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Table Of Contents : 21 July 2022 - 22 July 2022 
 

No Date News Title Page Media Influencers Summary 

1. 22 

July 

2022 

Sekda Adi Arnawa 

Hadiri Rakornas 

Satu Data 

Ketangakerjaan 

Tahun 2022 

3 Warta 

Bali 

Ida Fauziyah . 35369512700Sekda Adi Arnawa Hadiri 

RakornasSatu Data Ketenagakerjaan Tahun 

2022. Sekda Adi Arnawa Hadiri 

RakornasSatu Data Ketenagakerjaan Tahun 

2022. Rakornas yang dilaksanakan pada 

hari Rabu-Jumat, tanggal 20- 22 Juli tahun 

2022 ini men- gambil tema "Satu Data 

Ketenagakerjaan Untuk Men- dukung 

Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Nasional". Dalam sambutannya, Sekda Adi 

Amawa mengucap- kan selamat datang 

sekali- gus memberikan apresiasi atas 

penyelenggaraan Rakornas 2022 ini di 

Kabupaten Badung. 

2. 22 

July 

2022 

Adi Arnawa Hadiri 

Rakornas Satu 

Data 

Ketenagakerjaan 

2 Nusa 

Bali 

I Wayan Adi 

Arnawa 

Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa 

(tengah) mendampingi Menteri 

Ketenagakerjaan RI Hj Ida Fauziyah (kanan) 

saat membuka secara resmi Rapat 

Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data 

Ketenagakerjaan di Trans Resort Bali, 

Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, 

Badung, Kamis (21Z7). Bupati Badung I 

Nyoman Giri Prasta diwakili Sekda Badung 

Wayan Adi Arnawa menghadiri Rapat 

Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data 

Ketenagakerjaan di Trans Resort Bali, 

Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, 

Badung pada Kamis (21/7). Dalam 

Rakornas yang mengambil tema 

&aposSatu Data Ketenagakerjaan Untuk 

Mendukung Pencapaian Tujuan 

Pembangunan Nasional&apos turut 

dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah beserta jajaran, perwakilan 

Disnaker, Diskominfo, Bappeda Provinsi 

dan Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia. 

Adi Arnawa mengucapkan selamat datang 

sekaligus memberikan apresiasi atas 

penyelenggaraan Rakornas Satu Data 

Ketenagakerjaan. 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/WARTA_BALI1/Sekda%20Adi%20Arnawa%20Hadiri%20Rakornas%20Satu%20Data%20Ketangakerjaan%20Tahun%202022=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/WARTA_BALI1/Sekda%20Adi%20Arnawa%20Hadiri%20Rakornas%20Satu%20Data%20Ketangakerjaan%20Tahun%202022=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/WARTA_BALI1/Sekda%20Adi%20Arnawa%20Hadiri%20Rakornas%20Satu%20Data%20Ketangakerjaan%20Tahun%202022=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/WARTA_BALI1/Sekda%20Adi%20Arnawa%20Hadiri%20Rakornas%20Satu%20Data%20Ketangakerjaan%20Tahun%202022=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/WARTA_BALI1/Sekda%20Adi%20Arnawa%20Hadiri%20Rakornas%20Satu%20Data%20Ketangakerjaan%20Tahun%202022=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/NUSA_BALI1/Adi%20Arnawa%20Hadiri%20Rakornas%20Satu%20Data%20Ketenagakerjaan=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/NUSA_BALI1/Adi%20Arnawa%20Hadiri%20Rakornas%20Satu%20Data%20Ketenagakerjaan=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/NUSA_BALI1/Adi%20Arnawa%20Hadiri%20Rakornas%20Satu%20Data%20Ketenagakerjaan=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/NUSA_BALI1/Adi%20Arnawa%20Hadiri%20Rakornas%20Satu%20Data%20Ketenagakerjaan=1=2=1.jpg


 

3 

 

3. 22 

July 

2022 

Talent Scouting, 

Generasi Milenial 

dengan Pekerjaan 

Milenial 

2 Harian 

Bhirawa 

Nora Kartika 

Setyaningrum 

Talent Scouting, Generasi Milenial dengan 

Pekeijaan Milenial. Pada era sosial media 

seperti se- karang ini profesi baru dalam 

dunia digital menjadi cita-cita yang banyak 

diimpikan generasi milenial. Berdasarkan 

laporan survei yang dilakukan oleh 

PricewaterhouseCoo- pers (PwC), ternyata 

menunjukkan bahvva milenial ingin 

memiliki ke- seimbangan antara dunia 

profesional dan personal, alias work-life 

balance. Dalam survei ini, 95% responden 

milenial merasa bahwa work-life balance 

rrdalrth h"il vatr pentW. Menyikapi hal 

tersebut, Peme- rintah melalui 

Kementerian ketena- gakerjaan mencoba 

memfasilitasi keinginan generasi Milenial 

melalui program Talent Scouting. 

4. 22 

July 

2022 

Gaji Rp18 Juta 

Jadi Daya Tarik 

11 Sumatra 

Ekspress 

 Gaji Rp18 Juta Jadi Daya Tarik. 

16021053175. Imingi gaji Rpl8 juta per- 

bulan, sejumlah pencari kerja (pencaker) 

asal Kota Lubuklinggau antusias daftar 

magang ke Jepang. Gaji yang dita- warkan 

mulai Rpl2 juta sam- pai Rpl8 juta. Apalagi 

gaji yang ditawarkan Rpl2 juta. 

5. 22 

July 

2022 

Sampit Bakal 

Lebih Ramai 

8 Radar 

Sampit 

 Sampit BakalLebih Ramai. SAMPIT- Bupati 

Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) 

Halikinnor menyambut baik rencana 

pembangunan unit pelayanan teknis pusat 

(UPTP) berupa balai latihan kerja (BLK) 

yang dikelola Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Provinsi 

Kalimantan Tengah. Lokasi 

pembangunannya akan dilakukan di Jalan 

Sudirman Km 14 Sampit. "UPTP BLK, itu 

rencananya dibangun di Sampit, sehingga 

kami menyiapkan lahan kurang lebih 20 

hektare untuk pembangunan tersebut, ujar 

Halikinnor, Kamis (21/7). 

6. 22 

July 

2022 

kalteng Masuk 10 

Besar Pelayanan 

AK-1 

14 Radar 

Sampit 

 Kalimantan Tengah Masuk 10 Besar 

Pelayanan AK-1. . Kepala Bappedalitbang 

Provinsi Kalimantan Tengah Kaspinor 

(tengah) menghadiri Rakornas Satu Data 

Ketenagakerjaan. 26543012700. 

PALANGKA RAYA- Provinsi Kalimantan 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/HARIAN_BHIRAWA1/Talent%20Scouting,%20Generasi%20Milenial%20dengan%20Pekerjaan%20Milenial%20=1=2=3.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/HARIAN_BHIRAWA1/Talent%20Scouting,%20Generasi%20Milenial%20dengan%20Pekerjaan%20Milenial%20=1=2=3.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/HARIAN_BHIRAWA1/Talent%20Scouting,%20Generasi%20Milenial%20dengan%20Pekerjaan%20Milenial%20=1=2=3.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/HARIAN_BHIRAWA1/Talent%20Scouting,%20Generasi%20Milenial%20dengan%20Pekerjaan%20Milenial%20=1=2=3.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/SUMATRA_EKSPRESS1/Gaji%20Rp18%20Juta%20Jadi%20Daya%20Tarik=1=11=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/SUMATRA_EKSPRESS1/Gaji%20Rp18%20Juta%20Jadi%20Daya%20Tarik=1=11=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/RADAR_SAMPIT1/Sampit%20Bakal%20Lebih%20Ramai=1=8=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/RADAR_SAMPIT1/Sampit%20Bakal%20Lebih%20Ramai=1=8=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/RADAR_SAMPIT1/kalteng%20Masuk%2010%20Besar%20Pelayanan%20AK-1=1=14=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/RADAR_SAMPIT1/kalteng%20Masuk%2010%20Besar%20Pelayanan%20AK-1=1=14=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/RADAR_SAMPIT1/kalteng%20Masuk%2010%20Besar%20Pelayanan%20AK-1=1=14=1.jpg
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Tengah (Kalimantan Tengah) masuk dalam 

lObesardalamPelayanan verifikasi dan 

penerbitan AK-1 (pencari kerja) tahun 

2021-2022. Hal ini terungkap pada Rapat 

Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data 

Ketenagakerjaan sebagai tindak lanjut 

Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 39 

Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia di 

Bali, Kamis (21/7). 

7. 22 

July 

2022 

Kotim Siap 

Lahirkan Tenaga 

Kerja Profesional 

1 Radar 

Sampit 

 2832104462145MENINJAU: Bupati Kotim 

Halikinnor bersama sejumlah pejabat 

lainnya, mendampingi rombongan dari 

Kemenaker meninjau lokasi pembangunan 

BLK, Kamis (21/7). MENINJAU: Bupati 

Kotim Halikinnor bersama sejumlah 

pejabat lainnya, mendampingi rombongan 

dari Kemenaker meninjau lokasi 

pembangunan BLK, Kamis (21/7). Kotim. 

SAMPIT- Tim dari Kementrian Tenaga Kerja 

Republik Indonesia kini tengah meninjau 

kesiapan Kotim untuk dibangun pusat 

Pembinaan Pelatihan Vokasi. 

8. 22 

July 

2022 

Data 

Ketenagakerjaan 

Tidak Valid 

5 Tribun 

Bali 

Ida 

Fauziyah,Wayan 

Adi Arnawa 

. Data Ketenagakerjaan Tidak Valid. 

Menaker Gelar Rakornas Satu Data 

Ketenagakerjaan Tahun 2022. Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

menghadiri Rapat Koordinasi Nasional 

(Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan di 

Trans Resort Bali, Seminyak, Kerobokan 

Bali, Kamis (21/7). Rakornas Satu Data 

Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk 

mengatur penyelenggaraan tata kelola 

data ketenagakerjaan yang di- hasilkan 

oleh instansi pusat dan instansi daerah. 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/RADAR_SAMPIT1/Kotim%20Siap%20Lahirkan%20Tenaga%20Kerja%20Profesional=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/RADAR_SAMPIT1/Kotim%20Siap%20Lahirkan%20Tenaga%20Kerja%20Profesional=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/RADAR_SAMPIT1/Kotim%20Siap%20Lahirkan%20Tenaga%20Kerja%20Profesional=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/RADAR_SAMPIT1/Kotim%20Siap%20Lahirkan%20Tenaga%20Kerja%20Profesional=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/RADAR_SAMPIT1/Kotim%20Siap%20Lahirkan%20Tenaga%20Kerja%20Profesional=1=1=1.jpg;http:/ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/RADAR_SAMPIT1/Kotim%20Siap%20Lahirkan%20Tenaga%20Kerja%20Profesional=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/TRIBUN_BALI1/Data%20Ketenagakerjaan%20Tidak%20Valid=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/TRIBUN_BALI1/Data%20Ketenagakerjaan%20Tidak%20Valid=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/TRIBUN_BALI1/Data%20Ketenagakerjaan%20Tidak%20Valid=1=5=1.jpg
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Title Sekda Adi Arnawa Hadiri Rakornas Satu Data Ketangakerjaan Tahun 2022 

Media Warta Bali Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Neutral 

Page 3 PR Value  

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

22/WARTA_BALI1/Sekda%20Adi%20Arnawa%20Hadiri%20Rakornas%20Satu%20Data% 

20Ketangakerjaan%20Tahun%202022=1=3=1.jpg 

Summary . 35369512700Sekda Adi Arnawa Hadiri RakornasSatu Data Ketenagakerjaan Tahun 2022. 

Sekda Adi Arnawa Hadiri RakornasSatu Data Ketenagakerjaan Tahun 2022. Rakornas yang 

dilaksanakan pada hari Rabu-Jumat, tanggal 20- 22 Juli tahun 2022 ini men- gambil tema "Satu 

Data Ketenagakerjaan Untuk Men- dukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional". 

Dalam sambutannya, Sekda Adi Amawa mengucap- kan selamat datang sekaligus memberikan 

apresiasi atas penyelenggaraan Rakornas 2022 ini di Kabupaten Badung. 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/WARTA_BALI1/Sekda%20Adi%20Arnawa%20Hadiri%20Rakornas%20Satu%20Data%25%2020Ketangakerjaan%20Tahun%202022=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/WARTA_BALI1/Sekda%20Adi%20Arnawa%20Hadiri%20Rakornas%20Satu%20Data%25%2020Ketangakerjaan%20Tahun%202022=1=3=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/WARTA_BALI1/Sekda%20Adi%20Arnawa%20Hadiri%20Rakornas%20Satu%20Data%25%2020Ketangakerjaan%20Tahun%202022=1=3=1.jpg
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Title Adi Arnawa Hadiri Rakornas Satu Data Ketenagakerjaan 

Media Nusa Bali Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Neutral 

Page 2 PR Value  

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

22/NUSA_BALI1/Adi%20Arnawa%20Hadiri%20Rakornas%20Satu%20Data% 

20Ketenagakerjaan=1=2=1.jpg 

Summary Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa (tengah) mendampingi Menteri Ketenagakerjaan RI Hj Ida 

Fauziyah (kanan) saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data 

Ketenagakerjaan di Trans Resort Bali, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Badung, Kamis 

(21Z7).  

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/NUSA_BALI1/Adi%20Arnawa%20Hadiri%20Rakornas%20Satu%20Data%25%2020Ketenagakerjaan=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/NUSA_BALI1/Adi%20Arnawa%20Hadiri%20Rakornas%20Satu%20Data%25%2020Ketenagakerjaan=1=2=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/NUSA_BALI1/Adi%20Arnawa%20Hadiri%20Rakornas%20Satu%20Data%25%2020Ketenagakerjaan=1=2=1.jpg
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Title Talent Scouting, Generasi Milenial dengan Pekerjaan Milenial 

Media Harian Bhirawa Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Neutral 

Page 2 PR Value  

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

22/HARIAN_BHIRAWA1/Talent%20Scouting,%20Generasi%20Milenial%20dengan%20Pekerjaan

%20Milenial%20=1=2=3.jpg 

Summ

ary 

Talent Scouting, Generasi Milenial dengan Pekeijaan Milenial. Pada era sosial media seperti se- 

karang ini profesi baru dalam dunia digital menjadi cita-cita yang banyak diimpikan generasi 

milenial. Berdasarkan laporan survei yang dilakukan oleh PricewaterhouseCoo- pers (PwC), 

ternyata menunjukkan bahvva milenial ingin memiliki ke- seimbangan antara dunia profesional 

dan personal, alias work-life balance. Dalam survei ini, 95% responden milenial merasa bahwa 

work-life balance rrdalrth h"il vatr pentW. Menyikapi hal tersebut, Peme- rintah melalui 

Kementerian ketena- gakerjaan mencoba memfasilitasi keinginan generasi Milenial melalui 

program Talent Scouting. 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/HARIAN_BHIRAWA1/Talent%20Scouting,%20Generasi%20Milenial%20dengan%20Pekerjaan%20Milenial%20=1=2=3.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/HARIAN_BHIRAWA1/Talent%20Scouting,%20Generasi%20Milenial%20dengan%20Pekerjaan%20Milenial%20=1=2=3.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/HARIAN_BHIRAWA1/Talent%20Scouting,%20Generasi%20Milenial%20dengan%20Pekerjaan%20Milenial%20=1=2=3.jpg
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Title Gaji Rp18 Juta Jadi Daya Tarik 

Media Sumatra Ekspress Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Page 11 PR Value  

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

22/SUMATRA_EKSPRESS1/Gaji%20Rp18%20Juta%20Jadi%20Daya%20Tarik=1=11=1.jpg 

Summary Gaji Rp18 Juta Jadi Daya Tarik. 16021053175. Imingi gaji Rpl8 juta per- bulan, sejumlah pencari 

kerja (pencaker) asal Kota Lubuklinggau antusias daftar magang ke Jepang. Gaji yang dita- 

warkan mulai Rpl2 juta sam- pai Rpl8 juta. Apalagi gaji yang ditawarkan Rpl2 juta. 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/SUMATRA_EKSPRESS1/Gaji%20Rp18%20Juta%20Jadi%20Daya%20Tarik=1=11=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/SUMATRA_EKSPRESS1/Gaji%20Rp18%20Juta%20Jadi%20Daya%20Tarik=1=11=1.jpg
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Title Sampit Bakal Lebih Ramai 

Media Radar Sampit Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Page 8 PR Value  

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

22/RADAR_SAMPIT1/Sampit%20Bakal%20Lebih%20Ramai=1=8=1.jpg 

Summary Sampit BakalLebih Ramai. SAMPIT- Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor 

menyambut baik rencana pembangunan unit pelayanan teknis pusat (UPTP) berupa balai 

latihan kerja (BLK) yang dikelola Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Provinsi 

Kalimantan Tengah.  

