 

melalui 9 Lompatan Besar Kemnaker. Sembilan lompatan ini menjadi satu tarikan nafas mulai dari 

pelatihan, sertifikasi, hingga penempatan kerja atau menjadi tenaga kerja mandiri."Itu adalah satu 

tarikan napas. Nah, mau gak mau agar tarikan nafasnya tidak terputus-putus maka kita harus memiliki 

sistem, maka kita kembangkan sistem aplikasi SIAPKerja," ujarnya.Disebutnya, dengan adanya SIAPKerja 

ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat, perusahaan, kementerian, dan lembaga dalam 

mengakses layanan yang ada terkait ketenagakerjaan."Jadi, kita ingin betul-betul tahu masalah tentang 
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ketenagakerjaan, kita tahu tantangan, maka yang paling penting adalah kita memiliki data yang tunggal 

yang bisa kita pertukarkan. Karena itu saya sangat berharap SIAPKerja ini akan menjadi sistem yang bisa 

kita gunakan bersama," tuturnya."Sehingga kalau tadi Pak Kadis mengatakan ada 50 penduduk kemudian 

angkatan kerjanya begitu besar, kita ingin melihat angkatan kerja tersebut kira-kira posturnya seperti 

apa. Karena selama ini kita tidak mempunyai informasi yang cukup," tambahnya.Dijelaskannya, selama 

ini banyak angkatan kerja dengan beragam latar belakang pendidikan, tapi tidak diketahui kompetensi 

keahlian yang dimilikinya. Hal tersebut membuat pihaknya kebingungan untuk mengetahui kompetensi 

keahlian angkatan kerjanya. "Padahal bidang kita itu adalah kita ingin menawarkan keahlian-keahlian 

yang dimiliki SDM-SDM kita," pungkas Sekjen Anwar Sanusi. 
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Title Bonus Demografi Semakin Dekat, Kemnaker Terus Siapkan 

SDM Unggul 

Author Liputan6.com 

Media Liputan 6 Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.liputan6.com/news/read/5013089/bonus-demografi-semakin-dekat-

kemnaker-terus-siapkan-sdm-unggul 

Summary "Kita harus menyiapkan sebaik-sebaiknya dengan menyiapkan SDM yang unggul, yang 

kompeten, sehingga mampu bersaing," kata Sekjen Anwar saat memberikan arahan pada 

Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pelatihan dan Vokasi Direktorat Jenderal Pembinaan 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker, Selasa (12/7/2022) di Bandung, Jawa Barat. 

Dalam menyiapkan SDM yang unggul, salah satu pendekatan yang ditekankan adalah melalui 

9 Lompatan Besar Kemnaker. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar 

Sanusi menegaskan pihaknya terus menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul 

guna menyambut bonus demografi yang puncaknya terjadi pada 2030. "Padahal bidang kita 

itu adalah kita ingin menawarkan keahlian-keahlian yang dimiliki SDM-SDM kita," ucapnya. 

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menegaskan pihaknya terus 

menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul guna menyambut bonus demografi yang 

puncaknya terjadi pada 2030."Kita harus menyiapkan sebaik-sebaiknya dengan menyiapkan SDM yang 

unggul, yang kompeten, sehingga mampu bersaing," kata Sekjen Anwar saat memberikan arahan pada 

Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pelatihan dan Vokasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi 

dan Produktivitas Kemnaker, Selasa (12/7/2022) di Bandung, Jawa Barat.Dalam menyiapkan SDM yang 

unggul, salah satu pendekatan yang ditekankan adalah melalui 9 Lompatan Besar Kemnaker. Sembilan 

lompatan ini menjadi satu tarikan nafas mulai dari pelatihan, sertifikasi, hingga penempatan kerja atau 

menjadi tenaga kerja mandiri."Itu adalah satu tarikan napas. Nah, mau gak mau agar tarikan nafasnya 

tidak terputus-putus maka kita harus memiliki sistem, maka kita kembangkan sistem aplikasi SIAPKerja," 

katanya.Dengan adanya SIAPKerja ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat, perusahaan, 

kementerian, dan lembaga dalam mengakses layanan yang ada terkait ketenagakerjaan."Jadi kita ingin 

betul-betul tahu masalah tentang ketenagakerjaan, kita tahu tantangan, maka yang paling penting adalah 

kita memiliki data yang tunggal yang bisa kita pertukarkan. Karena itu saya sangat berharap SIAPKerja ini 

akan menjadi sistem yang bisa kita gunakan bersama," ucapnya."Sehingga kalau tadi Pak Kadis 

mengatakan ada 50 penduduk kemudian angkatan kerjanya begitu besar, kita ingin melihat angkatan 

kerja tersebut kira-kira posturnya seperti apa. Karena selama ini kita tidak mempunyai informasi yang 

cukup," imbuhnya.Menurutnya, selama ini banyak angkatan kerja dengan beragam latar belakang 

pendidikan, tapi tidak diketahui kompetensi keahlian yang dimilikinya. Hal tersebut membuat pihaknya 

kebingungan untuk mengetahui kompetensi keahlian angkatan kerjanya."Padahal bidang kita itu adalah 

kita ingin menawarkan keahlian-keahlian yang dimiliki SDM-SDM kita," ucapnya. 
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Title Dana BSU 2022 Cair Rp1 Juta, Login dan Cek dengan Cara Ini 

- Ayo Indonesia 

Author Sulistyowati P 

Media Ayoindonesia.com Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013879722/dana-bsu-2022-cair-rp1-juta-login-

dan-cek-dengan-cara-ini 

Summary COM- Bagi Anda yang tengah menanti dana BSU 2022 cair sebesar Rp1 juta, pastikan login 

dan cek cara yang kami bahas di dalam artikel. Untuk login dan cek BSU 2022 dapat dilakukan 

dengan mudah melalui link resmi yang disediakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker). Sebelumnya diketahui bahwa pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) berjanji akan menyalurkan dana Bantuan Subsidi Upah atau 

BSU 2022 sebesar Rp1 juta per orang. Adapun pekerja yang berpeluang menerima dana BSU 

2022 harus memenuhi kriteria yang ditetapkan Kemnaker pada akhir tahun 2021 lalu, di 

antaranya: 1. 

 

AYOINDONESIA. COM - Bagi Anda yang tengah menanti dana BSU 2022 cair sebesar Rp1 juta, pastikan 

login dan cek cara yang kami bahas di dalam artikel. Untuk login dan cek BSU 2022 dapat dilakukan 

dengan mudah melalui link resmi yang disediakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). 

Sebelumnya diketahui bahwa pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berjanji 

akan menyalurkan dana Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 sebesar Rp1 juta per orang.Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) 2022 atau yang disebut juga sebagai bantuan langsung tunai (BLT) subsidi gaji Rp1 juta ini 

merupakan program bantuan pemerintah via BPJS Ketenagakerjaan.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

atau BPJS Ketenagakerjaan sebagai mitra Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyediakan data 

pekerja di dalam proses penyaluran dana BSU BLT subsidi gaji Rp1 juta. Adapun pekerja yang berpeluang 

menerima dana BSU 2022 harus memenuhi kriteria yang ditetapkan Kemnaker pada akhir tahun 2021 

lalu, di antaranya: 1. Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI). Dapat dibuktikan dengan kepemilikan 

Nomor Induk Kependudukan (NIK). 2. Aktif menajdi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan di 

BPJS Ketenagakerjaan. 
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Title Bonus Demografi, Kemnaker Pacu Kualitas SDM Author _noname 

Media Bisnistoday.co.id Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Positive 

Link http://bisnistoday.co.id/bonus-demografi-kemnaker-pacu-kualitas-sdm 

Summary "Kita harus menyiapkan sebaik-sebaiknya dengan menyiapkan SDM yang unggul, yang 

kompeten, sehingga mampu bersaing," kata Sekjen Anwar saat memberikan arahan pada 

Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pelatihan dan Vokasi Direktorat Jenderal Pembinaan 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker, Selasa (12/7) di Bandung, Jawa Barat. Dalam 

menyiapkan SDM yang unggul, salah satu pendekatan yang ditekankan adalah melalui 9 

Lompatan Besar Kemnaker. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi 

menegaskan pihaknya terus menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul guna 

menyambut bonus demografi yang puncaknya terjadi pada 2030. "Padahal bidang kita itu 

adalah kita ingin menawarkan keahlian-keahlian yang dimiliki SDM-SDM kita," ucapnya./. 

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menegaskan pihaknya terus 

menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul guna menyambut bonus demografi yang 

puncaknya terjadi pada 2030."Kita harus menyiapkan sebaik-sebaiknya dengan menyiapkan SDM yang 

unggul, yang kompeten, sehingga mampu bersaing," kata Sekjen Anwar saat memberikan arahan pada 

Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pelatihan dan Vokasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi 

dan Produktivitas Kemnaker, Selasa (12/7) di Bandung, Jawa Barat.Dalam menyiapkan SDM yang unggul, 

salah satu pendekatan yang ditekankan adalah melalui 9 Lompatan Besar Kemnaker. Sembilan lompatan 

ini menjadi satu tarikan nafas mulai dari pelatihan, sertifikasi, hingga penempatan kerja atau menjadi 

tenaga kerja mandiri."Itu adalah satu tarikan napas. Nah, mau gak mau agar tarikan nafasnya tidak 

terputus-putus maka kita harus memiliki sistem, maka kita kembangkan sistem aplikasi SIAPKerja," 

katanya.Dengan adanya SIAPKerja ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat, perusahaan, 

kementerian, dan lembaga dalam mengakses layanan yang ada terkait ketenagakerjaan."Jadi kita ingin 

betul-betul tahu masalah tentang ketenagakerjaan, kita tahu tantangan, maka yang paling penting adalah 

kita memiliki data yang tunggal yang bisa kita pertukarkan. Karena itu saya sangat berharap SIAPKerja ini 

akan menjadi sistem yang bisa kita gunakan bersama," ucapnya."Sehingga kalau tadi Pak Kadis 

mengatakan ada 50 penduduk kemudian angkatan kerjanya begitu besar, kita ingin melihat angkatan 

kerja tersebut kira-kira posturnya seperti apa. Karena selama ini kita tidak mempunyai informasi yang 

cukup," imbuhnya.Menurutnya, selama ini banyak angkatan kerja dengan beragam latar belakang 

pendidikan, tapi tidak diketahui kompetensi keahlian yang dimilikinya. Hal tersebut membuat pihaknya 

kebingungan untuk mengetahui kompetensi keahlian angkatan kerjanya."Padahal bidang kita itu adalah 

kita ingin menawarkan keahlian-keahlian yang dimiliki SDM-SDM kita," ucapnya./ 
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Title Kalahkan Anies di PTUN soal UMP, Pengusaha Justru Tidak Mau 

Berpolemik, Ini Alasannya 

Author _noname 

Media Jawa Post National Network Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.jpnn.com/news/kalahkan-anies-di-ptun-soal-ump-pengusaha-justru-tidak-

mau-berpolemik-ini-alasannya 

Summary Seperti diketahui, PTUN membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Anies Baswedan soal 

kenaikan UMP 2022. Diketahui, PTUN Jakarta melalui laman Sistem Informasi Penelusuran 

Perkara (SIPP) di Jakarta, membatalkan Kepgub Anies Baswedan terkait revisi UMP DKI 2022. 

 

 

 

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Apindo DKI Jakarta Nurjaman mengaku tidak ingin berpolemik 

dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait putusan PTUN yang membatalkan kenaikan upah 

minimum provinsi (UMP) 2022.Seperti diketahui, PTUN membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) 

Anies Baswedan soal kenaikan UMP 2022.Artinya, UMP DKI Jakarta 2022 tidak jadi naik 5,1 persen atau 

Rp 225. 667 ke Rp 4.641.854."Harapan kami, apakah duduk bersama pemerintah lagi untuk menyikapi 

ini supaya polemik tidak berkepanjangan. Kan seolah-olah terpolarisasi antara Apindo dengan 

pemerintah, tidak begitu," kata Nurjaman, Rabu (13/7).Menurut dia, Apindo mendaftarkan gugatan 

kenaikan UMP DKI Jakarta 2022 sebesar 5,1 persen adalah hanya untuk mencari kepastian 

hukum.Terlebih, Kementerian Ketenagakerjaan hanya menaikkan UMP sebesar 0,85 persen."Untuk 

mencari kepastian hukum kepada regulasi yang ada. Jadi, dengan putusan majelis seperti ini masih ada 

ruang gerak dibicarakan kembali. Toh kiamat belum hari esok," terangnya.Nurjaman menambahkan 

putusan PTUN ini sebenarnya tidak terlalu berdampak besar karena banyak perusahaan yang juga 

memberikan gaji di atas ketetapan UMP."Jadi enggak usah khawatir ini akan mengubah sebagainya, oh 

sudah sekali sudah berubah," tambahnya.Diketahui, PTUN Jakarta melalui laman Sistem Informasi 

Penelusuran Perkara (SIPP) di Jakarta, membatalkan Kepgub Anies Baswedan terkait revisi UMP DKI 

2022.PTUN juga menyatakan Kepgub DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum 

Provins 2022 tanggal 16 Desember 2021 dibatalkan.Untuk itu, Anies diminta mencabut Kepgub 

tersebut.Selanjutnya, PTUN juga mewajibkan Gubernur Anies menerbitkan keputusan PTUN soal UMP 

DKI.Terutama yang berdasarkan pada rekomendasi Dewan Pengupahan DKI pada 15 November lalu 

sebesar Rp 4.573.845.Redaktur : Sutresno Wahyudi 
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Title PP No.23 Tahun 2022 Membuka Peluang Karyawan BUMN 

Berprestasi untuk Berkarya di BUMN Lain 

Author _noname 

Media The Iconomics Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.theiconomics.com/art-of-execution/pp-no-23-tahun-2022-membuka-peluang-

karyawan-bumn-berprestasi-untuk-berkarya-di-bumn-lain 

Summary Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 menjadi PP Nomor 23 tahun 2022 

membuka peluang terjadinya talent mobility antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Karyawan suatu BUMN yang memiliki prestasi yang bagus, termasuk karyawan berusia 

muda, bisa menjadi direksi di BUMN lain tanpa kehilangan status karyawan BUMN-nya. 

Sekarang ini kita buka ruang yang terbuka untuk berkarya di BUMN-BUMN yang lain, untuk 

penuguasan-penugasan, baik sebagai direksi maupun sebagai karyawan. Tedi mengatakan 

dalam PP sebelumnya, karyawan BUMN yang ditunjuk menjadi direksi BUMN akan 

kehilangan statusnya sebagi karyawan. 

 

Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 menjadi PP Nomor 23 tahun 2022 membuka peluang 

terjadinya talent mobility antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Karyawan suatu BUMN yang memiliki 

prestasi yang bagus, termasuk karyawan berusia muda, bisa menjadi direksi di BUMN lain tanpa 

kehilangan status karyawan BUMN-nya.Kemenaker Kerja Sama dengan PT DKI Gelar Job Fair untuk 

Penyandang Disabilitas Pegadaian Kirim 10 Pegawai ke Kampus di Amerika Serikat dan Eropa PTPP: 

Perolehan Kontrak Baru Sampai Akhir Juni Senilai Rp10,93 Triliun"Jangan membayangkan teman-teman 

insan BRILiaN, nanti akan hanya berkarir di BRI. Sekarang ini kita buka ruang yang terbuka untuk berkarya 

di BUMN-BUMN yang lain, untuk penuguasan-penugasan, baik sebagai direksi maupun sebagai 

karyawan. Dan kalau pun nanti selesai sebagai direksi, maka akan kembali ke BRI. Status karyawannya 

akan tetap ada," ujar Tedi Bharata, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia BUMN, Teknologi dan 

Indformasi Kementerian BUMN di hadpan insan Brilian atau karyawan BRI dalam acara BRILiaN 

Leadership Insights, Rabu (13/7).Tedi mengatakan dalam PP sebelumnya, karyawan BUMN yang ditunjuk 

menjadi direksi BUMN akan kehilangan statusnya sebagi karyawan. Ketentuan ini tidak mendukung anak-

anak muda di BUMN yang memiliki prestasi bagus untuk menjadi direksi."Dulu ketika penugasan 

karyawan sebagai direksi, maka dia putus nih hubungannya. Putus hubungan status sebagai karyawan. 

Teman-teman muda ini kita dorong kedepan, tetapi enggak jorokin. Bagaimanca caranya? Kita ubah nih 

PP-nya. Sekarang ada revisi PP 45, namanya PP 23 tahun 2022, dimana karyawan muda yang cakap, yang 

pintar, yang cerdas, layak jadi pemimpin menjadi direksi, maka dia status karyawannya akan tetap nanti 

kalau selesai penugasan," ujar Tedi.Kementerian BUMN telah menetapkan AKHLAK (Amanah, Kompeten, 

Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) sebagai core value semua BUMN di Indonesia. Core value ini 

menjadi basis nilai budaya perusahaan untuk BUMN. Dengan core value yang sama, program talent 

mobility bisa dilakukan tanpa harus berdaptasi lagi dengan nilai baru di perusahaan BUMN yang 

baru."Dengan ada core value yang sama, talent mobility itu nantinya akan dilaksanakan dengan lebih 

baik. Karena apa? Orangnya akan merasa punya rumah yang sama. BUMN-BUMN ini memiliki rumah 

yang sama. Jadi, tidak perlu lagi mengadaptasi dengan core value yang lain. Sehingga core value itu 

penting. Core value ini yang akan menjadi basis dari culture," ujarnya. 
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Title Kemenaker Kerja Sama dengan PT DKI Gelar Job Fair untuk 

Penyandang Disabilitas 

Author _noname 

Media The Iconomics Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.theiconomics.com/art-of-execution/kemenaker-kerja-sama-dengan-pt-dki-

gelar-job-fair-untuk-penyandang-disabilitas 

Summary "Kami mengucapkan terima kasih kepada mitra kami, PT DKI, Australian Volunteers, ILO, 

Pusat Pasar Kerja, yang telah menggelar event yang bertujuan memberikan ruang yang sama 

kepada penyandang disabilitas terhadap akses kehidupan yang layak melalui pasar kerja," 

kata Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi dalam keterangan resminya beberapa waktu lalu. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) bekerja sama dengan 

PT Disabilitas Kerja Indonesia (DKI) menggelar job fair pertama bagi penyandang disabilitas di Indonesia. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 hari dari 12 hingga 13 Juli 2022 di Gedung Pusat Pasar Kerja, 

Jakarta.PP No.23 Tahun 2022 Membuka Peluang Karyawan BUMN Berprestasi untuk Berkarya di BUMN 

Lain Dewas KPK Gugurkan Sidang Etik untuk Lili Pintauli dan Harapan untuk BUMN Kemenkes Siagakan 

Petugas Sambut Kepulangan Jemaah Haji"Kami mengucapkan terima kasih kepada mitra kami, PT DKI, 

Australian Volunteers, ILO, Pusat Pasar Kerja, yang telah menggelar event yang bertujuan memberikan 

ruang yang sama kepada penyandang disabilitas terhadap akses kehidupan yang layak melalui pasar 

kerja," kata Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi dalam keterangan resminya beberapa waktu lalu.Anwar 

mengatakan, pengadaan job fair itu, merupakan bentuk komitmen pemerintah mewujudkan 

keberpihakan kepada penyandang disabilitas. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Penyandang Disabilitas juga ditekankan afirmasi kesempatan kerja baik di sektor publik maupun 

swasta.Dari sisi kebijakan, kata Anwar, pemerintah membawa isu pasar kerja inklusif ke tingkat forum 

internasional yakni Employment Working Group (EWG) G20. Dan isu penyandang disabilitas dijadikan 

salah satu isu prioritas EWG."Isu yang kita dorong dalam EWG adalah membuat pasar kerja inklusif yang 

berlaku kepada siapa saja, utamanya memberikan afirmasi, keberpihakan kepada penyandang 

disabilitas," kata Anwar.Penyelenggaraan job fair khusus penyandang disabilitas, kata Anwar, dapat 

menjadi pelopor seluruh stakeholders untuk menggelar event serupa. Harapannya, bisa membuka luas 

peluang bekerja untuk penyandang disabilitas."Saya berharap ini adalah awal dan ada banyak lagi bursa 

kerja yang diselenggarakan bagi penyandang disabilitas," kata Anwar.Sementara itu, Kepala Pusat Pasar 

Kerja Muchamad Yusuf mengatakan, job fair khusus penyandang disabilitas diikuti 6 perusahaan dengan 

harapan dapat melibatkan 200 pencari kerja. Tujuan job fair ini, membantu pencari kerja penyandang 

disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan jenis 

disabilitasnya."Kemudian dari sisi demand kita juga membantu agar mendapatkan talent-talent yang 

sesuai kebutuhan perusahaan," kata Yusuf. 
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Title Info Loker: PT Kereta Api Pariwisata Buka Lowongan, Berikut 

Syaratnya, Deadline Hari Ini! 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Bekasi Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Neutral 

Link http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-124995654/info-loker-pt-kereta-api-pariwisata-

buka-lowongan-berikut-syaratnya-deadline-hari-ini 

Summary Bagi Anda yang sedang mencari lowongan kerja, saat ini PT Kereta Api Pariwisata sedang 

membuka lowongan untuk fresh graduate maupun berpengalaman. Diketahui PT Kereta Api 

Pariwisata (menjalankan bisnis sebagai Kawisata atau IndoRailTour) adalah anak perusahaan 

PT Kereta Api Indonesia. "PT Kereta Api Pariwisata membuka kesempatan bagimu untuk 

mengisi formasi yang tersedia untuk penempatan di Jakarta," tulisnya. Informasi lowongan 

kerja PT Kereta Api Pariwisata dari Instagram Kemnaker. 

 

Bagi Anda yang sedang mencari lowongan kerja, saat ini PT Kereta Api Pariwisata sedang membuka 

lowongan untuk fresh graduate maupun berpengalaman.Diketahui PT Kereta Api Pariwisata 

(menjalankan bisnis sebagai Kawisata atau IndoRailTour) adalah anak perusahaan PT Kereta Api 

Indonesia.Perusahaan itu dibentuk untuk menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan 

berdaya saing kuat di pasar dalam wilayah Indonesia di bidang pariwisata kereta api.Akun Instagram 

Kemnaker, @kemnaker, pada Rabu, 13 Juli 2022 menyebutkan saat ini sedang membuka lowongan untuk 

mengisi posisi Agent Inbound."PT Kereta Api Pariwisata membuka kesempatan bagimu untuk mengisi 

formasi yang tersedia untuk penempatan di Jakarta," tulisnya.Adapun kualifikasi pelamar yang 

dibutuhkan dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Instagram @kemnaker adalah sebagai berikut:1. 

Pendidikan minimal D3 (Minimal IPK, 2.80)2. Usia maksimal 26 tahun3. Mampu berkomunikasi baik 

dalam bahasa Indonesia dan Inggris4. Tidak mempunyai dialek kedaerahan atau cadel5. Mampu 

mengoperasikan komputer6. Memiliki kemampuan menganalisis dan mendengarkan dengan baik7. 

Energik, semangat, dan percaya diri8. Sehat jasmani dan rohani9. Berpenampilan menarik, baik, dan tidak 

bau badan10. Bersedia kerja dengan pola shiftInformasi lowongan kerja PT Kereta Api Pariwisata dari 

Instagram Kemnaker. Instagram @kemnaker11. Aktif di sosial media dengan baik12. Wajib follow media 

sosial KAI WisataKirim CV dan video kreatif acting sebagai Agent Contact Center ke email: 

support.contactcenter@kai.id.Batas lamaran terakhir yaitu Rabu, 13 Juli 2022. Untuk info lebih jelas, 

Anda bisa mengunjungi Instagram @kawisata. 
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Title Kemnaker: Pendidikan Angkatan Kerja Indonesia Beragam, Tapi 

Tidak Tahu Kompetensi Keahliannya 

Author _noname 

Media Tribun News Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tribunnews.com/nasional/2022/07/13/kemnaker-pendidikan-angkatan-kerja-

indonesia-beragam-tapi-tidak-tahu-kompetensi-keahliannya 

Summary Sebab data yang tunggal yang bisa kita pertukarkan amat penting untuk mengetahui 

permasalahan ketenagakerjaan Indonesia secara riil. Banyak angkatan kerja produktif 

dengan beragam latar belakang pendidikan, akan tapi banyak pula yang tidak mengetahui 

kompetensi keahlian yang dimilikinya. Hal tersebut membuat Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) terkadang kebingungan untuk mengetahui kompetensi keahlian angkatan kerja. 

"Padahal bidang kita itu adalah kita ingin menawarkan keahlian-keahlian yang dimiliki SDM-

SDM kita," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi dalam 

keterangannya, Rabu (13/7/2022). 

 

 

 

Banyak angkatan kerja produktif dengan beragam latar belakang pendidikan, akan tapi banyak pula yang 

tidak mengetahui kompetensi keahlian yang dimilikinya.Hal tersebut membuat Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) terkadang kebingungan untuk mengetahui kompetensi keahlian angkatan 

kerja."Padahal bidang kita itu adalah kita ingin menawarkan keahlian-keahlian yang dimiliki SDM-SDM 

kita," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi dalam keterangannya, Rabu 

(13/7/2022).Kemnaker memiliki fungsi dan tugas untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

unggul guna menyambut bonus demografi yang puncaknya terjadi pada 2030.Tujuannya agar 

mempermudah perusahaan, kementerian, dan lembaga dalam mengakses layanan yang ada terkait 

ketenagakerjaan.Oleh karena itu, menurutnya penting agar menyiapkan SDM yang unggul, yang 

kompeten, sehingga mampu bersaing di dunia kerja.Hal ini pula yang Anwar tegaskan saat memberikan 

arahan pada Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pelatihan dan Vokasi Direktorat Jenderal Pembinaan 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker, Selasa (12/7/2022) di Bandung, Jawa Barat."Kita harus 

menyiapkan sebaik-sebaiknya dengan menyiapkan SDM yang unggul, yang kompeten, sehingga mampu 

bersaing," kata Sekjen Anwar.Anwar mengatakan, dalam menyiapkan SDM yang unggul, salah satu 

pendekatan yang ditekankan adalah melalui 9 Lompatan Besar Kemnaker.Sembilan lompatan ini menjadi 
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satu tarikan nafas mulai dari pelatihan, sertifikasi, hingga penempatan kerja atau menjadi tenaga kerja 

mandiri."Itu adalah satu tarikan napas. Nah, mau gak mau agar tarikan nafasnya tidak terputus-putus 

maka kita harus memiliki sistem, maka kita kembangkan sistem aplikasi SIAPKerja," katanya.Dengan 

adanya SIAPKerja ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat, perusahaan, kementerian, dan 

lembaga dalam mengakses layanan yang ada terkait ketenagakerjaan.Sebab data yang tunggal yang bisa 

kita pertukarkan amat penting untuk mengetahui permasalahan ketenagakerjaan Indonesia secara 

riil."Jadi kita ingin betul-betul tahu masalah tentang ketenagakerjaan, kita tahu tantangan, maka yang 

paling penting adalah kita memiliki data yang tunggal yang bisa kita pertukarkan. Karena itu saya sangat 

berharap SIAPKerja ini akan menjadi sistem yang bisa kita gunakan bersama," ucapnya."Sehingga kalau 

tadi Pak Kadis mengatakan ada 50 penduduk kemudian angkatan kerjanya begitu besar, kita ingin melihat 

angkatan kerja tersebut kira-kira posturnya seperti apa. Karena selama ini kita tidak mempunyai 

informasi yang cukup," imbuhnya. 
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Title Bonus Demografi Makin Dekat, Kemnaker Terus Siapkan SDM 

Unggul 

Author _noname 

Media Jawa Post National Network Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.jpnn.com/news/bonus-demografi-makin-dekat-kemnaker-terus-siapkan-sdm-

unggul 

Summary Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker) Anwar Sanusi 

menegaskan pihaknya terus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul guna 

menyambut bonus demografi yang puncaknya terjadi pada 2030. Dia menyampaikan, dalam 

menyiapkan SDM yang unggul, salah satu pendekatan yang ditekankan melalui 9 Lompatan 

Besar Kemnaker. Hal itu disampaikan Sekjen Anwar Sanusi saat memberikan arahan pada 

Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pelatihan dan Vokasi Direktorat Jenderal Pembinaan 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker di Bandung, Jawa Barat, Selasa (12/7). "Kami 

harus menyiapkan sebaik-sebaiknya dengan menyiapkan SDM yang unggul, yang kompeten, 

sehingga mampu bersaing," kata Sekjen Anwar Sanusi. 

 

 

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker) Anwar Sanusi menegaskan 

pihaknya terus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul guna menyambut bonus demografi 

yang puncaknya terjadi pada 2030.Hal itu disampaikan Sekjen Anwar Sanusi saat memberikan arahan 

pada Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pelatihan dan Vokasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan 

Vokasi dan Produktivitas Kemnaker di Bandung, Jawa Barat, Selasa (12/7)."Kami harus menyiapkan 

sebaik-sebaiknya dengan menyiapkan SDM yang unggul, yang kompeten, sehingga mampu bersaing," 

kata Sekjen Anwar Sanusi.Dia menyampaikan, dalam menyiapkan SDM yang unggul, salah satu 

pendekatan yang ditekankan melalui 9 Lompatan Besar Kemnaker.Sembilan lompatan ini menjadi satu 

tarikan napas mulai dari pelatihan, sertifikasi, hingga penempatan kerja atau menjadi tenaga kerja 

mandiri."Itu adalah satu tarikan napas. Nah, mau enggak mau agar tarikan napasnya tidak terputus-

putus, maka kami harus memiliki sistem untuk mengembangkan sistem aplikasi SIAPKerja," 

terangnya.Menurut Sekjen Anwar, dengan adanya SIAPKerja diharapkan dapat memudahkan 

masyarakat, perusahaan, kementerian, dan lembaga dalam mengakses layanan yang ada terkait 

ketenagakerjaan."Jadi kami ingin betul-betul tahu masalah tentang ketenagakerjaan, tahu tantangan, 
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maka yang paling penting adalah kami memiliki data yang tunggal," kata pria yang baru saja meraih gelar 

profesor dari Universitas Brawijaya Malang itu.Karena itu, Sekjen Anwar sangat berharap SIAPKerja akan 

menjadi sistem yang bisa digunakan bersama."Kalau tadi Pak Kadis mengatakan ada 50 penduduk 

kemudian angkatan kerjanya begitu besar, kami ingin melihat angkatan kerja tersebut kira-kira posturnya 

seperti apa. Karena selama ini kami tidak mempunyai informasi yang cukup," terangnya.Menurutnya, 

selama ini banyak angkatan kerja dengan beragam latar belakang pendidikan, tetapi tidak diketahui 

kompetensi keahlian yang dimilikinya.Hal tersebut membuat pihaknya kebingungan untuk mengetahui 

kompetensi keahlian angkatan kerjanya.Redaktur & 
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Title Info Lowongan Kerja Riau, Formasi Admin Assistant di PT 

Permata Karya Jasa 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Tasikmalaya Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Neutral 

Link http://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-064993007/info-lowongan-kerja-riau-

formasi-admin-assistant-di-pt-permata-karya-jasa 

Summary Tersedia lowongan kerja (loker) di PT Permata Karya Jasa untuk posisi Admin Assistant. PT 

Permata Karya Jasa berlokasi di Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau. Pertama, menyusun 

semua file administrasi dibawah OE. Kemudian yang kedua, melakukan administrasi data 

untuk mengcover bisnis dan aktivitas. 