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/RADAR_SAMPIT1/Sampit%20Bakal%20Lebih%20Ramai=1=8=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/RADAR_SAMPIT1/Sampit%20Bakal%20Lebih%20Ramai=1=8=1.jpg
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Title kalteng Masuk 10 Besar Pelayanan AK-1 

Media Radar Sampit Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Neutral 

Page 14 PR Value  

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

22/RADAR_SAMPIT1/kalteng%20Masuk%2010%20Besar%20Pelayanan%20AK-1=1=14=1.jpg 

Summary Kalimantan Tengah Masuk 10 Besar Pelayanan AK-1. . Kepala Bappedalitbang Provinsi 

Kalimantan Tengah Kaspinor (tengah) menghadiri Rakornas Satu Data Ketenagakerjaan. 

26543012700. PALANGKA RAYA- Provinsi Kalimantan Tengah (Kalimantan Tengah) masuk 

dalam lObesardalamPelayanan verifikasi dan penerbitan AK-1 (pencari kerja) tahun 2021-2022. 

Hal ini terungkap pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan 

sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data 

Indonesia di Bali, Kamis (21/7). 

 

  

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/RADAR_SAMPIT1/kalteng%20Masuk%2010%20Besar%20Pelayanan%20AK-1=1=14=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/RADAR_SAMPIT1/kalteng%20Masuk%2010%20Besar%20Pelayanan%20AK-1=1=14=1.jpg
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Title Kotim Siap Lahirkan Tenaga Kerja Profesional 

Media Radar Sampit Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Positive 

Page 1 PR Value  

Link 1 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-

22/RADAR_SAMPIT1/Kotim%20Siap%20Lahirkan%20Tenaga%20Kerja%20Profesional 

=1=1=1.jpg 

Link 2 http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-

22/RADAR_SAMPIT1/Kotim%20Siap%20Lahirkan%20Tenaga%20Kerja%20Profesional 

=2=1=1.jpg 

Summary 2832104462145MENINJAU: Bupati Kotim Halikinnor bersama sejumlah pejabat lainnya, 

mendampingi rombongan dari Kemenaker meninjau lokasi pembangunan BLK, Kamis (21/7). 

MENINJAU: Bupati Kotim Halikinnor bersama sejumlah pejabat lainnya, mendampingi 

rombongan dari Kemenaker meninjau lokasi pembangunan BLK, Kamis (21/7). Kotim. SAMPIT- 

Tim dari Kementrian Tenaga Kerja Republik Indonesia kini tengah meninjau kesiapan Kotim 

untuk dibangun pusat Pembinaan Pelatihan Vokasi. 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/RADAR_SAMPIT1/Kotim%20Siap%20Lahirkan%20Tenaga%20Kerja%20Profesional%20=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/RADAR_SAMPIT1/Kotim%20Siap%20Lahirkan%20Tenaga%20Kerja%20Profesional%20=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/RADAR_SAMPIT1/Kotim%20Siap%20Lahirkan%20Tenaga%20Kerja%20Profesional%20=1=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/RADAR_SAMPIT1/Kotim%20Siap%20Lahirkan%20Tenaga%20Kerja%20Profesional%20=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/RADAR_SAMPIT1/Kotim%20Siap%20Lahirkan%20Tenaga%20Kerja%20Profesional%20=2=1=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/RADAR_SAMPIT1/Kotim%20Siap%20Lahirkan%20Tenaga%20Kerja%20Profesional%20=2=1=1.jpg
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Title Data Ketenagakerjaan Tidak Valid 

Media Tribun Bali Reporter  

Date 22 July 2022 Tone Negative 

Page 5 PR Value  

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

22/TRIBUN_BALI1/Data%20Ketenagakerjaan%20Tidak%20Valid=1=5=1.jpg 

Summary . Data Ketenagakerjaan Tidak Valid. Menaker Gelar Rakornas Satu Data Ketenagakerjaan Tahun 

2022. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional 

(Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan di Trans Resort Bali, Seminyak, Kerobokan Bali, Kamis 

(21/7). Rakornas Satu Data Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan 

tata kelola data ketenagakerjaan yang di- hasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah. 

 

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/TRIBUN_BALI1/Data%20Ketenagakerjaan%20Tidak%20Valid=1=5=1.jpg
http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-07-22/TRIBUN_BALI1/Data%20Ketenagakerjaan%20Tidak%20Valid=1=5=1.jpg
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Table Of Contents : 21 July 2022 - 22 July 2022 
 

No Date News Title Tone Media Summary 

1. 21 

July 

2022 

Sekjen Kemnaker 

Kembali Pimpin 

Pertemuan The 4TH 

EWG G20 Bahas Draft 

Deklarasi Menteri 

Ketenagakerjaan 

Neutral Wartapembaruan.co.id Sekjen Kemnaker Kembali 

Pimpin Pertemuan The 4TH 

EWG G20 Bahas Draft 

Deklarasi Menteri 

Ketenagakerjaan. "Kita 

berharap seluruh dokumen 

sudah lengkap sebelum 

pertemuan Menteri-Menteri 

Ketenagakerjaan/Perburuhan 

G20 pada 12 s.d 14 September 

2022 mendatang di Bali," 

pungkas Sekjen Anwar Sanusi. 

2. 21 

July 

2022 

Peristiwa Cibubur: 

Momentum Serius 

Melindungi Pekerja 

Ojol 

Positive Wartapembaruan.co.id Peristiwa Cibubur: Momentum 

Serius Melindungi Pekerja 

Ojol. Salah seorang korban 

yang meninggal dalam 

kecelakaan lalu-lintas di 

Cibubur adalah seorang 

pengemudi ojek online (ojol). 

Kalau saja Menteri 

Ketenagakerjaan dan Menteri 

Perhubungan serius 

menjalankan Permenaker No. 

5 tahun 2021 dan INPRES No. 

2 Tahun 2021 dengan 

memastikan penyedia jasa 

layanan melalui kemitraan 

(aplikator) mendaftarkan 

seluruh pekerja ojol, kejadian 

Cibubur akan menyisahkan 

perlindungan Negara melalui 

BPJS Ketenagakerjaan kepada 

ahli waris Almarhum, dan 

dipastikan maksimal dua anak 

Almarhum bisa mencapai 

jenjang pendidikan Perguruan 

Tinggi dan lulus sebagai 

sarjana. 

http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/sekjen-kemnaker-kembali-pimpin.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/sekjen-kemnaker-kembali-pimpin.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/sekjen-kemnaker-kembali-pimpin.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/sekjen-kemnaker-kembali-pimpin.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/sekjen-kemnaker-kembali-pimpin.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/sekjen-kemnaker-kembali-pimpin.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/peristiwa-cibubur-momentum-serius.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/peristiwa-cibubur-momentum-serius.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/peristiwa-cibubur-momentum-serius.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/peristiwa-cibubur-momentum-serius.html
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3. 21 

July 

2022 

Kemnaker Pastikan 

Penerapan NLE di 

Pelabuhan, Tidak 

Akan Menghapus 

Koperasi TKBM 

Neutral Wartapembaruan.co.id Kemnaker Pastikan Penerapan 

NLE di Pelabuhan, Tidak Akan 

Menghapus Koperasi TKBM. 

Jakarta, 

Wartapembaruan.co.id- 

Pemerintah melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) memastikan 

penerapan National Logistic 

Ecosystem (NLE) di pelabuhan 

tidak akan membuat Tenaga 

Kerja Bongkar Muat (TKBM) 

ter-PHK, dan tidak menghapus 

koperasi TKBM. Jangan 

berpikir NLE ini akan mem-PHK 

dan menutup koperasi TKBM," 

kata Direktur Jenderal 

Pembinaan Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos), 

Indah Anggoro Putri, saat 

membuka Dialog Perlindungan 

Tenaga Kerja Bongkar Muat 

(TKBM) dalam Menghadapi 

Kebijakan National Logistic 

Ekosystem (NLE) dari Aspek 

Ketenagakerjaan di Tanjung 

Priok Jakarta, Rabu 

(20/7/2022). 

4. 21 

July 

2022 

Wujudkan Hak PMI, 

Kemnaker Sosialisasi 

Pelindungan dan 

Informasi Kerja Luar 

Negeri 

Positive Wartapembaruan.co.id Wujudkan Hak PMI, Kemnaker 

Sosialisasi Pelindungan dan 

Informasi Kerja Luar Negeri. 

Padang Pariaman, 

Wartapembaruan.co.id- 

Pemerintah melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kembaker) memiliki 

komitmen kuat melindungi 

kepentingan pekerja migran 

Indonesia (PMI) beserta 

keluarganya untuk 

mewujudkan pemenuhan hak 

seluruh kegiatan PMI baik 

sebelum bekerja, selama 

bekerja dan setelah bekerja. 

http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kemnaker-pastikan-penerapan-nle-di.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kemnaker-pastikan-penerapan-nle-di.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kemnaker-pastikan-penerapan-nle-di.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kemnaker-pastikan-penerapan-nle-di.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kemnaker-pastikan-penerapan-nle-di.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/wujudkan-hak-pmi-kemnaker-sosialisasi.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/wujudkan-hak-pmi-kemnaker-sosialisasi.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/wujudkan-hak-pmi-kemnaker-sosialisasi.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/wujudkan-hak-pmi-kemnaker-sosialisasi.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/wujudkan-hak-pmi-kemnaker-sosialisasi.html
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Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2017 menyebutkan, 

informasi peluang kerja di luar 

negeri bagi PMI, sebelum 

disampaikan ke pemerintah 

pusat dan daerah, harus 

dilakukan verifikasi terlebih 

dahulu oleh KBRI negara 

penempatan sebelum 

disebarluaskan kepada 

masyarakat. "Saya menilai, 

perlunya pengawasan oleh 

pemerintah pusat dan daerah 

terhadap adanya peluang kerja 

di luar negeri yang terindikasi 

penipuan. 

5. 21 

July 

2022 

Perbaikan Kualitas 

Program JHT dan JP 

Awal Perbaikan Hidup 

Lansia Indonesia ke 

Depan 

Positive Wartapembaruan.co.id Perbaikan Kualitas Program 

JHT dan JP Awal Perbaikan 

Hidup Lansia Indonesia ke 

Depan. Perbaikan kualitas 

program JHT dan jaminan 

pensiun merupakan awal 

perbaikan hidup lansia 

Indonesia ke depan. Jakarta, 

Wartapembaruan.co.id- Dalam 

UU SJSN, kesejahteraan paska 

pensiun bertumpu pada 

program Jaminan Hari Tua 

(JHT) dan Jaminan Pensiun 

(JP). Meningkatkan kualitas 

dan kuantitas kepesertaan 

Program JHT dan JP menjadi 

agenda penting saat ini. 

6. 21 

July 

2022 

Cara Cek 

Pengumuman Kartu 

Prakerja Gelombang 

37, Dapatkan Insentif 

Sebesar Rp 3,55 Juta 

Positive Tribun News Jakarta Simak cara cek hasil Kartu 

Prakerja gelombang 37, 

dapatkan insentif Rp 3,55 juta 

bagi kamu yang lolos seleksi. 

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, 

http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/perbaikan-kualitas-program-jht-dan-jp.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/perbaikan-kualitas-program-jht-dan-jp.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/perbaikan-kualitas-program-jht-dan-jp.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/perbaikan-kualitas-program-jht-dan-jp.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/perbaikan-kualitas-program-jht-dan-jp.html
http://jakarta.tribunnews.com/2022/07/21/cara-cek-pengumuman-kartu-prakerja-gelombang-37-dapatkan-insentif-sebesar-rp-355-juta
http://jakarta.tribunnews.com/2022/07/21/cara-cek-pengumuman-kartu-prakerja-gelombang-37-dapatkan-insentif-sebesar-rp-355-juta
http://jakarta.tribunnews.com/2022/07/21/cara-cek-pengumuman-kartu-prakerja-gelombang-37-dapatkan-insentif-sebesar-rp-355-juta
http://jakarta.tribunnews.com/2022/07/21/cara-cek-pengumuman-kartu-prakerja-gelombang-37-dapatkan-insentif-sebesar-rp-355-juta
http://jakarta.tribunnews.com/2022/07/21/cara-cek-pengumuman-kartu-prakerja-gelombang-37-dapatkan-insentif-sebesar-rp-355-juta
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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. Pendaftaran 

Kartu Prakerja gelombang 37 

telah ditutup pada Selasa, 

(19/7/2022) pukul 23.59 WIB. 

7. 21 

July 

2022 

Malaysia Setuju 

Integrasikan Sistem 

Perekrutan PMI 

Dengan Indonesia 

Positive Infodenpasar.id Menteri Sumber Daya Manusia 

Malaysia M Saravanan 

mengatakan Malaysia pada 

prinsipnya menyetujui untuk 

mengintegrasikan sistem 

perekrutan pekerja migran 

dengan Indonesia. Langkah 

tersebut, menurut dia, agar 

kedua negara bisa 

memperoleh informasi 

masuknya pekerja migran 

Indonesia (PMI) ke Malaysia.  

8. 21 

July 

2022 

Daftar 9 Jabatan 

Wakil Menteri yang 

Masih Kosong 

Neutral Beritamu.co.id Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

telah merombak Kabinet 

Indonesia Maju dan mengisi 

sejumlah jabatan wakil 

menteri yang awalnya kosong. 

Kini tersisa sembilan kursi 

wakil menteri yang belum diisi 

seusai reshuffle.  

9. 21 

July 

2022 

Di Depan Menteri 

Baru, Presiden Jokowi 

Ingatkan Ancaman 

Resesi Ekonomi 

Negative Fakta Integritas.com Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

untuk pertama kalinya 

menyelanggarakan Rapat 

Terbatas (Ratas) dengan para 

menteri Kabinet Indonesia 

Maju yang terkait dengan 

perekonomian, di Kantor 

Presiden, Jakarta hari ini. 

Presiden Jokowi mengatakan, 

bahwa ekonomi global dalam 

5 tahun ini dan perkiraan-

perkiraan dari lembaga-

lembaga internasional bahwa 

tahun depan akan menuju ke 

http://www.infodenpasar.id/news/malaysia-setuju-integrasikan-sistem-perekrutan-pmi-dengan-indonesia/index.html
http://www.infodenpasar.id/news/malaysia-setuju-integrasikan-sistem-perekrutan-pmi-dengan-indonesia/index.html
http://www.infodenpasar.id/news/malaysia-setuju-integrasikan-sistem-perekrutan-pmi-dengan-indonesia/index.html
http://www.infodenpasar.id/news/malaysia-setuju-integrasikan-sistem-perekrutan-pmi-dengan-indonesia/index.html
http://beritamu.co.id/2022/07/21/daftar-9-jabatan-wakil-menteri-yang-masih-kosong/145806
http://beritamu.co.id/2022/07/21/daftar-9-jabatan-wakil-menteri-yang-masih-kosong/145806
http://beritamu.co.id/2022/07/21/daftar-9-jabatan-wakil-menteri-yang-masih-kosong/145806
http://faktaintegritas.com/2019/10/31/economy-okezone-com-home-saham-valas-fiskal-moneter-sektor-rii-property-foto-video-indeks-homeeconomyfiskal-moneter-di-depan-menteri-baru-presiden-jokowi-ingatkan-ancaman-resesi-eko
http://faktaintegritas.com/2019/10/31/economy-okezone-com-home-saham-valas-fiskal-moneter-sektor-rii-property-foto-video-indeks-homeeconomyfiskal-moneter-di-depan-menteri-baru-presiden-jokowi-ingatkan-ancaman-resesi-eko
http://faktaintegritas.com/2019/10/31/economy-okezone-com-home-saham-valas-fiskal-moneter-sektor-rii-property-foto-video-indeks-homeeconomyfiskal-moneter-di-depan-menteri-baru-presiden-jokowi-ingatkan-ancaman-resesi-eko
http://faktaintegritas.com/2019/10/31/economy-okezone-com-home-saham-valas-fiskal-moneter-sektor-rii-property-foto-video-indeks-homeeconomyfiskal-moneter-di-depan-menteri-baru-presiden-jokowi-ingatkan-ancaman-resesi-eko
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sebuah situasi yang lebih sulit, 

dan bahkan banyak yang 

menyampaikan menuju ke 

sebuah resesi. Jokowi 

mengingatkan sebagaimana 

yang berulang kali 

disampaikannya, bahwa 

kuncinya yang pertama 

kepeningkatan ekspor dan 

substitusi barang-barang 

impor.  