 

 

 

Tersedia lowongan kerja (loker) di PT Permata Karya Jasa untuk posisi Admin Assistant.PT Permata Karya 

Jasa berlokasi di Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau.Informasi lowongan kerja atau loker ini akan 

sangat bermanfaat bagi para pencari kerja.Dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun Instagram 

@kemnaker, adapun kualifikasi dan deskripsi pekerjaan yang harus dipenuhi untuk loker tersebut, yaitu 

sebagai berikut.Kualifikasi:1. Jenis kelamin laki-laki/perempuan2. Pendidikan minimal yaitu D33. 

Memiliki pengalaman minimal 4 tahun4. Memiliki kemampuan untuk komunikasi dan organisasi5. Dapat 

bekerja di bawah tekanan6. Jujur dan tanggung jawab7. Memiliki kemampuan yang baik dalam 

menyiapkan dataDeskripsi pekerjaan:Pertama, menyusun semua file administrasi dibawah OE.Kemudian 

yang kedua, melakukan administrasi data untuk mengcover bisnis dan aktivitas.Selanjutnya, yang ketiga 

yaitu Memonitor data bisnis yang ada dijalankan oleh tim OE.Dan, yang terakhir yaitu melakukan proses 

administrasi dari semua pegawai Operation Engineering yang berada di Duri dan wilayah utara.Anda yang 

berminat dengan loker tersebut maka, segera mengirim lamaran Anda melalui website 

karirhub.kemnaker.go.id.Ayo, segera persiapkan diri. 
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Title Cara Daftar BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022, Lengkap dengan 

Langkah-langkahnya 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793880151/cara-daftar-bsu-bpjs-

ketenagakerjaan-2022-lengkap-dengan-langkah-langkahnya 

Summary Simak cara daftar BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 yang lengkap dengan langkah-langkahnya. 

COM- Pemerintah melalui Kemnaker dan BPJS Ketenagakernaan kembali menyalurkan BSU 

2022, bagi pekerja atau buruh yang telah memenuhi syarat bisa daftar dan bisa 

mendapatkan BLT Subsidi Gaji Rp 1 juta. Rencananya dana BSU 2022 akan disalurkan kepada 

8,8 juta pekerja atau buruh dengan kriteria gaji di bawah Rp 3,5 juta. Meskipun pemerintah 

telah menyiapkan anggaran untuk BSU 2022, namun hingga saat ini belum ada jadwal pasti 

kapan pencairan tersebut dilaksanakan. 

 

 

 

Simak cara daftar BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 yang lengkap dengan langkah-langkahnya.LENGKONG, 

AYOBANDUNG. COM - Pemerintah melalui Kemnaker dan BPJS Ketenagakernaan kembali menyalurkan 

BSU 2022, bagi pekerja atau buruh yang telah memenuhi syarat bisa daftar dan bisa mendapatkan BLT 

Subsidi Gaji Rp 1 juta.Rencananya dana BSU 2022 akan disalurkan kepada 8,8 juta pekerja atau buruh 

dengan kriteria gaji di bawah Rp 3,5 juta.Meskipun pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk BSU 

2022, namun hingga saat ini belum ada jadwal pasti kapan pencairan tersebut dilaksanakan.Para pekerja 

atau buruh yang terdaftar sebagai penerima BSU 2022 apabila telah memenuhi syarat yang telah 

ditentukan pihak penyelenggara akan mendapat bantuan subsidi gaji tersebut.: Cara Daftar CPNS 2022 

dan PPPK: Ini Jadwal Seleksi, 7 Dokumen dan 11 Syarat jadi ASNSebelum Anda mendaftar BPJS 

Ketenagakerjaan ini, alangkah baiknya memperhatikan terlebih dahulu syarat agar bisa mendapatkan BLT 

Subsidi Gaji.Syarat penerima BSU 2022Bagi para pekerja atau buruh yang akan terdaftar sebagai 

penerima BSU 2022, apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan pihak penyelenggara seperti 

dibawah ini, maka berhak mendapatkan BLT Subsidi Gaji. 
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Title Anies Kalah di PTUN Soal UMP DKI, PDIP: Sejak Awal Sudah 

Diingatkan SK Gubernur Langgar Aturan 

Author _noname 

Media Voi Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Negative 

Link http://voi.id/berita/189817/anies-kalah-di-ptun-soal-ump-dki-pdip-sejak-awal-sudah-

diingatkan-sk-gubernur-langgar-aturan 

Summary Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak merespons hasil putusan 

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memerintahkan Gubernur DKI Jakarta 

Anies Baswedan untuk menurunkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022. 

Dalam putusannya, PTUN menilai surat keputusan (SK) yang diterbitkan Anies dalam 

menetapkan UMP DKI 2022 sebesar Rp4,6 juta tidak sesuai. Sebagai informasi, Pengadilan 

Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI 

Jakarta Anies Baswedan soal Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 yang gugatannya diajukan 

sejumlah pengusaha. Sebab, kata dia, sejak awal dirinya telah mengingatkan bahwa SK 

Gubernur mengenai UMP ini melanggar aturan yang lebih tinggi, yakni Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 mengenai UMP. 

 

 

 

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak merespons hasil putusan Pengadilan Tata 

Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memerintahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk 

menurunkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022.Dalam putusannya, PTUN menilai 

surat keputusan (SK) yang diterbitkan Anies dalam menetapkan UMP DKI 2022 sebesar Rp4,6 juta tidak 

sesuai.Gilbert mengaku tidak heran dengan putusan tersebut. Sebab, kata dia, sejak awal dirinya telah 

mengingatkan bahwa SK Gubernur mengenai UMP ini melanggar aturan yang lebih tinggi, yakni 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 mengenai UMP."Sejak awal kita sudah sampaikan agar 

Gubernur mengikuti ketentuan dari Kemenaker soal UMP. Sebab, SK gubernur ini melanggar aturan dan 

melampaui wewenangnya," kata Gilbert saat dihubungi, Rabu, 13 Juli.Gilbert pun sudah menduga 

keputusan Anies untuk menaikkan UMP sebesar 5,1 persen akan menimbulkan kegaduhan, mengingat 

Kemenaker menetapkan kenaikan UMP hanya sebesar 0,85 persen.Dugaan tersebut benar adanya 

karena keputusan Anies soal UMP naik 5,1 persen ini membuat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 

mengajukan gugatan melawan Anies ke PTUN Jakarta."SK Gubernur ini menimbulkan persoalan kenaikan 
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upah ditengah banyaknya pengusaha gulung tikar karena pandemi hingga mengajukan gugatan ini. Lalu, 

para buruh atau karyawan juga jadi terpancing melihat kenaikan ini," ucap Gilbert.Karenanya, Gilbert 

menyarankan agar Anies tidak mengajukan banding sebagai perlawanan dari putusan tersebut."Ke 

depan, kita ikuti saja putusan PTUN ini sebagai masyarakat sadar hukum. Kita tidak menganjurkan 

Pemprov untuk banding karena putusan ini juga mengembalikan hakikat negara kesatuan," 

ujarnya.Sebagai informasi, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta membatalkan Keputusan 

Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Anies Baswedan soal Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 yang 

gugatannya diajukan sejumlah pengusaha.Putusan PTUN Jakarta melalui mengabulkan seluruh gugatan 

dari para pengusaha. Adapun penggugat itu yakni Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Indonesia 

(Apindo) DKI Jakarta.Selain membatalkan Kepgub, PTUN Jakarta dalam amar putusannya juga 

mewajibkan Anies selaku tergugat, mencabut Kepgub Nomor 1517 tahun 2021 tentang UMP 2022 yang 

diterbitkan pada 16 Desember 2021.Amar putusan lainnya yakni mewajibkan Anies menerbitkan 

Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai UMP 2022 berdasarkan rekomendasi Dewan 

Pengupahan DKI Jakarta yakni unsur serikat pekerja/buruh Nomor:I/Depeprov/XI/2021 pada 15 

November 2021 sebesar Rp4.573.845.PTUN Jakarta juga menghukum Anies selaku tergugat dan para 

tergugat II intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp642.000. 
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Title Otoritas Taiwan ijinkan penggantian 8 ABK WNI Kapal MV Jiang Ye 

untuk segera pulang ke Indonesia 

Author _noname 

Media Figur News Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.figurnews.com/2022/07/otoritas-taiwan-ijinkan-penggantian-8.html 

Summary KDEI Taipei telah menerima surat dari Maritime and Port Bureau, Ministry of Transportation 

and Communication (MoTC) yang mengijinkan proses penggantian 8 ABK WNI (crew change) 

melalui pelabuhan di Taiwan. Sebelumnya beredar informasi mengenai 8 ABK WNI MV Jiang 

Ye yang stranded dan tidak dibayar gaji selama 6 bulan di pelabuhan Taiwan. Selama ini, 

Otoritas Taiwan menutup pelabuhannya untuk proses penggantian awak kapal untuk 

mencegah penyebaran Covid-19. Menindaklanjuti informasi tsb, KDEI Taipei segera 

berkoordinasi dengan MoTC untuk meminta ijin penggantian ABK dan mendorong tanggung 

jawab pemilik kapal untuk memenuhi hak gaji para ABK WNI tersebut dan segera 

menyediakan ABK pengganti. 

 

KDEI Taipei telah menerima surat dari Maritime and Port Bureau, Ministry of Transportation and 

Communication (MoTC) yang mengijinkan proses penggantian 8 ABK WNI (crew change) melalui 

pelabuhan di Taiwan. Selama ini, Otoritas Taiwan menutup pelabuhannya untuk proses penggantian 

awak kapal untuk mencegah penyebaran Covid-19.Sebelumnya beredar informasi mengenai 8 ABK WNI 

MV Jiang Ye yang stranded dan tidak dibayar gaji selama 6 bulan di pelabuhan Taiwan.Menindaklanjuti 

informasi tsb, KDEI Taipei segera berkoordinasi dengan MoTC untuk meminta ijin penggantian ABK dan 

mendorong tanggung jawab pemilik kapal untuk memenuhi hak gaji para ABK WNI tersebut dan segera 

menyediakan ABK pengganti. KDEI juga terus menjalin komunikasi dengan para ABK untuk memastikan 

kondisi mereka dalam keadaan baik.Selanjutnya KDEI berkoordinasi dengan Kemlu, Kemnaker dan BP2MI 

terus memastikan langkah repatriasi dan pemenuhan hak hak ketenagakerjaan para ABK sekaligus 

meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang memberangkatkan.Sumber: Kementerian Luar Negeri 
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Title Lowongan Kerja BUMN Bidang Konstruksi PT Amarta Karya untuk 

S1, Pendaftaran Ditutup 18 Juli 2022 

Author _noname 

Media Tribun News Solo Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Neutral 

Link http://solo.tribunnews.com/2022/07/13/lowongan-kerja-bumn-bidang-konstruksi-pt-

amarta-karya-untuk-s1-pendaftaran-ditutup-18-juli-2022 

Summary PT Amarta Karya yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang konstruksi, 

membuka lowongan pekerjaan bagi lulusan S1. Bagi kamu yang tertarik untuk mendaftar 

bisa mengisi data diri secara online serta masukan dokumen yang dibutuhkan malalui 

https://karir.amka.co.id/review.php. Lowongan kerja ini dibuka hingga tanggal 18 Juli 2022. 

PT Amarta Karya atau biasa disingkat menjadi AMKA ini membuka lowongan kerja untuk 

mengisi jabatan sebagai Project Manager. Selain kantor pusat dan pabriknya di Bekasi, 

perusahaan ini juga memiliki pabrik di Semarang. 

 

 

 

PT Amarta Karya yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang konstruksi, membuka 

lowongan pekerjaan bagi lulusan S1.PT Amarta Karya atau biasa disingkat menjadi AMKA ini membuka 

lowongan kerja untuk mengisi jabatan sebagai Project Manager.Selain kantor pusat dan pabriknya di 

Bekasi, perusahaan ini juga memiliki pabrik di Semarang.Mengutip dari instagram resmi Kementerian 

Ketenagakerjaan, @kemnaker, Rabu (13/7/2022), berikut adalah persyaratan dan cara mendaftar 

lowongan kerja PT Amarta Karya:Persyaratan- Pria- Usia minimal 30 tahun- Pendidikan diutamakan 

minimal S1 Teknik Sipil- Minimal sudah menangani 3 Proyek Infrastruktur seperti Jalan, Jembatan, IPA / 

WTP dan banyak lainnya- Pengalaman minimal 5 tahun sebagai PM di Proyek Infrastruktur- Memiliki SKA 

Manajemen Proyek Minimal Tingkat Madya- Memiliki Sertifikat GSP menjadi nilai tambahCara 

MendaftarBagi kamu yang tertarik untuk mendaftar bisa mengisi data diri secara online serta masukan 

dokumen yang dibutuhkan malalui https://karir.amka.co.id/review.php.Lowongan kerja ini dibuka 

hingga tanggal 18 Juli 2022. 
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Title Jadwal Pengumuman Hasil Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 36 dan 

Pendaftaran Gelombang 37 Selanjutnya 

Author _noname 

Media Tribun News Pontianak Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Neutral 

Link http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/13/jadwal-pengumuman-hasil-seleksi-kartu-

prakerja-gelombang-36-dan-pendaftaran-gelombang-37-selanjutnya 

Summary Dilihat dari gelombang sebelumnya, pengumuman Hasil Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 

36 akan disampaikan pada Kamis 14 Juli 2022. Sedangkan pendaftaran gelombang 

selanjutnya atau Kartu Prakerja Gelombang 37 jika ada akan dibuka pada Minggu 17 Juli 

2022. Berikut jadwal pengumuman hasil seleksi Kartu Prakerja Gelombang 36 diumukan oleh 

panitia pelaksana. Diketahui sejak Selasa 12 Juli 2022 pukul 23.59 WIB pendaftaran Kartu 

Prakerja Gelombang 36 telah resmi ditutup. 

 

 

 

Berikut jadwal pengumuman hasil seleksi Kartu Prakerja Gelombang 36 diumukan oleh panitia 

pelaksana.Diketahui sejak Selasa 12 Juli 2022 pukul 23.59 WIB pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 36 

telah resmi ditutup.Dilihat dari gelombang sebelumnya, pengumuman Hasil Seleksi Kartu Prakerja 

Gelombang 36 akan disampaikan pada Kamis 14 Juli 2022.Sedangkan pendaftaran gelombang 

selanjutnya atau Kartu Prakerja Gelombang 37 jika ada akan dibuka pada Minggu 17 Juli 2022.Bagi 

peserta yang sudah mendaftar dan ingin mengetahui hasil seleksi bisa mengikut cara berikut.Cara cek 

pengumuman Prakerja gelombang 36 melalui dashboardPada tanggal pengumuman seleksi gelombang, 

Anda bisa mengecek lolos atau tidaknya melalui dashboard situs Prakerja dengan cara berikut:- Login ke 

laman www.prakerja.go.id.- Kemudian, cek nomor Kartu Prakerja dan status saldo pada dashboard akun.- 

Jika lolos, akan muncul keterangan "Dana insentif kamu diberikan setelah penyelesaian pelatihan, bila 

belum ada dana yang ditransfer 7x24 jam Hubungi CS.Jika tidak lolos, akan ada notifikasi "Kamu Belum 

Berhasil" pada dashboard akun Anda.Cara cek pengumuman Prakerja gelombang 36 melalui SMSPeserta 

yang dinyatakan lolos seleksi Kartu Prakerja, akan mendapatkan notifikasi melalui SMS. Pemberitahuan 

ini akan disampaikan ke nomor telepon yang sebelumnya didaftarkan saat pembuatan akun.Oleh karena 

itu, pastikan nomor telepon yang dimasukkan saat mendaftarkan akun telah benar dan masih 

aktif.Langkah-langkah setelah lolos Prakerja gelombang 36Apabila lolos Prakerja gelombang 31, berikut 

langkah-langkah yang harus dilakukan:- Cek dashboard Prakerja- Catat 16 angka nomor Kartu Prakerja- 
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Pastikan saldo pelatihan sudah tersedia.- Kartu Prakerja tidak diberikan dalam bentuk kartu fisik.Gunakan 

16 angka Nomor Kartu Prakerja untuk membeli pelatihan. Jaga kerahasiaan nomor Kartu Prakerja agar 

Anda dapat terus membeli pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.- Gunakan fitur "Cari Pelatihan" 

untuk mencari pelatihan yang tersedia di Kemnaker, Bukalapak, Tokopedia, Pijar Mahir, Pintaria, dan 

Karier Mu.- Berikutnya, cek deskripsi mencakup informasi mengenai harga pelatihan, rating, durasi 

pelatihan, tingkat materi, dan cara mengajar sebagai pertimbangan sebelum membeli pelatihan.- Beli 

dan bayar pelatihan dengan nomor Kartu Prakerja.Batas waktu pembelian pelatihan adalah 30 hari sejak 

menerima pengumuman yang ada di dashboard. Jika mengalami kesulitan saat membeli pelatihan, Anda 

dapat menghubungi contact center mitra Digital Platform. 
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Title BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Segera Cair, 

Cara Cek Daftar Penerima di Sini 

Author _noname 

Media Ayo Surabaya Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783880929/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-

ketenagakerjaan-2022-segera-cair-cara-cek-daftar-penerima-di-sini 

Summary BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair kapan? Pemerintah dalam hal ini 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum juga memberikan informasi terkait 

penyaluran dana BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022. Namun, pekerja calon 

penerima dana bisa melakukan cek daftar penerima BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 melalui website resmi. Bagaimana cara cek BSU BLT Subsidi Gaji via 

BPJS Ketenagakerjaan 2022? 

 

 

 

BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 cair kapan? Informasi pasti belum dikabarkan oleh 

pihak penyelenggara.Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum juga 

memberikan informasi terkait penyaluran dana BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 

2022.Namun, pekerja calon penerima dana bisa melakukan cek daftar penerima BSU BLT Subsidi Gaji via 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 melalui website resmi.Bagaimana cara cek BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022? Simak langkah-langkahnya secara lengkap dalam artikel ini.BSU BLT Subsidi Gaji 

via BPJS Ketenagakerjaan 2022 kembali digulirkan bagi pekerja setelah pada 2020 dan 2021 telah 

disalurkan.Bagi pekerja yang telah memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditentukan, bisa cek daftar 

penerima dana bantuan subsidi upah atau BSU 2022 dan berpotensi dapat bantuan langsung tunai (BLT) 

subsidi gaji Rp 1 juta.Rencananya dana BSU 2022 akan disalurkan kepada 8,8 juta pekerja atau buruh 

dengan kriteria gaji di bawah Rp 3,5 juta. Meskipun pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk BSU 

2022, namun hingga saat ini belum ada jadwal pasti kapan pencairan tersebut dilaksanakan. 
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Title Indonesia Dikabarkan Bakal Moratorium Pengiriman TKI ke 

Malaysia, Kenapa? 

Author Aprianto Cahyo 

Nugroho 

Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Neutral 

Link http://kabar24.bisnis.com/read/20220713/15/1554661/indonesia-dikabarkan-bakal-

moratorium-pengiriman-tki-ke-malaysia-kenapa 

Summary Pemerintah Indonesia berencana melakukan moratorium pengiriman Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI) ke Malaysia guna menuntut komitmen Negeri Jiran pada kesepakatan 

penyelesaian masalah perburuhan. 

 

 

 

Pemerintah Indonesia berencana melakukan moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke 

Malaysia guna menuntut komitmen Negeri Jiran pada kesepakatan penyelesaian masalah 

perburuhan.Dilansir Bloomberg pada Rabu (13/7/2022), Direktur Bina Penempatan dan Perlindungan 

Pekerja Migran Kemnaker Rendra Setiawan mengatakan kedua negara sebelumnya sepakat 

menggunakan sistem satu kanal atau One Channel System untuk penempatan tenaga kerja.Namun, 

Rendra mengakui Malaysia ternyata masih memiliki sejumlah saluran perekrutan lain."Ini menyulitkan 

pemerintah untuk memantau dan melindungi pekerja migran," kata Rendra kepada Bloomberg, Rabu 

(13/7/2022).Malaysia, yang bergantung pada tenaga kerja migran dari negara-negara termasuk 

Indonesia, terus berupaya memenuki kekurangan sumber daya manusia (SDM) di sektor-sektor utama, 

termasuk kelapa sawit, manufaktur, dan semikonduktor.Rendra mengatakan kedua negara memiliki dua 

perjanjian yang bertujuan untuk memastikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia."Ada juga 

persoalan seperti upah buruh yang sudah bertahun-tahun tidak dibayar," kata Setiawan.Masalah 

tersebut mendorong Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono untuk merekomendasikan 

moratorium penyaluran pekerja baru dan Kemnaker akan segera menindaklanjuti dengan surat 

resmi.Menanggapi rencana ini, Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia akan mengadakan diskusi 

dengan Kementerian Dalam Negeri menyusul keputusan pemerintah Indonesia. Pembicaraan tersebut 

akan membahas masalah yang berkaitan dengan penerimaan tenaga kerja Indonesia.Cek Berita dan 

Artikel yang lain di Google News 
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Title Indonesia Ancam Setop Pengiriman TKI ke Malaysia Author Aprianto Cahyo Nugroho 

Media Bisnis Indonesia Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Negative 

Link http://ekonomi.bisnis.com/read/20220713/12/1554661/indonesia-ancam-setop-

pengiriman-tki-ke-malaysia 

Summary Pemerintah Indonesia berencana melakukan moratorium atau penghentian pengiriman 

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia guna menuntut komitmen Negeri Jiran pada 

kesepakatan penyelesaian masalah perburuhan. 

 

 

 

Pemerintah Indonesia berencana melakukan moratorium atau penghentian pengiriman Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI) ke Malaysia guna menuntut komitmen Negeri Jiran pada kesepakatan penyelesaian 

masalah perburuhan.Dilansir Bloomberg pada Rabu (13/7/2022), Direktur Bina Penempatan dan 

Perlindungan Pekerja Migran Kemnaker Rendra Setiawan mengatakan kedua negara sebelumnya sepakat 

menggunakan sistem satu kanal atau One Channel System untuk penempatan tenaga kerja.Namun, 

Rendra mengakui Malaysia ternyata masih memiliki sejumlah saluran perekrutan lain."Ini menyulitkan 

pemerintah untuk memantau dan melindungi pekerja migran," kata Rendra kepada Bloomberg, Rabu 

(13/7/2022).Malaysia, yang bergantung pada tenaga kerja migran dari negara-negara termasuk 

Indonesia, terus berupaya memenuki kekurangan sumber daya manusia (SDM) di sektor-sektor utama, 

termasuk kelapa sawit, manufaktur, dan semikonduktor.Rendra mengatakan kedua negara memiliki dua 

perjanjian yang bertujuan untuk memastikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia."Ada juga 

persoalan seperti upah buruh yang sudah bertahun-tahun tidak dibayar," kata Setiawan.Masalah 

tersebut mendorong Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono untuk merekomendasikan 

moratorium penyaluran pekerja baru dan Kemnaker akan segera menindaklanjuti dengan surat 

resmi.Menanggapi rencana ini, Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia akan mengadakan diskusi 

dengan Kementerian Dalam Negeri menyusul keputusan pemerintah Indonesia. Pembicaraan tersebut 

akan membahas masalah yang berkaitan dengan penerimaan tenaga kerja Indonesia.Cek Berita dan 

Artikel yang lain di Google NewsSimak Video Pilihan di Bawah Ini :Subscribe Newsletter Bisnis 

IndonesiaBergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda. 
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Title Dubes: Indonesia hentikan sementara pengiriman PMI ke 

Malaysia 

Author Virna P Setyorini 

Media Antara Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.antaranews.com/berita/2994453/dubes-indonesia-hentikan-sementara-

pengiriman-pmi-ke-malaysia 

Summary Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja 

migran Indonesia (PMI) di semua sektor, kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono. Ia 

menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai ada 

komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid 

Online (SMO). Sebelumnya dilaporkan adanya aktivitas di media sosial yang mengiklankan 

pekerja domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas. Pada 1 April 2022, Menteri 

Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri 

Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan tentang penempatan dan perlindungan PMI 

sektor domestik di Malaysia. 

 

Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja migran 

Indonesia (PMI) di semua sektor, kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono. "Benar dan mulai berlaku 

pada hari ini," kata Hermono saat dikonfirmasi tentang kebijakan baru tersebut di Kuala Lumpur, Rabu. 

Ia menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai ada komitmen dari 

Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid Online (SMO). Namun, untuk 

pesanan yang sudah disetujui bisa dilanjutkan, ujar dia. Sebelumnya dilaporkan adanya aktivitas di media 

sosial yang mengiklankan pekerja domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas. Pada 1 April 2022, 

Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Sumber 

Daya Manusia Malaysia M Saravanan tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik di 

Malaysia. Langkah itu diambil sebagai upaya memperbaiki tata kelola penempatan dan perlindungan PMI 

di Malaysia, kata Menaker Ida ketika itu. Secara khusus Ida menegaskan bahwa lewat nota kesepahaman 

itu disepakati bahwa penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu 

Kanal atau One Channel System (OCS) sebagai satu-satunya kanal legal untuk perekrutan dan 

penempatan PMI sektor domestik di Malaysia. Sistem tersebut akan mengintegrasikan sistem daring 

milik Indonesia dan Malaysia dan tidak akan ada lagi penempatan yang dilakukan secara langsung, tapi 

harus melalui agensi perekrutan Indonesia dan Malaysia yang terdaftar di sistem tersebut. PMI juga 

hanya akan bekerja di satu rumah dengan jumlah keluarga maksimal enam orang. Deskripsi pekerjaan 

dilakukan per jabatan sehingga pekerja Indonesia tidak akan melakukan pekerjaan ganda. PMI juga 

masuk dalam skema asuransi ketenagakerjaan Malaysia untuk pekerja asing dan asuransi kesehatan yang 

biaya premi akan ditanggung oleh pemberi kerja. Perwakilan Indonesia di Malaysia berwenang 

menetapkan besaran upah minimum PMI, yaitu 1.500 ringgit Malaysia (RM) atau sekitar Rp5,1 juta, dan 

pendapatan minimum calon pemberi kerja sebesar RM7. 000 atau sekitar Rp23 juta. Di antara poin-poin 

lain yang digariskan dalam nota kesepahaman tersebut adalah hak cuti tahunan, hak untuk 

berkomunikasi, dan larangan menahan paspor pembantu. 
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Title Dubes: Indonesia hentikan sementara pengiriman PMI ke 

Malaysia - TribunWarta.com 

Author Refdi Permana 

Media Tribunwarta.com Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Negative 

Link http://tribunwarta.com/news/dubes-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-

malaysia 

Summary Kuala Lumpur (ANTARA)- Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi pesanan baru dari 

Malaysia untuk pekerja migran Indonesia (PMI) di semua sektor, kata Duta Besar RI untuk 

Malaysia Hermono. Ia menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu 

berlaku sampai ada komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik 

melalui Sistem Maid Online (SMO). Sebelumnya dilaporkan adanya aktivitas di media sosial 

yang mengiklankan pekerja domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas. Pada 1 April 

2022, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menandatangani nota kesepahaman dengan 

Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan tentang penempatan dan 

perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia. 

 

Kuala Lumpur (ANTARA) - Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia 

untuk pekerja migran Indonesia (PMI) di semua sektor, kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono. 

"Benar dan mulai berlaku pada hari ini," kata Hermono saat dikonfirmasi tentang kebijakan baru tersebut 

di Kuala Lumpur, Rabu. Ia menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai 

ada komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid Online 

(SMO). Namun, untuk pesanan yang sudah disetujui bisa dilanjutkan, ujar dia. Sebelumnya dilaporkan 

adanya aktivitas di media sosial yang mengiklankan pekerja domestik asal Indonesia oleh agen 

perekrutan lepas. Pada 1 April 2022, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menandatangani nota 

kesepahaman dengan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan tentang penempatan dan 

perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia. Langkah itu diambil sebagai upaya memperbaiki tata 

kelola penempatan dan perlindungan PMI di Malaysia, kata Menaker Ida ketika itu. Secara khusus Ida 

menegaskan bahwa lewat nota kesepahaman itu disepakati bahwa penempatan PMI sektor domestik di 

Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel System (OCS) sebagai satu-satunya 

kanal legal untuk perekrutan dan penempatan PMI sektor domestik di Malaysia. Sistem tersebut akan 

mengintegrasikan sistem daring milik Indonesia dan Malaysia dan tidak akan ada lagi penempatan yang 

dilakukan secara langsung, tapi harus melalui agensi perekrutan Indonesia dan Malaysia yang terdaftar 

di sistem tersebut. PMI juga hanya akan bekerja di satu rumah dengan jumlah keluarga maksimal enam 

orang. Deskripsi pekerjaan dilakukan per jabatan sehingga pekerja Indonesia tidak akan melakukan 

pekerjaan ganda. PMI juga masuk dalam skema asuransi ketenagakerjaan Malaysia untuk pekerja asing 

dan asuransi kesehatan yang biaya premi akan ditanggung oleh pemberi kerja. Perwakilan Indonesia di 

Malaysia berwenang menetapkan besaran upah minimum PMI, yaitu 1.500 ringgit Malaysia (RM) atau 

sekitar Rp5,1 juta, dan pendapatan minimum calon pemberi kerja sebesar RM7. 000 atau sekitar Rp23 

juta. Di antara poin-poin lain yang digariskan dalam nota kesepahaman tersebut adalah hak cuti tahunan, 

hak untuk berkomunikasi, dan larangan menahan paspor pembantu. 
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Title Dubes: Indonesia hentikan sementara pengiriman PMI ke Malaysia Author Posted 

Media Antara Jateng Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Negative 

Link http://jateng.antaranews.com/internasional/berita/2994453/dubes-indonesia-hentikan-

sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia 

Summary Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja 

migran Indonesia (PMI) di semua sektor, kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono. Ia 

menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai ada 

komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid 

Online (SMO). Sebelumnya dilaporkan adanya aktivitas di media sosial yang mengiklankan 

pekerja domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas. Pada 1 April 2022, Menteri 

Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri 

Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan tentang penempatan dan perlindungan PMI 

sektor domestik di Malaysia. 

 

Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja migran 

Indonesia (PMI) di semua sektor, kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono."Benar dan mulai berlaku 

pada hari ini," kata Hermono saat dikonfirmasi tentang kebijakan baru tersebut di Kuala Lumpur, Rabu.Ia 

menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai ada komitmen dari 

Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid Online (SMO).Namun, untuk 

pesanan yang sudah disetujui bisa dilanjutkan, ujar dia.Sebelumnya dilaporkan adanya aktivitas di media 

sosial yang mengiklankan pekerja domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas.Pada 1 April 2022, 

Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Sumber 

Daya Manusia Malaysia M Saravanan tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik di 

Malaysia.Langkah itu diambil sebagai upaya memperbaiki tata kelola penempatan dan perlindungan PMI 

di Malaysia, kata Menaker Ida ketika itu.Secara khusus Ida menegaskan bahwa lewat nota kesepahaman 

itu disepakati bahwa penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu 

Kanal atau One Channel System (OCS) sebagai satu-satunya kanal legal untuk perekrutan dan 

penempatan PMI sektor domestik di Malaysia.Sistem tersebut akan mengintegrasikan sistem daring milik 

Indonesia dan Malaysia dan tidak akan ada lagi penempatan yang dilakukan secara langsung, tapi harus 

melalui agensi perekrutan Indonesia dan Malaysia yang terdaftar di sistem tersebut.PMI juga hanya akan 

bekerja di satu rumah dengan jumlah keluarga maksimal enam orang. Deskripsi pekerjaan dilakukan per 

jabatan sehingga pekerja Indonesia tidak akan melakukan pekerjaan ganda.PMI juga masuk dalam skema 

asuransi ketenagakerjaan Malaysia untuk pekerja asing dan asuransi kesehatan yang biaya premi akan 

ditanggung oleh pemberi kerja.Perwakilan Indonesia di Malaysia berwenang menetapkan besaran upah 

minimum PMI, yaitu 1.500 ringgit Malaysia (RM) atau sekitar Rp5,1 juta, dan pendapatan minimum calon 

pemberi kerja sebesar RM7. 000 atau sekitar Rp23 juta.Di antara poin-poin lain yang digariskan dalam 

nota kesepahaman tersebut adalah hak cuti tahunan, hak untuk berkomunikasi, dan larangan menahan 

paspor pembantu. Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk 

pekerja migran Indonesia (PMI) di semua sektor, kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono."Benar dan 

mulai berlaku pada hari ini," kata Hermono saat dikonfirmasi tentang kebijakan baru tersebut di Kuala 

Lumpur, Rabu.Ia menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai ada 
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komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid Online 

(SMO).Namun, untuk pesanan yang sudah disetujui bisa dilanjutkan, ujar dia.Sebelumnya dilaporkan 

adanya aktivitas di media sosial yang mengiklankan pekerja domestik asal Indonesia oleh agen 

perekrutan lepas.Pada 1 April 2022, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menandatangani nota 

kesepahaman dengan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan tentang penempatan dan 

perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia.Langkah itu diambil sebagai upaya memperbaiki tata 

kelola penempatan dan perlindungan PMI di Malaysia, kata Menaker Ida ketika itu.Secara khusus Ida 

menegaskan bahwa lewat nota kesepahaman itu disepakati bahwa penempatan PMI sektor domestik di 

Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel System (OCS) sebagai satu-satunya 

kanal legal untuk perekrutan dan penempatan PMI sektor domestik di Malaysia.Sistem tersebut akan 

mengintegrasikan sistem daring milik Indonesia dan Malaysia dan tidak akan ada lagi penempatan yang 

dilakukan secara langsung, tapi harus melalui agensi perekrutan Indonesia dan Malaysia yang terdaftar 

di sistem tersebut.PMI juga hanya akan bekerja di satu rumah dengan jumlah keluarga maksimal enam 

orang. Deskripsi pekerjaan dilakukan per jabatan sehingga pekerja Indonesia tidak akan melakukan 

pekerjaan ganda.PMI juga masuk dalam skema asuransi ketenagakerjaan Malaysia untuk pekerja asing 

dan asuransi kesehatan yang biaya premi akan ditanggung oleh pemberi kerja.Perwakilan Indonesia di 

Malaysia berwenang menetapkan besaran upah minimum PMI, yaitu 1.500 ringgit Malaysia (RM) atau 

sekitar Rp5,1 juta, dan pendapatan minimum calon pemberi kerja sebesar RM7. 000 atau sekitar Rp23 

juta.Di antara poin-poin lain yang digariskan dalam nota kesepahaman tersebut adalah hak cuti tahunan, 

hak untuk berkomunikasi, dan larangan menahan paspor pembantu. Indonesia untuk sementara 

berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja migran Indonesia (PMI) di semua sektor, 

kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono."Benar dan mulai berlaku pada hari ini," kata Hermono saat 

dikonfirmasi tentang kebijakan baru tersebut di Kuala Lumpur, Rabu.Ia menegaskan kebijakan untuk 

menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai ada komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut 

pekerja domestik melalui Sistem Maid Online (SMO).Namun, untuk pesanan yang sudah disetujui bisa 

dilanjutkan, ujar dia.Sebelumnya dilaporkan adanya aktivitas di media sosial yang mengiklankan pekerja 

domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas.Pada 1 April 2022, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida 

Fauziyah menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M 

Saravanan tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia.Langkah itu diambil 

sebagai upaya memperbaiki tata kelola penempatan dan perlindungan PMI di Malaysia, kata Menaker 

Ida ketika itu.Secara khusus Ida menegaskan bahwa lewat nota kesepahaman itu disepakati bahwa 

penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel 

System (OCS) sebagai satu-satunya kanal legal untuk perekrutan dan penempatan PMI sektor domestik 

di Malaysia.Sistem tersebut akan mengintegrasikan sistem daring milik Indonesia dan Malaysia dan tidak 

akan ada lagi penempatan yang dilakukan secara langsung, tapi harus melalui agensi perekrutan 

Indonesia dan Malaysia yang terdaftar di sistem tersebut.PMI juga hanya akan bekerja di satu rumah 

dengan jumlah keluarga maksimal enam orang. Deskripsi pekerjaan dilakukan per jabatan sehingga 

pekerja Indonesia tidak akan melakukan pekerjaan ganda.PMI juga masuk dalam skema asuransi 

ketenagakerjaan Malaysia untuk pekerja asing dan asuransi kesehatan yang biaya premi akan ditanggung 

oleh pemberi kerja.Perwakilan Indonesia di Malaysia berwenang menetapkan besaran upah minimum 

PMI, yaitu 1.500 ringgit Malaysia (RM) atau sekitar Rp5,1 juta, dan pendapatan minimum calon pemberi 

kerja sebesar RM7. 000 atau sekitar Rp23 juta.Di antara poin-poin lain yang digariskan dalam nota 

kesepahaman tersebut adalah hak cuti tahunan, hak untuk berkomunikasi, dan larangan menahan 

paspor pembantu. 
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Title Dubes: Indonesia hentikan sementara pengiriman PMI ke 

Malaysia - Miliarder.Co.id 

Author Oppy Afio 

Media Miliarder.co.id Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Negative 

Link http://miliarder.co.id/news/dubes-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-

malaysia 

Summary Kuala Lumpur (ANTARA)- Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi pesanan baru dari 

Malaysia untuk pekerja migran Indonesia (PMI) di semua sektor, kata Duta Besar RI untuk 

Malaysia Hermono. Ia menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu 

berlaku sampai ada komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik 

melalui Sistem Maid Online (SMO). Sebelumnya dilaporkan adanya aktivitas di media sosial 

yang mengiklankan pekerja domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas. Pada 1 April 

2022, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menandatangani nota kesepahaman dengan 

Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan tentang penempatan dan 

perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia. 

 

Kuala Lumpur (ANTARA) - Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia 

untuk pekerja migran Indonesia (PMI) di semua sektor, kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono. 

"Benar dan mulai berlaku pada hari ini," kata Hermono saat dikonfirmasi tentang kebijakan baru tersebut 

di Kuala Lumpur, Rabu. Ia menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai 

ada komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid Online 

(SMO). Namun, untuk pesanan yang sudah disetujui bisa dilanjutkan, ujar dia. Sebelumnya dilaporkan 

adanya aktivitas di media sosial yang mengiklankan pekerja domestik asal Indonesia oleh agen 

perekrutan lepas. Pada 1 April 2022, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menandatangani nota 

kesepahaman dengan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan tentang penempatan dan 

perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia. Langkah itu diambil sebagai upaya memperbaiki tata 

kelola penempatan dan perlindungan PMI di Malaysia, kata Menaker Ida ketika itu. Secara khusus Ida 

menegaskan bahwa lewat nota kesepahaman itu disepakati bahwa penempatan PMI sektor domestik di 

Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel System (OCS) sebagai satu-satunya 

kanal legal untuk perekrutan dan penempatan PMI sektor domestik di Malaysia. Sistem tersebut akan 

mengintegrasikan sistem daring milik Indonesia dan Malaysia dan tidak akan ada lagi penempatan yang 

dilakukan secara langsung, tapi harus melalui agensi perekrutan Indonesia dan Malaysia yang terdaftar 

di sistem tersebut. PMI juga hanya akan bekerja di satu rumah dengan jumlah keluarga maksimal enam 

orang. Deskripsi pekerjaan dilakukan per jabatan sehingga pekerja Indonesia tidak akan melakukan 

pekerjaan ganda. PMI juga masuk dalam skema asuransi ketenagakerjaan Malaysia untuk pekerja asing 

dan asuransi kesehatan yang biaya premi akan ditanggung oleh pemberi kerja. Perwakilan Indonesia di 

Malaysia berwenang menetapkan besaran upah minimum PMI, yaitu 1.500 ringgit Malaysia (RM) atau 

sekitar Rp5,1 juta, dan pendapatan minimum calon pemberi kerja sebesar RM7. 000 atau sekitar Rp23 

juta. Di antara poin-poin lain yang digariskan dalam nota kesepahaman tersebut adalah hak cuti tahunan, 

hak untuk berkomunikasi, dan larangan menahan paspor pembantu. 
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Link http://portalutama.com/news/dubes-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-

malaysia 

Summary Ia menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai ada 

komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid 

Online (SMO). Sebelumnya dilaporkan adanya aktivitas di media sosial yang mengiklankan 

pekerja domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas. Pada 1 April 2022, Menteri 

Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri 

Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan tentang penempatan dan perlindungan PMI 

sektor domestik di Malaysia. Langkah itu diambil sebagai upaya memperbaiki tata kelola 

penempatan dan perlindungan PMI di Malaysia, kata Menaker Ida ketika itu. 

 

"Benar dan mulai berlaku pada hari ini," kata Hermono saat dikonfirmasi tentang kebijakan baru tersebut 

di Kuala Lumpur, Rabu.Ia menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai 

ada komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid Online 

(SMO).Namun, untuk pesanan yang sudah disetujui bisa dilanjutkan, ujar dia.Sebelumnya dilaporkan 

adanya aktivitas di media sosial yang mengiklankan pekerja domestik asal Indonesia oleh agen 

perekrutan lepas.Pada 1 April 2022, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menandatangani nota 

kesepahaman dengan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan tentang penempatan dan 

perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia.Langkah itu diambil sebagai upaya memperbaiki tata 

kelola penempatan dan perlindungan PMI di Malaysia, kata Menaker Ida ketika itu.Secara khusus Ida 

menegaskan bahwa lewat nota kesepahaman itu disepakati bahwa penempatan PMI sektor domestik di 

Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel System (OCS) sebagai satu-satunya 

kanal legal untuk perekrutan dan penempatan PMI sektor domestik di Malaysia.Sistem tersebut akan 

mengintegrasikan sistem daring milik Indonesia dan Malaysia dan tidak akan ada lagi penempatan yang 

dilakukan secara langsung, tapi harus melalui agensi perekrutan Indonesia dan Malaysia yang terdaftar 

di sistem tersebut.PMI juga hanya akan bekerja di satu rumah dengan jumlah keluarga maksimal enam 

orang. Deskripsi pekerjaan dilakukan per jabatan sehingga pekerja Indonesia tidak akan melakukan 

pekerjaan ganda.PMI juga masuk dalam skema asuransi ketenagakerjaan Malaysia untuk pekerja asing 

dan asuransi kesehatan yang biaya premi akan ditanggung oleh pemberi kerja.Perwakilan Indonesia di 

Malaysia berwenang menetapkan besaran upah minimum PMI, yaitu 1.500 ringgit Malaysia (RM) atau 

sekitar Rp5,1 juta, dan pendapatan minimum calon pemberi kerja sebesar RM7. 000 atau sekitar Rp23 

juta.Di antara poin-poin lain yang digariskan dalam nota kesepahaman tersebut adalah hak cuti tahunan, 

hak untuk berkomunikasi, dan larangan menahan paspor pembantu.Artikel ini bersumber dari 

www.antaranews.com. 
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Summary Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja 

migran Indonesia (PMI) di semua sektor, kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono. Ia 

menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai ada 

komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid 

Online (SMO). Sebelumnya dilaporkan adanya aktivitas di media sosial yang mengiklankan 

pekerja domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas. Pada 1 April 2022, Menteri 

Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri 

Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan tentang penempatan dan perlindungan PMI 

sektor domestik di Malaysia. 

 

Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja migran 

Indonesia (PMI) di semua sektor, kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono."Benar dan mulai berlaku 

pada hari ini," kata Hermono saat dikonfirmasi tentang kebijakan baru tersebut di Kuala Lumpur, Rabu.Ia 

menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai ada komitmen dari 

Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid Online (SMO).Namun, untuk 

pesanan yang sudah disetujui bisa dilanjutkan, ujar dia.Sebelumnya dilaporkan adanya aktivitas di media 

sosial yang mengiklankan pekerja domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas.Pada 1 April 2022, 

Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Sumber 

Daya Manusia Malaysia M Saravanan tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik di 

Malaysia.Langkah itu diambil sebagai upaya memperbaiki tata kelola penempatan dan perlindungan PMI 

di Malaysia, kata Menaker Ida ketika itu.Secara khusus Ida menegaskan bahwa lewat nota kesepahaman 

itu disepakati bahwa penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu 

Kanal atau One Channel System (OCS) sebagai satu-satunya kanal legal untuk perekrutan dan 

penempatan PMI sektor domestik di Malaysia.Sistem tersebut akan mengintegrasikan sistem daring milik 

Indonesia dan Malaysia dan tidak akan ada lagi penempatan yang dilakukan secara langsung, tapi harus 

melalui agensi perekrutan Indonesia dan Malaysia yang terdaftar di sistem tersebut.PMI juga hanya akan 

bekerja di satu rumah dengan jumlah keluarga maksimal enam orang. Deskripsi pekerjaan dilakukan per 

jabatan sehingga pekerja Indonesia tidak akan melakukan pekerjaan ganda.PMI juga masuk dalam skema 

asuransi ketenagakerjaan Malaysia untuk pekerja asing dan asuransi kesehatan yang biaya premi akan 

ditanggung oleh pemberi kerja.Perwakilan Indonesia di Malaysia berwenang menetapkan besaran upah 

minimum PMI, yaitu 1.500 ringgit Malaysia (RM) atau sekitar Rp5,1 juta, dan pendapatan minimum calon 

pemberi kerja sebesar RM7. 000 atau sekitar Rp23 juta.Di antara poin-poin lain yang digariskan dalam 

nota kesepahaman tersebut adalah hak cuti tahunan, hak untuk berkomunikasi, dan larangan menahan 

paspor pembantu. 
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Link http://beritamu.co.id/2022/07/13/dubes-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-

ke-malaysia/152580 

Summary Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja 

migran Indonesia (PMI) di semua sektor, kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono. Ia 

menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai ada 

komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid 

Online (SMO). Sebelumnya dilaporkan adanya aktivitas di media sosial yang mengiklankan 

pekerja domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas. Pada 1 April 2022, Menteri 

Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri 

Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan tentang penempatan dan perlindungan PMI 

sektor domestik di Malaysia. 

 

Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja migran 

Indonesia (PMI) di semua sektor, kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono."Benar dan mulai berlaku 

pada hari ini," kata Hermono saat dikonfirmasi tentang kebijakan baru tersebut di Kuala Lumpur, Rabu.Ia 

menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai ada komitmen dari 

Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid Online (SMO).Namun, untuk 

pesanan yang sudah disetujui bisa dilanjutkan, ujar dia.Sebelumnya dilaporkan adanya aktivitas di media 

sosial yang mengiklankan pekerja domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas.Pada 1 April 2022, 

Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Sumber 

Daya Manusia Malaysia M Saravanan tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik di 

Malaysia.Langkah itu diambil sebagai upaya memperbaiki tata kelola penempatan dan perlindungan PMI 

di Malaysia, kata Menaker Ida ketika itu.Secara khusus Ida menegaskan bahwa lewat nota kesepahaman 

itu disepakati bahwa penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu 

Kanal atau One Channel System (OCS) sebagai satu-satunya kanal legal untuk perekrutan dan 

penempatan PMI sektor domestik di Malaysia.Sistem tersebut akan mengintegrasikan sistem daring milik 

Indonesia dan Malaysia dan tidak akan ada lagi penempatan yang dilakukan secara langsung, tapi harus 

melalui agensi perekrutan Indonesia dan Malaysia yang terdaftar di sistem tersebut.PMI juga hanya akan 

bekerja di satu rumah dengan jumlah keluarga maksimal enam orang. Deskripsi pekerjaan dilakukan per 

jabatan sehingga pekerja Indonesia tidak akan melakukan pekerjaan ganda.PMI juga masuk dalam skema 

asuransi ketenagakerjaan Malaysia untuk pekerja asing dan asuransi kesehatan yang biaya premi akan 

ditanggung oleh pemberi kerja.Perwakilan Indonesia di Malaysia berwenang menetapkan besaran upah 

minimum PMI, yaitu 1.500 ringgit Malaysia (RM) atau sekitar Rp5,1 juta, dan pendapatan minimum calon 

pemberi kerja sebesar RM7. 000 atau sekitar Rp23 juta.Di antara poin-poin lain yang digariskan dalam 

nota kesepahaman tersebut adalah hak cuti tahunan, hak untuk berkomunikasi, dan larangan menahan 

paspor pembantu.Berita ini sudah di terbitkan oleh di 
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Summary Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Malaysia, Hermono mengatakan pihaknya sudah 

berhenti menerima permintaan pekerjaan baru pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia, 

mulai saat ini. "Kami menghentikan sementara permintaan pekerjaan ( Job Order ) baru 

(untuk semua sektor Pekerja Migran Indonesia). Namun, job order yang sudah disetujui bisa 

dilanjutkan," kata Hermono dilansir dari The Star, Rabu (13/7) siang. Seperti diketahui, pada 

1 April lalu, Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia Datuk Seri M. Saravanan dan Menteri 

Ketenagakerjaan Indonesia Ida Fauziyah menandatangani nota kesepahaman (MoU) di 

Jakarta tentang Ketenagakerjaan dan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Indonesia. 

 

Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Malaysia, Hermono mengatakan pihaknya sudah berhenti menerima 

permintaan pekerjaan baru pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia, mulai saat ini. Meskipun pada 

saat bersamaan, permintaan pekerjaan atau job order yang sudah disetujui masih boleh dilanjutkan. 

"Kami menghentikan sementara permintaan pekerjaan ( Job Order ) baru (untuk semua sektor Pekerja 

Migran Indonesia). Namun, job order yang sudah disetujui bisa dilanjutkan," kata Hermono dilansir dari 

The Star, Rabu (13/7) siang. Menurut sumber, salah satu kemungkinan alasan penghentian tersebut 

adalah penggunaan Sistem Maid Online (SMO) yang tidak berlaku lagi bagi PMI sektor rumah tangga usai 

nota kesepahaman (MOU) ditandatangani pada April lalu. Seperti diketahui, pada 1 April lalu, Menteri 

Sumber Daya Manusia Malaysia Datuk Seri M. Saravanan dan Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Ida 

Fauziyah menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Jakarta tentang Ketenagakerjaan dan 

Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Indonesia. Di bawah MoU tersebut, Indonesia mengharuskan 

perekrutan hanya dilakukan melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK). Nantinya hanya majikan 

Malaysia yang memenuhi syarat, yang dapat mempekerjakan pekerja rumah tangga (PRT) dengan gaji 

bulanan sebesar RM 1.500 atau sekitar Rp 4,5 juta. Poin-poin lain yang disepakati dalam antara lain soal 

hak cuti tahunan, hak untuk berkomunikasi dan larangan untuk menahan paspor PRT. 
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Summary Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja 

migran Indonesia (PMI) di semua sektor, kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono. Ia 

menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai ada 

komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid 

Online (SMO). Sebelumnya dilaporkan adanya aktivitas di media sosial yang mengiklankan 

pekerja domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas. Pada 1 April 2022, Menteri 

Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri 

Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan tentang penempatan dan perlindungan PMI 

sektor domestik di Malaysia. 

 

Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja migran 

Indonesia (PMI) di semua sektor, kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono."Benar dan mulai berlaku 

pada hari ini," kata Hermono saat dikonfirmasi tentang kebijakan baru tersebut di Kuala Lumpur, Rabu.Ia 

menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai ada komitmen dari 

Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid Online (SMO).Namun, untuk 

pesanan yang sudah disetujui bisa dilanjutkan, ujar dia.Sebelumnya dilaporkan adanya aktivitas di media 

sosial yang mengiklankan pekerja domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas.Pada 1 April 2022, 

Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Sumber 

Daya Manusia Malaysia M Saravanan tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik di 

Malaysia.Langkah itu diambil sebagai upaya memperbaiki tata kelola penempatan dan perlindungan PMI 

di Malaysia, kata Menaker Ida ketika itu.Secara khusus Ida menegaskan bahwa lewat nota kesepahaman 

itu disepakati bahwa penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu 

Kanal atau One Channel System (OCS) sebagai satu-satunya kanal legal untuk perekrutan dan 

penempatan PMI sektor domestik di Malaysia.Sistem tersebut akan mengintegrasikan sistem daring milik 

Indonesia dan Malaysia dan tidak akan ada lagi penempatan yang dilakukan secara langsung, tapi harus 

melalui agensi perekrutan Indonesia dan Malaysia yang terdaftar di sistem tersebut.PMI juga hanya akan 

bekerja di satu rumah dengan jumlah keluarga maksimal enam orang. Deskripsi pekerjaan dilakukan per 

jabatan sehingga pekerja Indonesia tidak akan melakukan pekerjaan ganda.PMI juga masuk dalam skema 

asuransi ketenagakerjaan Malaysia untuk pekerja asing dan asuransi kesehatan yang biaya premi akan 

ditanggung oleh pemberi kerja.Perwakilan Indonesia di Malaysia berwenang menetapkan besaran upah 

minimum PMI, yaitu 1.500 ringgit Malaysia (RM) atau sekitar Rp5,1 juta, dan pendapatan minimum calon 

pemberi kerja sebesar RM7. 000 atau sekitar Rp23 juta.Di antara poin-poin lain yang digariskan dalam 

nota kesepahaman tersebut adalah hak cuti tahunan, hak untuk berkomunikasi, dan larangan menahan 

paspor pembantu. 
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Summary Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja 

migran Indonesia (PMI) di semua sektor, kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono. Ia 

menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai ada 

komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid 

Online (SMO). Pada 1 April 2022, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah menandatangani 

nota kesepahaman dengan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan tentang 

penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia. Langkah itu diambil sebagai 

upaya memperbaiki tata kelola penempatan dan perlindungan PMI di Malaysia, kata Menake 

ketika itu. 

 

Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja migran 

Indonesia (PMI) di semua sektor, kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono."Benar dan mulai berlaku 

pada hari ini," kata Hermono saat dikonfirmasi tentang kebijakan baru tersebut di Kuala Lumpur, Rabu.Ia 

menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai ada komitmen dari 

Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid Online (SMO).Namun, untuk 

pesanan yang sudah disetujui bisa dilanjutkan, ujar dia.Sebelumnya dilaporkan adanya aktivitas di media 

sosial yang mengiklankan pekerja domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas.Pada 1 April 2022, 

Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Sumber 

Daya Manusia Malaysia M Saravanan tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik di 

Malaysia.Langkah itu diambil sebagai upaya memperbaiki tata kelola penempatan dan perlindungan PMI 

di Malaysia, kata Menake ketika itu.Secara khusus Ida menegaskan lewat nota kesepahaman itu 

disepakati bahwa penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal 

atau One Channel System (OCS) sebagai satu-satunya kanal legal untuk perekrutan dan penempatan PMI 

sektor domestik di Malaysia.Sistem tersebut akan mengintegrasikan sistem daring milik Indonesia dan 

Malaysia dan tidak akan ada lagi penempatan yang dilakukan secara langsung, tapi harus melalui agensi 

perekrutan Indonesia dan Malaysia yang terdaftar di sistem tersebut.PMI juga hanya akan bekerja di satu 

rumah dengan jumlah keluarga maksimal enam orang. Deskripsi pekerjaan dilakukan per jabatan 

sehingga pekerja Indonesia tidak akan melakukan pekerjaan ganda.PMI juga masuk dalam skema 

asuransi ketenagakerjaan Malaysia untuk pekerja asing dan asuransi kesehatan yang biaya premi akan 

ditanggung oleh pemberi kerja.Perwakilan Indonesia di Malaysia berwenang menetapkan besaran upah 

minimum PMI, yaitu 1.500 ringgit Malaysia (RM) atau sekitar Rp5,1 juta, dan pendapatan minimum calon 

pemberi kerja sebesar RM7. 000 atau sekitar Rp23 juta.Di antara poin-poin lain yang digariskan dalam 

nota kesepahaman tersebut adalah hak cuti tahunan, hak untuk berkomunikasi, dan larangan menahan 

paspor pembantu. 
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Title Tunggu Komitmen Negeri Jiran, Indonesia Hentikan 

Sementara Pengiriman PMI ke Malaysia 

Author Ria Rizki Nirmala 

Sari 

Media Suara.com Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.suara.com/news/2022/07/13/190736/tunggu-komitmen-negeri-jiran-

indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-pmi-ke-malaysia 

Summary Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono membenarkan kalau Indonesia menghentikan 

sementara pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. Ia menegaskan 

kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai ada komitmen dari 

Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid Online (SMO). 

Sebelumnya sempat ditemukan di media sosial di mana terdapat sebuah iklan pekerja 

domestik asal domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas. Sementara itu, Menteri 

Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri 

Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan tentang penempatan dan perlindungan PMI 

sektor domestik di Malaysia pada 1 April 2022. 

 

 

 

Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono membenarkan kalau Indonesia menghentikan sementara 

pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. Keputusan itu mulai berlaku pada Rabu 

(13/7/2022)."Benar dan mulai berlaku pada hari ini," kata Hermono saat dikonfirmasi tentang kebijakan 

baru tersebut di Kuala Lumpur, Rabu.Ia menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu 

berlaku sampai ada komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem 

Maid Online (SMO). Meski demikian, Hermono mengatakan kalau keputusan itu tidak berlaku bagi 

pesanan yang sudah disetujui.Sebelumnya sempat ditemukan di media sosial di mana terdapat sebuah 

iklan pekerja domestik asal domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas.Sementara itu, Menteri 

Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Sumber Daya 

Manusia Malaysia M Saravanan tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia 

pada 1 April 2022.Langkah itu diambil sebagai upaya memperbaiki tata kelola penempatan dan 

perlindungan PMI di Malaysia, kata Menaker Ida ketika itu.Secara khusus Ida menegaskan bahwa lewat 

nota kesepahaman itu disepakati bahwa penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem 

Penempatan Satu Kanal atau One Channel System (OCS) sebagai satu-satunya kanal legal untuk 
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perekrutan dan penempatan PMI sektor domestik di Malaysia.Sistem tersebut akan mengintegrasikan 

sistem daring milik Indonesia dan Malaysia dan tidak akan ada lagi penempatan yang dilakukan secara 

langsung, tapi harus melalui agensi perekrutan Indonesia dan Malaysia yang terdaftar di sistem 

tersebut.PMI juga hanya akan bekerja di satu rumah dengan jumlah keluarga maksimal enam orang. 

Deskripsi pekerjaan dilakukan per jabatan sehingga pekerja Indonesia tidak akan melakukan pekerjaan 

ganda.Selain itu, PMI juga masuk dalam skema asuransi ketenagakerjaan Malaysia untuk pekerja asing 

dan asuransi kesehatan yang biaya premi akan ditanggung oleh pemberi kerja.Perwakilan Indonesia di 

Malaysia berwenang menetapkan besaran upah minimum PMI, yaitu 1.500 ringgit Malaysia (RM) atau 

sekitar Rp 5,1 juta, dan pendapatan minimum calon pemberi kerja sebesar RM7. 000 atau sekitar Rp23 

juta.Di antara poin-poin lain yang digariskan dalam nota kesepahaman tersebut adalah hak cuti tahunan, 

hak untuk berkomunikasi, dan larangan menahan paspor pembantu. 
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Title Anwar Sanusi Pastikan Keuangan Negara Dikelola Secara 

Profesional dan Akuntabel - Dobrak 

Author Reza Fauzan 

Media Dobrak.co Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.dobrak.co/news/pr-933881185/anwar-sanusi-pastikan-keuangan-negara-

dikelola-secara-profesional-dan-akuntabel 

Summary Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi, 

mengatakan pengelolaan keuangan negara perlu dikelola dan diperiksa secara profesional, 

terbuka, serta bertanggung jawab sesuai aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Menurut Anwar Sanusi, setiap pejabat dan 

petugas pengelola keuangan juga harus memiliki pemahaman, kecermatan, dan ketelitian 

yang baik terhadap setiap peraturan keuangan yang ada. 