10. 21 

July 

2022 

Menaker Matangkan 

Skema Program 

Pensiun Pekerja 

Neutral Medcom.id Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah 

mengatakan pihaknya sedang 

mematangkan skema 

perlindungan program jaminan 

pensiun bagi pekerja. Dalam 

Diskusi Reformasi dan 

Harmonisasi Program Jaminan 

Pensiun di Jakarta, kemarin, 

Menaker menyampaikan 

pemerintah saat ini masih 

perlu mengharmonisasikan 

berbagai aturan dalam 

memberi pelindungan kepada 

pekerja.  

11. 21 

July 

2022 

Link Pendaftaran 

Muara Enim Virtual 

Job Fair Disnaker 

2022, Ada 5500 

Lowongan Kerja 

Neutral Pikiran Rakyat Bekasi Bursa kerja ini bertajuk Muara 

Enim Virtual Job Fair Disnaker 

2022. Dinas Ketenagakerjaan 

Kabupaten Muara Enim 

mengadakan virtual job fair. 

Tujuan Disnaker mengadakan 

job fair tersebut agar dapat 

mengurangi angka 

pengangguran, khususnya di 

Kabupaten Muara Enim. Kabar 

menggembirakan untuk kamu 

para pencari kerja. 

12. 21 

July 

2022 

Dari 135,61 Juta 

Pekerja, Baru 10 

Persen yang Ikut 

Program Jaminan 

Pensiun 

Positive Kompas Berdasarkan data BPJS 

Ketenagakerjaan pada 

Februari 2022, baru 13,65 juta 

peserta telah mengikuti 

program jaminan pensiun dari 

total penduduk yang bekerja 

http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/8N0aoWAb-menaker-matangkan-skema-program-pensiun-pekerja
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/8N0aoWAb-menaker-matangkan-skema-program-pensiun-pekerja
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/8N0aoWAb-menaker-matangkan-skema-program-pensiun-pekerja
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125062434/link-pendaftaran-muara-enim-virtual-job-fair-disnaker-2022-ada-5500-lowongan-kerja
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125062434/link-pendaftaran-muara-enim-virtual-job-fair-disnaker-2022-ada-5500-lowongan-kerja
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125062434/link-pendaftaran-muara-enim-virtual-job-fair-disnaker-2022-ada-5500-lowongan-kerja
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125062434/link-pendaftaran-muara-enim-virtual-job-fair-disnaker-2022-ada-5500-lowongan-kerja
http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125062434/link-pendaftaran-muara-enim-virtual-job-fair-disnaker-2022-ada-5500-lowongan-kerja
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/07/21/102000026/dari-135-61-juta-pekerja-baru-10-persen-yang-ikut-program-jaminan-pensiun
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/07/21/102000026/dari-135-61-juta-pekerja-baru-10-persen-yang-ikut-program-jaminan-pensiun
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/07/21/102000026/dari-135-61-juta-pekerja-baru-10-persen-yang-ikut-program-jaminan-pensiun
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/07/21/102000026/dari-135-61-juta-pekerja-baru-10-persen-yang-ikut-program-jaminan-pensiun
http://ekonomi.kompas.com/read/2022/07/21/102000026/dari-135-61-juta-pekerja-baru-10-persen-yang-ikut-program-jaminan-pensiun
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sebanyak 135,61 juta. Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

mengatakan, pemerintah saat 

ini masih perlu melakukan 

harmonisasi dalam 

memberikan pelindungan 

sebagai tindak lanjut dari asas 

gotong royong pada sistem 

jaminan sosial nasional 

sebagaimana diamanahkan 

dalam Undang-Undang (UU) 

Nomor 40 Tahun 2004. Angka 

ini disampaikannya dalam 

diskusi Reformasi dan 

Harmonisasi Program Jaminan 

Pensiun, di Jakarta.  

13. 21 

July 

2022 

Malaysia Setuju 

Integrasikan Sistem 

Perekrutan Pekerja 

Migran Indonesia 

Positive Abadikini.com Abadikini.com, KUALA 

LUMPUR- Menteri Sumber 

Daya Manusia Malaysia M 

Saravanan mengatakan 

Malaysia pada prinsipnya 

setuju mengintegrasikan 

sistem perekrutan pekerja 

migran dengan Indonesia. 

Seperti laporan Bernama 

Malaysia, Rabu (20/7/2022), 

langkah tersebut, menurut 

Saravanan, agar kedua negara 

bisa memperoleh informasi 

masuknya pekerja migran 

Indonesia (PMI) ke Malaysia.  

14. 21 

July 

2022 

Kementerian 

Ketenagakerjaan 

Klaim Penerapan NLE 

Tidak Berdampak PHK 

Positive Hukum Online Direktur Jenderal Pembinaan 

Hubungan Industrial dan 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

(PHI dan Jamsos) Kementerian 

Ketenagakerjaan, Indah 

Anggoro Putri, mengatakan 

pihaknya memastikan 

penerapan NLE di pelabuhan 

tidak akan membuat tenaga 

kerja bongkar muat (TKBM) 

mengalami PHK. Pembenahan 

ekosistem logistik nasional 

melalui penerapan National 

http://www.abadikini.com/2022/07/21/malaysia-setuju-integrasikan-sistem-perekrutan-pekerja-migran-indonesia
http://www.abadikini.com/2022/07/21/malaysia-setuju-integrasikan-sistem-perekrutan-pekerja-migran-indonesia
http://www.abadikini.com/2022/07/21/malaysia-setuju-integrasikan-sistem-perekrutan-pekerja-migran-indonesia
http://www.abadikini.com/2022/07/21/malaysia-setuju-integrasikan-sistem-perekrutan-pekerja-migran-indonesia
http://www.hukumonline.com/berita/a/kementerian-ketenagakerjaan-klaim-penerapan-nle-tidak-berdampak-phk-lt62d91864df22f
http://www.hukumonline.com/berita/a/kementerian-ketenagakerjaan-klaim-penerapan-nle-tidak-berdampak-phk-lt62d91864df22f
http://www.hukumonline.com/berita/a/kementerian-ketenagakerjaan-klaim-penerapan-nle-tidak-berdampak-phk-lt62d91864df22f
http://www.hukumonline.com/berita/a/kementerian-ketenagakerjaan-klaim-penerapan-nle-tidak-berdampak-phk-lt62d91864df22f
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Logistic Ecosystem (NLE) di 

pelabuhan dikhawatirkan 

menimbulkan dampak 

terhadap pekerja/buruh di 

pelabuhan antara lain 

pemutusan hubungan kerja 

(PHK).  

15. 21 

July 

2022 

Kalimantan Tengah 

Masuk 10 Besar 

Pelayanan AK-1 

Neutral Barita Itah Provinsi Kalimantan Tengah 

masuk dalam 10 besar dalam 

Pelayanan verifikasi dan 

penerbitan AK-1 (pencari 

kerja) di dinas yang 

membidangi ketenagakerjaan 

kabupaten dan kota se-

Kalimantan Tengah Tahun 

2021-2022. Provinsi 

Kalimantan Tengah masuk 

dalam 10 besar dalam 

Pelayanan Verifikasi dan 

Penerbitan AK-1 (pencari 

kerja) di Dinas yang 

membidangi ketenagakerjaan 

kabupaten dan kota se 

Kalimantan Tengah Tahun 

2021-2022 Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan 

Daerah Penelitian dan 

Pengembangan Kalimantan 

Tengah selaku Koordinator 

Forum Satu Data Kalimantan 

Tengah Kaspinor 

mengapresiasi kinerja jajaran 

ketenagakerjaan kabupaten 

dan kota dan Provinsi 

Kalimantan Tengah yang telah 

berusaha menyajikan data 

ketenagakerjaan termasuk AK-

1.  

16. 21 

July 

2022 

Ini Batu Sandungan 

Perjanjian Kerja 

Bersama antara 

Manajemen dengan 

Pekerja PLN 

Negative Neraca Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 

antara manajemen PLN 

dengan pekerja PLN harusnya 

sudah dirundingkan, namun 

karena salah satu organisasi 

pekerja PLN yang bermasalah 

http://baritaitah.co.id/berita-kalteng-masuk-10-besar-pelayanan-ak1
http://baritaitah.co.id/berita-kalteng-masuk-10-besar-pelayanan-ak1
http://baritaitah.co.id/berita-kalteng-masuk-10-besar-pelayanan-ak1
http://www.neraca.co.id/article/165950/ini-batu-sandungan-perjanjian-kerja-bersama-antara-manajemen-dengan-pekerja-pln
http://www.neraca.co.id/article/165950/ini-batu-sandungan-perjanjian-kerja-bersama-antara-manajemen-dengan-pekerja-pln
http://www.neraca.co.id/article/165950/ini-batu-sandungan-perjanjian-kerja-bersama-antara-manajemen-dengan-pekerja-pln
http://www.neraca.co.id/article/165950/ini-batu-sandungan-perjanjian-kerja-bersama-antara-manajemen-dengan-pekerja-pln
http://www.neraca.co.id/article/165950/ini-batu-sandungan-perjanjian-kerja-bersama-antara-manajemen-dengan-pekerja-pln
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administrasi maka PKB itu 

belum juga dibahas. NERACA 

Jakarta- Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB) antara 

manajemen PLN dengan 

pekerja PLN harusnya sudah 

dirundingkan, namun karena 

salah satu organisasi pekerja 

PLN yang bermasalah 

administrasi maka PKB itu 

belum juga dibahas. Akhirnya 

pihak Manajemen PLN 

mengajukan permohonan ke 

Pengadilan Jakarta Selatan 

dengan petitum permohonan 

penetapan pengadilan untuk 

melanjutkan perundingan PKB. 

17. 21 

July 

2022 

Pemprov Kalimantan 

Timur Raih Peringkat 

Empat K3 

Positive Titik Warta TITIKWARTA.COM- 

SAMARINDA- Provinsi 

Kalimantan Timur pada tahun 

2021 berada di peringkat ke 

empat sebagai Daerah 

Pembina K3 terbaik dibawah 

Provinsi Jawa Timur, Provinsi 

Jawa Barat dan Provinsi 

Sumatra Utara.  

18. 21 

July 

2022 

Wamenaker Kunjungi 

Poltekpel Sumatra 

Barat Sosialisasikan 

Perlindungan PMI dan 

Peluang Kerja 

Positive Republika Dalam rangka sosialisasi Badan 

Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) di 

Kabupaten Padang Pariaman, 

Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Afriansyah 

Noor melakukan kunjungan 

kerja ke Politeknik Pelayaran 

Sumatera Barat (Poltekpel 

Sumatra Barat).  

19. 21 

July 

2022 

Wamenaker Kunjungi 

Poltekpel Sumatra 

Barat Sosialisasikan 

Perlindungan PMI 

Dan Peluang Kerja 

Positive Harian Aceh PADANG PARIAMAN- Dalam 

rangka sosialisasi Badan 

Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) di 

Kabupaten Padang Pariaman, 

Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Afriansyah 

Noor melakukan kunjungan 

http://www.titikwarta.com/news/pemprov-kaltim-raih-peringkat-empat-k3
http://www.titikwarta.com/news/pemprov-kaltim-raih-peringkat-empat-k3
http://www.titikwarta.com/news/pemprov-kaltim-raih-peringkat-empat-k3
http://republika.co.id/berita/rfcr36396/wamenaker-kunkjungi-poltekpel-sumbar-sosialisasikan-perlindungan-pmi-dan-peluang-kerja
http://republika.co.id/berita/rfcr36396/wamenaker-kunkjungi-poltekpel-sumbar-sosialisasikan-perlindungan-pmi-dan-peluang-kerja
http://republika.co.id/berita/rfcr36396/wamenaker-kunkjungi-poltekpel-sumbar-sosialisasikan-perlindungan-pmi-dan-peluang-kerja
http://republika.co.id/berita/rfcr36396/wamenaker-kunkjungi-poltekpel-sumbar-sosialisasikan-perlindungan-pmi-dan-peluang-kerja
http://republika.co.id/berita/rfcr36396/wamenaker-kunkjungi-poltekpel-sumbar-sosialisasikan-perlindungan-pmi-dan-peluang-kerja
http://www.harianaceh.co.id/2022/07/21/wamenaker-kunjungi-poltekpel-sumbar-sosialisasikan-perlindungan-pmi-dan-peluang-kerja
http://www.harianaceh.co.id/2022/07/21/wamenaker-kunjungi-poltekpel-sumbar-sosialisasikan-perlindungan-pmi-dan-peluang-kerja
http://www.harianaceh.co.id/2022/07/21/wamenaker-kunjungi-poltekpel-sumbar-sosialisasikan-perlindungan-pmi-dan-peluang-kerja
http://www.harianaceh.co.id/2022/07/21/wamenaker-kunjungi-poltekpel-sumbar-sosialisasikan-perlindungan-pmi-dan-peluang-kerja
http://www.harianaceh.co.id/2022/07/21/wamenaker-kunjungi-poltekpel-sumbar-sosialisasikan-perlindungan-pmi-dan-peluang-kerja
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kerja ke Politeknik Pelayaran 

Sumatera Barat (Poltekpel 

Sumatra Barat). Kunjungan 

kerja tersebut disambut 

hangat oleh Direktur Poltekpel 

Sumatra Barat Capt Wisnu 

Risianto MM yang sekaligus 

memperkenalkan kampus 

Poltekpel Sumatra Barat.  

20. 21 

July 

2022 

Wamenaker Kunjungi 

Poltekpel Sumatra 

Barat Sosialisasikan 

Perlindungan PMI dan 

Peluang Kerja 

Positive Republika Dalam rangka sosialisasi Badan 

Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) di 

Kabupaten Padang Pariaman, 

Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Afriansyah 

Noor melakukan kunjungan 

kerja ke Politeknik Pelayaran 

Sumatera Barat (Poltekpel 

Sumatra Barat). Kunjungan 

kerja tersebut disambut 

hangat oleh Direktur Poltekpel 

Sumatra Barat Capt Wisnu 

Risianto MM yang sekaligus 

memperkenalkan kampus 

Poltekpel Sumatra Barat.  

21. 21 

July 

2022 

Wamenaker 

Kunkjungi Poltekpel 

Sumatra Barat 

Sosialisasikan 

Perlindungan PMI 

Dan Peluang Kerja 

Positive Harian Aceh PADANG PARIAMAN- Dalam 

rangka sosialisasi Badan 

Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) di 

Kabupaten Padang Pariaman, 

Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Afriansyah 

Noor melakukan kunjungan 

kerja ke Politeknik Pelayaran 

Sumatera Barat (Poltekpel 

Sumatra Barat). Kunjungan 

kerja tersebut disambut 

hangat oleh Direktur Poltekpel 

Sumatra Barat Capt Wisnu 

Risianto MM yang sekaligus 

memperkenalkan kampus 

Poltekpel Sumatra Barat. 

http://republika.co.id/berita/rfcr36396/wamenaker-kunjungi-poltekpel-sumbar-sosialisasikan-perlindungan-pmi-dan-peluang-kerja
http://republika.co.id/berita/rfcr36396/wamenaker-kunjungi-poltekpel-sumbar-sosialisasikan-perlindungan-pmi-dan-peluang-kerja
http://republika.co.id/berita/rfcr36396/wamenaker-kunjungi-poltekpel-sumbar-sosialisasikan-perlindungan-pmi-dan-peluang-kerja
http://republika.co.id/berita/rfcr36396/wamenaker-kunjungi-poltekpel-sumbar-sosialisasikan-perlindungan-pmi-dan-peluang-kerja
http://republika.co.id/berita/rfcr36396/wamenaker-kunjungi-poltekpel-sumbar-sosialisasikan-perlindungan-pmi-dan-peluang-kerja
http://www.harianaceh.co.id/2022/07/21/wamenaker-kunkjungi-poltekpel-sumbar-sosialisasikan-perlindungan-pmi-dan-peluang-kerja
http://www.harianaceh.co.id/2022/07/21/wamenaker-kunkjungi-poltekpel-sumbar-sosialisasikan-perlindungan-pmi-dan-peluang-kerja
http://www.harianaceh.co.id/2022/07/21/wamenaker-kunkjungi-poltekpel-sumbar-sosialisasikan-perlindungan-pmi-dan-peluang-kerja
http://www.harianaceh.co.id/2022/07/21/wamenaker-kunkjungi-poltekpel-sumbar-sosialisasikan-perlindungan-pmi-dan-peluang-kerja
http://www.harianaceh.co.id/2022/07/21/wamenaker-kunkjungi-poltekpel-sumbar-sosialisasikan-perlindungan-pmi-dan-peluang-kerja
http://www.harianaceh.co.id/2022/07/21/wamenaker-kunkjungi-poltekpel-sumbar-sosialisasikan-perlindungan-pmi-dan-peluang-kerja
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22. 21 

July 

2022 

Meski Distop 

Sementara, 2.800 

CPMI Tetap 

Berangkat ke 

Malaysia 

Neutral Lombokpost Sebanyak 2.800 Calon Pekerja 

Migran Indonesia (CPMI) 

dipastikan tetap berangkat ke 

Malaysia. "Itu tetap diproses 

pemberangkatan hingga 

penempatannya di Malaysia," 

kata Kepala Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) NTB I Gede 

Putu Aryadi, Rabu (20/7). Ia 

mengatakan, sebanyak 2.800 

CPMI tersebut job ordernya 

telah disetujui KBRI di Kuala 

Lumpur hingga 12 Juli. Alasan 

tersebut yang menjadi dasar 

disnaker memastikan ribuan 

CPMI asal NTB dipastikan 

tetap berangkat ke Malaysia. 

23. 21 

July 

2022 

Eks Karyawan 

Jungleland Tuntut 

Gaji dan Pesangon, 

Minta Ganti Untung 

Rp5 Miliar 

Negative Metropolitan.id Subandi menjelaskan, 

kedatangannya bersama eks 

karyawan Jungleland ke 

Disnaker untuk mengikuti 

mediasi ketiga yang difasilitasi 

Disnaker Kabupaten Bogor. 

KETUA Tim eks Karyawan JLA 

Sentul, Subandi, bersama 22 

mantan karyawan Jungleland 

menuntut atas haknya yang 

belum terbayar hampir dua 

tahun. Menurutnya, tuntutan 

tersebut sudah berjalan satu 

tahun. Namun hingga saat ini 

belum ada kejelasan. 

24. 21 

July 

2022 

Gubernur Kalimantan 

Timur Raih 

Penghargaan 

Pembina K3 Terbaik 

Positive Titik Warta PRESTASI MEMBANGGAKAN: 

Gubernur Kalimantan Timur 

Isran Noor kembali menerima 

penghargaan K3 Award 2022 

dari Menteri Ketenagakerjaan 

RI Ida Fauziyah sebagai 

Pembina Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja (K3). 

Pemberian diwakili Wakil 

Gubernur Kalimantan Timur H 

Hadi Mulyadi di Hotel Bidakara 

http://lombokpost.jawapos.com/ntb/21/07/2022/meski-distop-sementara-2-800-cpmi-tetap-berangkat-ke-malaysia
http://lombokpost.jawapos.com/ntb/21/07/2022/meski-distop-sementara-2-800-cpmi-tetap-berangkat-ke-malaysia
http://lombokpost.jawapos.com/ntb/21/07/2022/meski-distop-sementara-2-800-cpmi-tetap-berangkat-ke-malaysia
http://lombokpost.jawapos.com/ntb/21/07/2022/meski-distop-sementara-2-800-cpmi-tetap-berangkat-ke-malaysia
http://lombokpost.jawapos.com/ntb/21/07/2022/meski-distop-sementara-2-800-cpmi-tetap-berangkat-ke-malaysia
http://www.metropolitan.id/2022/07/eks-karyawan-jungleland-tuntut-gaji-dan-pesangon-minta-ganti-untung-rp5-miliar
http://www.metropolitan.id/2022/07/eks-karyawan-jungleland-tuntut-gaji-dan-pesangon-minta-ganti-untung-rp5-miliar
http://www.metropolitan.id/2022/07/eks-karyawan-jungleland-tuntut-gaji-dan-pesangon-minta-ganti-untung-rp5-miliar
http://www.metropolitan.id/2022/07/eks-karyawan-jungleland-tuntut-gaji-dan-pesangon-minta-ganti-untung-rp5-miliar
http://www.metropolitan.id/2022/07/eks-karyawan-jungleland-tuntut-gaji-dan-pesangon-minta-ganti-untung-rp5-miliar
http://www.titikwarta.com/news/gubernur-kaltim-raih-penghargaan-pembina-k3-terbaik
http://www.titikwarta.com/news/gubernur-kaltim-raih-penghargaan-pembina-k3-terbaik
http://www.titikwarta.com/news/gubernur-kaltim-raih-penghargaan-pembina-k3-terbaik
http://www.titikwarta.com/news/gubernur-kaltim-raih-penghargaan-pembina-k3-terbaik
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Jakarta, Selasa (24/5). 

Gubernur Kalimantan Timur 

Isran Noor kembali menerima 

penghargaan K3 Award 2022 

dari Menteri Ketenagakerjaan 

RI Ida Fauziyah sebagai 

Pembina Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja (K3).  

25. 21 

July 

2022 

Info Terbaru 

Pengumuman 

Prakerja Gelombang 

37, Cek Dashboard 

Prakerja Atau 

Notifikasi SMS 

Neutral Tribun News Pontianak Cek Dashboard prakerja. * Cek 

dashboard Prakerja. Prakerja 

gelombang 37 telah resmi 

ditutup, pemerintah 

memberikan program kartu 

prakerja dengan tujuan untuk 

memberi bantuan stimulus 

kepada para pencari kerja. 

Bantuan yang dimaksud bagi 

peserta prakerja yang lolos 

berupa uang tunai untuk 

membeli platform pelatihan 

prakerja yang dibutuhkan. 

26. 21 

July 

2022 

Berikut Cara Membeli 

Pelatihan Prakerja 

gelombang 37 Klik 

Link kemnaker.go.id 

Neutral Tribun News Pontianak Pendaftaran kartu prakerja 

gelombang 37 telah ditutup 

berikut adalah cara untuk 

melihat penguman hasil 

seleksi prakerja gelombang ke 

37 dan cara-cara untuk 

membeli platform prakerja di 

sisnaker melalui laman 

kemnaker.go.id. Diketahui 

bersama bahwa bantuan 

prakerja merupakan bantuan 

dari pemerintah bagi 

masyarakat atau orang yang 

sedang mencari pekerjaan dan 

terdampak pandemi Covid-19. 

Berikut adalah cara bagi 

pendaftar prakerja gelombang 

37 untuk melihat 

pengumumannya. Langkah-

langkah setelah lolos Prakerja 

gelombang 37. Apabila lolos 

Prakerja gelombang 37, 

http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/21/info-terbaru-pengumuman-prakerja-gelombang-37-cek-dashboard-prakerja-atau-notifikasi-sms
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/21/info-terbaru-pengumuman-prakerja-gelombang-37-cek-dashboard-prakerja-atau-notifikasi-sms
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/21/info-terbaru-pengumuman-prakerja-gelombang-37-cek-dashboard-prakerja-atau-notifikasi-sms
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/21/info-terbaru-pengumuman-prakerja-gelombang-37-cek-dashboard-prakerja-atau-notifikasi-sms
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/21/info-terbaru-pengumuman-prakerja-gelombang-37-cek-dashboard-prakerja-atau-notifikasi-sms
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/21/info-terbaru-pengumuman-prakerja-gelombang-37-cek-dashboard-prakerja-atau-notifikasi-sms
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/21/berikut-cara-membeli-pelatihan-prakerja-gelombang-37-klik-link-kemenkergoid
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/21/berikut-cara-membeli-pelatihan-prakerja-gelombang-37-klik-link-kemenkergoid
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/21/berikut-cara-membeli-pelatihan-prakerja-gelombang-37-klik-link-kemenkergoid
http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/21/berikut-cara-membeli-pelatihan-prakerja-gelombang-37-klik-link-kemenkergoid
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berikut langkah-langkah yang 

harus dilakukan:. 

27. 21 

July 

2022 

Disnaker Kabupaten 

Tangerang sosialisasi 

edukasi Pengusaha 

dan Pekerja tentang 

PP 

Positive Online Pantura Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) 

Kabupaten Tangerang 

menggelar sosialisasi untuk 

mengedukasi para pengusaha 

dan para pekerja terkait 

penyusunan Peraturan 

Perusahaan (PP). Sekitar 60 

pengelola perusahaan di 

Kabupaten Tangerang dan 

unsur pekerja hadir dalam 

sosialisasi yang digelar 

Disnaker tersebut. Kepala 

Bidang Hubungan Industrial 

dan Pengendalian 

Ketenagakerjaan Disnaker 

Kabupaten Tangerang, Sapta 

Laelani, mengatakan kegiatan 

ini bertujuan untuk 

mengedukasi para pengusaha 

dan juga para pekerja akan 

pentingnya PP dalam 

mengatur hubungan kerja 

antara kedua belah pihak. 

Setiap PP yang dibuat oleh 

perusahaan ditekankan agar 

mengatur hubungan kerja 

antara pengusaha dan pekerja. 

28. 21 

July 

2022 

Sosialisasi 

Pelindungan dan 

Informasi Kerja Luar 

Negeri, Kemnaker 

Komitmen Wujudkan 

Hak PMI 

Positive Pewartasatu.com Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan, Afriansyah 

Noor menyampaikan ini saat 

membuka Sosialisasi 

Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia dan Informasi 

Peluang Kerja Luar Negeri, di 

Hall IKK Kantor Bupati Padang 

Pariaman, Sumatera Barat, 

Rabu (20/7/2022). "Selain 

P3MI, Lembaga Pelatihan Kerja 

(LPK) tidak dapat melakukan 

proses penempatan PMI," 

ucapnya Ia menegaskan, 

pelaksanaan pelindungan PMI 

http://www.onlinepantura.com/2022/07/disnaker-kabupaten-tangerang.html
http://www.onlinepantura.com/2022/07/disnaker-kabupaten-tangerang.html
http://www.onlinepantura.com/2022/07/disnaker-kabupaten-tangerang.html
http://www.onlinepantura.com/2022/07/disnaker-kabupaten-tangerang.html
http://www.onlinepantura.com/2022/07/disnaker-kabupaten-tangerang.html
http://pewartasatu.com/sosialisasi-pelindungan-dan-informasi-kerja-luar-negeri-kemnaker-komitmen-wujudkan-hak-pmi
http://pewartasatu.com/sosialisasi-pelindungan-dan-informasi-kerja-luar-negeri-kemnaker-komitmen-wujudkan-hak-pmi
http://pewartasatu.com/sosialisasi-pelindungan-dan-informasi-kerja-luar-negeri-kemnaker-komitmen-wujudkan-hak-pmi
http://pewartasatu.com/sosialisasi-pelindungan-dan-informasi-kerja-luar-negeri-kemnaker-komitmen-wujudkan-hak-pmi
http://pewartasatu.com/sosialisasi-pelindungan-dan-informasi-kerja-luar-negeri-kemnaker-komitmen-wujudkan-hak-pmi
http://pewartasatu.com/sosialisasi-pelindungan-dan-informasi-kerja-luar-negeri-kemnaker-komitmen-wujudkan-hak-pmi
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tidak bisa hanya dilakukan 

oleh pemerintah pusat dan 

daerah saja. Kementerian 

Ketenagakerjaan memiliki 

komitmen kuat melindungi 

kepentingan pekerja migran 

Indonesia (PMI) beserta 

keluarganya untuk 

mewujudkan pemenuhan hak 

seluruh kegiatan PMI baik 

sebelum bekerja, selama 

bekerja dan setelah bekerja. 

Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2017 menyebutkan, 

informasi peluang kerja di luar 

negeri bagi PMI, sebelum 

disampaikan ke pemerintah 

pusat dan daerah, harus 

dilakukan verifikasi terlebih 

dahulu oleh KBRI negara 

penempatan sebelum 

disebarluaskan kepada 

masyarakat. 

29. 21 

July 

2022 

BSU 2022 CAIR? Rp1 

juta Masuk Rekening, 

Cek Langsung Daftar 

Penerima Lewat 2 

Cara Berikut 

Neutral Ayo Semarang Bantuan Subsidi Upah atau 

BSU 2022 sudah sangat 

dinantikan oleh para calon 

penerima baik pekerja 

ataupun buruh. BSU 2022 

merupakan program lanjutan 

dari BLT Subsidi Gaji yang 

sebelumnya sempat diberikan 

kepada para pekerja dan 

buruh yang terdampak Covid-

19. BSU 2022 rencananya akan 

disalurkan dan diberikan 

kepada 8,8 juta pekerja yang 

sudah terdaftar di 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) dan BPJS 

Ketenagakerjaan. Pasalnya 

pencairan dana BSU 2022 

belum disalurkan dan 

diberikan karena Kemnaker 

http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773938657/bsu-2022-cair-rp1-juta-masuk-rekening-cek-langsung-daftar-penerima-lewat-2-cara-berikut
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773938657/bsu-2022-cair-rp1-juta-masuk-rekening-cek-langsung-daftar-penerima-lewat-2-cara-berikut
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773938657/bsu-2022-cair-rp1-juta-masuk-rekening-cek-langsung-daftar-penerima-lewat-2-cara-berikut
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773938657/bsu-2022-cair-rp1-juta-masuk-rekening-cek-langsung-daftar-penerima-lewat-2-cara-berikut
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773938657/bsu-2022-cair-rp1-juta-masuk-rekening-cek-langsung-daftar-penerima-lewat-2-cara-berikut
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masih harus menyelesaikan 

proses regulasi. 

30. 21 

July 

2022 

Bantuan Subsidi Upah 

BSU 2022 Cair Juli? 

Jawaban Menaker Ini 

Bisa Jadi Tanda 

Neutral Ayo Semarang Lama dinanti kabar pencairan 

dana BSU 2022 belum juga 

ada. Sudah melewati 

pertengahan Juli 2022 namun 

belum ada angin segar kapan 

BSU 2022 akan cair. Program 

Bantuan Subsidi Upah atau 

BSU 2022 sendiri merupakan 

salah satu program yang di 

peruntukan bagi para pekerja 

dan buruh yang terdaftar di 

BPJS Ketenagakerjaan. Banyak 

pekerja yang menantikan 

pencairan dana BSU 2022 

dengan besaran Rp1 Juta. 

31. 21 

July 

2022 

Cek Sekarang BSU 

2022 di BPJS 

Ketenagakerjaan atau 

Kemnaker, BLT 

Subsidi Gaji Siap Cair 

Rp1 Juta 

Positive Ayo Semarang BSU 2022 rencananya 

disalurkan kepada 8,8 juta 

pekerja, tentunya yang 

terdaftar di Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

dan BPJS Ketenagakerjaan. 

Berikut ini bantuan subsidi 

upah 2022 (BSU) yang sampai 

sekarang dinantikan para 

pekerja. BSU 2022 ialah 

sebuah program lanjutan BLT 

Subsidi Gaji yang sebelumnya 

sempat diberikan kepada para 

pekerja dan buruh yang 

terdampak Covid-19. BSU 2022 

itu memiliki jumlah nominal 

yang sama dengan tahun lalu 

yaitu Rp1 juta. 

32. 21 

July 

2022 

Lowongan Kerja 

BUMN di PT Kimia 

Farma untuk Lulusan 

D3, Penempatan 

Kerja di Jakarta dan 

Jawa Barat 

Neutral Tribun Jabar TRIBUNJABAR.ID- Para pencari 

kerja yang minat bekerja di 

BUMN, berikut info loker 

terbarunya. Khususnya bagi 

Anda yang mencari lowongan 

kerja Jakarta dan lowongan 

kerja Jawa Barat. PT Kimia 

Farma Diagnostika merupakan 

perusahaan BUMN di bidang 

http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773938045/bantuan-subsidi-upah-bsu-2022-cair-juli-jawaban-menaker-ini-bisa-jadi-tanda
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773938045/bantuan-subsidi-upah-bsu-2022-cair-juli-jawaban-menaker-ini-bisa-jadi-tanda
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773938045/bantuan-subsidi-upah-bsu-2022-cair-juli-jawaban-menaker-ini-bisa-jadi-tanda
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773938045/bantuan-subsidi-upah-bsu-2022-cair-juli-jawaban-menaker-ini-bisa-jadi-tanda
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773938990/cek-sekarang-bsu-2022-di-bpjs-ketenagakerjaan-atau-kemnaker-blt-subsidi-gaji-siap-cair-rp1-juta
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773938990/cek-sekarang-bsu-2022-di-bpjs-ketenagakerjaan-atau-kemnaker-blt-subsidi-gaji-siap-cair-rp1-juta
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773938990/cek-sekarang-bsu-2022-di-bpjs-ketenagakerjaan-atau-kemnaker-blt-subsidi-gaji-siap-cair-rp1-juta
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773938990/cek-sekarang-bsu-2022-di-bpjs-ketenagakerjaan-atau-kemnaker-blt-subsidi-gaji-siap-cair-rp1-juta
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773938990/cek-sekarang-bsu-2022-di-bpjs-ketenagakerjaan-atau-kemnaker-blt-subsidi-gaji-siap-cair-rp1-juta
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773938990/cek-sekarang-bsu-2022-di-bpjs-ketenagakerjaan-atau-kemnaker-blt-subsidi-gaji-siap-cair-rp1-juta
http://jabar.tribunnews.com/2022/07/21/lowongan-kerja-bumn-di-pt-kimia-farma-untuk-lulusan-d3-penempatan-kerja-di-jakarta-dan-jawa-barat
http://jabar.tribunnews.com/2022/07/21/lowongan-kerja-bumn-di-pt-kimia-farma-untuk-lulusan-d3-penempatan-kerja-di-jakarta-dan-jawa-barat
http://jabar.tribunnews.com/2022/07/21/lowongan-kerja-bumn-di-pt-kimia-farma-untuk-lulusan-d3-penempatan-kerja-di-jakarta-dan-jawa-barat
http://jabar.tribunnews.com/2022/07/21/lowongan-kerja-bumn-di-pt-kimia-farma-untuk-lulusan-d3-penempatan-kerja-di-jakarta-dan-jawa-barat
http://jabar.tribunnews.com/2022/07/21/lowongan-kerja-bumn-di-pt-kimia-farma-untuk-lulusan-d3-penempatan-kerja-di-jakarta-dan-jawa-barat
http://jabar.tribunnews.com/2022/07/21/lowongan-kerja-bumn-di-pt-kimia-farma-untuk-lulusan-d3-penempatan-kerja-di-jakarta-dan-jawa-barat
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farmasi. - Mampu 

mengoperasikan Ms. Bagi 

Anda yang berminat, 

pendaftaran lowongan kerja 

BUMN di PT Kimia Farma 

dibuka secara online. 