 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi, mengatakan 

pengelolaan keuangan negara perlu dikelola dan diperiksa secara profesional, terbuka, serta bertanggung 

jawab sesuai aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia 1945. Menurut Anwar Sanusi, setiap pejabat dan petugas pengelola keuangan juga harus 

memiliki pemahaman, kecermatan, dan ketelitian yang baik terhadap setiap peraturan keuangan yang 

ada. "Pejabat dan pengelola keuangan yang andal merupakan kunci utama terselenggaranya tata kelola 

keuangan yang baik," kata Anwar Sanusi saat membuka workshop pengelolaan keuangan APBN di 

lingkungan Setjen Kemnaker, di Jakarta, Rabu (13/7/2022). Anwar berpendapat, perbaikan transparansi 

dan akuntabilitas keuangan negara merupakan bagian terpenting dari penegakan tata kelola atau tata 

pemerintahan yang baik (Good Governance). Ia menilai transparansi dan akuntabilitas keuangan negara 

harus diwujudkan dalam lima tahapan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara."Kelima 

tahapan itu adalah perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan anggaran; akuntansi, pelaporan dan 

pertanggungjawaban anggaran; pengawasan internal; dan pemeriksaan oleh auditor eksternal yang 

independen," ujar Anwar Sanusi. Ditegaskan Sekjen, reformulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 

(IKPA) Tahun 2022 yang difokuskan pada kualitas belanja dan capaian output serta penerapan kewajaran 

perlakuan (fairness treatment), mengharuskan pihaknya untuk terus meningkatkan kinerja dan 

membangun integritas dalam bekerja. "Tiga aspek dalam reformulasi IKPA yang menjadi catatan penting 

yaitu kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan, dan kualitas hasil," ujarnya.Sekjen Anwar 

menambahkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN harus dilaksanakan dengan transparan, 

terbuka dan bertanggung jawab. Dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan 

belanja negara tersebut akan tertuang dalam bentuk laporan keuangan. "Baik itu laporan keuangan 

setjen, unit eselon I teknis sampai laporan keuangan kementerian, " katanya. 
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Title Kartu Prakerja Gelombang 37 Dibuka Kapan? Simak Prediksi dan 

Manfaatnya di Sini! 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayojakarta.com/news/pr-763880991/kartu-prakerja-gelombang-37-dibuka-

kapan-simak-prediksi-dan-manfaatnya-di-sini 

Summary Simak pula prediksi dan manfaat Kartu Prakerja Gelombang 37. Com dengan judul Prediksi 

Kartu Prakerja Gelombang 37, Akan Dibuka Tanggal Berapa?. Informasi terkait Kartu Prakerja 

Gelombang 37 dapat disimak di artikel ini. Lantas kapan Kartu Prakerja Gelombang 37 akan 

dibuka?. 

 

Informasi terkait Kartu Prakerja Gelombang 37 dapat disimak di artikel ini.Simak pula prediksi dan 

manfaat Kartu Prakerja Gelombang 37.Lantas kapan Kartu Prakerja Gelombang 37 akan dibuka?Simak 

prediksinya seperti dikutip AyoJakarta. com daro AyoIndonesia. com dengan judul Prediksi Kartu Prakerja 

Gelombang 37, Akan Dibuka Tanggal Berapa?Saat ini manajemen masih mengurus Kartu Prakerja 

Gelombang 36, yang baru dibuka pada Minggu, 10 Juli 2022 siang.Sebagaimana proses pembukaan dan 

penutupan, program Kartu Prakerja diakhiri dengan pengumuman hasil seleksi peserta, termasuk yang 

berlaku untuk Gelombang 36.Maka itu, pembukaan Kartu Prakerja Gelombang 37 menunggu seluruhan 

tahapan Gelombang 36 berakhir.: BSU 2022 Batal Cair? Begini Pernyataan Resmi Menaker Ida 

FauziyahSebelumnya, manajemen sempat menyampaikan bahwa ketika sedang ada pembukaan 

gelombang, masyarakat tidak menunda-nunda pembukaan gelombang selanjutnya untuk mendaftar. 
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Title Pengiriman pekerja migran Indonesia ke Malaysia sementara 

dihentikan 

Author Virna P Setyorini 

Media Antara Sumsel Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Negative 

Link http://sumsel.antaranews.com/berita/660153/pengiriman-pekerja-migran-indonesia-ke-

malaysia-sementara-dihentikan 

Summary Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja 

migran Indonesia (PMI) di semua sektor, kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono. Ia 

menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai ada 

komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid 

Online (SMO). Sebelumnya dilaporkan adanya aktivitas di media sosial yang mengiklankan 

pekerja domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas. Pada 1 April 2022, Menteri 

Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri 

Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan tentang penempatan dan perlindungan PMI 

sektor domestik di Malaysia. 

 

Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja migran 

Indonesia (PMI) di semua sektor, kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono."Benar dan mulai berlaku 

pada hari ini," kata Hermono saat dikonfirmasi tentang kebijakan baru tersebut di Kuala Lumpur, Rabu.Ia 

menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai ada komitmen dari 

Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid Online (SMO).Namun, untuk 

pesanan yang sudah disetujui bisa dilanjutkan, ujar dia.Sebelumnya dilaporkan adanya aktivitas di media 

sosial yang mengiklankan pekerja domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas.Pada 1 April 2022, 

Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Sumber 

Daya Manusia Malaysia M Saravanan tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik di 

Malaysia.Langkah itu diambil sebagai upaya memperbaiki tata kelola penempatan dan perlindungan PMI 

di Malaysia, kata Menaker Ida ketika itu.Secara khusus Ida menegaskan bahwa lewat nota kesepahaman 

itu disepakati bahwa penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu 

Kanal atau One Channel System (OCS) sebagai satu-satunya kanal legal untuk perekrutan dan 

penempatan PMI sektor domestik di Malaysia.Sistem tersebut akan mengintegrasikan sistem daring milik 

Indonesia dan Malaysia dan tidak akan ada lagi penempatan yang dilakukan secara langsung, tapi harus 

melalui agensi perekrutan Indonesia dan Malaysia yang terdaftar di sistem tersebut.PMI juga hanya akan 

bekerja di satu rumah dengan jumlah keluarga maksimal enam orang. Deskripsi pekerjaan dilakukan per 

jabatan sehingga pekerja Indonesia tidak akan melakukan pekerjaan ganda.PMI juga masuk dalam skema 

asuransi ketenagakerjaan Malaysia untuk pekerja asing dan asuransi kesehatan yang biaya premi akan 

ditanggung oleh pemberi kerja.Perwakilan Indonesia di Malaysia berwenang menetapkan besaran upah 

minimum PMI, yaitu 1.500 ringgit Malaysia (RM) atau sekitar Rp5,1 juta, dan pendapatan minimum calon 

pemberi kerja sebesar RM7. 000 atau sekitar Rp23 juta.Di antara poin-poin lain yang digariskan dalam 

nota kesepahaman tersebut adalah hak cuti tahunan, hak untuk berkomunikasi, dan larangan menahan 

paspor pembantu. 
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Title Pengiriman pekerja migran Indonesia ke Malaysia 

dihentikan 

Author Virna P Setyorini 

Media Antara Sumsel Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Negative 

Link http://sumsel.antaranews.com/berita/660153/pengiriman-pekerja-migran-indonesia-ke-

malaysia-dihentikan 

Summary Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja 

migran Indonesia (PMI) di semua sektor, kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono. Ia 

menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai ada 

komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid 

Online (SMO). Sebelumnya dilaporkan adanya aktivitas di media sosial yang mengiklankan 

pekerja domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas. Pada 1 April 2022, Menteri 

Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri 

Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan tentang penempatan dan perlindungan PMI 

sektor domestik di Malaysia. 

 

Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja migran 

Indonesia (PMI) di semua sektor, kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono."Benar dan mulai berlaku 

pada hari ini," kata Hermono saat dikonfirmasi tentang kebijakan baru tersebut di Kuala Lumpur, Rabu.Ia 

menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai ada komitmen dari 

Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid Online (SMO).Namun, untuk 

pesanan yang sudah disetujui bisa dilanjutkan, ujar dia.Sebelumnya dilaporkan adanya aktivitas di media 

sosial yang mengiklankan pekerja domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas.Pada 1 April 2022, 

Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Sumber 

Daya Manusia Malaysia M Saravanan tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik di 

Malaysia.Langkah itu diambil sebagai upaya memperbaiki tata kelola penempatan dan perlindungan PMI 

di Malaysia, kata Menaker Ida ketika itu.Secara khusus Ida menegaskan bahwa lewat nota kesepahaman 

itu disepakati bahwa penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu 

Kanal atau One Channel System (OCS) sebagai satu-satunya kanal legal untuk perekrutan dan 

penempatan PMI sektor domestik di Malaysia.Sistem tersebut akan mengintegrasikan sistem daring milik 

Indonesia dan Malaysia dan tidak akan ada lagi penempatan yang dilakukan secara langsung, tapi harus 

melalui agensi perekrutan Indonesia dan Malaysia yang terdaftar di sistem tersebut.PMI juga hanya akan 

bekerja di satu rumah dengan jumlah keluarga maksimal enam orang. Deskripsi pekerjaan dilakukan per 

jabatan sehingga pekerja Indonesia tidak akan melakukan pekerjaan ganda.PMI juga masuk dalam skema 

asuransi ketenagakerjaan Malaysia untuk pekerja asing dan asuransi kesehatan yang biaya premi akan 

ditanggung oleh pemberi kerja.Perwakilan Indonesia di Malaysia berwenang menetapkan besaran upah 

minimum PMI, yaitu 1.500 ringgit Malaysia (RM) atau sekitar Rp5,1 juta, dan pendapatan minimum calon 

pemberi kerja sebesar RM7. 000 atau sekitar Rp23 juta.Di antara poin-poin lain yang digariskan dalam 

nota kesepahaman tersebut adalah hak cuti tahunan, hak untuk berkomunikasi, dan larangan menahan 

paspor pembantu. 
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Title Bonus Demografi Semakin Dekat, Kemnaker Terus Siapkan SDM 

Unggul 

Author Zul Fasli 

Media Liputan.co.id Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Positive 

Link http://liputan.co.id/2022/07/bonus-demografi-semakin-dekat-kemnaker-terus-siapkan-

sdm-unggul 

Summary baiknya SDM yang unggul, yang kompeten, sehingga mampu bersaing, kata Anwar saat 

memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pelatihan dan Vokasi, Direktorat 

Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker, di Kota Bandung, Selasa 

(12/7/2022). 

 

 

 

baiknya SDM yang unggul, yang kompeten, sehingga mampu bersaing," kata Anwar saat memberikan 

arahan pada Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pelatihan dan Vokasi, Direktorat Jenderal Pembinaan 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker, di Kota Bandung, Selasa (12/7/2022).Dalam menyiapkan 

SDM yang unggul, salah satu pendekatan yang ditekankan adalah melalui Sembilan Lompatan Besar 

Kemnaker. Sembilan lompatan ini menjadi satu tarikan nafas mulai dari pelatihan, sertifikasi, hingga 

penempatan kerja atau menjadi tenaga kerja mandiri."Itu adalah satu tarikan napas. Nah, mau gak mau 

agar tarikan nafasnya tidak terputus-putus maka kita harus memiliki sistem, maka kita kembangkan 

sistem aplikasi SIAPKerja ," katanya.Dengan adanya SIAPKerja ini diharapkan dapat memudahkan 

masyarakat, perusahaan, kementerian, dan lembaga dalam mengakses layanan yang ada terkait 

ketenagakerjaan."Jadi kita ingin betul-betul tahu masalah tentang ketenagakerjaan, kita tahu tantangan, 

maka yang paling penting adalah kita memiliki data yang tunggal yang bisa kita pertukarkan. Karena itu 

saya sangat berharap SIAPKerja ini akan menjadi sistem yang bisa kita gunakan bersama," 

ucapnya."Sehingga kalau tadi Pak Kadis mengatakan ada 50 penduduk kemudian angkatan kerjanya 

begitu besar, kita ingin melihat angkatan kerja tersebut kira-kira posturnya seperti apa. Karena selama 

ini kita tidak mempunyai informasi yang cukup," imbuhnya.Menurutnya, selama ini banyak angkatan 

kerja dengan beragam latar belakang pendidikan, tapi tidak diketahui kompetensi keahlian yang 

dimilikinya. Hal tersebut membuat pihaknya kebingungan untuk mengetahui kompetensi keahlian 

angkatan kerjanya."Padahal bidang kita itu adalah kita ingin menawarkan keahlian-keahlian yang dimiliki 

SDM-SDM kita," ucapnya.[ liputan.co.id ]_(Fas). 
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Title Kemnaker Terus Siapkan SDM Unggul Author _noname 

Media Progresnews.info Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Positive 

Link http://progresnews.info/2022/07/13/7980 

Summary "Kita harus menyiapkan sebaik-sebaiknya dengan menyiapkan SDM yang unggul, yang 

kompeten, sehingga mampu bersaing," kata Sekjen Anwar saat memberikan arahan pada 

Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pelatihan dan Vokasi Direktorat Jenderal Pembinaan 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker, Selasa (12/7/2022) di Bandung, Jawa Barat.  

 

 

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menegaskan pihaknya terus 

menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul guna menyambut bonus demografi yang 

puncaknya terjadi pada 2030."Kita harus menyiapkan sebaik-sebaiknya dengan menyiapkan SDM yang 

unggul, yang kompeten, sehingga mampu bersaing," kata Sekjen Anwar saat memberikan arahan pada 

Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pelatihan dan Vokasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi 

dan Produktivitas Kemnaker, Selasa (12/7/2022) di Bandung, Jawa Barat.Dalam menyiapkan SDM yang 

unggul, salah satu pendekatan yang ditekankan adalah melalui 9 Lompatan Besar Kemnaker. Sembilan 

lompatan ini menjadi satu tarikan nafas mulai dari pelatihan, sertifikasi, hingga penempatan kerja atau 

menjadi tenaga kerja mandiri."Itu adalah satu tarikan napas. Nah, mau gak mau agar tarikan nafasnya 

tidak terputus-putus maka kita harus memiliki sistem, maka kita kembangkan sistem aplikasi SIAPKerja," 

katanya.Dengan adanya SIAPKerja ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat, perusahaan, 

kementerian, dan lembaga dalam mengakses layanan yang ada terkait ketenagakerjaan."Jadi kita ingin 

betul-betul tahu masalah tentang ketenagakerjaan, kita tahu tantangan, maka yang paling penting adalah 

kita memiliki data yang tunggal yang bisa kita pertukarkan. Karena itu saya sangat berharap SIAPKerja ini 

akan menjadi sistem yang bisa kita gunakan bersama," ucapnya."Sehingga kalau tadi Pak Kadis 

mengatakan ada 50 penduduk kemudian angkatan kerjanya begitu besar, kita ingin melihat angkatan 

kerja tersebut kira-kira posturnya seperti apa. Karena selama ini kita tidak mempunyai informasi yang 

cukup," imbuhnya.Menurutnya, selama ini banyak angkatan kerja dengan beragam latar belakang 

pendidikan, tapi tidak diketahui kompetensi keahlian yang dimilikinya. Hal tersebut membuat pihaknya 

kebingungan untuk mengetahui kompetensi keahlian angkatan kerjanya."Padahal bidang kita itu adalah 

kita ingin menawarkan keahlian-keahlian yang dimiliki SDM-SDM kita," ucapnya. 
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Title Sekjen Anwar Membuka Workshop Pengelolaan Keuangan APBN 

di lingkungan Setjen Kemnaker 

Author _noname 

Media Progresnews.info Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Neutral 

Link http://progresnews.info/2022/07/13/7984 

Summary "Pejabat dan pengelola keuangan yang andal merupakan kunci utama terselenggaranya tata 

kelola keuangan yang baik," kata Anwar Sanusi saat membuka workshop pengelolaan 

keuangan APBN di lingkungan Setjen Kemnaker, di Jakarta, Rabu (13/7/2022). Ditegaskan 

Sekjen, reformulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2022 yang 

difokuskan pada kualitas belanja dan capaian output serta penerapan kewajaran perlakuan 

(fairness treatment), mengharuskan pihaknya untuk terus meningkatkan kinerja dan 

membangun integritas dalam bekerja. 

 

 

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi, mengatakan pengelolaan 

keuangan negara perlu dikelola dan diperiksa secara profesional, terbuka, serta bertanggung jawab 

sesuai aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

1945.Menurut Anwar Sanusi, setiap pejabat dan petugas pengelola keuangan juga harus memiliki 

pemahaman, kecermatan, dan ketelitian yang baik terhadap setiap peraturan keuangan yang 

ada."Pejabat dan pengelola keuangan yang andal merupakan kunci utama terselenggaranya tata kelola 

keuangan yang baik," kata Anwar Sanusi saat membuka workshop pengelolaan keuangan APBN di 

lingkungan Setjen Kemnaker, di Jakarta, Rabu (13/7/2022).Anwar berpendapat, perbaikan transparansi 

dan akuntabilitas keuangan negara merupakan bagian terpenting dari penegakan tata kelola atau tata 

pemerintahan yang baik (Good Governance). Ia menilai transparansi dan akuntabilitas keuangan negara 

harus diwujudkan dalam lima tahapan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara."Kelima 

tahapan itu adalah perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan anggaran; akuntansi, pelaporan dan 

pertanggungjawaban anggaran; pengawasan internal; dan pemeriksaan oleh auditor eksternal yang 

independen," ujar Anwar Sanusi.Ditegaskan Sekjen, reformulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 

(IKPA) Tahun 2022 yang difokuskan pada kualitas belanja dan capaian output serta penerapan kewajaran 

perlakuan (fairness treatment), mengharuskan pihaknya untuk terus meningkatkan kinerja dan 

membangun integritas dalam bekerja. "Tiga aspek dalam reformulasi IKPA yang menjadi catatan penting 
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yaitu kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan, dan kualitas hasil," ujarnya.Sekjen Anwar 

menambahkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN harus dilaksanakan dengan transparan, 

terbuka dan bertanggung jawab. Dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan 

belanja negara tersebut akan tertuang dalam bentuk laporan keuangan. "Baik itu laporan keuangan 

setjen, unit eselon I teknis sampai laporan keuangan kementerian, " katanya. 
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Title Protes Perekrutan Pekerja, Indonesia Hentikan Pengiriman PMI 

ke Malaysia Mulai Hari Ini 

Author _noname 

Media Indo Politika Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Negative 

Link http://indopolitika.com/protes-perekrutan-pekerja-indonesia-hentikan-pengiriman-pmi-

ke-malaysia-mulai-hari-ini 

Summary Indonesia menghentikan pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. Indonesia 

tidak bisa memenuhi permintaan PMI di semua sektor untuk sementara. Duta Besar RI untuk 

Malaysia Hermono menegaskan, kebijakan penghentian pengiriman PMI itu berlaku sampai 

ada komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid 

Online (SMO). "Benar dan mulai berlaku pada hari ini," kata Hermono seperti dilansir dari 

Antara, Rabu (13/7/2022). 

 

Indonesia menghentikan pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. Indonesia tidak bisa 

memenuhi permintaan PMI di semua sektor untuk sementara.Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono 

menegaskan, kebijakan penghentian pengiriman PMI itu berlaku sampai ada komitmen dari Malaysia 

untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid Online (SMO)."Benar dan mulai berlaku 

pada hari ini," kata Hermono seperti dilansir dari Antara, Rabu (13/7/2022).Namun, untuk pesanan yang 

sudah disetujui bisa dilanjutkan, ujar dia.Sebelumnya dilaporkan adanya aktivitas di media sosial yang 

mengiklankan pekerja domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas.Pada 1 April 2022, Menteri 

Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Sumber Daya 

Manusia Malaysia M Saravanan tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik di 

Malaysia.Langkah itu diambil sebagai upaya memperbaiki tata kelola penempatan dan perlindungan PMI 

di Malaysia, kata Menaker Ida ketika itu.Secara khusus Ida menegaskan bahwa lewat nota kesepahaman 

itu disepakati bahwa penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu 

Kanal atau One Channel System (OCS) sebagai satu-satunya kanal legal untuk perekrutan dan 

penempatan PMI sektor domestik di Malaysia.Sistem tersebut akan mengintegrasikan sistem daring milik 

Indonesia dan Malaysia dan tidak akan ada lagi penempatan yang dilakukan secara langsung, tapi harus 

melalui agensi perekrutan Indonesia dan Malaysia yang terdaftar di sistem tersebut.PMI juga hanya akan 

bekerja di satu rumah dengan jumlah keluarga maksimal enam orang. Deskripsi pekerjaan dilakukan per 

jabatan sehingga pekerja Indonesia tidak akan melakukan pekerjaan ganda.PMI juga masuk dalam skema 

asuransi ketenagakerjaan Malaysia untuk pekerja asing dan asuransi kesehatan yang biaya premi akan 

ditanggung oleh pemberi kerja.Perwakilan Indonesia di Malaysia berwenang menetapkan besaran upah 

minimum PMI, yaitu 1.500 ringgit Malaysia (RM) atau sekitar Rp5,1 juta, dan pendapatan minimum calon 

pemberi kerja sebesar RM7. 000 atau sekitar Rp23 juta.Di antara poin-poin lain yang digariskan dalam 

nota kesepahaman tersebut adalah hak cuti tahunan, hak untuk berkomunikasi, dan larangan menahan 

paspor pembantu. 
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Title Sering Merasa Gaji yang Diperoleh Kurang dan Tidak Cukup untuk 

Memenuhi Kebutuhan? Coba Lakukan 5 Tips Ini 

Author _noname 

Media Portal Jember Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Neutral 

Link http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-164996446/sering-merasa-gaji-

yang-diperoleh-kurang-dan-tidak-cukup-untuk-memenuhi-kebutuhan-coba-lakukan-5-tips-

ini 

Summary Berikut informasi mengenai 5 tips yang dapat dicoba saat merasa gaji yang diperoleh kurang 

sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan. Secara umum manusia dapat dikatakan 

mempunyai tiga kebutuhan dasar yaitu mengenai sandang, pangan, dan papan. Dalam 

mencukupi kebutuhan tersebut dan kebutuhan yang lainnya, maka diperlukan uang yang 

bisa diperoleh melalui hasil bekerja. Terdapat beraneka ragam jenis pekerjaan yang dapat 

dipilih dimana masing-masing dari pekerjaan tersebut juga bisa menghasilkan besaran 

penghasilan yang berbeda. 

 

 

 

Secara umum manusia dapat dikatakan mempunyai tiga kebutuhan dasar yaitu mengenai sandang, 

pangan, dan papan.Dalam mencukupi kebutuhan tersebut dan kebutuhan yang lainnya, maka diperlukan 

uang yang bisa diperoleh melalui hasil bekerja.Terdapat beraneka ragam jenis pekerjaan yang dapat 

dipilih dimana masing-masing dari pekerjaan tersebut juga bisa menghasilkan besaran penghasilan yang 

berbeda.Oleh karena itu terdapat sebagian orang yang merasa gaji atau penghasilan yang dimiliki masih 

kurang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.Apakah yang dapat dilakukan apabila gaji tersebut terasa 

belum dapat mencukupi kebutuhan atau terasa kurang? Apakah terdapat tips terkait hal 

tersebut?Berikut informasi mengenai 5 tips yang dapat dicoba saat merasa gaji yang diperoleh kurang 

sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan.Informasi tersebut dilansir PortalJember. com dari Instagram 

@kemnaker pada postingan 11 November 2021.Disampaikan pada postingan tersebut bahwa ketika 

merasa gaji kurang dimana tidak setimpal dengan jumlah kebutuhan yang banyak, ini 5 hal yang dapat 

dilakukan.1. Meningkatkan kinerja yang dimiliki.2. Belajar lebih luas atau banyak tentang mengelola 

uang.3. Mencari kerja sampingan namun yang tidak begitu memberatkan.4. Menekan biaya untuk 

pengeluaran sehari-hari.5. Belajar tentang hal baru yang dapat membantu meningkatkan karir. 
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Title Baru Dibuka, Pengiriman PMI ke Malaysia Kini Disetop 

Lagi, Apa yang Terjadi? 

Author Webservices Jpnn.Com 

Media Jawa Post National Network Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.jpnn.com/news/baru-dibuka-pengiriman-pmi-ke-malaysia-kini-disetop-lagi-

apa-yang-terjadi 

Summary Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja 

migran Indonesia (PMI) di semua sektor, kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono. Ia 

menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai ada 

komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid 

Online (SMO). Ida Fauziyah menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Sumber 

Daya Manusia Malaysia M Saravanan tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor 

domestik di Malaysia. Langkah itu diambil sebagai upaya memperbaiki tata kelola 

penempatan dan perlindungan PMI di Malaysia, kata Menaker Ida ketika itu. 

 

 

 

 Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja migran 

Indonesia (PMI) di semua sektor, kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono."Benar dan mulai berlaku 

pada hari ini," kata Hermono saat dikonfirmasi tentang kebijakan baru tersebut di Kuala Lumpur, Rabu.Ia 

menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai ada komitmen dari 

Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid Online (SMO).Namun, untuk 

pesanan yang sudah disetujui bisa dilanjutkan, ujar dia.Sebelumnya dilaporkan adanya aktivitas di media 

sosial yang mengiklankan pekerja domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas.Pada 1 April 2022, 

Menteri Ketenagakerjaan ??????RI ?Ida Fauziyah menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri 

Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor 

domestik di Malaysia.Langkah itu diambil sebagai upaya memperbaiki tata kelola penempatan dan 

perlindungan PMI di Malaysia, kata Menaker Ida ketika itu.Secara khusus Ida menegaskan bahwa lewat 

nota kesepahaman itu disepakati bahwa penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem 

Penempatan Satu Kanal atau One Channel SystemSistem tersebut akan mengintegrasikan sistem daring 

milik Indonesia dan Malaysia dan tidak akan ada lagi penempatan yang dilakukan secara langsung, tapi 

harus melalui agensi perekrutan Indonesia dan Malaysia yang terdaftar di sistem tersebut.PMI juga hanya 
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akan bekerja di satu rumah dengan jumlah keluarga maksimal enam orang. Deskripsi pekerjaan dilakukan 

per jabatan sehingga pekerja Indonesia tidak akan melakukan pekerjaan ganda.PMI juga masuk dalam 

skema asuransi ketenagakerjaan Malaysia untuk pekerja asing dan asuransi kesehatan yang biaya premi 

akan ditanggung oleh pemberi kerja.Perwakilan Indonesia di Malaysia berwenang menetapkan besaran 

upah minimum PMI, yaitu 1.500 ringgit Malaysia (RM) atau sekitar Rp 5,1 juta, dan pendapatan minimum 

calon pemberi kerja sebesar RM 7.000 atau sekitar Rp 23 juta.Di antara poin-poin lain yang digariskan 

dalam nota kesepahaman tersebut adalah hak cuti tahunan, hak untuk berkomunikasi, dan larangan 

menahan paspor pembantu. 
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Title Dubes: Indonesia hentikan sementara pengiriman PMI 

semua sektor ke Malaysia 

Author Virna P Setyorini 

Media Antara Kalteng Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Negative 

Link http://kl.antaranews.com/berita/10545/dubes-indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-

pmi-semua-sektor-ke-malaysia 

Summary Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja 

migran Indonesia (PMI) di semua sektor, kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono. Ia 

menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai ada 

komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid 

Online (SMO). Sebelumnya dilaporkan adanya aktivitas di media sosial yang mengiklankan 

pekerja domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas. Pada 1 April 2022, Menteri 

Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri 

Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan tentang penempatan dan perlindungan PMI 

sektor domestik di Malaysia. 

 

Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja migran 

Indonesia (PMI) di semua sektor, kata Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono."Benar dan mulai berlaku 

pada hari ini," kata Hermono saat dikonfirmasi tentang kebijakan baru tersebut di Kuala Lumpur, Rabu.Ia 

menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai ada komitmen dari 

Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid Online (SMO).Namun, untuk 

pesanan yang sudah disetujui bisa dilanjutkan, ujar dia.Sebelumnya dilaporkan adanya aktivitas di media 

sosial yang mengiklankan pekerja domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas.Pada 1 April 2022, 

Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Sumber 

Daya Manusia Malaysia M Saravanan tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik di 

Malaysia.Langkah itu diambil sebagai upaya memperbaiki tata kelola penempatan dan perlindungan PMI 

di Malaysia, kata Menaker Ida ketika itu.Secara khusus Ida menegaskan bahwa lewat nota kesepahaman 

itu disepakati bahwa penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu 

Kanal atau One Channel System (OCS) sebagai satu-satunya kanal legal untuk perekrutan dan 

penempatan PMI sektor domestik di Malaysia.Sistem tersebut akan mengintegrasikan sistem daring milik 

Indonesia dan Malaysia dan tidak akan ada lagi penempatan yang dilakukan secara langsung, tapi harus 

melalui agensi perekrutan Indonesia dan Malaysia yang terdaftar di sistem tersebut.PMI juga hanya akan 

bekerja di satu rumah dengan jumlah keluarga maksimal enam orang. Deskripsi pekerjaan dilakukan per 

jabatan sehingga pekerja Indonesia tidak akan melakukan pekerjaan ganda.PMI juga masuk dalam skema 

asuransi ketenagakerjaan Malaysia untuk pekerja asing dan asuransi kesehatan yang biaya premi akan 

ditanggung oleh pemberi kerja.Perwakilan Indonesia di Malaysia berwenang menetapkan besaran upah 

minimum PMI, yaitu 1.500 ringgit Malaysia (RM) atau sekitar Rp5,1 juta, dan pendapatan minimum calon 

pemberi kerja sebesar RM7. 000 atau sekitar Rp23 juta.Di antara poin-poin lain yang digariskan dalam 

nota kesepahaman tersebut adalah hak cuti tahunan, hak untuk berkomunikasi, dan larangan menahan 

paspor pembantu. Berita ini telah tayang di Antaranews. com dengan judul: Dubes: Indonesia hentikan 

sementara pengiriman PMI ke Malaysia 
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Title Jadwal Pencairan BSU 2022 Mulai Kapan? Login 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk Cek Penerimanya 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094997270/jadwal-pencairan-bsu-2022-

mulai-kapan-login-ssobpjsketenagakerjaangoid-untuk-cek-penerimanya 

Summary Simak info jadwal pencairan BSU 2022 dan cara cek penerimanya lewat 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Seperti diketahui, pemerintah telah menyebut bahwa 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 akan cair pada bulan April lalu. Jadi untuk jadwal 

pencairan BSU 2022 akan segera diumumkan ketika semua proses pematangan Kemnaker 

sudah siap. Namun, hingga kini BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta masih belum juga 

cair. Terkait BSU 2022 ini, ternyata pemerintah menyebut bahwa rencananya itu masih 

dalam proses pematangan. 