33. 21 

July 

2022 

BSU 2022 Rp1 Juta 

Jadi Cair? Cek Nama 

Penerima BSU BPJS 

Ketenagakerjaan di 

Link Ini 

Neutral Ayo Bandung Simak link cek nama penerima 

BSU 2022 Rp1 juta di bawah 

ini. Pasalnya BSU 2022 yang 

dijanjikan Kemnaker akan cair 

di bulan April hingga saat ini 

masih belum cair ke rekening 

penerima. : BSU 2022 Kapan 

Cair? Lantas apakah BSU 2022 

Rp1 juta jadi cair? Kabar 

mengenai pencairan BSU 2022 

hingga kini masih dinanti oleh 

calon penerima yaitu pekerja 

atau buruh. 

34. 21 

July 

2022 

Gubernur Pimpin 

Upacara Peringatan 

K3 Tingkat Provinsi 

Jambi 

Neutral Jambioce Gubernur Jambi Dr.Drs. H. 

Fachrori Umar,M.Hum 

memimpin upacara peringatan 

Bulan Keselamatan Kerja (K3) 

Nasional Tingkat Provinsi 

Jambi, Kamis (4/2) bertempat 

di halaman kantor Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Jambi. Hadir pada 

kesempatan tersebut 

Sekretaris Daerah Provinsi 

Jambi, H.Sudirman, SH,MH, 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jambi, 

Bahari,SH,M,Si, Kepala OPD, 

perwakilan perusahaan. Pada 

kesempatan tersebut 

diserahkan penghargaan K3 

provinsi Jambi tahun 2021. 

35. 21 

July 

2022 

Antusias Masyarakat 

Daftar Magang ke 

Jepang Cukup Tinggi, 

Gajih Sampai 18 Juta 

Neutral Nusantaratv.com Antusias masyarakat usia kerja 

untuk pergi magang ke Jepang 

atau melakukan magang ke 

luar negeri cukup tinggi di kota 

Lubuklinggau Provinsi 

Sumatera Selatan, Program 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-793938837/bsu-2022-rp1-juta-jadi-cair-cek-nama-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-di-link-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793938837/bsu-2022-rp1-juta-jadi-cair-cek-nama-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-di-link-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793938837/bsu-2022-rp1-juta-jadi-cair-cek-nama-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-di-link-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793938837/bsu-2022-rp1-juta-jadi-cair-cek-nama-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-di-link-ini
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793938837/bsu-2022-rp1-juta-jadi-cair-cek-nama-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-di-link-ini
http://jambioce.com/gubernur-pimpin-upacara-peringatan-k3-tingkat-provinsi-jambi
http://jambioce.com/gubernur-pimpin-upacara-peringatan-k3-tingkat-provinsi-jambi
http://jambioce.com/gubernur-pimpin-upacara-peringatan-k3-tingkat-provinsi-jambi
http://jambioce.com/gubernur-pimpin-upacara-peringatan-k3-tingkat-provinsi-jambi
http://nusantaratv.com/news/antusias-masyarakat-daftar-magang-ke-jepang-cukup-tinggi-gajih-sampai-18-juta
http://nusantaratv.com/news/antusias-masyarakat-daftar-magang-ke-jepang-cukup-tinggi-gajih-sampai-18-juta
http://nusantaratv.com/news/antusias-masyarakat-daftar-magang-ke-jepang-cukup-tinggi-gajih-sampai-18-juta
http://nusantaratv.com/news/antusias-masyarakat-daftar-magang-ke-jepang-cukup-tinggi-gajih-sampai-18-juta
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dari Kementerian Tenaga Kerja 

tersebut sudah diminati 

sejumlah masyarakat di 

daerah, pendaftaran program 

kementrian tersebut sudah 

dibuka pada Kamis 

(21/7/2022). Hari pertama 

pembukaan pendaftaran 

program magang ke Jepang di 

kota Lubuklinggau Provinsi 

Sumatera Selatan, terpantau 

cukup ramai, belasan 

masyarakat usia produktif 

mulai mendatangi kantor 

Disnaker kota Lubuklinggau. 

Mereka yang ikut untuk 

magang pergi ke Jepang akan 

ditempatkan magang di bidang 

teknik dan kesehatan. Kepala 

Disnaker Kota Lubuklinggau, 

Tamri menjelaskan, jika 

pendaftaran dibuka mulai 21 

Juli sampai 5 Agustus 2022 

untuk usia kerja 18 tahun 

sampai 26 tahun. 

36. 21 

July 

2022 

Kalimantan Tengah 

Masuk 10 Besar 

Pelayanan AK-1 

Neutral Media Dayak Provinsi Kalimantan Tengah 

masuk dalam 10 besar dalam 

Pelayanan verifikasi dan 

penerbitan AK-1 (pencari 

kerja) di dinas yang 

membidangi ketenagakerjaan 

kabupaten/kota se-Provinsi 

Kalimantan Tengah Tahun 

2021-2022. Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan 

Daerah Penelitian dan 

Pengembangan Provinsi 

Kalimantan Tengah selaku 

koordinator forum satu data 

Kalimantan Tengah, Kaspinor 

mengapresiasi kinerja jajaran 

ketenagakerjaan 

kabupaten/kota dan Provinsi 

Kalimantan Tengah yang telah 

berusaha menyajikan data 

http://mediadayak.id/kalteng-masuk-10-besar-pelayanan-ak-1
http://mediadayak.id/kalteng-masuk-10-besar-pelayanan-ak-1
http://mediadayak.id/kalteng-masuk-10-besar-pelayanan-ak-1
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ketenagakerjaan termasuk AK-

1. Hal ini terungkap pada 

Rapat Koordinasi Nasional 

(Rakornas) Satu Data 

Ketenagakerjaan, sebagai 

tindaklanjut Peraturan 

Presiden (Perpres) RI Nomor 

39 tahun 2019 tentang Satu 

Data Indonesia di Badung Bali, 

Kamis (21/7/2022). "AK-1 

dipergunakan sebagai data 

perencanaan untuk mengatasi 

pengangguran dan 

kemiskinan," ucap Kaspinor. 

37. 21 

July 

2022 

Sampit Bakal Miliki 

Unit Pelatihan Tenaga 

Kerja, Bupati H 

Halikinnor Optimistis 

Ekonomi Makin Baik 

Positive Tribun News Kalteng Unit Pelaksana Teknis 

Pelatihan Tenaga Kerja atau 

UPTPTK akan di bangun di 

Sampit Kabupaten 

Kotawaringin Timur (Kotim). 

Informasi terhimpun, Kamis 

(21/7/2022) Dirjen dari 

Kementerian Tenaga Kerja 

Pusat bersama staf khusus 

menteri datang ke Sampit 

untuk melihat secara langsung 

lokasi rencana pembangunan 

UPTPTK tersebut. Bupati Kotim 

H Halikinnor, saat ditanyakan 

seputar rencana 

pembangunan UPTPTK di 

Kotim tersebut 

membenarkannya. Dia 

mengatakan, pengelolaan 

UPTPTK tersebut merupakan 

kewenangan Pemprov 

Kalimantan Tengah untuk 

pengelolaanya, namun 

pemerintah pusat memilih 

lokasi pembangunanya di 

Sampit. 

38. 21 

July 

2022 

Info BSU 2022: Tak 

Kunjung Juga Cair, Ini 

Penjelasan Kemnaker 

Neutral Pikiran Rakyat Depok Kabar pencairan Bantuan 

Subsidi Upah alias BSU 2022 

hingga kini terus dinantikan 

oleh para pekerja. Pasalnya 

http://kalteng.tribunnews.com/2022/07/21/sampit-bakal-miliki-unit-pelatihan-tenaga-kerja-bupati-h-halikinnor-optimistis-ekonomi-makin-baik
http://kalteng.tribunnews.com/2022/07/21/sampit-bakal-miliki-unit-pelatihan-tenaga-kerja-bupati-h-halikinnor-optimistis-ekonomi-makin-baik
http://kalteng.tribunnews.com/2022/07/21/sampit-bakal-miliki-unit-pelatihan-tenaga-kerja-bupati-h-halikinnor-optimistis-ekonomi-makin-baik
http://kalteng.tribunnews.com/2022/07/21/sampit-bakal-miliki-unit-pelatihan-tenaga-kerja-bupati-h-halikinnor-optimistis-ekonomi-makin-baik
http://kalteng.tribunnews.com/2022/07/21/sampit-bakal-miliki-unit-pelatihan-tenaga-kerja-bupati-h-halikinnor-optimistis-ekonomi-makin-baik
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095064645/info-bsu-2022-tak-kunjung-juga-cair-ini-penjelasan-kemnaker-terkait-jadwal-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095064645/info-bsu-2022-tak-kunjung-juga-cair-ini-penjelasan-kemnaker-terkait-jadwal-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095064645/info-bsu-2022-tak-kunjung-juga-cair-ini-penjelasan-kemnaker-terkait-jadwal-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
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Terkait Jadwal BLT 

Subsidi Gaji Rp1 Juta 

terkait penyaluran BSU 2022 

atau BLT subsidi gaji Rp1 juta 

hingga kini tak kunjung juga 

cair. Padahal rencana awal 

pencairan BSU 2022 

dijadwalkan akan cair pada 

bulan April lalu namun hingga 

kini di bulan Juli masih belum 

juga rampung. Terkait hal 

tersebut, sebelumnya 

Kemnaker sudah memberikan 

penjelasan untuk jadwal 

penyaluran BSU 2022. 

39. 21 

July 

2022 

Kalimantan Tengah 

Masuk 10 Besar 

Pelayanan AK-1 

Pencari Kerja - News 

Online Kalimantan 

Neutral Borneodaily.co.id Borneodaily.co.id- Provinsi 

Kalimantan Tengah masuk 

dalam 10 besar Pelayanan 

verifikasi dan penerbitan AK-1 

(pencari kerja) di dinas yang 

membidangi ketenagakerjaan 

kabupaten/kota se-Prov. 

Kalimantan Tengah Tahun 

2021-2022. Kalimantan 

Tengah selaku Koordinator 

Forum Satu Data Kalimantan 

Tengah Kaspinor 

mengapresiasi kinerja jajaran 

ketenagakerjaan 

kabupaten/kota dan Prov. 

Kalimantan Tengah yang telah 

berusaha menyajikan data 

ketenagakerjaan termasuk AK-

1. 

40. 21 

July 

2022 

Indonesia, Malaysia 

still at odds over 

migrant labor 

recruitment 

Neutral Jakarta Post Indonesia has pushed back 

against the suggestion that its 

debate with neighboring 

Malaysia on migrant labor 

recruitment has been 

resolved, with an official 

saying that a temporary ban 

on sending workers there 

would be upheld. The 

government last week stopped 

sending Indonesian migrant 

workers to Malaysia after it 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095064645/info-bsu-2022-tak-kunjung-juga-cair-ini-penjelasan-kemnaker-terkait-jadwal-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095064645/info-bsu-2022-tak-kunjung-juga-cair-ini-penjelasan-kemnaker-terkait-jadwal-blt-subsidi-gaji-rp1-juta
http://www.borneodaily.co.id/kalteng-masuk-10-besar-pelayanan-ak-1-pencari-kerja
http://www.borneodaily.co.id/kalteng-masuk-10-besar-pelayanan-ak-1-pencari-kerja
http://www.borneodaily.co.id/kalteng-masuk-10-besar-pelayanan-ak-1-pencari-kerja
http://www.borneodaily.co.id/kalteng-masuk-10-besar-pelayanan-ak-1-pencari-kerja
http://www.borneodaily.co.id/kalteng-masuk-10-besar-pelayanan-ak-1-pencari-kerja
http://www.thejakartapost.com/world/2022/07/21/indonesia-malaysia-still-at-odds-over-migrant-labor-recruitment.html
http://www.thejakartapost.com/world/2022/07/21/indonesia-malaysia-still-at-odds-over-migrant-labor-recruitment.html
http://www.thejakartapost.com/world/2022/07/21/indonesia-malaysia-still-at-odds-over-migrant-labor-recruitment.html
http://www.thejakartapost.com/world/2022/07/21/indonesia-malaysia-still-at-odds-over-migrant-labor-recruitment.html
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was revealed that the 

recipient country was 

recruiting laborers outside of 

the One Channel System that 

was agreed upon in a bilateral 

memorandum of 

understanding (MoU) in April. 

But Malaysia's Human 

Resources Minister M 

Saravanan said on Tuesday 

that "we agreed to integrate 

the existing system" after a 

recent discussion with 

Indonesia, noting that there 

was no requirement in the 

MoU to scrap the Maid Online 

System (SMO) Malaysia was 

using to source domestic 

helpers, The Star reported. But 

the Indonesian side insists the 

discussion was informal and 

that the final decision would 

remain with. 

41. 21 

July 

2022 

G20 EWG Keempat, 

Lanjutkan 

Pembahasan 

Deklarasi Menteri 

Ketenagakerjaan 

Neutral Obligasi.id Metro, Suara.com- Sekretaris 

Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker), 

Anwar Sanusi, kembali 

memimpin jalannya 

pertemuan keempat 

Kelompok Kerja Bidang 

Ketenagakerjaan atau The 4th 

Employment Working Group 

(EWG) G20 Meeting, secara 

virtual di Jakarta, Rabu 

(20/7/2022). Selaku Presidensi 

G20 Tahun 2022, Anwar 

mengatakan EWG IV pada 20 

s.d 21 Juli 2022 ini akan 

melanjutkan sekaligus 

menyelesaikan pembahasan 

draf Deklarasi Menteri 

Ketenagkerjaan/Perburuhan 

pada pertemuan EWG III yang 

telah digelar pada 14 s.d 15 

Juni 2022 lalu. Pada EWG III 

http://obligasi.id/external/335862
http://obligasi.id/external/335862
http://obligasi.id/external/335862
http://obligasi.id/external/335862
http://obligasi.id/external/335862


 

34 

 

lalu, Anwar Sanusi yang juga 

memimpin jalannya sidang, 

membahas draf Deklarasi 

Menteri 

Perburuhan/Ketenagakerjaan. 

Adapun pada pertemuan EWG 

IV ini akan melanjutkan 

pembahasan Deklarasi 

Menteri 

Perburuhan/Ketenagakerjaan 

dan pembahasan Annex 1 dan 

Annex 2. 

42. 21 

July 

2022 

BSU BLT Subsidi Gaji 

via BPJS 

Ketenagakerjaan 

2022 Siap Transfer 

Rp1 Juta? Cek Segera 

3 Link Ini! 

Neutral Ayo Surabaya Bantuan subsidi upah atau 

BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Rp1 

juta kapan cair?. Kementerian 

Ketengakerjaan (Kemnaker) 

belum memberikan kepastian 

pencairan dana BSU BLT 

subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Rp1 

juta. Namun, bisa jadi BSU BLT 

subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Rp1 

juta segera cair. Dengan kata 

lain, tak lebih dari dua pekan 

BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Rp1 

juta segera cair. 