 

 

 

Simak info jadwal pencairan BSU 2022 dan cara cek penerimanya lewat 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id.Seperti diketahui, pemerintah telah menyebut bahwa Bantuan Subsidi 

Upah atau BSU 2022 akan cair pada bulan April lalu.Namun, hingga kini BSU 2022 atau BLT subsidi gaji 

Rp1 juta masih belum juga cair.Terkait BSU 2022 ini, ternyata pemerintah menyebut bahwa rencananya 

itu masih dalam proses pematangan.Penjelasan dari Kemnaker juga menyebut bahwa kini pihaknya 

sedang mempersiapkan instrumen kebijakan terkait pelaksanaan penyaluran BSU 2022.Hal ini karena 

Kemnaker ingin memastikan bahwa penyaluran BSU 2022 dapat dijalankan dengan cepat dan tepat 

sasaran.Jadi untuk jadwal pencairan BSU 2022 akan segera diumumkan ketika semua proses pematangan 

Kemnaker sudah siap. 
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Title Sekjen Kemnaker: Keuangan Negara Dikelola Secara Profesional 

dan Akuntabel 

Author Merdeka 

Media Merdeka Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.merdeka.com/peristiwa/sekjen-kemnaker-keuangan-negara-dikelola-secara-

profesional-dan-akuntabel.html 

Summary Ditegaskan Sekjen, reformulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2022 

yang difokuskan pada kualitas belanja dan capaian output serta penerapan kewajaran 

perlakuan (fairness treatment), mengharuskan pihaknya untuk terus meningkatkan kinerja 

dan membangun integritas dalam bekerja. Sekjen Anwar menambahkan 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN harus dilaksanakan dengan transparan, 

terbuka dan bertanggung jawab. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker), Anwar Sanusi, mengatakan pengelolaan keuangan negara perlu dikelola dan 

diperiksa secara profesional, terbuka, serta bertanggung jawab sesuai aturan pokok yang 

telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Menurut 

Anwar Sanusi, setiap pejabat dan petugas pengelola keuangan juga harus memiliki 

pemahaman, kecermatan, dan ketelitian yang baik terhadap setiap peraturan keuangan 

yang ada. 

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi, mengatakan pengelolaan 

keuangan negara perlu dikelola dan diperiksa secara profesional, terbuka, serta bertanggung jawab 

sesuai aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

1945.Menurut Anwar Sanusi, setiap pejabat dan petugas pengelola keuangan juga harus memiliki 

pemahaman, kecermatan, dan ketelitian yang baik terhadap setiap peraturan keuangan yang 

ada."Pejabat dan pengelola keuangan yang andal merupakan kunci utama terselenggaranya tata kelola 

keuangan yang baik," kata Anwar Sanusi saat membuka workshop pengelolaan keuangan APBN di 

lingkungan Setjen Kemnaker, di , Rabu (13/7/2022).Anwar berpendapat, perbaikan transparansi dan 

akuntabilitas keuangan negara merupakan bagian terpenting dari penegakan tata kelola atau tata 

pemerintahan yang baik (Good Governance). Ia menilai transparansi dan akuntabilitas keuangan negara 

harus diwujudkan dalam lima tahapan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara."Kelima 

tahapan itu adalah perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan anggaran; akuntansi, pelaporan dan 

pertanggungjawaban anggaran; pengawasan internal; dan pemeriksaan oleh auditor eksternal yang 

independen," ujar Anwar Sanusi.Ditegaskan Sekjen, reformulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 

(IKPA) Tahun 2022 yang difokuskan pada kualitas belanja dan capaian output serta penerapan kewajaran 

perlakuan (fairness treatment), mengharuskan pihaknya untuk terus meningkatkan kinerja dan 

membangun integritas dalam bekerja. "Tiga aspek dalam reformulasi IKPA yang menjadi catatan penting 

yaitu kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan, dan kualitas hasil," ujarnya.Sekjen Anwar 

menambahkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN harus dilaksanakan dengan transparan, 

terbuka dan bertanggung jawab. Dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan 

belanja negara tersebut akan tertuang dalam bentuk laporan keuangan. "Baik itu laporan keuangan 

setjen, unit eselon I teknis sampai laporan keuangan kementerian," katanya. 



 

136 

 

Title Sekjen Kemnaker: Keuangan Negara Dikelola Secara Profesional 

dan Akuntabel - Aira Transport 

Author Brock Pidgeon 

Media Aira Transport Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Positive 

Link http://airatransport.com/162087/sekjen-kemnaker-keuangan-negara-dikelola-secara-

profesional-dan-akuntabel 

Summary Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi Membuka Workshop Pengelolaan Keuangan APBN2022 Aira 

Transport. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi, 

mengatakan pengelolaan keuangan negara perlu dikelola dan diperiksa secara profesional, 

terbuka, serta bertanggung jawab sesuai aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Menurut Anwar Sanusi, setiap pejabat dan 

petugas pengelola keuangan juga harus memiliki pemahaman, kecermatan, dan ketelitian 

yang baik terhadap setiap peraturan keuangan yang ada. "Pejabat dan pengelola keuangan 

yang andal merupakan kunci utama terselenggaranya tata kelola keuangan yang baik," kata 

Anwar Sanusi saat membuka workshop pengelolaan keuangan APBN di lingkungan Setjen 

Kemnaker, di Jakarta, Rabu (13/7/2022). 

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi, mengatakan pengelolaan 

keuangan negara perlu dikelola dan diperiksa secara profesional, terbuka, serta bertanggung jawab 

sesuai aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

1945.Menurut Anwar Sanusi, setiap pejabat dan petugas pengelola keuangan juga harus memiliki 

pemahaman, kecermatan, dan ketelitian yang baik terhadap setiap peraturan keuangan yang 

ada."Pejabat dan pengelola keuangan yang andal merupakan kunci utama terselenggaranya tata kelola 

keuangan yang baik," kata Anwar Sanusi saat membuka workshop pengelolaan keuangan APBN di 

lingkungan Setjen Kemnaker, di Jakarta, Rabu (13/7/2022).Anwar berpendapat, perbaikan transparansi 

dan akuntabilitas keuangan negara merupakan bagian terpenting dari penegakan tata kelola atau tata 

pemerintahan yang baik (Good Governance). Ia menilai transparansi dan akuntabilitas keuangan negara 

harus diwujudkan dalam lima tahapan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara."Kelima 

tahapan itu adalah perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan anggaran; akuntansi, pelaporan dan 

pertanggungjawaban anggaran; pengawasan internal; dan pemeriksaan oleh auditor eksternal yang 

independen," ujar Anwar Sanusi.Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi Membuka Workshop Pengelolaan 

Keuangan APBN2022 Aira TransportDitegaskan Sekjen, reformulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan 

Anggaran (IKPA) Tahun 2022 yang difokuskan pada kualitas belanja dan capaian output serta penerapan 

kewajaran perlakuan (fairness treatment), mengharuskan pihaknya untuk terus meningkatkan kinerja 

dan membangun integritas dalam bekerja. "Tiga aspek dalam reformulasi IKPA yang menjadi catatan 

penting yaitu kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan, dan kualitas hasil," ujarnya.Sekjen Anwar 

menambahkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN harus dilaksanakan dengan transparan, 

terbuka dan bertanggung jawab. Dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan 

belanja negara tersebut akan tertuang dalam bentuk laporan keuangan. "Baik itu laporan keuangan 

setjen, unit eselon I teknis sampai laporan keuangan kementerian," katanya.[hhw] 
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Title Pengelolaan Andal Kunci Utama Tata Kelola Keuangan 

Profesional dan Akuntabel 

Author _noname 

Media Infopublik.id Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Positive 

Link http://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/649031/pengelolaan-andal-kunci-

utama-tata-kelola-keuangan-profesional-dan-akuntabel 

Summary Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi, mengatakan 

pengelolaan keuangan negara perlu dikelola dan diperiksa secara profesional. Pejabat dan 

pengelola keuangan yang andal, merupakan kunci utama terselenggaranya tata kelola 

keuangan yang baik. Menurut Anwar Sanusi, setiap pejabat dan petugas pengelola keuangan 

juga harus memiliki pemahaman, kecermatan, dan ketelitian yang baik terhadap setiap 

peraturan keuangan yang ada serta bertanggung jawab sesuai aturan pokok yang telah 

ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. "Pejabat dan 

pengelola keuangan yang andal merupakan kunci utama terselenggaranya tata kelola 

keuangan yang baik," kata Anwar Sanusi saat membuka workshop pengelolaan keuangan 

APBN di lingkungan Setjen Kemnaker, di Jakarta, Rabu (13/7/2022). 

 

 

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi, mengatakan pengelolaan 

keuangan negara perlu dikelola dan diperiksa secara profesional. Pejabat dan pengelola keuangan yang 

andal, merupakan kunci utama terselenggaranya tata kelola keuangan yang baik.Menurut Anwar Sanusi, 

setiap pejabat dan petugas pengelola keuangan juga harus memiliki pemahaman, kecermatan, dan 

ketelitian yang baik terhadap setiap peraturan keuangan yang ada serta bertanggung jawab sesuai aturan 

pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945."Pejabat dan 

pengelola keuangan yang andal merupakan kunci utama terselenggaranya tata kelola keuangan yang 

baik," kata Anwar Sanusi saat membuka workshop pengelolaan keuangan APBN di lingkungan Setjen 

Kemnaker, di Jakarta, Rabu (13/7/2022).Anwar berpendapat, perbaikan transparansi dan akuntabilitas 

keuangan negara merupakan bagian terpenting dari penegakan tata kelola atau tata pemerintahan yang 

baik (Good Governance).Ia menilai transparansi dan akuntabilitas keuangan negara harus diwujudkan 

dalam lima tahapan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara."Kelima tahapan itu adalah 

perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan anggaran; akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban 
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anggaran; pengawasan internal; dan pemeriksaan oleh auditor eksternal yang independen," ujar Anwar 

Sanusi.Ditegaskan Sekjen, reformulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2022 yang 

difokuskan pada kualitas belanja dan capaian output serta penerapan kewajaran perlakuan (fairness 

treatment), mengharuskan pihaknya untuk terus meningkatkan kinerja dan membangun integritas dalam 

bekerja. "Tiga aspek dalam reformulasi IKPA yang menjadi catatan penting yaitu kualitas perencanaan, 

kualitas pelaksanaan, dan kualitas hasil," ujarnya.Sekjen Anwar menambahkan pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan APBN harus dilaksanakan dengan transparan, terbuka dan bertanggung jawab. Dari 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tersebut akan tertuang 

dalam bentuk laporan keuangan."Baik itu laporan keuangan setjen, unit eselon I teknis sampai laporan 

keuangan kementerian," katanya. 
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Title BSU 2022 Cair? Akhirnya Menaker Ida Fauziyah Beri Kepastian 

soal BSU BPJS Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793881695/bsu-2022-cair-akhirnya-menaker-ida-

fauziyah-beri-kepastian-soal-bsu-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary Meski belum diketahui BSU 2022 kapan cair, setidaknya jawaban Menaker Ida Fauziyah di 

bawah ini menjadi sinyal baru soal Bantuan Subsidi Upah. : BSU 2022 Cair ke Rekening Bank 

Ini, Cek Nama Penerima Bantuan Subsidi Upah BPJS Ketenagakerjaan. Simak pernyataan dari 

Menaker Ida Fauziyah perihal pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan di bawah ini. BSU 2022 

kapan cair, hari ini? LENGKONG, AYOBANDUNG. 

 

 

 

BSU 2022 kapan cair, hari ini? Simak pernyataan dari Menaker Ida Fauziyah perihal pencairan BSU BPJS 

Ketenagakerjaan di bawah ini.LENGKONG, AYOBANDUNG. COM -- Belakangan pertanyaan BSU 2022 

kapan cair sering muncul, mengingat akan memasuki minggu ketiga bulan Juli.Meski belum diketahui BSU 

2022 kapan cair, setidaknya jawaban Menaker Ida Fauziyah di bawah ini menjadi sinyal baru soal Bantuan 

Subsidi Upah.: BSU 2022 Cair ke Rekening Bank Ini, Cek Nama Penerima Bantuan Subsidi Upah BPJS 

KetenagakerjaanKemnaker telah mengumumkan bahwa BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022 akan kembali 

ada, demi membantu mendorong pemulihan ekonomi di kalangan masyarakat."Untuk mendorong 

pemulihan ekonomi nasional, pemerintah (melalui Kemnaker) kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Gaji 

atau Upah (BSU) bagi pekerja atau buruh di tahun 2022," tulis Kemnaker melalui laman resmi Instagram 

milik Kementerian Ketenagakerjaan.Dana sebesar Rp8,8 Triliun telah dipersiapkan Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk alokasi Bantuan Subsidi Upah 2022.: Cara Daftar BSU BPJS 

Ketenagakerjaan 2022, Lengkap dengan Langkah-langkahnyaSebelum itu ada beberapa syarat yang harus 

dipenuhi, salah satunya terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan dan memiliki gaji dibawah Rp3,5 

Juta serta ketentuan lainnya. 
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Title BSU 2022 Cair ke Rekening Bank Ini, Cek Nama Penerima Bantuan 

Subsidi Upah BPJS Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793881385/bsu-2022-cair-ke-rekening-bank-ini-

cek-nama-penerima-bantuan-subsidi-upah-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary Berikut daftar rekening bank penyalur BSU 2022 yang akan dicairkan ke pekerja atau buruh. 

Artikel di bawah ini juga memuat cara cek nama penerima Bantuan Subsidi Upah BPJS 

Ketenagakerjaan 2022. Bantuan Subsidi Upah atau BSU BPJS Ketenagakerjaan merupakan 

bagian upaya pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional dengan 

memberikan atau mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi 

Corona (Covid-19). : Cara Daftar BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022, Lengkap dengan Langkah-

langkahnya. Lalu melalui rekening bank apa penyaluran BSU 2022? 

 

 

 

Berikut daftar rekening bank penyalur BSU 2022 yang akan dicairkan ke pekerja atau buruh.Artikel di 

bawah ini juga memuat cara cek nama penerima Bantuan Subsidi Upah BPJS Ketenagakerjaan 

2022.Bantuan Subsidi Upah atau BSU BPJS Ketenagakerjaan merupakan bagian upaya pemerintah dalam 

melakukan pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan atau mendukung kebijakan keuangan 

negara untuk penanganan pandemi Corona (Covid-19).: Cara Daftar BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022, 

Lengkap dengan Langkah-langkahnyaLalu melalui rekening bank apa penyaluran BSU 2022? Simak artikel 

di bawah ini hingga selesai.Bantuan ini akan disalurkan kepada penerima berupa uang tunai Rp500 ribu 

per bulan selama 2 bulan yang akan diberikan sekaligus sebesar Rp1 juta.Bagaimana cara mendapatkan 

bantuan ini? Ada beberapa syarat khusus agar bisa mendapatkan Rp1 juta.Berdasarkan Permenaker RI 

No 16 Tahun 2022, berikut syarat mendaftar BSU BPJS Ketenagakerjaan 2022:: 3 Cara Cek Data Penerima 

BSU 2022 Login Kesini dengan Mudah!1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor 

Induk Kependudukan 
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Title Indonesia Hentikan Sementara Pengiriman Pekerja Migran 

ke Malaysia, Ini Alasannya 

Author Teguh Firmansyah 

Media Ihram.co.id Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Negative 

Link http://ihram.republika.co.id/berita/reyobm377/indonesia-hentikan-sementara-

pengiriman-pekerja-migran-ke-malaysia-ini-alasannya 

Summary Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja 

migran Indonesia (PMI) di semua sektor. Menurut Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono, 

kebijakan ini berlaku sampai ada komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja 

domestik melalui Sistem Maid Online (SMO). Sebelumnya dilaporkan adanya aktivitas di 

media sosial yang mengiklankan pekerja domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan 

lepas. Pada 1 April 2022, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menandatangani nota 

kesepahaman dengan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan tentang 

penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia. 

 

 

 

Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja migran 

Indonesia (PMI) di semua sektor. Menurut Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono, kebijakan ini berlaku 

sampai ada komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid 

Online (SMO)."Benar dan mulai berlaku pada hari ini," kata Hermono saat dikonfirmasi tentang kebijakan 

baru tersebut di Kuala Lumpur, Rabu.Namun, lanjut Hermono, untuk pesanan yang sudah disetujui bisa 

dilanjutkan. Sebelumnya dilaporkan adanya aktivitas di media sosial yang mengiklankan pekerja 

domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas.Pada 1 April 2022, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida 

Fauziyah menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M 

Saravanan tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia. "Langkah itu diambil 

sebagai upaya memperbaiki tata kelola penempatan dan perlindungan PMI di Malaysia," kata Menaker 

Ida ketika itu.Secara khusus Ida menegaskan bahwa lewat nota kesepahaman itu disepakati bahwa 

penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel 

System (OCS) sebagai satu-satunya kanal legal untuk perekrutan dan penempatan PMI sektor domestik 

di Malaysia.Sistem tersebut akan mengintegrasikan sistem daring milik Indonesia dan Malaysia dan tidak 

akan ada lagi penempatan yang dilakukan secara langsung, tapi harus melalui agensi perekrutan 
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Indonesia dan Malaysia yang terdaftar di sistem tersebut.PMI juga hanya akan bekerja di satu rumah 

dengan jumlah keluarga maksimal enam orang. Deskripsi pekerjaan dilakukan per jabatan sehingga 

pekerja Indonesia tidak akan melakukan pekerjaan ganda.PMI juga masuk dalam skema asuransi 

ketenagakerjaan Malaysia untuk pekerja asing dan asuransi kesehatan yang biaya premi akan ditanggung 

oleh pemberi kerja. Perwakilan Indonesia di Malaysia berwenang menetapkan besaran upah minimum 

PMI, yaitu 1.500 ringgit Malaysia (RM) atau sekitar Rp5,1 juta, dan pendapatan minimum calon pemberi 

kerja sebesar RM7. 000 atau sekitar Rp23 juta.Di antara poin-poin lain yang digariskan dalam nota 

kesepahaman tersebut adalah hak cuti tahunan, hak untuk berkomunikasi, dan larangan menahan 

paspor pembantu. 
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Title Indonesia Hentikan Sementara Pengiriman Pekerja Migran ke 

Malaysia, Ini Alasannya |Republika Online 

Author Teguh Firmansyah 

Media Republika Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.republika.co.id/berita/reyobm377/indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-

pekerja-migran-ke-malaysia-ini-alasannya 

Summary Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja 

migran Indonesia (PMI) di semua sektor. Menurut Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono, 

kebijakan ini berlaku sampai ada komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja 

domestik melalui Sistem Maid Online (SMO). - Singapura Terbuka 2022: Adaptasi dengan 

Angin, Rinov/Pitha Taklukkan Ganda Campuran Malaysia. - Rionny: Dua Gelar Juara di 

Malaysia Masters 2022 Jadi Penambah Semangat. 

 

 

 

 Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja migran 

Indonesia (PMI) di semua sektor. Menurut Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono, kebijakan ini berlaku 

sampai ada komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid 

Online (SMO)."Benar dan mulai berlaku pada hari ini," kata Hermono saat dikonfirmasi tentang kebijakan 

baru tersebut di Kuala Lumpur, Rabu.- Potensi Pekerjaan dan Karier di Media Sosial- Singapura Terbuka 

2022: Adaptasi dengan Angin, Rinov/Pitha Taklukkan Ganda Campuran Malaysia- Rionny: Dua Gelar Juara 

di Malaysia Masters 2022 Jadi Penambah SemangatNamun, lanjut Hermono, untuk pesanan yang sudah 

disetujui bisa dilanjutkan. Sebelumnya dilaporkan adanya aktivitas di media sosial yang mengiklankan 

pekerja domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas.Pada 1 April 2022, Menteri Ketenagakerjaan 

RI Ida Fauziyah menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M 

Saravanan tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia. "Langkah itu diambil 

sebagai upaya memperbaiki tata kelola penempatan dan perlindungan PMI di Malaysia," kata Menaker 

Ida ketika itu.Secara khusus Ida menegaskan bahwa lewat nota kesepahaman itu disepakati bahwa 

penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel 

System (OCS) sebagai satu-satunya kanal legal untuk perekrutan dan penempatan PMI sektor domestik 

di Malaysia.Sistem tersebut akan mengintegrasikan sistem daring milik Indonesia dan Malaysia dan tidak 

akan ada lagi penempatan yang dilakukan secara langsung, tapi harus melalui agensi perekrutan 
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Indonesia dan Malaysia yang terdaftar di sistem tersebut.PMI juga hanya akan bekerja di satu rumah 

dengan jumlah keluarga maksimal enam orang. Deskripsi pekerjaan dilakukan per jabatan sehingga 

pekerja Indonesia tidak akan melakukan pekerjaan ganda.PMI juga masuk dalam skema asuransi 

ketenagakerjaan Malaysia untuk pekerja asing dan asuransi kesehatan yang biaya premi akan ditanggung 

oleh pemberi kerja. Perwakilan Indonesia di Malaysia berwenang menetapkan besaran upah minimum 

PMI, yaitu 1.500 ringgit Malaysia (RM) atau sekitar Rp5,1 juta, dan pendapatan minimum calon pemberi 

kerja sebesar RM7. 000 atau sekitar Rp23 juta.Di antara poin-poin lain yang digariskan dalam nota 

kesepahaman tersebut adalah hak cuti tahunan, hak untuk berkomunikasi, dan larangan menahan 

paspor pembantu. 
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Title Indonesia Hentikan Sementara Pengiriman Pekerja Migran ke 

Malaysia, Ini Alasannya 

Author _noname 

Media Republika Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Negative 

Link http://republika.co.id/berita/reyobm377/indonesia-hentikan-sementara-pengiriman-

pekerja-migran-ke-malaysia-ini-alasannya 

Summary Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja 

migran Indonesia (PMI) di semua sektor. Menurut Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono, 

kebijakan ini berlaku sampai ada komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja 

domestik melalui Sistem Maid Online (SMO). Sebelumnya dilaporkan adanya aktivitas di 

media sosial yang mengiklankan pekerja domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan 

lepas. Pada 1 April 2022, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menandatangani nota 

kesepahaman dengan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan tentang 

penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia. 

 

 

 

Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja migran 

Indonesia (PMI) di semua sektor. Menurut Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono, kebijakan ini berlaku 

sampai ada komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik melalui Sistem Maid 

Online (SMO)."Benar dan mulai berlaku pada hari ini," kata Hermono saat dikonfirmasi tentang kebijakan 

baru tersebut di Kuala Lumpur, Rabu.Namun, lanjut Hermono, untuk pesanan yang sudah disetujui bisa 

dilanjutkan. Sebelumnya dilaporkan adanya aktivitas di media sosial yang mengiklankan pekerja 

domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas.Pada 1 April 2022, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida 

Fauziyah menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M 

Saravanan tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia. "Langkah itu diambil 

sebagai upaya memperbaiki tata kelola penempatan dan perlindungan PMI di Malaysia," kata Menaker 

Ida ketika itu.Secara khusus Ida menegaskan bahwa lewat nota kesepahaman itu disepakati bahwa 

penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel 

System (OCS) sebagai satu-satunya kanal legal untuk perekrutan dan penempatan PMI sektor domestik 

di Malaysia.Sistem tersebut akan mengintegrasikan sistem daring milik Indonesia dan Malaysia dan tidak 

akan ada lagi penempatan yang dilakukan secara langsung, tapi harus melalui agensi perekrutan 
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Indonesia dan Malaysia yang terdaftar di sistem tersebut.PMI juga hanya akan bekerja di satu rumah 

dengan jumlah keluarga maksimal enam orang. Deskripsi pekerjaan dilakukan per jabatan sehingga 

pekerja Indonesia tidak akan melakukan pekerjaan ganda.PMI juga masuk dalam skema asuransi 

ketenagakerjaan Malaysia untuk pekerja asing dan asuransi kesehatan yang biaya premi akan ditanggung 

oleh pemberi kerja. Perwakilan Indonesia di Malaysia berwenang menetapkan besaran upah minimum 

PMI, yaitu 1.500 ringgit Malaysia (RM) atau sekitar Rp5,1 juta, dan pendapatan minimum calon pemberi 

kerja sebesar RM7. 000 atau sekitar Rp23 juta.Di antara poin-poin lain yang digariskan dalam nota 

kesepahaman tersebut adalah hak cuti tahunan, hak untuk berkomunikasi, dan larangan menahan 

paspor pembantu. 
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Title Tahun 2030 Jadi Puncak Bonus Demografi, SDM Unggul Harus 

Terus Disiapkan 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-014997594/tahun-2030-jadi-puncak-bonus-

demografi-sdm-unggul-harus-terus-disiapkan 

Summary Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menegaskan pihaknya 

terus menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul guna menyambut bonus 

demografi yang puncaknya terjadi pada 2030. "Kita harus menyiapkan sebaik-sebaiknya 

dengan menyiapkan SDM yang unggul, yang kompeten, sehingga mampu bersaing," kata 

Sekjen Anwar dalam rilisnya, saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Teknis Bidang 

Pelatihan dan Vokasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas 

Kemnaker, di Bandung, Selasa 12 Juli 2022. Dalam menyiapkan SDM yang unggul, salah satu 

pendekatan yang ditekankan adalah melalui 9 Lompatan Besar Kemnaker. Sembilan 

lompatan ini menjadi satu tarikan nafas mulai dari pelatihan, sertifikasi, hingga penempatan 

kerja atau menjadi tenaga kerja mandiri. 

 

 

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menegaskan pihaknya terus 

menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul guna menyambut bonus demografi yang 

puncaknya terjadi pada 2030."Kita harus menyiapkan sebaik-sebaiknya dengan menyiapkan SDM yang 

unggul, yang kompeten, sehingga mampu bersaing," kata Sekjen Anwar dalam rilisnya, saat memberikan 

arahan pada Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pelatihan dan Vokasi Direktorat Jenderal Pembinaan 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker, di Bandung, Selasa 12 Juli 2022.Dalam menyiapkan SDM 

yang unggul, salah satu pendekatan yang ditekankan adalah melalui 9 Lompatan Besar Kemnaker. 

Sembilan lompatan ini menjadi satu tarikan nafas mulai dari pelatihan, sertifikasi, hingga penempatan 

kerja atau menjadi tenaga kerja mandiri."Itu adalah satu tarikan napas. Nah, mau gak mau agar tarikan 

nafasnya tidak terputus-putus maka kita harus memiliki sistem, maka kita kembangkan sistem aplikasi 

SIAPKerja," katanya.Dengan adanya SIAPKerja ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat, 

perusahaan, kementerian, dan lembaga dalam mengakses layanan yang ada terkait 

ketenagakerjaan."Jadi kita ingin betul-betul tahu masalah tentang ketenagakerjaan, kita tahu tantangan, 
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maka yang paling penting adalah kita memiliki data yang tunggal yang bisa kita pertukarkan. Karena itu 

saya sangat berharap SIAPKerja ini akan menjadi sistem yang bisa kita gunakan bersama," 

ucapnya."Sehingga kalau tadi Pak Kadis mengatakan ada 50 penduduk kemudian angkatan kerjanya 

begitu besar, kita ingin melihat angkatan kerja tersebut kira-kira posturnya seperti apa. Karena selama 

ini kita tidak mempunyai informasi yang cukup," imbuhnya.Menurutnya, selama ini banyak angkatan 

kerja dengan beragam latar belakang pendidikan, tapi tidak diketahui kompetensi keahlian yang 

dimilikinya.Hal tersebut membuat pihaknya kebingungan untuk mengetahui kompetensi keahlian 

angkatan kerjanya."Padahal bidang kita itu adalah kita ingin menawarkan keahlian-keahlian yang dimiliki 

SDM-SDM kita," ucapnya. 
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Title BSU 2022 Akan Cair Kapan? Login Link 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk Cek Nama Penerima BLT Rp1 

Juta 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-094997783/bsu-2022-akan-cair-kapan-login-

link-bsubpjsketenagakerjaangoid-untuk-cek-nama-penerima-blt-rp1-juta 

Summary BSU 2022 akan cair kapan? Masih banyak masyarakat terutama pekerja yang 

mempertanyakan kapan BSU 2022 ini akan cair. Menurut penuturan Menaker, penyaluran 

BSU 2022 memang belum bisa dipastikan kapan akan cair, karena pihaknya masih 

merampungkan mekanisme pencairan dana BLT Rp1 juta tersebut. Adapun untuk 

memastikan bahwa pekerja sudah termasuk sebagai penerima BSU 2022 atau BLT Rp1 juta, 

bisa dengan login link bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, sesuai dengan peraturan pencairan 

tahun sebelumnya. 

 

 

 

BSU 2022 akan cair kapan? Segera login link bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk cek nama penerima 

BLT Rp1 juta.Masih banyak masyarakat terutama pekerja yang mempertanyakan kapan BSU 2022 ini akan 

cair.Menurut penuturan Menaker, penyaluran BSU 2022 memang belum bisa dipastikan kapan akan cair, 

karena pihaknya masih merampungkan mekanisme pencairan dana BLT Rp1 juta tersebut.Adapun untuk 

memastikan bahwa pekerja sudah termasuk sebagai penerima BSU 2022 atau BLT Rp1 juta, bisa dengan 

login link bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, sesuai dengan peraturan pencairan tahun 

sebelumnya.Sebagaimana dikutip oleh Pikiranrakyat-Depok.com dari situs BPJS Ketenagakerjaan, berikut 

ini cara cek nama penerima BSU 2022 atau BLT Rp1 juta, dengan login link 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Cara cek nama penerima BSU 2022:1. Login link 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id untuk cek nama penerima BSU 2022. 
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Title MoU Perlindungan Pekerja Diabaikan, Indonesia Bekukan 

Pengiriman TKI ke Malaysia 

Author Vyara Lestari 

Media Kompas Tv Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.kompas.tv/article/308867/mou-perlindungan-pekerja-diabaikan-indonesia-

bekukan-pengiriman-tki-ke-malaysia 

Summary KUALA LUMPUR, KOMPAS.TV- Indonesia membekukan sementara pengiriman tenaga kerja 

Indonesia (TKI) atau pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. Menurut Duta Besar RI 

untuk Malaysia Hermono, kebijakan ini berlaku untuk semua sektor. Akar masalah 

pembekuan ini adalah pengabaian salah satu poin nota kesepahaman (MoU) Indonesia-

Malaysia mengenai penempatan dan perlindungan TKI di sektor domestik. Malaysia 

diketahui masih membiarkan perekrutan pekerja domestk melalui Sistem Maid Online 

(SMO) yang tidak memuat langkah perlindungan jelas. 