43. 21 

July 

2022 

BSU 2022 Tidak Jelas 

Kapan Cair, Ini 

Tanggapan Menaker 

Ida Fauziyah - Ayo 

Indonesia 

Neutral Ayoindonesia.com AYOINDONESIA.COM- BSU 

2022 tidak jelas kapan cair, 

bagaimana tanggapan dari 

Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah. Bagi 

yang masih ragu BSU 2022 

BPJS Ketenagakerjaan tidak 

jelas kapan cair, ada kabar baik 

bahwa Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) RI, 

Ida Fauziyah pernah 

memberikan pernyataan soal 

kepastian dana bantuan 

tersebut car atau tidak jadi. 

Diketahui hingga saat ini BSU 

http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783939561/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-siap-transfer-rp1-juta-cek-segera-3-link-ini
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783939561/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-siap-transfer-rp1-juta-cek-segera-3-link-ini
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783939561/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-siap-transfer-rp1-juta-cek-segera-3-link-ini
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783939561/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-siap-transfer-rp1-juta-cek-segera-3-link-ini
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783939561/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-siap-transfer-rp1-juta-cek-segera-3-link-ini
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783939561/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-siap-transfer-rp1-juta-cek-segera-3-link-ini
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013939601/bsu-2022-tidak-jelas-kapan-cair-ini-tanggapan-menaker-ida-fauziyah
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013939601/bsu-2022-tidak-jelas-kapan-cair-ini-tanggapan-menaker-ida-fauziyah
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013939601/bsu-2022-tidak-jelas-kapan-cair-ini-tanggapan-menaker-ida-fauziyah
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013939601/bsu-2022-tidak-jelas-kapan-cair-ini-tanggapan-menaker-ida-fauziyah
http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013939601/bsu-2022-tidak-jelas-kapan-cair-ini-tanggapan-menaker-ida-fauziyah


 

35 

 

2022 tidak jelas kapan cair 

hingga menyebabkan para 

pekerja terus bertanya-tanya 

apakah program yang juga 

dikenal sebagai BLT BPJS 

Ketenagakerjaan ini benar-

benar tidak jadi cair. Kemnaker 

pernah menyatakan bahwa 

sedang melakukan 

penyusunan regulasi BSU 

2022, para pekerja tetap 

meragukan BSU 2022 BPJS 

Ketenagakerjaan tidak jelas 

kapan cair. 

44. 21 

July 

2022 

10 Perusahaan Sudah 

Buka Lowongan Kerja 

Sulteng Melalui Job 

Fair Virtual, Tersedia 

35 Posisi 

Positive Tribun News Palu Sebanyak 10 perusahaan telah 

membuka Lowongan Kerja 

Sulteng melalui event Job Fair 

Virtual. Lima hari jelang event 

Job Fair Virtual, terdapat 10 

perusahaan membuka 

Lowongan Kerja Sulteng 

dengan total 35 posisi yang 

disediakan. Berikut daftar 10 

perusahaan yang membuka 

Lowongan Kerja Sulteng di 

event Job Fair Virtual 2022. 

Para pencari Lowongan Kerja 

Sulteng bisa mengikuti event 

Job Fair Virtual itu selama tiga 

hari, 26-28 Juli 2022. 

45. 21 

July 

2022 

Kalimantan Tengah 

Masuk 10 Besar 

Pelayanan AK-1 

Neutral Jurnalborneo.co.id PALANGKA RAYA, 

Jurnalborneo.co.id- Provinsi 

Kalimantan Tengah (Prov. 

Kalimantan Tengah) masuk 

dalam 10 besar dalam 

Pelayanan verifikasi dan 

penerbitan AK-1 (pencari 

kerja) di dinas yang 

membidangi ketenagakerjaan 

kabupaten/kota se-Prov. 

Kalimantan Tengah Tahun 

2021-2022. Kalimantan 

Tengah selaku Koordinator 

Forum Satu Data Kalimantan 

http://palu.tribunnews.com/2022/07/21/10-perusahaan-sudah-buka-lowongan-kerja-sulteng-melalui-job-fair-virtual-tersedia-35-posisi
http://palu.tribunnews.com/2022/07/21/10-perusahaan-sudah-buka-lowongan-kerja-sulteng-melalui-job-fair-virtual-tersedia-35-posisi
http://palu.tribunnews.com/2022/07/21/10-perusahaan-sudah-buka-lowongan-kerja-sulteng-melalui-job-fair-virtual-tersedia-35-posisi
http://palu.tribunnews.com/2022/07/21/10-perusahaan-sudah-buka-lowongan-kerja-sulteng-melalui-job-fair-virtual-tersedia-35-posisi
http://palu.tribunnews.com/2022/07/21/10-perusahaan-sudah-buka-lowongan-kerja-sulteng-melalui-job-fair-virtual-tersedia-35-posisi
http://jurnalborneo.co.id/berita/kalteng-masuk-10-besar-pelayanan-ak-1
http://jurnalborneo.co.id/berita/kalteng-masuk-10-besar-pelayanan-ak-1
http://jurnalborneo.co.id/berita/kalteng-masuk-10-besar-pelayanan-ak-1
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Tengah Kaspinor 

mengapresiasi kinerja jajaran 

ketenagakerjaan 

kabupaten/kota dan Prov. 

Kalimantan Tengah yang telah 

berusaha menyajikan data 

ketenagakerjaan termasuk AK-

1. 

46. 21 

July 

2022 

Revitalisasi 

Pendidikan Vokasi di 

Era Digital 

Positive Investor Daily Direktur Jenderal Pembinaan 

Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas Budi Hartawan 

menambahkan, Kemnaker 

secara konkrit memberikan 

akses pelatihan vokasi untuk 

meningkatkan daya saing 

tenaga kerja. Pengangguran 

saat ini juga terjadi karena 

adanya kesenjangan antara 

skill para lulusan pendidikan 

dan kebutuhan spesifikasi 

Dunia Usaha dan Dunia 

Industri (DUDI). Edupreneur 

dari Edushift Indonesia, 

Surakarta Tourism Academy 

Astrid Widayani menuturkan, 

untuk menjawab tantangan 

tersebut, melalui sebuah 

program terpadu, Edushift 

hadir untuk menghubungkan 

kebutuhan industri dan 

pemenuhan tenaga kerja di 

Indonesia. Program Edushift 

didesain untuk menyesuaikan 

skill dengan pilihan yaitu reskill 

dan upskill. 

47. 21 

July 

2022 

Deklarasi Menteri 

Ketenagakerjaan 

Tentang Buruh 

Dibahas 

Neutral Bisnistoday.co.id Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker), Anwar Sanusi, 

kembali memimpin jalannya 

pertemuan keempat 

Kelompok Kerja Bidang 

Ketenagakerjaan atau The 4th 

Employment Working Group 

(EWG) G20 Meeting, secara 

http://investor.id/business/300391/revitalisasi-pendidikan-vokasi-di-era-digital
http://investor.id/business/300391/revitalisasi-pendidikan-vokasi-di-era-digital
http://investor.id/business/300391/revitalisasi-pendidikan-vokasi-di-era-digital
http://bisnistoday.co.id/deklarasi-menteri-ketenagakerjaan-tentang-buruh-dibahas
http://bisnistoday.co.id/deklarasi-menteri-ketenagakerjaan-tentang-buruh-dibahas
http://bisnistoday.co.id/deklarasi-menteri-ketenagakerjaan-tentang-buruh-dibahas
http://bisnistoday.co.id/deklarasi-menteri-ketenagakerjaan-tentang-buruh-dibahas
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virtual di Jakarta, Rabu (20/7). 

Selaku Presidensi G20 Tahun 

2022, Anwar mengatakan 

EWG IV pada 20 hingga 21 Juli 

2022 ini akan melanjutkan 

sekaligus menyelesaikan 

pembahasan draf Deklarasi 

Menteri 

Ketenagkerjaan/Perburuhan 

pada pertemuan EWG III yang 

telah digelar pada 14 sampai 

15 Juni 2022 lalu. Dalam EWG 

III lalu, Anwar Sanusi yang juga 

memimpin jalannya sidang, 

membahas draf Deklarasi 

Menteri 

Perburuhan/Ketenagakerjaan. 

Adapun pada pertemuan EWG 

IV ini akan melanjutkan 

pembahasan Deklarasi 

Menteri 

Perburuhan/Ketenagakerjaan 

dan pembahasan Annex 1 dan 

Annex 2. 

48. 21 

July 

2022 

NLE Berlaku di 

Pelabuhan, Kemnaker 

Pastikan Tenaga 

TKBM Tidak Di PHK 

Positive Seputar Cibubur - Kementerian 

Ketenagakerjaan memastikan 

bahwa penerapan National 

Logistic Ecosystem (NLE) di 

pelabuhan tidak akan 

membuat Tenaga Kerja 

Bongkar Muat (TKBM) ter-PHK, 

dan tidak menghapus koperasi 

TKBM. Hal tersebut 

disampaikan Direktur Jenderal 

Pembinaan Hubungan 

Industrial dan Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos), 

Indah Anggoro Putri, saat 

membuka Dialog Perlindungan 

Tenaga Kerja Bongkar Muat 

(TKBM) dalam Menghadapi 

Kebijakan National Logistic 

Ekosystem (NLE) dari Aspek 

Ketenagakerjaan di Tanjung 

Priok Jakarta, Rabu 

http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1785065198/nle-berlaku-di-pelabuhan-kemnaker-pastikan-tenaga-tkbm-tidak-di-phk
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1785065198/nle-berlaku-di-pelabuhan-kemnaker-pastikan-tenaga-tkbm-tidak-di-phk
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1785065198/nle-berlaku-di-pelabuhan-kemnaker-pastikan-tenaga-tkbm-tidak-di-phk
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1785065198/nle-berlaku-di-pelabuhan-kemnaker-pastikan-tenaga-tkbm-tidak-di-phk
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(20/7/2022). Jangan berpikir 

NLE ini akan mem-PHK dan 

menutup koperasi TKBM, 

tidak," kata Putri. Ia juga ingin 

memastikan bahwa apabila 

NLE sudah diterapkan, maka 

harus ada kepastian hubungan 

kerja, dan TKBM harus 

terlindungi, baik jaminan sosial 

ketenagakerjaan maupun 

kesehatannya. 

49. 21 

July 

2022 

G20 EWG, Bahas 

Deklarasi Menteri 

Ketenagakerjaan 

Indoneesia 

Neutral Seputar Cibubur Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker), Anwar Sanusi, 

kembali memimpin jalannya 

pertemuan keempat 

Kelompok Kerja Bidang 

Ketenagakerjaan atau The 4th 

Employment Working Group 

(EWG) G20 Meeting, secara 

virtual di Jakarta, Rabu 

(20/7/2022). Selaku Presidensi 

G20 Tahun 2022, Anwar 

mengatakan EWG IV pada 20 

s.d 21 Juli 2022 ini akan 

melanjutkan sekaligus 

menyelesaikan pembahasan 

draf Deklarasi Menteri 

Ketenagkerjaan/Perburuhan 

pada pertemuan EWG III yang 

telah digelar pada 14 s.d 15 

Juni 2022 lalu. Dalam EWG III 

lalu, Anwar Sanusi yang juga 

memimpin jalannya sidang, 

membahas draf Deklarasi 

Menteri 

Perburuhan/Ketenagakerjaan. 

Adapun pada pertemuan EWG 

IV ini akan melanjutkan 

pembahasan Deklarasi 

Menteri 

Perburuhan/Ketenagakerjaan 

dan pembahasan Annex 1 dan 

Annex 2. 

http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785065437/g20-ewg-bahas-deklarasi-menteri-ketenagakerjaan-indoneesia
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785065437/g20-ewg-bahas-deklarasi-menteri-ketenagakerjaan-indoneesia
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785065437/g20-ewg-bahas-deklarasi-menteri-ketenagakerjaan-indoneesia
http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785065437/g20-ewg-bahas-deklarasi-menteri-ketenagakerjaan-indoneesia
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50. 21 

July 

2022 

Kemnaker Perkuat 

Implementasi Satu 

Data Ketenagakerjaan 

Pusat dan Daerah 

Positive Medcom.id Bali: Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

terus memperkuat 

implementasi kebijakan satu 

data ketenagakerjaan dengan 

melakukan koordinasi 

antarinstansi ketenagakerjaan 

di pusat dan daerah. Hal 

tersebut dikemukakan Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

ketika membuka Rapat 

Koordinasi Nasional (Rakornas) 

Satu Data Ketenagakerjaan 

(SDK) di Badung, Bali. 

Rakornas Satu Data 

Ketenagakerjaan merupakan 

rangkaian sinergitas program 

dan kegiatan pusat dan 

daerah, terkait implementasi 

Satu Data Indonesia di bidang 

ketenagakerjaan. "Rakornas ini 

sebagai media untuk 

memperkuat kerja sama, 

kolaborasi, dan sinergi 

Kemnaker dengan dinas 

ketenagakerjaan, dalam 

mewujudkan tata kelola data 

ketenagakerjaan yang 

memenuhi prinsip-prinsip Satu 

Data Indonesia," kata Ida, 

Kamis, 21 Juli 2022. 

51. 21 

July 

2022 

Talent Scouting, 

Generasi Milenial 

dengan Pekerjaan 

Milenial 

Neutral Harianbhirawa.co.id Pada era sosial media seperti 

sekarang ini profesi baru 

dalam dunia digital menjadi 

cita-cita yang banyak 

diimpikan generasi milenial. 

Berdasarkan laporan survei 

yang dilakukan oleh 

PricewaterhouseCoopers 

(PwC), ternyata menunjukkan 

bahwa milenial ingin memiliki 

keseimbangan antara dunia 

profesional dan personal, alias 

work-life balance. Dalam 

survei ini, 95% responden 

http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/dN6ajovK-kemnaker-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan-pusat-dan-daerah
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/dN6ajovK-kemnaker-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan-pusat-dan-daerah
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/dN6ajovK-kemnaker-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan-pusat-dan-daerah
http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/dN6ajovK-kemnaker-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan-pusat-dan-daerah
http://www.harianbhirawa.co.id/talent-scouting-generasi-milenial-dengan-pekerjaan-milenial
http://www.harianbhirawa.co.id/talent-scouting-generasi-milenial-dengan-pekerjaan-milenial
http://www.harianbhirawa.co.id/talent-scouting-generasi-milenial-dengan-pekerjaan-milenial
http://www.harianbhirawa.co.id/talent-scouting-generasi-milenial-dengan-pekerjaan-milenial
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milenial merasa bahwa work-

life balance adalah hal yang 

penting. Menyikapi hal 

tersebut, Pemerintah melalui 

Kementerian ketenagakerjaan 

mencoba memfasilitasi 

keinginan generasi Milenial 

melalui program Talent 

Scouting. 

52. 21 

July 

2022 

Kemnaker Perkuat 

Implementasi Satu 

Data Ketenagakerjaan 

Pusat dan Daerah 

Positive Merdeka Kementerian Ketenagakerjaan 

terus memperkuat 

implementasi kebijakan satu 

data ketenagakerjaan dengan 

melakukan koordinasi antar 

instansi ketenagakerjaan di 

pusat dan daerah. Hal tersebut 

dikemukakan Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

ketika membuka Rapat 

Koordinasi Nasional (Rakornas) 

Satu Data Ketenagakerjaan 

(SDK) di Badung, Bali, Kamis 

(21/7/2022). Rakornas Satu 

Data Ketenagakerjaan 

merupakan rangkaian 

sinergitas program dan 

kegiatan pusat dan daerah, 

terkait implementasi Satu Data 

Indonesia di bidang 

ketenagakerjaan. "Rakornas ini 

sebagai media untuk 

memperkuat kerja sama, 

kolaborasi, dan sinergi 

Kemnaker dengan dinas 

ketenagakerjaan, dalam 

mewujudkan tata kelola data 

ketenagakerjaan yang 

memenuhi prinsip-prinsip Satu 

Data Indonesia," katanya. 

53. 21 

July 

2022 

Kemnaker Perkuat 

Implementasi Satu 

Data Ketenagakerjaan 

Pusat dan Daerah - 

Harian-Nasional.com 

Positive Hariannasional.com Merdeka.com- Kementerian 

Ketenagakerjaan terus 

memperkuat implementasi 

kebijakan satu data 

ketenagakerjaan dengan 

http://www.merdeka.com/peristiwa/kemnaker-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan-pusat-dan-daerah.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/kemnaker-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan-pusat-dan-daerah.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/kemnaker-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan-pusat-dan-daerah.html
http://www.merdeka.com/peristiwa/kemnaker-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan-pusat-dan-daerah.html
http://harian-nasional.com/ekonomi/kemnaker-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan-pusat-dan-daerah
http://harian-nasional.com/ekonomi/kemnaker-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan-pusat-dan-daerah
http://harian-nasional.com/ekonomi/kemnaker-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan-pusat-dan-daerah
http://harian-nasional.com/ekonomi/kemnaker-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan-pusat-dan-daerah
http://harian-nasional.com/ekonomi/kemnaker-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan-pusat-dan-daerah
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melakukan koordinasi antar 

instansi ketenagakerjaan di 

pusat dan daerah. Hal tersebut 

dikemukakan Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

ketika membuka Rapat 

Koordinasi Nasional (Rakornas) 

Satu Data Ketenagakerjaan 

(SDK) di Badung, Bali, Kamis 

(21/7/2022). Rakornas Satu 

Data Ketenagakerjaan 

merupakan rangkaian 

sinergitas program dan 

kegiatan pusat dan daerah, 

terkait implementasi Satu Data 

Indonesia di bidang 

ketenagakerjaan. "Rakornas ini 

sebagai media untuk 

memperkuat kerja sama, 

kolaborasi, dan sinergi 

Kemnaker dengan dinas 

ketenagakerjaan, dalam 

mewujudkan tata kelola data 

ketenagakerjaan yang 

memenuhi prinsip-prinsip Satu 

Data Indonesia," katanya. 

54. 21 

July 

2022 

Buka Kesempatan 

Bekerja di Luar 

Negeri, Pemkab Wajo 

Gandeng Sarimadu 

Jayanusa - Berita 

Lintas Sulawesi 

Positive Lintascelebes Pemerintah Kabupaten 

(Pemkab) Wajo menggandeng 

PT Sarimadu Jayanusa untuk 

memfasilitasi penyaluran 

pekerja migran ke Malaysia. 

Bupati Wajo, Amran Mahmud, 

menyambut baik kerja sama 

dengan PT Sarimadu Jayanusa, 

perusahaan yang memang 

fokus pada penyaluran tenaga 

kerja, baik di dalam maupun 

untuk luar negeri. 

"Alhamdulillah kita sudah ada 

komunikasi dengan sebuah 

perusahaan penyalur tenaga 

kerja migran, PT Sarimadu 

Jayanusa dengan Bapak Aria 

Alvian Pranata sebagai direksi. 

Hari ini, kita akan mulai 

http://lintascelebes.com/2022/07/21/buka-kesempatan-bekerja-di-luar-negeri-pemkab-wajo-gandeng-sarimadu-jayanusa
http://lintascelebes.com/2022/07/21/buka-kesempatan-bekerja-di-luar-negeri-pemkab-wajo-gandeng-sarimadu-jayanusa
http://lintascelebes.com/2022/07/21/buka-kesempatan-bekerja-di-luar-negeri-pemkab-wajo-gandeng-sarimadu-jayanusa
http://lintascelebes.com/2022/07/21/buka-kesempatan-bekerja-di-luar-negeri-pemkab-wajo-gandeng-sarimadu-jayanusa
http://lintascelebes.com/2022/07/21/buka-kesempatan-bekerja-di-luar-negeri-pemkab-wajo-gandeng-sarimadu-jayanusa
http://lintascelebes.com/2022/07/21/buka-kesempatan-bekerja-di-luar-negeri-pemkab-wajo-gandeng-sarimadu-jayanusa
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sosialisasinya kepada adik-adik 

para peserta pelatihan 

keterampilan berbasis 

kompetensi Balai Latihan Kerja 

(BLK) Kabupaten Wajo," ucap 

Ketua PMI Wajo ini di hadapan 

peserta pelatihan di Kantor 

BLK Wajo, Kamis (21/7/2022). 

55. 21 

July 

2022 

Pemkab Wajo 

Gandeng Sarimadu 

Jayanusa Kerja Sama 

Kirim Pekerja Migran 

ke Malaysia 

Positive Media Sinergi Pemerintah Kabupaten 

(Pemkab) Wajo menggandeng 

PT Sarimadu Jayanusa untuk 

memfasilitasi penyaluran 

pekerja migran ke Malaysia. 

"Tahap pertama ini, 

dikhususkan untuk asisten 

rumah tangga dan perawat 

lansia di negara Malaysia," 

sebutnya. Perusahaannya 

bekerja sama dengan 23 

negara, yang efektif sekarang 

adalah di empat negara, yaitu 

Malaysia, Hong Kong, Taiwan, 

dan Singapura. "Untuk di 

Malaysia ini dibutuhkan 

asisten rumah tangga dengan 

gaji Rp5,12 juta sampai Rp6,2 

juta dan perawat lansia khusus 

wanita dengan gaji Rp6,06 juta 

sampai Rp7,2 juta masing-

masing per bula dengan masa 

kontrak dua tahun. 

56. 21 

July 

2022 

FSPMI Bakal Geruduk 

Anak Perusahaan 

Garuda Indonesia 

Negative Radarkotanews.com Ketua Umum Serikat Pekerja 

Dirgantara, Digital, dan 

Transportasi- Federasi Serikat 

Pekerja Metal Indonesia 

(SPDT-FSPMI) Iswan Abdullah 

menyampaikan, pihaknya 

bakal melakukan aksi unjuk 

rasa ke PT. Aerotrans Services 

Indonesia pada tanggal 28 Juli 

2022. "Ini adalah anak 

perusahaan Garuda Indonesia 

(BUMN) yang bergerak di 

bidang transportasi angkutan 

http://mediasinergi.co/2022/07/21/pemkab-wajo-gandeng-sarimadu-jayanusa-kerja-sama-kirim-pekerja-migran-ke-malaysia
http://mediasinergi.co/2022/07/21/pemkab-wajo-gandeng-sarimadu-jayanusa-kerja-sama-kirim-pekerja-migran-ke-malaysia
http://mediasinergi.co/2022/07/21/pemkab-wajo-gandeng-sarimadu-jayanusa-kerja-sama-kirim-pekerja-migran-ke-malaysia
http://mediasinergi.co/2022/07/21/pemkab-wajo-gandeng-sarimadu-jayanusa-kerja-sama-kirim-pekerja-migran-ke-malaysia
http://mediasinergi.co/2022/07/21/pemkab-wajo-gandeng-sarimadu-jayanusa-kerja-sama-kirim-pekerja-migran-ke-malaysia
http://www.radarkotanews.com/fspmi-bakal-geruduk-anak-perusahaan-garuda-indonesia
http://www.radarkotanews.com/fspmi-bakal-geruduk-anak-perusahaan-garuda-indonesia
http://www.radarkotanews.com/fspmi-bakal-geruduk-anak-perusahaan-garuda-indonesia
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darat, yaitu antar jemput 

karyawan dan karyawati 

Garuda Indonesia. Termasuk di 

dalamnya crew pesawat (pilot, 

co-pilot, pramugari, 

pramugara) dan seluruh 

kebutuhan transportasi darat 

PT. Garuda Indonesia," kata 

Iswan, Kamis (21/7) PT. 

Aerotrans Services Indonesia 

berdiri sejak tahun 1988. 

Barulah kemudian pada tahun 

2011, nama PT. Mandira 

Erajasa wahana berganti nama 

menjadi PT. Aerotrans Services 

Indonesia. 

57. 21 

July 

2022 

FGD Sistem Pensiun 

Pekerja Formal 

Swasta, Harusnya 

Punya Tingkat 

Penghasilan pensiun 

40% Dari Upah 

Terakhir - Peristiwa - 

www.indonesiana.id 

Negative Indonesiana Diskusi ini membahas tentang 

formula dan skema pensiun 

sebagai reformasi sistem 

pensiun Indonesia sebagai 

perlindungan sosial di hari tua, 

baik melalui program wajib 

JHT, JP atau program pensiun 

sukarela. Semoga ke depan, 

sistem pensiun di Indonesia 

bisa lebih memadai dan 

berkualitas. Sehingga mampu 

menjadi "kendaraan" yang pas 

untuk menyejahteraka pekerja 

di Indonesia saat tidak bekerja 

lagi. Sebagai bagian 

penyusunan kajian prioritas 

nasional tahun 2022 bertajuk 

"Grand Design Sistem Pensiun 

Nasional dalam rangka 

Penguatan Perlindungan Sosial 

di Hari Tua dan Akselerasi 

Akumulasi Sumber Dana 

Jangka Panjang", tim kajian 

Pusat Kebijakan Sektor 

Keuangan, Badan Kebijakan 

Fiskal, Kementerian Keuangan 

RI menggelar Focus Group 

Discussion (FGD) terkait 1) 

strategi pengembangan 

http://www.indonesiana.id/read/156540/fgd-sistem-pensiun-pekerja-formal-swasta-harusnya-punya-tingkat-penghasilan-pensiun-40-dari-upah-terakhir
http://www.indonesiana.id/read/156540/fgd-sistem-pensiun-pekerja-formal-swasta-harusnya-punya-tingkat-penghasilan-pensiun-40-dari-upah-terakhir
http://www.indonesiana.id/read/156540/fgd-sistem-pensiun-pekerja-formal-swasta-harusnya-punya-tingkat-penghasilan-pensiun-40-dari-upah-terakhir
http://www.indonesiana.id/read/156540/fgd-sistem-pensiun-pekerja-formal-swasta-harusnya-punya-tingkat-penghasilan-pensiun-40-dari-upah-terakhir
http://www.indonesiana.id/read/156540/fgd-sistem-pensiun-pekerja-formal-swasta-harusnya-punya-tingkat-penghasilan-pensiun-40-dari-upah-terakhir
http://www.indonesiana.id/read/156540/fgd-sistem-pensiun-pekerja-formal-swasta-harusnya-punya-tingkat-penghasilan-pensiun-40-dari-upah-terakhir
http://www.indonesiana.id/read/156540/fgd-sistem-pensiun-pekerja-formal-swasta-harusnya-punya-tingkat-penghasilan-pensiun-40-dari-upah-terakhir
http://www.indonesiana.id/read/156540/fgd-sistem-pensiun-pekerja-formal-swasta-harusnya-punya-tingkat-penghasilan-pensiun-40-dari-upah-terakhir
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pensiun sukarela dan 

perlindungan pensiun bagi 

pekerja formal swasta dan 2) 

sistem pensiun nasional 

sebagai perlindungan sosial 

pekerja swasta di hari tua di 

Semarang (21/7/2022). 

58. 21 

July 

2022 

Kemnaker 

berkoordinasi perkuat 

implementasi satu 

data ketenagakerjaan 

Positive Antara Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) melakukan 

koordinasi untuk memperkuat 

implementasi kebijakan satu 

data ketenagakerjaan antar 

instansi di pusat dan daerah 

untuk menyatukan persepsi 

prinsip data ketenagakerjaan 

di Indonesia. Berbicara dalam 

Rapat Koordinasi Nasional 

(Rakornas) Satu Data 

Ketenagakerjaan (SDK) di 

Badung, Bali, Kamis, Menaker 

mengatakan acara itu 

merupakan media untuk 

memperkuat kerja sama, 

kolaborasi dan sinergi 

Kemnaker dengan dinas 

ketenagakerjaan dalam 

mewujudkan tata kelola data 

ketenagakerjaan memenuhi 

prinsip Satu Data Indonesia.  

59. 21 

July 

2022 

Kemnaker 

berkoordinasi perkuat 

implementasi satu 

data ketenagakerjaan 

Positive Antara Kalteng Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) melakukan 

koordinasi untuk memperkuat 

implementasi kebijakan satu 

data ketenagakerjaan antar 

instansi di pusat dan daerah 

untuk menyatukan persepsi 

prinsip data ketenagakerjaan 

di Indonesia. Berbicara dalam 

Rapat Koordinasi Nasional 

(Rakornas) Satu Data 

Ketenagakerjaan (SDK) di 

Badung, Bali, Kamis, Menaker 

mengatakan acara itu 

merupakan media untuk 

http://www.antaranews.com/berita/3010253/kemnaker-berkoordinasi-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan
http://www.antaranews.com/berita/3010253/kemnaker-berkoordinasi-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan
http://www.antaranews.com/berita/3010253/kemnaker-berkoordinasi-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan
http://www.antaranews.com/berita/3010253/kemnaker-berkoordinasi-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3010253/kemnaker-berkoordinasi-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3010253/kemnaker-berkoordinasi-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3010253/kemnaker-berkoordinasi-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan
http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3010253/kemnaker-berkoordinasi-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan
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memperkuat kerja sama, 

kolaborasi dan sinergi 

Kemnaker dengan dinas 

ketenagakerjaan dalam 

mewujudkan tata kelola data 

ketenagakerjaan memenuhi 

prinsip Satu Data Indonesia. 

Prinsip dari Rakornas SDK itu 

untuk menyatukan prinsip satu 

data ketenagakerjaan demi 

mendukung pemulihan 

nasional khususnya sektor 

ketenagakerjaan yang 

terguncang akibat pandemi 

COVID-19. Dalam kesempatan 

itu juga diperkenalkan aplikasi 

Portal Satu Data 

Ketenagakerjaan dan SMData 

sebagai aplikasi pendukung 

satu data ketenagakerjaan 

yang dapat dimanfaatkan 

pusat dan daerah demi 

mempercepat implementasi 

satu data ketenagakerjaan. 

60. 21 

July 

2022 

Kemnaker 

berkoordinasi perkuat 

implementasi satu 

data ketenagakerjaan 

Positive Antara Jateng Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) melakukan 

koordinasi untuk memperkuat 

implementasi kebijakan satu 

data ketenagakerjaan antar 

instansi di pusat dan daerah 

untuk menyatukan persepsi 

prinsip data ketenagakerjaan 

di Indonesia. Berbicara dalam 

Rapat Koordinasi Nasional 

(Rakornas) Satu Data 

Ketenagakerjaan (SDK) di 

Badung, Bali, Kamis, Menaker 

mengatakan acara itu 

merupakan media untuk 

memperkuat kerja sama, 

kolaborasi dan sinergi 

Kemnaker dengan dinas 

ketenagakerjaan dalam 

mewujudkan tata kelola data 

ketenagakerjaan memenuhi 

http://jateng.antaranews.com/nasional/berita/3010253/kemnaker-berkoordinasi-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan
http://jateng.antaranews.com/nasional/berita/3010253/kemnaker-berkoordinasi-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan
http://jateng.antaranews.com/nasional/berita/3010253/kemnaker-berkoordinasi-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan
http://jateng.antaranews.com/nasional/berita/3010253/kemnaker-berkoordinasi-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan
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prinsip Satu Data Indonesia. 

Prinsip dari Rakornas SDK itu 

untuk menyatukan prinsip satu 

data ketenagakerjaan demi 

mendukung pemulihan 

nasional khususnya sektor 

ketenagakerjaan yang 

terguncang akibat pandemi 

COVID-19. Dalam kesempatan 

itu juga diperkenalkan aplikasi 

Portal Satu Data 

Ketenagakerjaan dan SMData 

sebagai aplikasi pendukung 

satu data ketenagakerjaan 

yang dapat dimanfaatkan 

pusat dan daerah demi 

mempercepat implementasi 

satu data ketenagakerjaan. 

61. 21 

July 

2022 

PEMERINTAHAN - 

Umum dan Segalanya 

Neutral Sekato JAKARTA- Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

melalui Pusat Pasar Kerja 

(Pasker ID) bekerja sama 

dengan PT Disabilitas Kerja 

Indonesia (PT DKI) menggelar 

Job Fair pertama yang 

dikhususkan bagi penyandang 

disabilitas di Indonesia. Job fair 

ini dilaksanakan pada. 

62. 21 

July 

2022 

Kemnaker 

berkoordinasi perkuat 

implementasi satu 

data ketenagakerjaan 

Positive Antara Sulteng Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) melakukan 

koordinasi untuk memperkuat 

implementasi kebijakan satu 

data ketenagakerjaan antar 

instansi di pusat dan daerah 

untuk menyatukan persepsi 

prinsip data ketenagakerjaan 

di Indonesia. Berbicara dalam 

Rapat Koordinasi Nasional 

(Rakornas) Satu Data 

Ketenagakerjaan (SDK) di 

Badung, Bali, Kamis, Menaker 

mengatakan acara itu 

merupakan media untuk 

memperkuat kerja sama, 

http://sekato.id/category/pemerintahan
http://sekato.id/category/pemerintahan
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3010253/kemnaker-berkoordinasi-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3010253/kemnaker-berkoordinasi-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3010253/kemnaker-berkoordinasi-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan
http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3010253/kemnaker-berkoordinasi-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan
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kolaborasi dan sinergi 

Kemnaker dengan dinas 

ketenagakerjaan dalam 

mewujudkan tata kelola data 

ketenagakerjaan memenuhi 

prinsip Satu Data Indonesia. 

Prinsip dari Rakornas SDK itu 

untuk menyatukan prinsip satu 

data ketenagakerjaan demi 

mendukung pemulihan 

nasional khususnya sektor 

ketenagakerjaan yang 

terguncang akibat pandemi 

COVID-19. Dalam kesempatan 

itu juga diperkenalkan aplikasi 

Portal Satu Data 

Ketenagakerjaan dan SMData 

sebagai aplikasi pendukung 

satu data ketenagakerjaan 

yang dapat dimanfaatkan 

pusat dan daerah demi 

mempercepat implementasi 

satu data ketenagakerjaan. 