 

 

 

KUALA LUMPUR, KOMPAS.TV - Indonesia membekukan sementara pengiriman tenaga kerja Indonesia 

(TKI) atau pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. Menurut Duta Besar RI untuk Malaysia Hermono, 

kebijakan ini berlaku untuk semua sektor."Benar dan mulai berlaku pada hari ini," kata Hermono saat 

dikonfirmasi Antara mengenai kebijakan tersebut, Rabu (13/7/2022).Akar masalah pembekuan ini adalah 

pengabaian salah satu poin nota kesepahaman (MoU) Indonesia-Malaysia mengenai penempatan dan 

perlindungan TKI di sektor domestik.Malaysia diketahui masih membiarkan perekrutan pekerja domestk 

melalui Sistem Maid Online (SMO) yang tidak memuat langkah perlindungan jelas. Hermono 

menegaskan, pembekuan pengiriman TKI akan berlaku hingga ada komitmen dari Kuala Lumpur untuk 

memenuhi MoU.Akan tetapi, untuk perekrutan TKI yang sudah disetujui, Hermono menyebut prosesnya 

bisa dilanjutkan.Di Malaysia, dilaporkan masih ada iklan pekerja domestik asal Indonesia yang disalurkan 

oleh agen perekrutan lepas di media sosial.Indonesia dan Malaysia sendiri telah meneken MoU 

penempatan dan perlindungan TKI sektor domestik sejak 1 April lalu. MoU tersebut ditandatangani oleh 

Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia Saravanan 

Murugan.Waktu itu, Ida menyebut nota kesepahaman ini dimaksudkan untuk memperbaiki tata kelola 

penempatan dan perlindungan TKI di Malaysia.Lewat MoU tersebut, Ida menyatakan bahwa hanya ada 

satu kanal legal untuk perekrutan TKI sektor domestik di Malaysia, yakni melalui Sistem Penempatan Satu 
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Kanal atau One Channel System (OCS).Sistem itu akan mengintegrasikan sistem daring milik Indonesia 

dan Malaysia. Sehingga, tidak akan ada lagi penempatan yang diurus secara luring, tetapi harus melalui 

agensi perekrutan yang terdaftar.TKI juga hanya boleh bekerja di satu rumah dengan jumlah anggota 

keluarga maksimal enam orang. Deskripsi pekerjaan pun harus diperjelas agar TKI di Malaysia tidak 

dibebani pekerjaan ganda.Selain itu, TKI diintegrasikan dalam skema asuransi ketenagakerjaan Malaysia 

untuk pekerja asing. Asuransi kesehatan juga wajib dijaminkan dengan biaya premi ditanggung pemberi 

kerja.MoU yang ditandatangani Ida menetapkan bahwa perwakilan Indonesia di Malaysia berhak 

menentukan besaran upah minimum TKI, yakni sebesar 1.500 ringgit Malaysia atau sekitar 5,1 juta 

rupiah.Pendapatan minimum calon pemberi kerja juga diatur, yakni 7.000 ringit atau sekitar 23 juta 

rupiah per bulan.MoU tersebut juga menggariskan hak-hak lain bagi TKI, yakni hak cuti tahunan, hak 

untuk berkomunikasi, dan larangan menahan paspor pembantu rumah tangga. 
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Title Dari Hobi Jadi Cuan, Berikut 8 Skill yang Bisa Menjadi Sumber 

Penghasilan 

Author _noname 

Media Portal Jember Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Neutral 

Link http://portaljember.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-164996618/dari-hobi-jadi-cuan-

berikut-8-skill-yang-bisa-menjadi-sumber-penghasilan 

Summary Pada postingan tersebut dipaparkan bahwa skill yang dikembangkan dengan optimal dapat 

menjadi sumber penghasilan, berikut 8 skill yang dicontohkan. Pada dasarnya setiap manusia 

mempunyai kemampuan atau skill masing-masing yang dapat berbeda antara satu dengan 

lainnya. Skill tersebut dapat mencakup mengenai berbagai macam bidang dimana apabila 

kemampuan tersebut terus diasah, maka dapat semakin berkembang. Sehingga nantinya 

skill tersebut dapat dimanfaatkan dalam mencari cuan atau menjadi sumber penghasilan, 

baik yang utama maupun sampingan. 

 

 

 

Pada dasarnya setiap manusia mempunyai kemampuan atau skill masing-masing yang dapat berbeda 

antara satu dengan lainnya.Skill tersebut dapat mencakup mengenai berbagai macam bidang dimana 

apabila kemampuan tersebut terus diasah, maka dapat semakin berkembang.Sehingga nantinya skill 

tersebut dapat dimanfaatkan dalam mencari cuan atau menjadi sumber penghasilan, baik yang utama 

maupun sampingan.Sumber penghasilan tersebut tentunya penting dalam mencukupi kebutuhan hidup 

sehari-hari yang dimiliki, baik untuk sandang, pangan, papan, dan lain-lain.Namun apa sajakah skill yang 

dapat menjadi sumber penghasilan tersebut? Apakah skill tersebut harus berhubungan dengan sesuatu 

yang rumit?Berikut informasi tentang delapan skill yang ternyata dapat menjadi sumber penghasilan 

sehingga dari hobi atau skill tersebut menjadi cuan.Informasi tersebut dilansir PortalJember. com dari 

Instagram @kemnaker pada postingan 21 September 2021.Pada postingan tersebut dipaparkan bahwa 

skill yang dikembangkan dengan optimal dapat menjadi sumber penghasilan, berikut 8 skill yang 

dicontohkan.1. Menulis2. Desain grafis3. Menjahit dan merajut4. Fotografi dan videografer5. Mengelola 

media sosial6. Memasak7. Bernyanyi dan bermain musik8. Bahasa asing 
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Title Pesan Penting dari Sekjen Anwar Sanusi untuk Pengelola 

Keuangan Negara di Kemnaker 

Author _noname 

Media Jawa Post National Network Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.jpnn.com/news/pesan-penting-dari-sekjen-anwar-sanusi-untuk-pengelola-

keuangan-negara-di-kemnaker 

Summary Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker) Anwar Sanusi 

mengatakan keuangan negara perlu dikelola dan diperiksa secara profesional, terbuka, serta 

bertanggung jawab sesuai aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD 1945. "Pejabat 

dan pengelola keuangan yang andal merupakan kunci utama terselenggaranya tata kelola 

keuangan yang baik," kata Sekjen Anwar Sanusi saat membuka workshop pengelolaan 

keuangan APBN di lingkungan Setjen Kemnaker di Jakarta, Rabu (13/7). Menurutnya, setiap 

pejabat dan petugas pengelola keuangan juga harus memiliki pemahaman, kecermatan, dan 

ketelitian yang baik terhadap setiap peraturan keuangan yang ada. Dia menegaskan 

perbaikan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara merupakan bagian terpenting 

dari penegakan tata kelola atau tata pemerintahan yang baik (good governance). 

 

 

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker) Anwar Sanusi mengatakan 

keuangan negara perlu dikelola dan diperiksa secara profesional, terbuka, serta bertanggung jawab 

sesuai aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD 1945.Menurutnya, setiap pejabat dan petugas 

pengelola keuangan juga harus memiliki pemahaman, kecermatan, dan ketelitian yang baik terhadap 

setiap peraturan keuangan yang ada."Pejabat dan pengelola keuangan yang andal merupakan kunci 

utama terselenggaranya tata kelola keuangan yang baik," kata Sekjen Anwar Sanusi saat membuka 

workshop pengelolaan keuangan APBN di lingkungan Setjen Kemnaker di Jakarta, Rabu (13/7).Dia 

menegaskan perbaikan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara merupakan bagian terpenting 

dari penegakan tata kelola atau tata pemerintahan yang baik (good governance).Transparansi dan 

akuntabilitas keuangan negara, kata Sekjen Anwar, harus diwujudkan dalam lima tahapan pengelolaan 

dan pertanggungjawaban keuangan negara."Kelima tahapan itu adalah perencanaan dan penganggaran, 

pelaksanaan anggaran, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran, pengawasan internal, 

dan pemeriksaan oleh auditor eksternal yang independen," sebutnya.Sekjen Anwar mengatakan 
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reformulasi indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) 2022 yang difokuskan pada kualitas belanja 

dan capaian output serta penerapan kewajaran perlakuan (fairness treatment), mengharuskan pihaknya 

untuk terus meningkatkan kinerja dan membangun integritas dalam bekerja."Tiga aspek dalam 

reformulasi IKPA yang menjadi catatan penting yaitu kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan, dan 

kualitas hasil," ujarnya.Sekjen Anwar menambahkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN harus 

dilaksanakan dengan transparan, terbuka dan bertanggung jawab.Dari pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tersebut akan tertuang dalam bentuk laporan 

keuangan."Baik itu laporan keuangan setjen, unit eselon satu teknis sampai laporan keuangan 

kementerian," pungkasnya.Redaktur & 
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Title BSU 2022 Jadi Cair Juli? Ini Kata Kemnaker soal Pencairan BSU 

BPJS Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793882019/bsu-2022-jadi-cair-juli-ini-kata-

kemnaker-soal-pencairan-bsu-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary BSU 2022 kapan cair, Jadi Juli? ini kata Kemnaker soal pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan. 

Sejak April hingga Juli, belum ada kepastian soal tanggal BSU 2022 kapan cair. : BSU 2022 

Cair? Akhirnya Menaker Ida Fauziyah Beri Kepastian soal BSU BPJS Ketenagakerjaan. Ini kata 

Kemnaker soal Pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan. 

 

 

 

BSU 2022 kapan cair, Jadi Juli? ini kata Kemnaker soal pencairan BSU BPJS KetenagakerjaanLENGKONG, 

AYOBANDUNG. COM -- Di tengah harga bahan pokok yang semakin naik, para pekerja sangat menantikan 

BSU 2022 kapan cair.Sejak April hingga Juli, belum ada kepastian soal tanggal BSU 2022 kapan cair.: BSU 

2022 Cair? Akhirnya Menaker Ida Fauziyah Beri Kepastian soal BSU BPJS KetenagakerjaanKarena sejak 

awal program Bantuan Subsidi Upah 2022 bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, 

terutama bagi para pekerja atau buruh.Awalnya Kemnaker mengalokasikan dana sebesar Rp8,8 triliun 

untuk Bantuan Subsidi Upah tahun 2022, namun seiring dilakukannya pendataan dengan bertambahnya 

para peserta kemungkinan besarannya akan dinaikkan menjadi Rp14,4 triliun."Pemerintah telah 

mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,8 Triliun karena pertambahan jumlah peserta BPJS 

Ketenagakerjaan bisa saja jumlah Rp8,8 Triliun ini akan meningkat kurang lebih Rp14,4 triliun," ucap 

Menaker Ida Fauziyah saat acara Mayday 02 Mei 2022.: BSU 2022 Cair ke Rekening Bank Ini, Cek Nama 

Penerima Bantuan Subsidi Upah BPJS KetenagakerjaanLantas kapan BSU 2022 cair? Ini kata Kemnaker 

soal Pencairan BSU BPJS Ketenagakerjaan. 
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Title Info Loker BUMN: PT Nindya Karya Buka 3 Lowongan Kerja 

Arsitek dan Surveyor, Buruan Cek Disini! 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Bekasi Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Neutral 

Link http://bekasi.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-124996367/info-loker-bumn-pt-nindya-

karya-buka-3-lowongan-kerja-arsitek-dan-surveyor-buruan-cek-disini 

Summary Berikut ini informasi loker BUMN PT Nindya Karya yang membuka tiga lowongan kerja 

termasuk arsitek dan surveyor, simak penjelasannya di artikel ini. PT Nindya Karya adalah 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang General Contractor, EPC dan 

Investment, sebagaimana dikutip dari situs Nindya Karya. Diketahui PT Nindya Karya saat ini 

sedang membuka lowongan pekerjaan dengan 3 posisi, yaitu pelaksana arsitek, QC arsitek, 

dan Surveyor. Demikianlah informasi mengenai lowongan kerja di PT Nindya Karya yang 

membuka 3 posisi termasuk Arsitek dan Surveyor. 

 

Berikut ini informasi loker BUMN PT Nindya Karya yang membuka tiga lowongan kerja termasuk arsitek 

dan surveyor, simak penjelasannya di artikel ini.PT Nindya Karya adalah Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang bergerak dalam bidang General Contractor, EPC dan Investment, sebagaimana dikutip dari 

situs Nindya Karya.Diketahui PT Nindya Karya saat ini sedang membuka lowongan pekerjaan dengan 3 

posisi, yaitu pelaksana arsitek, QC arsitek, dan Surveyor.Lantas bagaimana persyaratan dan ketentuan 

untuk dapat bergabung di PT Nindya Karya?Dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Instagram Kemnaker, 

berikut ini persyaratan dan ketentuan dari lowongan kerja terkait.- Maksimal Berusia 45 tahun- 

Pendidikan minimal S1 Arsitektur- Memiliki kemampuan Project Control, metode pelaksanaan pekerjaan 

arsitektur- Berpengalaman Finishing Hotel Bintang 4 atau Bintang 5- Mahir menggunakan Ms Word, 

Excel, Outlook, PowerPoint dan Ms Project- Familiar dengan BIM- Bersedia ditempatkan di Bali dan 

Labuan Bajo.Bagi pelamar yang memenuhi kualifikasi dapat mengirimkan surat lamaran dengan lampiran 

dokumen dibawah ini.1. Daftar Riwayat Hidup lengkap2. Surat Pengalaman Kerja3. KTP/Identitas diri 

yang masih berlaku4. Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar5. Ijazah dan Transkrip nilai terakhir yang 

telah dilegalisir6. Sertifikat TOEFL7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (dapat menyusul)8. Sertifikat 

keahlian (jika ada).Pendaftaran di PT Nindya Karya paling lambat dilakukan pada tanggal 15 Juli 2022, 

maka segeralah mendaftar!Seluruh dokumen persyaratan dikirim melalui email dibawah 

ini.recruitment@nindyakarya.co.idBerkas lamaran dalam format PDF (tanpa ekstraksi file) dengan 

format dibawah ini.Nama Lengkap_pendidikan_kode lowonganBerikut ini kode lowongan terkait untuk 

mengisi format lamaran di PT Nindya Karya.- Pelaksana Arsitek (01ARS)- QC Arsitek (01QC)- Surveyor 

(01SURVEYOR)Seperti diketahui, seluruh proses rekrutmen di PT Nindya Karya adalah gratis.Tetap 

waspada terhadap upaya penipuan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan 

Lowongan Kerja Nindya Karya, apabila terdapat penagihan biaya apapun.Lowongan kerja di PT Nindya 

Karya umumnya tersedia dalam waktu yang terbatas, namun statusnya dapat berubah sewaktu-waktu 

sesuai kebijakan dari perusahaan.Untuk informasi lebih lanjut mengenai lowongan ini, Anda bisa 

langsung kunjungi media sosial resmi Kementerian Ketenagakerjaan melalui Instagram @kemnaker, atau 

media sosial resmi dari PT Nindya Karya melalui Instagram @nindyakarya.Demikianlah informasi 

mengenai lowongan kerja di PT Nindya Karya yang membuka 3 posisi termasuk Arsitek dan Surveyor. 
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Title [Berita]Indonesia Hentikan Sementara Pengiriman PMI ke 

Malaysia 

Author Copyright 

Media Creacorridor.com Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.creacorridor.com/2022/07/beritaindonesia-hentikan-sementara-pengiriman-

pmi-ke-malaysia.html 

Summary DUTA Besar RI untuk Malaysia Hermono mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia untuk 

sementara berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja migran Indonesia 

(PMI) di semua sektor. Ia menegaskan kebijakan untuk menghentikan pengiriman PMI itu 

berlaku sampai ada komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja domestik 

melalui Sistem Maid Online (SMO). Sebelumnya dilaporkan adanya aktivitas di media sosial 

yang mengiklankan pekerja domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas. Pada 1 April 

2022, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah menandatangani nota kesepahaman dengan 

Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan tentang penempatan dan 

perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia. 

 

DUTA Besar RI untuk Malaysia Hermono mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia untuk sementara 

berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja migran Indonesia (PMI) di semua sektor. 

"Benar dan mulai berlaku pada hari ini," kata Hermono saat dimintai konfirmasi tentang kebijakan baru 

tersebut di Kuala Lumpur, seperti dikutip Antara, Rabu (13/7). Ia menegaskan kebijakan untuk 

menghentikan pengiriman PMI itu berlaku sampai ada komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut 

pekerja domestik melalui Sistem Maid Online (SMO). Namun, lanjut Hermono, untuk pesanan yang sudah 

disetujui bisa dilanjutkan. Sebelumnya dilaporkan adanya aktivitas di media sosial yang mengiklankan 

pekerja domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas. Pada 1 April 2022, Menteri Ketenagakerjaan 

RI Ida Fauziyah menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M 

Saravanan tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia. Langkah itu diambil 

sebagai upaya memperbaiki tata kelola penempatan dan perlindungan PMI di Malaysia, kata Menaker 

Ida ketika itu. Secara khusus Ida menegaskan bahwa lewat nota kesepahaman itu disepakati bahwa 

penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel 

System (OCS) sebagai satu-satunya kanal legal untuk perekrutan dan penempatan PMI sektor domestik 

di Malaysia. Sistem tersebut akan mengintegrasikan sistem daring milik Indonesia dan Malaysia dan tidak 

akan ada lagi penempatan yang dilakukan secara langsung, tapi harus melalui agensi perekrutan 

Indonesia dan Malaysia yang terdaftar di sistem tersebut. PMI juga hanya akan bekerja di satu rumah 

dengan jumlah keluarga maksimal enam orang. Deskripsi pekerjaan dilakukan per jabatan sehingga 

pekerja Indonesia tidak akan melakukan pekerjaan ganda. PMI juga masuk dalam skema asuransi 

ketenagakerjaan Malaysia untuk pekerja asing dan asuransi kesehatan yang biaya premi akan ditanggung 

oleh pemberi kerja. Perwakilan Indonesia di Malaysia berwenang menetapkan besaran upah minimum 

PMI, yaitu 1.500 Ringgit Malaysia (RM) atau sekitar Rp5,1 juta, dan pendapatan minimum calon pemberi 

kerja sebesar RM7. 000 atau sekitar Rp23 juta. Di antara poin-poin lain yang digariskan dalam nota 

kesepahaman tersebut adalah hak cuti tahunan, hak untuk berkomunikasi, dan larangan menahan 

paspor pembantu. 
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Title Sekjen Anwar: Pengelolaan Keuangan Negara Harus Sesuai Aturan 

Pokok Undang-undang 

Author _noname 

Media Jurnas Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.jurnas.com/artikel/120486/Sekjen-Anwar-Pengelolaan-Keuangan-Negara-

Harus-Sesuai-Aturan-Pokok-Undang-undang 

Summary Ditegaskan Sekjen, reformulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2022 

yang difokuskan pada kualitas belanja dan capaian output serta penerapan kewajaran 

perlakuan (fairness treatment), mengharuskan pihaknya untuk terus meningkatkan kinerja 

dan membangun integritas dalam bekerja. Sekjen Anwar menambahkan 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN harus dilaksanakan dengan transparan, 

terbuka dan bertanggung jawab. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker), Anwar Sanusi, mengatakan pengelolaan keuangan negara perlu dikelola dan 

diperiksa secara profesional, terbuka, serta bertanggung jawab sesuai aturan pokok yang 

telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Menurut 

Anwar Sanusi, setiap pejabat dan petugas pengelola keuangan juga harus memiliki 

pemahaman, kecermatan, dan ketelitian yang baik terhadap setiap peraturan keuangan 

yang ada. 

 

 

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi, mengatakan pengelolaan 

keuangan negara perlu dikelola dan diperiksa secara profesional, terbuka, serta bertanggung jawab 

sesuai aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

1945.Menurut Anwar Sanusi, setiap pejabat dan petugas pengelola keuangan juga harus memiliki 

pemahaman, kecermatan, dan ketelitian yang baik terhadap setiap peraturan keuangan yang 

ada."Pejabat dan pengelola keuangan yang andal merupakan kunci utama terselenggaranya tata kelola 

keuangan yang baik," kata Anwar Sanusi saat membuka workshop pengelolaan keuangan APBN di 

lingkungan Setjen Kemnaker, di Jakarta, Rabu (13/7/2022).Anwar berpendapat, perbaikan transparansi 

dan akuntabilitas keuangan negara merupakan bagian terpenting dari penegakan tata kelola atau tata 

pemerintahan yang baik (Good Governance). Ia menilai transparansi dan akuntabilitas keuangan negara 

harus diwujudkan dalam lima tahapan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara."Kelima 
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tahapan itu adalah perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan anggaran; akuntansi, pelaporan dan 

pertanggungjawaban anggaran; pengawasan internal; dan pemeriksaan oleh auditor eksternal yang 

independen," ujar Anwar Sanusi.Ditegaskan Sekjen, reformulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 

(IKPA) Tahun 2022 yang difokuskan pada kualitas belanja dan capaian output serta penerapan kewajaran 

perlakuan (fairness treatment), mengharuskan pihaknya untuk terus meningkatkan kinerja dan 

membangun integritas dalam bekerja. "Tiga aspek dalam reformulasi IKPA yang menjadi catatan penting 

yaitu kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan, dan kualitas hasil," ujarnya.Sekjen Anwar 

menambahkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN harus dilaksanakan dengan transparan, 

terbuka dan bertanggung jawab. Dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan 

belanja negara tersebut akan tertuang dalam bentuk laporan keuangan. "Baik itu laporan keuangan 

setjen, unit eselon I teknis sampai laporan keuangan kementerian, " katanya. 
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Title Cek BSU BPJS 2022 Secara Online di Kemnaker Login 

kemnaker.go.id 

Author _noname 

Media Tribun News Pontianak Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Neutral 

Link http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/13/cek-bsu-bpjs-2022-secara-online-di-

kemnaker-login-kemnakergoid 

Summary Berikut ini cara mengecek BSU BPJS 2022 di Kemnaker dengan mengunjungi website 

kemnaker.go.id. BSU 2022 masih dinanti para pekerja di tanah air. Belum rampungnya 

aturan menjadi penyebab BSU BPJS 2022 tak kunjung cair. Namun pekerja bisa melakukan 

pengecekkan status penerima BSU BPJS 2022 secara online. Para pekerja dapat mengecek 

terlebih dahulu status perkembangan bantuan melalui laman Kemnaker. 

 

 

 

Berikut ini cara mengecek BSU BPJS 2022 di Kemnaker dengan mengunjungi website kemnaker.go.id.BSU 

2022 masih dinanti para pekerja di tanah air.Belum rampungnya aturan menjadi penyebab BSU BPJS 2022 

tak kunjung cair.Namun pekerja bisa melakukan pengecekkan status penerima BSU BPJS 2022 secara 

online.Para pekerja dapat mengecek terlebih dahulu status perkembangan bantuan melalui laman 

Kemnaker.Jika tercantum, pekerja akan menerima notifikasi status penerimaan bantuan subsidi 

upah.Kemudian penerima BSU tinggal datang ke Bank Himbara terdekat untuk mengaktifkan 

rekening.Setelah itu penerima bantuan baru bisa mencairkan dana atau mengambil dana bantuan secara 

tunai.Cek KemnakerCara mengecek di Kemnaker dengan mengunjungi website kemnaker.Pekerja 

selanjutnya melakukan pendaftaran akun. Apabila belum memiliki akun, maka harus melakukan 

pendaftaran.Lengkapi pendaftaran akun dan aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan 

dikirimkan ke nomor handphone.Jika sudah, login ke dalam akun yang dibuat.Lengkapi profil biodata diri 

berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan dan tipe lokasi.Setelah itu, Anda akan mendapatkan 

notifikasi terdaftar sebagai calon penerima BSU maupun tidak terdaftar.BSU disalurkan kepada pekerja 

dan buruh yang terdaftar oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan dan Kementerian Ketenagakerjaan.Bantuan 

sebesar Rp 500 ribu untuk dua bulan, namun pencairannya akan diberikan secara sekaligus, yakni Rp 1 

juta secara transfer.Selain melalui website Kemnaker, pekerja juga bisa melakukan pengecekkan dengan 

mengakses laman sso.bpjsketenagakerjaan.go.id, bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id atau melakukan chat 

WA.Laman SSOBuka laman sso.bpjsketenagakerjaan.go.id. Buat akun bila belum memiliki 



 

161 

 

akun.Masukkan email dan password. Klik saya bukan robot, lalu login.Setelah melakukan login pilih menu 

bantuan subsidi upah.Informasi calon penerima BSU 2022 segera diketahui.Kamu hanya perlu 

menyiapkan identitas diri seperti KTP.Kemudian mengakses bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Masukkan 

NIK KTP, nama lengkap dan tanggal lahir.Pastikan data yang diisi sesuai dengan data yang dilaporkan 

kepada BPJAMSOSTEK. Klik im not a robot lalu lanjutkan.Status akan tampil dilayar saat melakukan 

pengecekkan."Anda lolos verifikasi dan validasi BPJS Ketenagakerjaan sebagai calon penerima Bantuan 

Subsidi Upah (BSU), untuk verifikasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker. Proses verifikasi dan 

validasi dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 16 tahun 2021."Notifikasi status tidak sebagai 

penerima juga akan diketahui."Mohon maaf, data tidak ditemukan. Informasi lebih lanjut dapat 

mengunjungi Agen 175 / BPJSTKU".Chat WAPertama simpan nomor WA BPJS Ketenagakerjaan 

081380070175 di ponsel.Kemudian lakukan chat WA pada nomor tersebut.Lalu pilih topik Informasi 

Calon Penerima BSU 2022.Akan muncul pertanyaan apakah sahabat termasuk calon penerima dalam 

persyaratan regulasi tersebut dan akan melakukan pengecekan?Segera saja ketik Ya lalu kirim.BPJS 

Ketenagakerjaan akan mengirim balasan pesan dengan seperti berikut ini:Pengecekan Data Calon 

Penerima BSU 2022Untuk Pengecekan Data Calon Penerima BSU 2022, mohon mengisi data profil 

Andaterlebih dahulu dengan format sebagai berikut :Contoh pengisian data :Nomor Peserta (KPJ) : 

18xxxxxx66(Salin, Isi dan Kirim)NO.PESERTA (KPJ) :Ikuti petunjuk dengan menyalin dan mengisi data. 

Setelah itu kirim.Informasi calon penerima BSU 2022 segera diketahui.Tahapan Penyaluran BSU1. BP 

Jamsostek melakukan verifikasi sesuai dengan kriteria Permenaker RI No. 16 Tahun 2021;2. Selanjutnya, 

BP Jamsostek melakukan validasi data administrasi dan pembayaran BSU;3. Setelah selesai 

memverifikasi, pembayaranBSU akan disalurkan ke rekening pekerja melalui Bank Himbara, seperti Bank 

BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BTN.4. Sementara, untuk pekerja di Provinsi Aceh akan diproses 

melalui BSI (Bank Syariah Indonesia).SyaratPemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 8,8 

triliun untuk program BSU 2022 dengan cakupan penerima berjumlah 8,8 juta pekerja atau 

buruh.Program subsidi upah ini hanya diperuntukkan bagi pekerja atau buruh dengan gaji di bawah 3,5 

juta per bulan.Nantinya, lewat bantuan ini pekerja atau buruh akan menerima dana sebesar Rp 500. 000 

per bulan untuk dua bulan.Namun rencananya pembayaran BSU akan dilakukan sekaligus sebesar Rp 1 

juta.Mulanya direncanakan BSU cair pada April 2022, namun sampai saat ini belum terealisasi karena 

Kemnaker masih melakukan finalisasi regulasi dan data calon penerima.Adapun pemerintah sudah dua 

kali memberikan BSU untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta pada 2020 dan Rp 3,5 juta pada 

2021.Bantuan diberikan untuk memulihkan ekonomi yang terkena dampak pandemi Covid-19. 
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Title Lembaga Pelatihan & Kursus Minta Pemda Perhatikan Mereka, 

Kang Hadian Siap Jembatani 

Author _noname 

Media Liputan68 Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.liputan68.com/2022/07/13/lembaga-pelatihan-kursus-minta-pemda-

perhatikan-mereka-kang-hadian-siap-jembatani 

Summary Namun tadi saat saya kontak dengan Kadisnaker Sumatra Utara, beliau mengatakan kendala 

anggaran yg sangat kecil untuk bisa mendukung LPK ini," kata Kang Hadian, sapaan beken 

Ahmad Hadian. Kebutuhan akan lapangan pekerjaan bagi generasi muda sangatlah tinggi, di 

samping masih tingginya angka pengangguran saat ini. Jangankan orang yang tak punya 

ijazah dan keahlian, yang memilikinya pun saat ini tidak mudah untuk mendapatkan 

pekerjaan yang sesuai. Hal ini diperparah oleh sikap mental generasi muda yang lemah 

dalam kemandirian dan kewirausahaan. 

 

 

 

Kebutuhan akan lapangan pekerjaan bagi generasi muda sangatlah tinggi, di samping masih tingginya 

angka pengangguran saat ini.Jangankan orang yang tak punya ijazah dan keahlian, yang memilikinya pun 

saat ini tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai.Hal ini diperparah oleh sikap mental 

generasi muda yang lemah dalam kemandirian dan kewirausahaan.Hal ini terungkap dalam dialog 

Anggota DPRD Sumatra Utara, Ahmad Hadian bersama para pengelola lembaga pelatihan dan kursus 

yang tergabung dalam Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) Kabupaten Batu 

Bara pada Rabu, 13 Juli 2022 yang berlangsung sebagai salah satu agenda resesnya di Gedung BLK Al 

Izzah Desa Aras, Kec. Air Putih, Batu Bara.Guna membekali generasi muda dengan kecakapan teknis dan 

keterampilan, kehadiran lembaga penyelenggara kursus keterampilan menjadi salah satu solusi.Sebab 

mereka mendidik anak-anak muda usia 15-18 tahun melalui program pendidikan vokasi luar sekolah 

dalam bidang komputer, tata boga, tata busana, rias kecantikan dan lain-lain."Di Batu Bara sendiri ada 

sekitar 25-an lembaga pelatihan dan kursus yang tergabung dalam HIPKI. Selama ini kami mendapat 

dukungan program kegiatan langsung dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementrian 

Tenaga Kerja, sementara dari pemkab dan Pemprovsu belum ada," ungkap Eko Budianto, Sekretaris HIPKI 

Batu Bara sekaligus pengelola LPK Az Zikra Sei Balai kepada Anggota DPRD Sumatra Utara.Eko bersama 

lima pengelola LPK lain memohon kepada anggota DPRD Sumatra Utara untuk membantu dan 
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menjembatani mereka dengan Pemkab Batu Bara dan Pemprov Sumatera Utara.Sebelum menanggapi 

hal tersebut, Ahmad Hadian yang berasal dari Daerah Pemilihan Batu Bara, Asahan dan Tanjungbalai 

meminta para pengelola LPK tersebut satu per satu menyampaikan profil lembaga mereka dan berbagai 

harapannya untuk pemerintah.Dalam tanggapannya, Hadian yang juga Sekretaris Fraksi PKS DPRD 

Sumatra Utara ini menyatakan kesiapannya menjembatani HIPKI dengan Pemprovsu dan Pemkab Batu 

Bara.Bahkan setelah usai acara dialog tersebut, Hadian langsung berkoordinasi dengan Kepala Dinas 

Tenaga Kerja Sumatra Utara, Baharuddin Siagian melalui sambungan Whatsapp."Setelah saya 

mendengar penjelasan mereka saya jadi paham ternyata mereka ini para pahlawan ekonomi juga. Sebab 

mereka telah banyak mendidik generasi muda sehingga memiliki keahlian dan keterampilan," 

ujarnya.Menurutnya, banyak dari lulusan lembaga itu kemudian mampu mandiri membuka usaha sektor 

riil seperti percetakan, ketikan komputer, salon kecantikan, rias pengantin, pembuat kue dan kuliner 

serta usaha jahitan dan bordir."Ini luar biasa. Saya mengapresiasi ini, seharusnya pemerintah pun 

mengapresiasi mereka berupa dukungan program melalui APBD agar LPK ini lebih banyak berkiprah. 

Namun tadi saat saya kontak dengan Kadisnaker Sumatra Utara, beliau mengatakan kendala anggaran yg 

sangat kecil untuk bisa mendukung LPK ini," kata Kang Hadian, sapaan beken Ahmad Hadian."Maka saya 

meminta kepada Gubernur Sumatra Utara agar pada APBD 2023 yang akan datang meningkatkan 

anggaran Dinas Tenaga Kerja dan ada alokasi khusus untuk mendukung LPK-LPK ini. Perbanyak program 

pelatihan yang pelaksanaannya bersinergi dengan LPK-LPK di kabupaten/kota. Begitu juga hendaknya 

Pemkab Batu Bara. Bahkan sebenarnya dalam Dana Desa pun ada mata anggaran pemberdayaan 

masyarakat, ini bisa jadi program luar biasa jika bekerjasama dengan lembaga-lembaga kursus ini," papar 

dia.Lebih lanjut Hadian yang juga dikenal sebagai seorang Motivator dan Owner Lembaga Konsultan 

Kepribadian Bengkel Karakter itu menyampaikan, bahwa dirinya siap bersinergi dengan HIPKI Batu Bara 

melalui program pembekalan mentalitas, kempimpinan dan kewirausahaan bagi para pengelola LPK 

maupun bagi para peserta didiknya."Sebab pembekalan skil teknis saja tak cukup, buktinya tadi 

dikeluhkan oleh para pengelola bahwa banyak lulusannya hanya berharap menjadi karyawan bukan 

untuk jadi wirausahawan. Maka perlu pembekalan soft skill mentalitas bagi mereka. Dan itu profesi saya 

selama ini, berdayakan saja saya. Undang saya, saya siap hadir memberikan motivasi dan pelatihan secara 

gratis," ujarnya.Penyampaian Hadian ini disambut hangat oleh para pengelola LPK dan mereka siap 

menindaklanjutinya. (LM-02)TEKS FOTODIALOG: Suasana dialog antara Anggota DPRD Sumatra Utara, 

Ahmad Hadian bersama para pengelola lembaga pelatihan dan kursus yang tergabung dalam HIPKI 

Kabupaten Batu Bara pada Rabu, 13 Juli 2022 yang berlangsung sebagai salah satu agenda resesnya di 

Gedung BLK Al Izzah Desa Aras, Kec. Air Putih. ISTIMEWA 
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Title Bantuan Tunai BSU 2022 Jadi Dicairkan atau Tidak? Ini 

Jawaban Menaker Ida Fauziyah - Ayo Indonesia 

Author Ratni Dening 

Pangastuti 

Media Ayoindonesia.com Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013882456/bantuan-tunai-bsu-2022-jadi-

dicairkan-atau-tidak-ini-jawaban-menaker-ida-fauziyah 

Summary AYOINDONESIA.COM- Kabar Bantuan Tunai BSU 2022 sudah terlalu lama dipertanyakan di 

antara pekerja dan buruh. Ngaretnya pencairan Bantuan Tunai BSU 2022 ini berdampak pada 

geramnya para pekerja dan buruh yang menanti-nantikan pencairan Bantuan Tunai BSU 

2022 sejak April lalu. Anda dapat cek nama Anda apakah dinyatakan sebagai penerima 

Bantuan Tunai BSU 2022 atau tidak melalui link ini:https: //bsu.bpjsketenagakerjaan.go. 

Bantuan Tunai BSU 2022 terkesan seperti harapan palsu hingga sempat diisukan batal cair. 

 

 

 

AYOINDONESIA.COM - Kabar Bantuan Tunai BSU 2022 sudah terlalu lama dipertanyakan di antara pekerja 

dan buruh. Bantuan Tunai BSU 2022 terkesan seperti harapan palsu hingga sempat diisukan batal cair. 

Saking berita soal Bantuan Tunai BSU 2022 ini tenggelam, kabar Bantuan Tunai BSU 2022 batal cair 

sempat mencuat. Ngaretnya pencairan Bantuan Tunai BSU 2022 ini berdampak pada geramnya para 

pekerja dan buruh yang menanti-nantikan pencairan Bantuan Tunai BSU 2022 sejak April lalu.Bantuan 

Tunai BSU 2022 diklaim akan cair sebelum hari raya Idul Fitri kala itu, namun hingga kini Idul Adha pun 

sudah terlewat, namun dana Bantuan Tunai BSU 2022 belum kunjung cair.Namun jawaban Bantuan Tunai 

BSU 2022 menangkis isu tersebut, pekerja dan buruh yang merasa berhak menjadi penerima seperti 

ditiupkan angin surga. Hawa positif lainnya mengenai Bantuan Tunai BSU 2022 ini yaitu laman BSU di 

BPJS Ketenagakerjaan sudah dapat beroperasi dan dipakai untuk mengecek kepenerimaan dana Bantuan 

Tunai BSU 2022. Anda dapat cek nama Anda apakah dinyatakan sebagai penerima Bantuan Tunai BSU 

2022 atau tidak melalui link ini:https: //bsu.bpjsketenagakerjaan.go. 
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Title Simak Daftar Bansos yang Disiapkan Presiden Jokowi Tahun Ini - 

publiksultra 

Author Nama 

Media Publiksultra.id Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Positive 

Link http://publiksultra.id/simak-daftar-bansos-yang-disiapkan-presiden-jokowi-tahun-ini 

Summary Presiden Jokowi mengatakan bahwa penambahan itu akan terjadi jika terdapat kelebihan 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(PNBP), dan pungutan ekspor. PUBLIKSULTRA.ID- Presiden Joko Widodo sedang 

mempersiapkan untuk menambah jumlah bantuan sosial atau bansos ke warga yang kurang 

mampu. Namun jumlah pasti dari bansos tersebut belum ditentukan hingga saat ini. 

Penambahan nominal bansos dilakukan agar daya beli masyarakat meningkat. 

 

 

 

PUBLIKSULTRA.ID - Presiden Joko Widodo sedang mempersiapkan untuk menambah jumlah bantuan 

sosial atau bansos ke warga yang kurang mampu. Namun jumlah pasti dari bansos tersebut belum 

ditentukan hingga saat ini. Presiden Jokowi mengatakan bahwa penambahan itu akan terjadi jika 

terdapat kelebihan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP), dan pungutan ekspor. Penambahan nominal bansos dilakukan agar daya beli masyarakat 

meningkat. Lantas, apa saja bansos yang saat ini berikan oleh pemerintah? Berikut di antaranya: PKH ini 

dibuat bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan bahkan untuk memutus angka tersebut, 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung 

peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Mengutip situs Kementerian Sosial, bansos PKH 

terbagi menjadi dua jenis yaitu bantuan tetap dan bantuan komponen yang diberikan dengan ketentuan 

tertentu. Bantuan tetap dibagi menjadi dua kelompok, yaitu reguler dengan jumlah Rp550 ribu per 

keluarga per tahun. Lalu, PKH Akses senilai Rp1 juta per keluarga per tahun. Sementara, bantuan 

komponen untuk setiap jiwa dalam keluarga PKH. Misalnya, jika terdapat ibu hamil maka keluarga 

penerima PKH menerima tambahan Rp2,4 juta per tahun. Lalu, keluarga penerima manfaat (KPM) yang 

memiliki anak di bangku SD diberikan bantuan sebesar Rp900 ribu, KPM yang memiliki anak di bangku 

SMP sebesar Rp1,5 juta. KPM yang memiliki anak di bangku SMA diberikan bantuan dana Rp2 juta, 

memiliki anak disabilitas berat sebesar Rp2,4 juta, dan lanjut usia Rp2,4 juta. BPNT adalah bantuan sosial 

pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM. Bansos disalurkan melalui 
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mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan 

pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank. Bansos BPNT diberikan sebanyak Rp200 ribu per 

bulan, atau Rp2,4 juta dalam setahun. Dilansir dari situs resminya, Program Kartu Prakerja adalah 

program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan berupa bantuan biaya. Program ini 

ditujukan untuk pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, atau pekerja yang membutuhkan peningkatan 

kompetensi, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Dalam program ini, setiap peserta yang lolos berhak 

mendapat dana Rp3,55 juta. Dari jumlah tersebut, dana sebesar Rp1 juta diberikan untuk peserta 

membeli paket pelatihan daring. Usai melakukan pelatihan dan mendapatkan sertifikat kelulusan 

pertama, peserta akan mendapatkan dana sebesar Rp600 ribu per bulan. Dana tersebut akan disalurkan 

selama empat bulan dengan jumlah yang sama.Selain itu, para peserta akan mendapatkan dana 

tambahan sebesar Rp50 ribu setelah mengisi tiga kali survei. BLT Dana Desa diperuntukkan bagi 

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

sakit kronis/menahun, tidak memiliki pekerjaan dan seluruhnya belum mendapat bantuan sosial lain. 

Melansir situs Kementerian Keuangan, besaran BLT tahun ini sama seperti tahun lalu sebesar Rp300 ribu 

per bulan per KPM, dan diberikan setiap bulan selama setahun. Dana desa juga digunakan untuk 

mendukung program ketahanan pangan dan hewani serta penanganan peningkatan kesehatan 

masyarakat, termasuk penurunan stunting dan penanganan covid-19 di desa. Selain itu, dana desa 

dimanfaatkan untuk program pembangunan infrastruktur desa dengan mengutamakan penggunaan 

tenaga kerja dan bahan baku lokal, dan program pengembangan desa sesuai dengan potensi dan 

karakteristik desa. Dilansir dari situs Kementerian Ketenagakerjaan, BSU adalah bantuan pemerintah 

berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh. Bansos ini bertujuan untuk melindungi, mempertahankan 

dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja/buruh dalam penanganan dampak covid-19. 

Penyaluran bantuan subsidi tahun ini diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp500 ribu per bulan 

selama dua bulan, yang akan diberikan sekaligus sebesar Rp1 juta. BLT minyak goreng merupakan bagian 

dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang anggarannya menggunakan anggaran PEN 2022. 

BLT minyak goreng ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama, rumpun program bantuan sosial pangan 

yang ada di Kementerian Sosial yang akan diberikan kepada 20,65 juta KPM dengan besaran Rp100 ribu 

per KPM per bulan dalam waktu tiga bulan. Kedua, rumpun program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, 

Warung, dan Nelayan (BTPKLWN) yang selama dikoordinasikan oleh TNI dan POLRI yang diberikan kepada 

2,5 juta PKL dan warung utamanya PKL warung makanan atau gorengan pada 514 kabupaten/kota di 

seluruh indonesia yang masing-masing juga menerima Rp100 ribu per PKL per bulan dalam waktu tiga 

bulan. Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM merupakan bantuan khusus yang 

diberikan pemerintah kepada pelaku UMKM yang telah terdampak pandemi covid-19. BLT UMKM 

dikhususkan kepada para PKL, pemilik warung, hingga nelayan masih akan diberikan. BLT UMKM 2022 

akan diberikan kepada masing-masing penerima sebesar Rp600 ribu. Sumber: Harianhaluan. 
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Title Anggota DPRD Sumatra Utara Ahmad Hadian Apresiasi 

Lembaga Pelatihan Kursus 

Author Partono Budy 

Media Waspada.id Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Positive 

Link http://waspada.id/medan/anggota-dprd-sumut-ahmad-hadian-apresiasi-lembaga-

pelatihan-kursus 

Summary Hal ini terungkap dalam dialog Anggota DPRD Sumatra Utara Ahmad Hadian bersama para 

pengelola Lembaga Pelatihan dan Kursus, yang tergabung dalam Himpunan Penyelenggara 

Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) Kab. Batu Bara pada Rabu, 13 Juli 2022, yang 

berlangsung sebagai salah satu agenda resesnya di Gedung BLK Al Izzah Desa Aras Kec. Air 

Putih, Kab. Bara. Kebutuhan akan lapangan kerja bagi generasi muda saat ini sangat tinggi, 

yang salah satunya ditandai dengan tingginya angka pengangguran di kalangan pemuda. 

Jangankan orang yang tak punya ijazah dan keahlian, yang memilikinya pun saat ini tidak 

mudah untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Hal ini diperparah oleh sikap mental 

generasi muda yang lemah dalam kemandirian dan kewirausahaan. 

 

 

 

Kebutuhan akan lapangan kerja bagi generasi muda saat ini sangat tinggi, yang salah satunya ditandai 

dengan tingginya angka pengangguran di kalangan pemuda.Jangankan orang yang tak punya ijazah dan 

keahlian, yang memilikinya pun saat ini tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Hal ini 

diperparah oleh sikap mental generasi muda yang lemah dalam kemandirian dan kewirausahaan.Hal ini 

terungkap dalam dialog Anggota DPRD Sumatra Utara Ahmad Hadian bersama para pengelola Lembaga 

Pelatihan dan Kursus, yang tergabung dalam Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia 

(HIPKI) Kab. Batu Bara pada Rabu, 13 Juli 2022, yang berlangsung sebagai salah satu agenda resesnya di 

Gedung BLK Al Izzah Desa Aras Kec. Air Putih, Kab. Bara.Dengan kehadiran lembaga penyelenggara kursus 

keterampilan, akan membantu mendidik anak-anak muda usia 15 - 18 tahun melalui program pendidikan 

vokasi luar sekolah dalam bidang komputer, tata boga, tata busana, rias kecantikan dan lain-lain."Di Batu 

Bara sendiri ada sekitar 25-an Lembaga Pelatihan dana Kursus yang tergabung dalam HIPKI. Selama ini 

kami mendapat dukungan program kegiatan langsung dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dan 

Kementrian Tenaga Kerja, sementara dari Pemkab dan Pemrovsu belum ada," kata Eko Budianto, 

Sekretaris HIPKI Batu Bara, sekaligus pengelola LPK Az Zikra Sei Balai kepada Anggota DPRD Sumatra 
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Utara.Eko bersama lima pengelola LPK lainnya memohon kepada Anggota DPRD Sumatra Utara untuk 

membantu dan menjembatani mereka dengan Pemkab Batu Bara dan Pemprov Sumatera 

Utara.Sampaikan Profil Sebelum menanggapi hal tersebut, Hadian Anggota DPRD Sumatra Utara dari 

Dapil Batu Bara, Asahan dan Tanjungbalai itu meminta para pengelola LPK tersebut satu per satu 

menyampaikan profil lembaga mereka dan apa saja harapan-harapannya untuk pemerintah.Dalam 

tanggapannya, Hadian, yang juga Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumatra Utara ini, menyatakan kesiapannya 

menjembatani HIPKI dengan Pemprovsu dan Pemkab Batu Bara.Bahkan setelah usai acara dialog 

tersebut, Hadian langsung berkoordinasi dengan Kadis Tenaga Kerja Provinsi Sumatra Utara Bahar Siagian 

melalui sambungan whatsapp (WA)."Setelah saya mendengar penjelasan mereka, saya jadi faham, 

ternyata mereka ini para pahlawan ekonomi juga. Sebab, mereka telah banyak mendidik generasi muda, 

sehingga memiliki keahlian dan keterampilan," kata Hadian. Banyak dari lulusannya kemudian mampu 

mandiri membuka usaha sektor ril seperti percetakan, ketikan komputer, salon kecantikan, rias 

pengantin, pembuat kue dan kuliner serta usaha jahitan dan bordir. Ini luar biasa. "Ini luar biasa. Saya 

mengapresiasi ini, seharusnya pemerintah pun mengapresiasi mereka berupa dukungan program melalui 

APBD, agar LPK ini lebih banyak berkiprah. Namun tadi saat saya kontak dengan Kadisnaker Sumatra 

Utara, beliau mengatakan anggaran yang sangat kecil jadi kendala untuk bisa mendukung LPK ini," 

ujarnya.Maka, Hadian meminta kepada Gubernur Sumatra Utara agar pada APBD 2023 yang akan datang 

untuk meningkatkan anggaran Dinas Tenaga Kerja dan ada alokasi khusus untuk mendukung LPK-LPK ini. 

Perbanyak program pelatihan yang pelaksanaannya bersinergi dengan LPK-LPK di kabupaten kota. 

"Begitu juga hendaknya Pemkab Batu Bara. Bahkan sebenarnya dalam Dana Desa pun ada mata anggaran 

Pemberdayaan Masyarakat, ini bisa jadi program luar biasa jika bekerja sama dengan lembaga-lembaga 

kursus ini," demikian papar Hadian.Lebih lanjut Hadian, yang juga dikenal sebagai seorang Motivator dan 

Owner Lembaga Konsultan Kepribadian Bengkel Karakter itu, menyampaikan bahwa dirinya siap 

bersinergi dengan HIPKI Batu Bara melalui program pembekalan mentalitas, kempimpinan dan 

kewirausahaan bagi para pengelola LPK maupun bagi para peserta didiknya."Sebab pembekalan skill 

teknis saja tak cukup, buktinya tadi dikeluhkan oleh para pengelola bahwa banyan lulusannya hanya 

berharap menjadi karyawan bukan untuk jadi wirausahawan. Maka perlu pembekalan soft skill 

mentalitas bagi mereka. Dan itu profesi saya selama ini, berdayakan saja saya. Undang saya, saya siap 

hadir memberikan motivasi dan pelatihan secara gratis," katanya.Penyampaian Hadian ini disambut 

hangat oleh para pengelola LPK dan mereka siap menindak lanjutinya. 
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Title Bonus Demografi Kian Dekat, SDM Unggul Terus Disiapkan Author _noname 

Media Seputar Cibubur Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Positive 

Link http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1784998228/bonus-demografi-kian-

dekat-sdm-unggul-terus-disiapkan 

Summary - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menegaskan pihaknya 

terus menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul guna menyambut bonus 

demografi yang puncaknya terjadi pada 2030. "Kita harus menyiapkan sebaik-sebaiknya 

dengan menyiapkan SDM yang unggul, yang kompeten, sehingga mampu bersaing," kata 

Sekjen Anwar saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pelatihan dan 

Vokasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker, Selasa 

(12/7/2022) di Bandung, Jawa Barat. Dalam menyiapkan SDM yang unggul, salah satu 

pendekatan yang ditekankan adalah melalui 9 Lompatan Besar Kemnaker. "Padahal bidang 

kita itu adalah kita ingin menawarkan keahlian-keahlian yang dimiliki SDM-SDM kita," 

ucapnya. 

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menegaskan pihaknya terus 

menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul guna menyambut bonus demografi yang 

puncaknya terjadi pada 2030."Kita harus menyiapkan sebaik-sebaiknya dengan menyiapkan SDM yang 

unggul, yang kompeten, sehingga mampu bersaing," kata Sekjen Anwar saat memberikan arahan pada 

Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pelatihan dan Vokasi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi 

dan Produktivitas Kemnaker, Selasa (12/7/2022) di Bandung, Jawa Barat.Dalam menyiapkan SDM yang 

unggul, salah satu pendekatan yang ditekankan adalah melalui 9 Lompatan Besar Kemnaker. Sembilan 

lompatan ini menjadi satu tarikan nafas mulai dari pelatihan, sertifikasi, hingga penempatan kerja atau 

menjadi tenaga kerja mandiri."Itu adalah satu tarikan napas. Nah, mau gak mau agar tarikan nafasnya 

tidak terputus-putus maka kita harus memiliki sistem, maka kita kembangkan sistem aplikasi SIAPKerja," 

katanya.Dengan adanya SIAPKerja ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat, perusahaan, 

kementerian, dan lembaga dalam mengakses layanan yang ada terkait ketenagakerjaan."Jadi kita ingin 

betul-betul tahu masalah tentang ketenagakerjaan, kita tahu tantangan, maka yang paling penting adalah 

kita memiliki data yang tunggal yang bisa kita pertukarkan. Karena itu saya sangat berharap SIAPKerja ini 

akan menjadi sistem yang bisa kita gunakan bersama," ucapnya."Sehingga kalau tadi Pak Kadis 

mengatakan ada 50 penduduk kemudian angkatan kerjanya begitu besar, kita ingin melihat angkatan 

kerja tersebut kira-kira posturnya seperti apa. Karena selama ini kita tidak mempunyai informasi yang 

cukup," imbuhnya.Menurutnya, selama ini banyak angkatan kerja dengan beragam latar belakang 

pendidikan, tapi tidak diketahui kompetensi keahlian yang dimilikinya. Hal tersebut membuat pihaknya 

kebingungan untuk mengetahui kompetensi keahlian angkatan kerjanya."Padahal bidang kita itu adalah 

kita ingin menawarkan keahlian-keahlian yang dimiliki SDM-SDM kita," ucapnya 
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Title Good Governance, Keuangan Negara Harus Dikelola Secara 

Profesional 

Author _noname 

Media Seputar Cibubur Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Positive 

Link http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1784998314/good-governance-

keuangan-negara-harus-dikelola-secara-profesional 

Summary Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi, mengatakan 

pengelolaan keuangan negara perlu dikelola dan diperiksa secara profesional, terbuka, serta 

bertanggung jawab sesuai aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 1945. Anwar berpendapat, perbaikan transparansi dan 

akuntabilitas keuangan negara merupakan bagian terpenting dari penegakan tata kelola 

atau tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Menurut Anwar Sanusi, setiap 

pejabat dan petugas pengelola keuangan juga harus memiliki pemahaman, kecermatan, dan 

ketelitian yang baik terhadap setiap peraturan keuangan yang ada. "Pejabat dan pengelola 

keuangan yang andal merupakan kunci utama terselenggaranya tata kelola keuangan yang 

baik," kata Anwar Sanusi saat membuka workshop pengelolaan keuangan APBN di 

lingkungan Setjen Kemnaker, di Jakarta, Rabu (13/7/2022). 

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi, mengatakan pengelolaan 

keuangan negara perlu dikelola dan diperiksa secara profesional, terbuka, serta bertanggung jawab 

sesuai aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

1945.Menurut Anwar Sanusi, setiap pejabat dan petugas pengelola keuangan juga harus memiliki 

pemahaman, kecermatan, dan ketelitian yang baik terhadap setiap peraturan keuangan yang 

ada."Pejabat dan pengelola keuangan yang andal merupakan kunci utama terselenggaranya tata kelola 

keuangan yang baik," kata Anwar Sanusi saat membuka workshop pengelolaan keuangan APBN di 

lingkungan Setjen Kemnaker, di Jakarta, Rabu (13/7/2022).Anwar berpendapat, perbaikan transparansi 

dan akuntabilitas keuangan negara merupakan bagian terpenting dari penegakan tata kelola atau tata 

pemerintahan yang baik (Good Governance). Ia menilai transparansi dan akuntabilitas keuangan negara 

harus diwujudkan dalam lima tahapan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara."Kelima 

tahapan itu adalah perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan anggaran; akuntansi, pelaporan dan 

pertanggungjawaban anggaran; pengawasan internal; dan pemeriksaan oleh auditor eksternal yang 

independen," ujar Anwar Sanusi.Ditegaskan Sekjen, reformulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 

(IKPA) Tahun 2022 yang difokuskan pada kualitas belanja dan capaian output serta penerapan kewajaran 

perlakuan (fairness treatment), mengharuskan pihaknya untuk terus meningkatkan kinerja dan 

membangun integritas dalam bekerja. "Tiga aspek dalam reformulasi IKPA yang menjadi catatan penting 

yaitu kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan, dan kualitas hasil," ujarnya.Sekjen Anwar 

menambahkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN harus dilaksanakan dengan transparan, 

terbuka dan bertanggung jawab. Dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan 

belanja negara tersebut akan tertuang dalam bentuk laporan keuangan. "Baik itu laporan keuangan 

setjen, unit eselon I teknis sampai laporan keuangan kementerian, " katanya 
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Title Sekjen Kemnaker: Kelola Keuangan Negara Secara Profesional 

dan Akuntabel 

Author Zul Fasli 

Media Liputan.co.id Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Positive 

Link http://liputan.co.id/2022/07/sekjen-kemnaker-kelola-keuangan-negara-secara-

profesional-dan-akuntabel 

Summary Ditegaskan Sekjen, reformulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2022 

yang difokuskan pada kualitas belanja dan capaian output serta penerapan kewajaran 

perlakuan Menurut Anwar Sanusi, setiap pejabat dan petugas pengelola keuangan juga 

harus memiliki pemahaman, kecermatan, dan ketelitian yang baik terhadap setiap peraturan 

keuangan yang ada. "Pejabat dan pengelola keuangan yang andal merupakan kunci utama 

terselenggaranya tata kelola keuangan yang baik," kata Anwar, saat membuka workshop 

pengelolaan keuangan APBN, di lingkungan Setjen Kemnaker, di Jakarta, Rabu (13/7/2022). 

Anwar berpendapat, perbaikan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara merupakan 

bagian terpenting dari penegakan tata kelola atau tata pemerintahan yang baik 

 

 

 

Menurut Anwar Sanusi, setiap pejabat dan petugas pengelola keuangan juga harus memiliki pemahaman, 

kecermatan, dan ketelitian yang baik terhadap setiap peraturan keuangan yang ada."Pejabat dan 

pengelola keuangan yang andal merupakan kunci utama terselenggaranya tata kelola keuangan yang 

baik," kata Anwar, saat membuka workshop pengelolaan keuangan APBN, di lingkungan Setjen 

Kemnaker, di Jakarta, Rabu (13/7/2022).Anwar berpendapat, perbaikan transparansi dan akuntabilitas 

keuangan negara merupakan bagian terpenting dari penegakan tata kelola atau tata pemerintahan yang 

baik ( Good Governance ).Ia menilai transparansi dan akuntabilitas keuangan negara harus diwujudkan 

dalam lima tahapan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara."Kelima tahapan itu adalah 

perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan anggaran; akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban 

anggaran; pengawasan internal; dan pemeriksaan oleh auditor eksternal yang independen," ujar Anwar 

Sanusi.Ditegaskan Sekjen, reformulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2022 yang 

difokuskan pada kualitas belanja dan capaian output serta penerapan kewajaran perlakuan ( fairness 

treatment ), mengharuskan pihaknya untuk terus meningkatkan kinerja dan membangun integritas 

dalam bekerja."Tiga aspek dalam reformulasi IKPA yang menjadi catatan penting yaitu kualitas 
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perencanaan, kualitas pelaksanaan, dan kualitas hasil," ujarnya.Anwar menambahkan 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN harus dilaksanakan dengan transparan, terbuka dan 

bertanggungjawab. Dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 

negara tersebut akan tertuang dalam bentuk laporan keuangan. "Baik itu laporan keuangan Setjen, unit 

eselon I teknis sampai laporan keuangan kementerian," katanya.[ liputan.co.id ]_(Fas). 
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Title BLT Subsidi Gaji 2022 Kapan Cair Tanggal Berapa Sebenarnya? 

Begini Kabar Terbaru Menaker Ida Faziah - Tribunkaltim.co 

Author Opie 

Febiwara 

Media Tribun News Kaltim Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Negative 

Link http://kaltim.tribunnews.com/2022/07/13/blt-subsidi-gaji-2022-kapan-cair-tanggal-

berapa-sebenarnya-begini-kabar-terbaru-menaker-ida-faziah 

Summary BLT Subsidi Gaji 2022 kapan cair tanggal berapa sebenarnya? begini kabar terbaru dari 

Menaker Ida Faziah. Bantuan Sosial BLT Subsidi Gaji 2022 kapan cair tanggal berapa 

sebenarnya? begini kabar terbaru dari Menaker Ida Faziah. Itulah tadi informasi seputar BLT 

Subsidi Gaji 2022 kapan cair tanggal berapa sebenarnya dan kabar terbaru dari Menaker Ida 

Faziah. Bantuan Sosial BLT Subsidi Gaji 2022 kapan cair tanggal berapa sebenarnya? begini 

kabar terbaru dari Menaker Ida Faziah. 

 

 

 

 BLT Subsidi Gaji 2022 kapan cair tanggal berapa sebenarnya? begini kabar terbaru dari Menaker Ida 

Faziah.Pertanyaan BLT Subsidi Gaji 2022 kapan cair tanggal berapa sebenarnya mengemuka dan sering 

ditanyakan belakangan ini.Seperti diketahui, pencairan dana BSU kembali dilanjutkan pada 2022 dan 

rencananya akan diberikan kepada 8,8 juta tenaga kerja yang membutuhkan.BLT Subsidi Gaji diberikan 

kepada karyawan dengan ciri memiliki gaji di bawah Rp3 juta per bulan.Besarannya Rp1 juta per pekerja, 

masih sama seperti tahun lalu.Namun hingga saat ini, jadwal pencairan dana BLT Subsidi Gaji Rp1 juta 

tersebut belum diumumkan.Kabar gembiranya, dalam akun Instagram pribadi miliknya, Menaker, Ida 

Fauziyah mengungkapkan bahwa bantuan BSU 2022 pasti akan cair.Bantuan ini belum disalurkan 

lantaran pihaknya sedang menyelesaikan proses regulasi."BSU dulu baru itu ibu," tulis pemilik akun 

@rory_bkc207."@rory_bkc207 Itu pasti, sabar ya. kita sedang proses tuntaskan regulasinya," jawab Ida 

Fauziyah pada Jumat, 17 Juni 2022.Bantuan Sosial BLT Subsidi Gaji 2022 kapan cair tanggal berapa 

sebenarnya? begini kabar terbaru dari Menaker Ida Faziah.Anda akan mendapatkan notifikasi apabila 

dana BSU telah tersalurkan ke rekening baru Anda.Berikut cara cek penerima BSU 2022 lewat website 

BPJS Ketenagakerjaan:Selain info BLT Subsidi Gaji 2022 kapan cair tanggal berapa sebenarnya, simak juga 

cara cek penerima BSU 2022 lewat website BPJS Ketenagakerjaan1. Buka 

https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id/2. Kemudian isi data NIK, nama lengkap,dan tanggal lahir3. 

Setelah menceklis, lalu klik 'Lanjutkan'4. Setelah itu akan muncul keterangan lolos verifikasi dan validasi 
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BPJS Ketenagakerjaan oleh KemnakerItulah tadi informasi seputar BLT Subsidi Gaji 2022 kapan cair 

tanggal berapa sebenarnya dan kabar terbaru dari Menaker Ida Faziah. Semoga bermanfaat.(*)IKUTI 

BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWSJoin Grup Telegram Tribun Kalimantan Timur untuk mendapatkan 

update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, 

kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Bantuan Sosial BLT Subsidi 

Gaji 2022 kapan cair tanggal berapa sebenarnya? begini kabar terbaru dari Menaker Ida Faziah.Pihak 

Kemnaker akan segera memberikan informasi jika semua proses telah rampung.Pekerja atau karyawan 

disarankan untuk memeriksa penyaluran BSU 2022 secara berkala.Ada dua cara mudah untuk cek status 

penerima BSU 2022 yakni melalui situs Kemnaker dan situs BPJS Ketenagakerjaan.Cara cek penerima BSU 

2022 di situs Kemnaker: Kunjungi website https://bsu.kemnaker.go.id/ Buat akun di laman Kemnaker 

Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone Anda. Masuk 

kembali dengan cara login kedalam akun Anda. Lengkapi Profil biodata diri Anda berupa foto profil, 

tentang Anda, status pernikahan dan tipe lokasi. Cek Pemberitahuan. Setelah itu akan tertera notifikasi 

penerima. 
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Title Dinilai PDIP Sering Langgar Aturan, PKS Bela Anies 

Baswedan 

Author _noname 

Media Tajuk Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Positive 

Link http://tajuk.co/news/dinilai-pdip-sering-langgar-aturan-pks-bela-anies-baswedan 

Summary PDIP mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dinilai sering melanggar aturan 

setelah terbitnya putusan PTUN menurunkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. 

Sebagaimana diketahui, PTUN Jakarta menghukum Gubernur Anies Baswedan untuk 

menurunkan UMP DKI Jakarta, yaitu dari Rp 4,6 juta menjadi Rp 4,5 juta. PKS membela Anies. 

"Tidak menyalahi aturan. 

 

PDIP mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dinilai sering melanggar aturan setelah 

terbitnya putusan PTUN menurunkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. PKS membela 

Anies."Tidak menyalahi aturan. Kan semua prosedur sudah dijalankan. Justru malah masalah PTUN 

dilakukan. Itu semua prosedur dijalankan, nggak menyalahi aturan," kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI 

Jakarta Achmad Yani saat dihubungi, Selasa (12/7).Yani juga angkat bicara mengenai tudingan Anies 

melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Yani menilai Anies 

memikirkan kesejahteraan warga dalam menentukan besaran UMP DKI tahun 2022."Kan saya katakan 

tadi, kalau mengikuti Kemenaker berarti tidak ada kenaikan (malah) menurun, ya kan? Sementara Pak 

Anies karena dia kepala daerah punya pandangan bagaimana tentang masalah nasib para pekerja ini 

kalau memang penghasilan menurun," ujarnya."Dia berupaya gimana bisa ditingkatkan supaya mereka 

bisa hidup layak, kebutuhan hidup bisa tercukupi walaupun pas-pasan," sambungnya.Di sisi lain, anggota 

Komisi B itu menghormati putusan PTUN Jakarta yang menghukum Anies menurunkan besaran UMP DKI 

Jakarta menjadi Rp 4,5 juta. Meski begitu, Yani mengusulkan agar Anies mengajukan banding."Kita 

hormati lah putusan itu. Tapi kalau memang ada peluang masih bisa banding, saya kira nggak ada 

salahnya bisa banding lagi dalam upaya untuk membela nasib para pekerja," imbuhnya.Sebagaimana 

diketahui, PTUN Jakarta menghukum Gubernur Anies Baswedan untuk menurunkan UMP DKI Jakarta, 

yaitu dari Rp 4,6 juta menjadi Rp 4,5 juta.Kasus bermula saat Anies mengeluarkan Keputusan Gubernur 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 

tanggal 16 Desember 2021. SK itu menyebutkan UMP DKI Jakarta 2022 sebesar Rp 4.641.854.SK itu tidak 

diterima oleh sejumlah pihak, salah satunya DPP Apindo DKI Jakarta. Gugatan pun dilayangkan ke PTUN 

Jakarta dan dikabulkan."Menyatakan Batal Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 

1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021. Mewajibkan 

kepada Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai Upah Minimum 

Provinsi Tahun 2022 berdasar Rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/Buruh 

Nomor: I/Depeprov/XI/2021, tanggal 15 November 2021 sebesar Rp 4.573.845," demikian bunyi putusan 

PTUN Jakarta yang didapat detikcom, Selasa (12/7).Duduk sebagai ketua majelis ialah Eko Yulianto 

dengan anggota Elfiany dan Novi Dewi Cahyati. Majelis menyatakan sekalipun kewajiban menerbitkan 

kembali Keputusan baru tidak dituntut oleh penggugat, tapi pengadilan mewajibkan tergugat untuk 

menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai Upah Minimum Provinsi Tahun 2022. 
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Title 70% Start-up di Indonesia Didirikan Kaum Muda Author Abdul Muslim 

Media Investor Daily Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Neutral 

Link http://investor.id/it-and-telecommunication/299648/70-startup-di-indonesia-didirikan-

kaum-muda 

Summary Hampir 70%, atau tepatnya 69,2% usaha rintisan berbasis teknologi (start-up) di Indonesia 

dibangun oleh para perintis (founder) kaum/anak muda yang berusia 25-38 tahun. Saat ini, 

menurut data Start-up Ranking, Indonesia masuk dalam enam besar di dunia yang memiliki 

2.390 start-up. Indonesia hanya kalah jumlah dari Amerika Serikat yang punya 72.637 start-

up, India 13.998 start-up, United Kingdom 6.405 start-up, Kanada 3.475 start-up, dan 

Australia memiliki 2.409 start-up. Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan 

Maritim Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Septriana Tangkary 

mengatakan, berdasarkan data maping, tahun 2018, Indonesia baru memiliki 992 start-up. 

 

Hampir 70%, atau tepatnya 69,2% usaha rintisan berbasis teknologi (start-up) di Indonesia dibangun oleh 

para perintis (founder) kaum/anak muda yang berusia 25-38 tahun. Generasi muda telah menjadi 

pendorong utama pertumbuhan start-up yang menopang kinerja ekonomi digital yang diperkirakan telah 

mencapai nilai US$ 70 miliar pada 2021.Saat ini, menurut data Start-up Ranking, Indonesia masuk dalam 

enam besar di dunia yang memiliki 2.390 start-up. Indonesia hanya kalah jumlah dari Amerika Serikat 

yang punya 72.637 start-up, India 13.998 start-up, United Kingdom 6.405 start-up, Kanada 3.475 start-

up, dan Australia memiliki 2.409 start-up.Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Septriana Tangkary mengatakan, 

berdasarkan data maping, tahun 2018, Indonesia baru memiliki 992 start-up. Mayoritas bergerak di bisnis 

perdagangan secara elektronik (e-commerce), sisanya di bisnis teknologi keuangan (fintech), dan start-

up gim."Para kaum muda yang membangun usaha start-up di Indonesia tidak harus memiliki modal yang 

besar, tidak begitu adik-adik semua," ungkap Septriana di acara Next Gen Fest 2022 bertema Future 

Ready: Most Essentials Digital Skillto Survive Web 3.0 yang digelar secara daring oleh Beritastu.com, Rabu 

(13/7/2022).Menurut dia, sekitar 85,8% kaum muda membangun start-up dengan modal minim di bawah 

Rp 100 juta, 1,6% dengan modal awal Rp 100-500 juta, 2% dengan modal Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar, 

dan hanya 2,7% memulai usahanya dengan modal lebih dari Rp 31 miliar."Jadi, kita harus bermimpi 

bahwa kita adalah orang yang mampu untuk menggerakkan start-up nasional. Kami di Kemenkominfo 

juga mengembangkan SDM digital. Kemudian, kami juga tak lupa berupaya untuk membangun SDM 

bidang ekonomi digital," imbuhnya.Dia melanjutkan, pemerintah Indonesia berharap ada tren 

peningkatan onboarding digital UMKM, atau masuk ke perdagangan secara elektronik (e-commerce) 

yang ditopang oleh para pelaku start-up, sehingga ekonomi digital Indonesia tetap yang terbesar di 

kawasan Asia Tenggara pada 2025.Berdasarkan laporan riset yang dikeluarkan oleh Google, Temasek & 

Bain Company dengan judul e-Conomy SEA 2021, semua sektor terkait internet di negara-negara Asia 

Tenggara kembali bangkit dengan pertumbuhan mencapai value dua digit pada gross merchandise value 

(GMV) pada 2025.Tahun 2021, ekonomi digital Indonesia mencapai total nilai US$ 70 miliar. Selanjutnya, 

pada 2025, nilainya diproyeksikan naik menjadi US$ 146 miliar, dengan kontribusi terbesar dari bisnis e-

commerce.SDM DigitalPada kesempatan tersebut, Septriana juga menyampaikan, berdasarkan data 

Kementerian Ketenagakerjaan, kebutuhan sumber daya manusia (SDM) teknologi informasi dan 
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komunikasi (TIK), atau talenda digital Indonesia bakal terus meningkat hingga tahun 2025.Tahun 2021, 

jumlah kebutuhannya secara nasional baru 1 juta orang. Kemudian, kebutuhannya diperkirakan 

bertambah tiap tahun hingga mencapai 1,97 juta orang pada 2025.Sementara itu, menurut Riset 

McKinsey dan Bank Dunia, Indonesia butuh 9 juta talenta digital pada 2015-2030 untuk menghadapi 

revolusi Industry 4.0. Artinya, Indonesia membutuhkan 600 ribu talenta digital setiap tahunnya.Karena 

itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan pembentukan sumber daya manusia, 

atau talenta digital Indonesia. Program yang digelar antara lain Digital Leadership Academy.Program 

tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemimpin dalam mendorong perubahan transformasi 

digital. Pelatihan ini ditujukan bagi SDM institusi pemerintahan/swasta.Kedua, Digital Talent Scholarship. 

Program bagi para lulusan SMA hingga mahasiswa ini diberikan untuk mendapatkan pelatihan khusus 

terkait pemanfaatan teknologi baru, seperti artificial intelligence, machine learning, data analytics, 

hingga big data.Ketiga, program Gernas Literasi Digital Siberkreasi. Program literasi digital ini bertujuan 

untuk memproduksi konten positif yang berkolaborasi dengan 116 komunitas yang diperuntukkan untuk 

masyarakat luas dan memuat empat modul utama, yaitu budaya digital, keamanan digital, etika digital, 

dan kecakapan digital. 
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Title Sekjen Kemnaker: Keuangan Negara Dikelola Secara 

Profesional dan Akuntabel 

Author Maulina Lestari 

Media Pewartasatu.com Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Positive 

Link http://pewartasatu.com/sekjen-kemnaker-keuangan-negara-dikelola-secara-profesional-

dan-akuntabel 

Summary Com-Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi 

mengatakan, pengelolaan keuangan negara perlu dikelola dan diperiksa secara profesional, 

terbuka, serta bertanggung jawab sesuai aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Ditegaskan Sekjen, reformulasi Indikator 

Kinerja P elaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2022 yang difokuskan pada kualitas belanja dan 

capaian output serta penerapan kewajaran perlakuan Sekjen Anwar menambahkan 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN harus dilaksanakan dengan transparan, 

terbuka dan bertanggung jawab. Sekjen Kemnaker RI, Anwar Sanusi. 

 

 

Sekjen Kemnaker RI, Anwar Sanusi. (Foto: Humas) JAKARTA, pewartasatu. com -Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi mengatakan, pengelolaan keuangan negara 

perlu dikelola dan diperiksa secara profesional, terbuka, serta bertanggung jawab sesuai aturan pokok 

yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Menurut Anwar 

Sanusi, setiap pejabat dan petugas pengelola keuangan juga harus memiliki pemahaman, kecermatan, 

dan ketelitian yang baik terhadap setiap peraturan keuangan yang ada. "Pejabat dan pengelola keuangan 

yang andal merupakan kunci utama terselenggaranya tata kelola keuangan yang baik," kata Anwar Sanusi 

saat membuka workshop pengelolaan keuangan APBN di lingkungan Setjen Kemnaker, di Jakarta, Rabu 

(13/7/2022). Anwar berpendapat, perbaikan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara merupakan 

bagian terpenting dari penegakan tata kelola atau tata pemerintahan yang baik ( Good Governance ). Ia 

menilai transparansi dan akuntabilitas keuangan negara harus diwujudkan dalam lima tahapan 

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. "Kelima tahapan itu adalah perencanaan dan 

penganggaran; pelaksanaan anggaran; akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran; 

pengawasan internal; dan pemeriksaan oleh auditor eksternal yang independen," ujar Anwar Sanusi. 

Ditegaskan Sekjen, reformulasi Indikator Kinerja P elaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2022 yang 

difokuskan pada kualitas belanja dan capaian output serta penerapan kewajaran perlakuan ( fairness 

treatment ), mengharuskan pihaknya untuk terus meningkatkan kinerja dan membangun integritas 

dalam bekerja. "Tiga aspek dalam reformulasi IKPA yang menjadi catatan penting yaitu kualitas 

perencanaan, kualitas pelaksanaan, dan kualitas hasil," ujarnya. Sekjen Anwar menambahkan 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN harus dilaksanakan dengan transparan, terbuka dan 

bertanggung jawab. Dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 

negara tersebut akan tertuang dalam bentuk laporan keuangan. "Baik itu laporan keuangan setjen, unit 

eselon I teknis sampai laporan keuangan kementerian, " katanya. 
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Title Indonesia Hentikan Sementara Pengiriman PMI ke Malaysia, Apa 

yang Terjadi? 

Author Oleh 

Media Tvonenews Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.tvonenews.com/berita/internasional/53482-indonesia-hentikan-sementara-

pengiriman-pmi-ke-malaysia-apa-yang-terjadi 

Summary Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja 

migran Indonesia (PMI) di semua sektor. Ia menegaskan kebijakan untuk menghentikan 

pengiriman PMI itu berlaku sampai ada komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut 

pekerja domestik melalui Sistem Maid Online (SMO). Sebelumnya dilaporkan adanya 

aktivitas di media sosial yang mengiklankan pekerja domestik asal Indonesia oleh agen 

perekrutan lepas. PMI juga masuk dalam skema asuransi ketenagakerjaan Malaysia untuk 

pekerja asing dan asuransi kesehatan yang biaya premi akan ditanggung oleh pemberi kerja. 

 

 

 

Indonesia untuk sementara berhenti memenuhi pesanan baru dari Malaysia untuk pekerja migran 

Indonesia (PMI) di semua sektor. Apa yang terjadi?Ia menegaskan kebijakan untuk menghentikan 

pengiriman PMI itu berlaku sampai ada komitmen dari Malaysia untuk berhenti merekrut pekerja 

domestik melalui Sistem Maid Online (SMO).Namun, untuk pesanan yang sudah disetujui bisa 

dilanjutkan, ujar dia.Sebelumnya dilaporkan adanya aktivitas di media sosial yang mengiklankan pekerja 

domestik asal Indonesia oleh agen perekrutan lepas.Dalam drama adu tembak di Kompleks Polri, Duren 

Tiga, Jaksel pada Jumat (8/7), Bharada E merobohkan Brigadir J hingga tewas.PMI juga masuk dalam 

skema asuransi ketenagakerjaan Malaysia untuk pekerja asing dan asuransi kesehatan yang biaya premi 

akan ditanggung oleh pemberi kerja.Perwakilan Indonesia di Malaysia berwenang menetapkan besaran 

upah minimum PMI, yaitu 1.500 ringgit Malaysia (RM) atau sekitar Rp5,1 juta, dan pendapatan minimum 

calon pemberi kerja sebesar RM7. 000 atau sekitar Rp23 juta.Di antara poin-poin lain yang digariskan 

dalam nota kesepahaman tersebut adalah hak cuti tahunan, hak untuk berkomunikasi, dan larangan 

menahan paspor pembantu.Pada 1 April 2022, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah 

menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan 

tentang penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia.Langkah itu diambil sebagai 

upaya memperbaiki tata kelola penempatan dan perlindungan PMI di Malaysia, kata Menaker Ida ketika 
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itu.Secara khusus Ida menegaskan bahwa lewat nota kesepahaman itu disepakati bahwa penempatan 

PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel System (OCS) 

sebagai satu-satunya kanal legal untuk perekrutan dan penempatan PMI sektor domestik di 

Malaysia.Sistem tersebut akan mengintegrasikan sistem daring milik Indonesia dan Malaysia dan tidak 

akan ada lagi penempatan yang dilakukan secara langsung, tapi harus melalui agensi perekrutan 

Indonesia dan Malaysia yang terdaftar di sistem tersebut.PMI juga hanya akan bekerja di satu rumah 

dengan jumlah keluarga maksimal enam orang. Deskripsi pekerjaan dilakukan per jabatan sehingga 

pekerja Indonesia tidak akan melakukan pekerjaan ganda. 
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Title Indonesia Berencana Moratorium Pengiriman TKI ke 

Malaysia, Ini Sebabnya 

Author Harian Jogja Digital 

Media 

Media Harian Jogja Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Neutral 

Link http://news.harianjogja.com/read/2022/07/13/500/1106091/indonesia-berencana-

moratorium-pengiriman-tki-ke-malaysia-ini-sebabnya 

Summary Pemerintah Indonesia berencana melakukan moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia 

(TKI) ke Malaysia. Indonesia ingin menuntut komitmen negeri jiran tersebut pada 

kesepakatan penyelesaian masalah perburuhan. Namun, Rendra mengakui Malaysia 

ternyata masih memiliki sejumlah saluran perekrutan lain. 

 

 

 

 Pemerintah Indonesia berencana melakukan moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke 

Malaysia. Indonesia ingin menuntut komitmen negeri jiran tersebut pada kesepakatan penyelesaian 

masalah perburuhan.Dilansir Bloomberg pada Rabu (13/7/2022), Direktur Bina Penempatan dan 

Perlindungan Pekerja Migran Kemnaker Rendra Setiawan mengatakan kedua negara sebelumnya sepakat 

menggunakan sistem satu kanal atau One Channel System untuk penempatan tenaga kerja.Namun, 

Rendra mengakui Malaysia ternyata masih memiliki sejumlah saluran perekrutan lain."Ini menyulitkan 

pemerintah untuk memantau dan melindungi pekerja migran," kata Rendra kepada Bloomberg, Rabu 

(13/7/2022).Malaysia, yang bergantung pada tenaga kerja migran dari negara-negara termasuk 

Indonesia, terus berupaya memenuki kekurangan sumber daya manusia (SDM) di sektor-sektor utama, 

termasuk kelapa sawit, manufaktur, dan semikonduktor.Rendra mengatakan kedua negara memiliki dua 

perjanjian yang bertujuan untuk memastikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia."Ada juga 

persoalan seperti upah buruh yang sudah bertahun-tahun tidak dibayar," kata Setiawan.Masalah 

tersebut mendorong Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono untuk merekomendasikan 

moratorium penyaluran pekerja baru dan Kemnaker akan segera menindaklanjuti dengan surat 

resmi.Menanggapi rencana ini, Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia akan mengadakan diskusi 

dengan Kementerian Dalam Negeri menyusul keputusan pemerintah Indonesia. Pembicaraan tersebut 

akan membahas masalah yang berkaitan dengan penerimaan tenaga kerja Indonesia. 
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Title Bonus Demografi Semakin Dekat, Kemnaker Terus Siapkan 

SDM Unggul 

Author _noname 

Media Pripos Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Positive 

Link http://pripos.id/bonus-demografi-semakin-dekat-kemnaker-terus-siapkan-sdm-unggul 

Summary "Kita harus menyiapkan sebaik-sebaiknya dengan menyiapkan SDM yang unggul, yang 

kompeten, sehingga mampu bersaing," kata Sekjen Anwar saat memberikan arahan pada 

Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pelatihan dan Vokasi Direktorat Jenderal Pembinaan 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker, Selasa (12/7/2022) di Bandung, Jawa Barat. 

Dalam menyiapkan SDM yang unggul, salah satu pendekatan yang ditekankan adalah melalui 

9 Lompatan Besar Kemnaker. BANDUNG, PRIPOS.ID (13/07/2022)-Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi menegaskan pihaknya terus menyiapkan 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul guna menyambut bonus demografi yang 

puncaknya terjadi pada 2030. "Padahal bidang kita itu adalah kita ingin menawarkan 

keahlian-keahlian yang dimiliki SDM-SDM kita," ucapnya. 

 

 

 

BANDUNG, PRIPOS.ID (13/07/2022)-Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi 

menegaskan pihaknya terus menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul guna menyambut 

bonus demografi yang puncaknya terjadi pada 2030."Kita harus menyiapkan sebaik-sebaiknya dengan 

menyiapkan SDM yang unggul, yang kompeten, sehingga mampu bersaing," kata Sekjen Anwar saat 

memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Teknis Bidang Pelatihan dan Vokasi Direktorat Jenderal 

Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker, Selasa (12/7/2022) di Bandung, Jawa 

Barat.Dalam menyiapkan SDM yang unggul, salah satu pendekatan yang ditekankan adalah melalui 9 

Lompatan Besar Kemnaker. Sembilan lompatan ini menjadi satu tarikan nafas mulai dari pelatihan, 

sertifikasi, hingga penempatan kerja atau menjadi tenaga kerja mandiri."Itu adalah satu tarikan napas. 

Nah, mau gak mau agar tarikan nafasnya tidak terputus-putus maka kita harus memiliki sistem, maka kita 

kembangkan sistem aplikasi SIAPKerja," katanya.Dengan adanya SIAPKerja ini diharapkan dapat 

memudahkan masyarakat, perusahaan, kementerian, dan lembaga dalam mengakses layanan yang ada 

terkait ketenagakerjaan."Jadi kita ingin betul-betul tahu masalah tentang ketenagakerjaan, kita tahu 

tantangan, maka yang paling penting adalah kita memiliki data yang tunggal yang bisa kita pertukarkan. 
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Karena itu saya sangat berharap SIAPKerja ini akan menjadi sistem yang bisa kita gunakan bersama," 

ucapnya."Sehingga kalau tadi Pak Kadis mengatakan ada 50 penduduk kemudian angkatan kerjanya 

begitu besar, kita ingin melihat angkatan kerja tersebut kira-kira posturnya seperti apa. Karena selama 

ini kita tidak mempunyai informasi yang cukup," imbuhnya.Menurutnya, selama ini banyak angkatan 

kerja dengan beragam latar belakang pendidikan, tapi tidak diketahui kompetensi keahlian yang 

dimilikinya. Hal tersebut membuat pihaknya kebingungan untuk mengetahui kompetensi keahlian 

angkatan kerjanya."Padahal bidang kita itu adalah kita ingin menawarkan keahlian-keahlian yang dimiliki 

SDM-SDM kita," ucapnya. 
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Title Sekjen Kemnaker: Keuangan Negara Dikelola Secara 

Profesional dan Akuntabel 

Author _noname 

Media Pripos Reporter  

Date 13 July 2022 Tone Positive 

Link http://pripos.id/sekjen-kemnaker-keuangan-negara-dikelola-secara-profesional-dan-

akuntabel 

Summary Ditegaskan Sekjen, reformulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2022 

yang difokuskan pada kualitas belanja dan capaian output serta penerapan kewajaran 

perlakuan (fairness treatment), mengharuskan pihaknya untuk terus meningkatkan kinerja 

dan membangun integritas dalam bekerja. Sekjen Anwar menambahkan 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN harus dilaksanakan dengan transparan, 

terbuka dan bertanggung jawab. JAKARTA, PRIPOS.I (13/07/2022) ' Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi, mengatakan pengelolaan 

keuangan negara perlu dikelola dan diperiksa secara profesional, terbuka, serta bertanggung 

jawab sesuai aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945. Menurut Anwar Sanusi, setiap pejabat dan petugas pengelola 

keuangan juga harus memiliki pemahaman, kecermatan, dan ketelitian yang baik terhadap 

setiap peraturan keuangan yang ada. 

 

 

 

JAKARTA, PRIPOS.I (13/07/2022) ' Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar 

Sanusi, mengatakan pengelolaan keuangan negara perlu dikelola dan diperiksa secara profesional, 

terbuka, serta bertanggung jawab sesuai aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia 1945.Menurut Anwar Sanusi, setiap pejabat dan petugas pengelola 

keuangan juga harus memiliki pemahaman, kecermatan, dan ketelitian yang baik terhadap setiap 

peraturan keuangan yang ada."Pejabat dan pengelola keuangan yang andal merupakan kunci utama 

terselenggaranya tata kelola keuangan yang baik," kata Anwar Sanusi saat membuka workshop 

pengelolaan keuangan APBN di lingkungan Setjen Kemnaker, di Jakarta, Rabu (13/7/2022).Anwar 

berpendapat, perbaikan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara merupakan bagian terpenting 

dari penegakan tata kelola atau tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Ia menilai transparansi 

dan akuntabilitas keuangan negara harus diwujudkan dalam lima tahapan pengelolaan dan 
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pertanggungjawaban keuangan negara."Kelima tahapan itu adalah perencanaan dan penganggaran; 

pelaksanaan anggaran; akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran; pengawasan internal; 

dan pemeriksaan oleh auditor eksternal yang independen," ujar Anwar Sanusi.Ditegaskan Sekjen, 

reformulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2022 yang difokuskan pada kualitas 

belanja dan capaian output serta penerapan kewajaran perlakuan (fairness treatment), mengharuskan 

pihaknya untuk terus meningkatkan kinerja dan membangun integritas dalam bekerja. "Tiga aspek dalam 

reformulasi IKPA yang menjadi catatan penting yaitu kualitas perencanaan, kualitas pelaksanaan, dan 

kualitas hasil," ujarnya.Sekjen Anwar menambahkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN harus 

dilaksanakan dengan transparan, terbuka dan bertanggung jawab. Dari pertanggungjawaban atas 

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tersebut akan tertuang dalam bentuk laporan 

keuangan. "Baik itu laporan keuangan setjen, unit eselon I teknis sampai laporan keuangan kementerian, 

" katanya. 
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Summary Jakarta MNews.id- : Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) 

Achsanul Qosasi, menyampaikan apresiasi dan pujian atas upaya Kementerian Pemudan dan 

Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) yang terus melakukan perbaikan tata kelola. 

Menurut Achsanul Qosasi, hasil positif ini tidak terlepas dari kepemimpinan Menpora 

Zainudin Amali yang terus melakukan perbaikan tata kelola birokrasi di internal Kemenpora. 

Namun demikian, seiring berjalannya waktu, dibawah kepemimpinan Zainudin Amali 

Kemenpora mulai melakukan perbaikan tata kelola sehingga mampu meraih WTP secara 

berturut-turut 3 kali. "Kisah tentang Kemenppra ini saya bawa ke mana-mana, ke 

Kemenaker, Kemensos, Kemendes, tentang reform, perbaikan yang pelan-pelan terjadi dan 

hari ini dinikmati oleh Kemenpora. 

 

 

 

Jakarta MNews.id - : Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Achsanul Qosasi, 

menyampaikan apresiasi dan pujian atas upaya Kementerian Pemudan dan Olahraga Republik Indonesia 

(Kemenpora RI) yang terus melakukan perbaikan tata kelola. sehingga berhasil meraih predikat opini 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tiga tahun secara berturut-

turut antara lain tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021. Menurut Achsanul Qosasi, hasil positif ini tidak 

terlepas dari kepemimpinan Menpora Zainudin Amali yang terus melakukan perbaikan tata kelola 

birokrasi di internal Kemenpora. Untuk diketahui, dalam 10 tahun sebelumnya Kemenpora meraih opini 

Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Bahkan, beberapa tahun meraih predikat Tidak Memberikan 

Pendapat (TMP) atau disclaimer. Menurut Achsanul hal itu terjadi karena antara pegawai Kemenpora di 

bagian pelaksana sebelumnya tidak ada yang saling percaya, tidak ada transparansi, akuntabilitas, 

manajemen reportnya sangat lemah. Bahkan, yang paling mengerikan pada saat itu pungutan-pungutan 

terhadap bantuan Kemenpora kepada cabang olahraga dan dana hibah ke KONI. "Dan hari ini, 3 tahun 
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terakhir sudah mulai menunjukkan hasil yang baik. Dulu, tidak pernah terbayang pegawai Kemenpora 

menikmati tunjangan kinerja (Tukin) karena TMP terus," kata Achsanul dalam acara Penyerahan Laporan 

Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenpora Tahun Anggaran 2021 di Media 

Center Kemenpora, Senayan Jakarta Pusat, Rabu (13/7). Namun demikian, seiring berjalannya waktu, 

dibawah kepemimpinan Zainudin Amali Kemenpora mulai melakukan perbaikan tata kelola sehingga 

mampu meraih WTP secara berturut-turut 3 kali. Menurut Achsanul, kisah sukses Kemenpora ini kerap 

dijadikan BPK sebagai contoh bagi kemnterian dan lembaga lain tentang reformasi birokrasi. "Kisah 

tentang Kemenppra ini saya bawa ke mana-mana, ke Kemenaker, Kemensos, Kemendes, tentang reform, 

perbaikan yang pelan-pelan terjadi dan hari ini dinikmati oleh Kemenpora. Saya jadikan contoh di 

sejumlah kementerian bagaimana Kemenpora cepat berbenah, karena apa menteri dia mau di bawah, 

kalau laporan dari pemeriksa pak menteri detail kebawah, kembali ini urusan masalah contoh," katanya. 

"Jadi kalau bapak-bapak menjadi orang yang bisa dicontoh, yang di bawah pasti akan mencontoh, dan 

saya berharap Badan Pemeriksa Keuangan kondisinya saat ini dengan apa yang sudah dihasilkan oleh 

Kemenpora kita jadi ikut bangga," tambahnya. Sementara itu, Menpora RI Zainudin Amali mengaku 

bersyukur kembali meraih predikat WTP untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Menpora 

mengatakan capaian ini merupakan kerja keras dari semua pegawai Kemenpora. "Ini hasil kerja bersama, 

bukan karena menterinya hebat, menterinya bagus, tidak. Tetapi team work dari Kemenpora yang 

bagus," ucapnya. Disamping itu, hasil ini tidak lain karena Kemenpora menjadikan program prioritas 

untuk tahun 2020-2024 yang satunya adalah perbaikan tata kelola kelembagaan, kompetisi ASN, 

penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi dan peningkatan kecepatan pelayanan publik sebagai 

panduan. "Karena kami meyakini dengan tata kelola yang baik, maka pelayanan berikutnya akan menjadi 

lebih mudah baik kepemudaan maupun olahraga. Tapi kalau tata kelolanya tidak baik, maka pasti akan 

berakibat kepada pelayanan urusan kepemudaan dan olahraga j tidak akan baik," jelasnya. Menpora 

Amali pun menyampaikan ucapan terimakasih kepada para Achsnaul Kosasih dan semua auditor BPK RI 

yang telah memeriksa dan memberikan arahan kepada Kemenpora."Terima kasih Prof. Achsanul dan 

teman-teman dari BPK yang sudah membimbing kami, memberi arahan yang benar dan juga 

memberitahu dimana yang salah, itu yang paling penting. Kami sangat senang dan tentu menyampaikan 

terima kasih," ucapnya. 
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