63. 21 

July 

2022 

Kalimantan Tengah 

Masuk 10 Besar 

Pelayanan AK-1 Se-

Indonesia 

Neutral Kaltengterkini.co.id Pelayanan terhadap para 

pencari kerja berikut 

pendataannya di Kalimantan 

Tengah (Kalimantan Tengah) 

oleh dinas terkait merupakan 

salah satu yang terbaik di 

Indonesia. Hal ini terungkap 

pada Rapat Koordinasi 

Nasional (Rakornas) Satu Data 

Ketenagakerjaan Indonesia 

yang digelar di Badung Bali, 

Kamis (21/7/2022). Kegiatan 

ini dihadiri Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan 

Daerah Penelitian dan 

Pengembangan (Bappeda 

Litbang) Provinsi Kalimantan 

Tengah, Kaspinor selaku 

Koordinator Forum Satu Data 

di Kalimantan Tengah, 

didampingi Perencana Ahli 

Muda selaku Sub Koordinator 

http://kaltengterkini.co.id/2022/07/21/kalteng-masuk-10-besar-pelayanan-ak-1-se-indonesia
http://kaltengterkini.co.id/2022/07/21/kalteng-masuk-10-besar-pelayanan-ak-1-se-indonesia
http://kaltengterkini.co.id/2022/07/21/kalteng-masuk-10-besar-pelayanan-ak-1-se-indonesia
http://kaltengterkini.co.id/2022/07/21/kalteng-masuk-10-besar-pelayanan-ak-1-se-indonesia
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Kasubbag Penyusunan 

Program Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi 

Kalimantan Tengah, Heru 

Setiawan dan Kepala Bidang 

Litbang Endy. Kaspinor saat 

dihubungi media, menyatakan, 

atas prestasi tersebut 

pihaknya mengapresiasi 

kinerja seluruh jajaran Dinas 

Ketenagakerjaan baik di 

tingkat kabupaten/kota dan 

Provinsi Kalimantan Tengah 

yang telah berusaha 

menyajikan data 

ketenagakerjaan termasuk AK-

1. 

64. 21 

July 

2022 

Kemnaker 

berkoordinasi perkuat 

implementasi satu 

data ketenagakerjaan 

Positive Antara Riau Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) melakukan 

koordinasi untuk memperkuat 

implementasi kebijakan satu 

data ketenagakerjaan antar 

instansi di pusat dan daerah 

untuk menyatukan persepsi 

prinsip data ketenagakerjaan 

di Indonesia. Berbicara dalam 

Rapat Koordinasi Nasional 

(Rakornas) Satu Data 

Ketenagakerjaan (SDK) di 

Badung, Bali, Kamis, Menaker 

mengatakan acara itu 

merupakan media untuk 

memperkuat kerja sama, 

kolaborasi dan sinergi 

Kemnaker dengan dinas 

ketenagakerjaan dalam 

mewujudkan tata kelola data 

ketenagakerjaan memenuhi 

prinsip Satu Data Indonesia. 

Prinsip dari Rakornas SDK itu 

untuk menyatukan prinsip satu 

data ketenagakerjaan demi 

mendukung pemulihan 

nasional khususnya sektor 

ketenagakerjaan yang 

http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3010253/kemnaker-berkoordinasi-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3010253/kemnaker-berkoordinasi-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3010253/kemnaker-berkoordinasi-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan
http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3010253/kemnaker-berkoordinasi-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan
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terguncang akibat pandemi 

COVID-19. Dalam kesempatan 

itu juga diperkenalkan aplikasi 

Portal Satu Data 

Ketenagakerjaan dan SMData 

sebagai aplikasi pendukung 

satu data ketenagakerjaan 

yang dapat dimanfaatkan 

pusat dan daerah demi 

mempercepat implementasi 

satu data ketenagakerjaan. 

65. 21 

July 

2022 

Kemnaker 

berkoordinasi perkuat 

implementasi satu 

data ketenagakerjaan 

Positive Newsexplorer.net Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) melakukan 

koordinasi untuk memperkuat 

implementasi kebijakan satu 

data ketenagakerjaan antar 

instansi di pusat dan daerah 

untuk menyatukan persepsi 

prinsip data ketenagakerjaan 

di Indonesia. Berbicara dalam 

Rapat Koordinasi Nasional 

(Rakornas) Satu Data 

Ketenagakerjaan (SDK) di 

Badung, Bali, Kamis, Menaker 

mengatakan acara itu 

merupakan media untuk 

memperkuat kerja sama, 

kolaborasi dan sinergi 

Kemnaker dengan dinas 

ketenagakerjaan dalam 

mewujudkan tata kelola data 

ketenagakerjaan memenuhi 

prinsip Satu Data Indonesia. 

Prinsip dari Rakornas SDK itu 

untuk menyatukan prinsip satu 

data ketenagakerjaan demi 

mendukung pemulihan 

nasional khususnya sektor 

ketenagakerjaan yang 

terguncang akibat pandemi 

COVID-19.  

66. 21 

July 

2022 

Kemnaker 

berkoordinasi perkuat 

Positive Antara Sumut Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) melakukan 

koordinasi untuk memperkuat 

http://newsexplorer.net/kemnaker-berkoordinasi-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan-s2620596.html
http://newsexplorer.net/kemnaker-berkoordinasi-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan-s2620596.html
http://newsexplorer.net/kemnaker-berkoordinasi-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan-s2620596.html
http://newsexplorer.net/kemnaker-berkoordinasi-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan-s2620596.html
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3010253/kemnaker-berkoordinasi-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3010253/kemnaker-berkoordinasi-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan
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implementasi satu 

data ketenagakerjaan 

implementasi kebijakan satu 

data ketenagakerjaan antar 

instansi di pusat dan daerah 

untuk menyatukan persepsi 

prinsip data ketenagakerjaan 

di Indonesia. Berbicara dalam 

Rapat Koordinasi Nasional 

(Rakornas) Satu Data 

Ketenagakerjaan (SDK) di 

Badung, Bali, Kamis, Menaker 

mengatakan acara itu 

merupakan media untuk 

memperkuat kerja sama, 

kolaborasi dan sinergi 

Kemnaker dengan dinas 

ketenagakerjaan dalam 

mewujudkan tata kelola data 

ketenagakerjaan memenuhi 

prinsip Satu Data Indonesia. 

Prinsip dari Rakornas SDK itu 

untuk menyatukan prinsip satu 

data ketenagakerjaan demi 

mendukung pemulihan 

nasional khususnya sektor 

ketenagakerjaan yang 

terguncang akibat pandemi 

COVID-19. Dalam kesempatan 

itu juga diperkenalkan aplikasi 

Portal Satu Data 

Ketenagakerjaan dan SMData 

sebagai aplikasi pendukung 

satu data ketenagakerjaan 

yang dapat dimanfaatkan 

pusat dan daerah demi 

mempercepat implementasi 

satu data ketenagakerjaan. 

67. 21 

July 

2022 

Kemnaker 

berkoordinasi perkuat 

implementasi satu 

data ketenagakerjaan 

Positive Antara Papua Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) melakukan 

koordinasi untuk memperkuat 

implementasi kebijakan satu 

data ketenagakerjaan antar 

instansi di pusat dan daerah 

untuk menyatukan persepsi 

prinsip data ketenagakerjaan 

di Indonesia. Berbicara dalam 

http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3010253/kemnaker-berkoordinasi-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan
http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3010253/kemnaker-berkoordinasi-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3010253/kemnaker-berkoordinasi-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3010253/kemnaker-berkoordinasi-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3010253/kemnaker-berkoordinasi-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan
http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3010253/kemnaker-berkoordinasi-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan
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Rapat Koordinasi Nasional 

(Rakornas) Satu Data 

Ketenagakerjaan (SDK) di 

Badung, Bali, Kamis, Menaker 

mengatakan acara itu 

merupakan media untuk 

memperkuat kerja sama, 

kolaborasi dan sinergi 

Kemnaker dengan dinas 

ketenagakerjaan dalam 

mewujudkan tata kelola data 

ketenagakerjaan memenuhi 

prinsip Satu Data Indonesia. 

Prinsip dari Rakornas SDK itu 

untuk menyatukan prinsip satu 

data ketenagakerjaan demi 

mendukung pemulihan 

nasional khususnya sektor 

ketenagakerjaan yang 

terguncang akibat pandemi 

COVID-19.. Dalam kesempatan 

itu juga diperkenalkan aplikasi 

Portal Satu Data 

Ketenagakerjaan dan SMData 

sebagai aplikasi pendukung 

satu data ketenagakerjaan 

yang dapat dimanfaatkan 

pusat dan daerah demi 

mempercepat implementasi 

satu data ketenagakerjaan. 

68. 21 

July 

2022 

BPVP Pangkep Tutup 

Pelatihan Kerja Sama 

dengan CV Zuleykha, 

Harap Peserta Dapat 

Direkrut Bekerja 

Positive Tribun News Makassar Dalam penutupan kegiatan ini 

juga dilakukan penandatangan 

MoU antara BPVP Pangkep 

dengan CV Zuleykha Putri 

Bulusaraung. Kepala BPVP 

Pangkep, Sudarsono dalam 

sambutan menyampaikan 

pelatihan kerjasama dunia 

usaha dan dunia industri ini 

untuk menyiapkan sumber 

daya manusia calon karyawan 

atau mitra dari perusahaan. 

Sementara itu, Direktur CV 

Zuleykha Putri Bulusaraung 

Zulu Park, Capt Zulkarnain 

http://makassar.tribunnews.com/2022/07/21/bpvp-pangkep-tutup-pelatihan-kerja-sama-dengan-cv-zuleykha-harap-peserta-dapat-direkrut-bekerja
http://makassar.tribunnews.com/2022/07/21/bpvp-pangkep-tutup-pelatihan-kerja-sama-dengan-cv-zuleykha-harap-peserta-dapat-direkrut-bekerja
http://makassar.tribunnews.com/2022/07/21/bpvp-pangkep-tutup-pelatihan-kerja-sama-dengan-cv-zuleykha-harap-peserta-dapat-direkrut-bekerja
http://makassar.tribunnews.com/2022/07/21/bpvp-pangkep-tutup-pelatihan-kerja-sama-dengan-cv-zuleykha-harap-peserta-dapat-direkrut-bekerja
http://makassar.tribunnews.com/2022/07/21/bpvp-pangkep-tutup-pelatihan-kerja-sama-dengan-cv-zuleykha-harap-peserta-dapat-direkrut-bekerja
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Tawakkal menyampaikan 

terima kasih atas perhatian 

dari Kemnaker melalui BPVP 

Pangkep yang telah 

melaksanakan pelatihan di 

Zulu Park. Balai Pelatihan 

Vokasi dan Produktifitas 

(BPVP) Pangkep resmi 

menutup pelatihan berbasis 

kompetensi kerja sama Dunia 

Usaha dan Dunia Industri di 

Zulu Park CV Zuleykha Putri 

Bulusaraung Kabupaten 

Pangkep (19/7/2022). 

69. 21 

July 

2022 

Diduga Selewengkan 

Hak Buruh, FSPMI 

Bakal Kepung PT. 

Aerotrans Services 

Indonesia - Koma.id 

Negative Koma.id KOMA.ID- Ketua Umum Serikat 

Pekerja Dirgantara, Digital, dan 

Transportasi- Federasi Serikat 

Pekerja Metal Indonesia 

(SPDT-FSPMI) Iswan Abdullah 

menyampaikan, bahwa 

pihaknya bakal melakukan aksi 

unjuk rasa ke PT. Aerotrans 

Services Indonesia pada 

tanggal 28 Juli 2022. PT. 

Aerotrans Services Indonesia 

berdiri sejak tahun 1988. 

Barulah kemudian pada tahun 

2011, nama PT. Mandira 

Erajasa wahana berganti nama 

menjadi PT. Aerotrans Services 

Indonesia. "Kami menduga 

banyak pelanggaran yang di 

lakukan pihak perusahaan PT. 

Aerotrans Services Indonesia. 

70. 21 

July 

2022 

Indonesia Bantah 

Setuju Integrasikan 

Sistem Perekrutan 

PMI dengan Malaysia 

Positive Tempo.co Pemerintah Indonesia 

membantah telah 

menyepakati pengintegrasian 

sistem perekrutan pekerja 

migran dengan Malaysia. 

Direktur Perlindungan WNI 

dan BHI Kementerian Luar 

Negeri Judha Nugraha 

mengatakan, memang ada 

pertemuan antara pihak KBRI 

http://koma.id/2022/07/21/52/diduga-selewengkan-hak-buruh-fspmi-bakal-kepung-pt-aerotrans-services-indonesia
http://koma.id/2022/07/21/52/diduga-selewengkan-hak-buruh-fspmi-bakal-kepung-pt-aerotrans-services-indonesia
http://koma.id/2022/07/21/52/diduga-selewengkan-hak-buruh-fspmi-bakal-kepung-pt-aerotrans-services-indonesia
http://koma.id/2022/07/21/52/diduga-selewengkan-hak-buruh-fspmi-bakal-kepung-pt-aerotrans-services-indonesia
http://koma.id/2022/07/21/52/diduga-selewengkan-hak-buruh-fspmi-bakal-kepung-pt-aerotrans-services-indonesia
http://dunia.tempo.co/read/1614431/indonesia-bantah-setuju-integrasikan-sistem-perekrutan-pmi-dengan-malaysia
http://dunia.tempo.co/read/1614431/indonesia-bantah-setuju-integrasikan-sistem-perekrutan-pmi-dengan-malaysia
http://dunia.tempo.co/read/1614431/indonesia-bantah-setuju-integrasikan-sistem-perekrutan-pmi-dengan-malaysia
http://dunia.tempo.co/read/1614431/indonesia-bantah-setuju-integrasikan-sistem-perekrutan-pmi-dengan-malaysia
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Kuala Lumpur dengan pejabat 

Kementerian SDM dan 

Kementerian Dalam Negeri 

Malaysia. Namun sifatnya 

hanya informal untuk bertukar 

pikiran dan mencari solusi atas 

ketidaksepahaman perekrutan 

pekerja migran Indonesia 

(PMI). "Kami ingin 

menegaskan kembali, 

Pemerintah Indonesia tidak 

pernah menyampaikan 

persetujuan atas integrasi 

mekanisme penempatan 

melalui OCS sesuai dengan 

MoU dengan SMO yang 

dimiliki oleh Malaysia," kata 

Judha saat jumpa pers virtual, 

Kamis, 21 Juli 2022. 

71. 21 

July 

2022 

Kemnaker Perkuat 

Sinergitas Pusat dan 

Daerah dalam 

Implementasi Satu 

Data Ketenagakerjaan 

Positive Jawa Post National 

Network 

Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah 

menyampaikan kementerian 

yang dipimpinnya terus 

memperkuat penerapan 

kebijakan satu data 

ketenagakerjaan. Rapat 

koordinasi nasional Satu Data 

Ketenagakerjaan (Rakornas 

SDK) yang sekarang 

berlangsung di Badung, Bali 

merupakan rangkaian 

sinergitas program dan 

kegiatan pusat dan daerah 

terkait penerapan Satu Data 

Indonesia di bidang 

ketenagakerjaan. "Rakornas ini 

sebagai media untuk 

memperkuat kerja sama, 

kolaborasi, dan sinergi 

Kemnaker dengan dinas 

ketenagakerjaan dalam 

mewujudkan tata kelola data 

ketenagakerjaan yang 

memenuhi prinsip-prinsip Satu 

Data Indonesia," kata Menaker 

http://www.jpnn.com/news/kemnaker-perkuat-sinergitas-pusat-dan-daerah-dalam-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-perkuat-sinergitas-pusat-dan-daerah-dalam-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-perkuat-sinergitas-pusat-dan-daerah-dalam-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-perkuat-sinergitas-pusat-dan-daerah-dalam-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan
http://www.jpnn.com/news/kemnaker-perkuat-sinergitas-pusat-dan-daerah-dalam-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan
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Ida Fauziyah saat membuka 

Rakornas SDK, Kamis (21/7). 

Dari Rakornas SDK, kata 

Menaker Ida, juga menyatukan 

prinsip satu data 

ketenagakerjaan untuk 

mendukung pemulihan 

nasional, khususnya sektor 

ketenagakerjaan yang 

terguncang akibat pandemi 

Covid-19. 

72. 21 

July 

2022 

Sekda Adi Arnawa 

Hadiri Rakornas Satu 

Data Ketenagakerjaan 

Tahun 2022 

Neutral Rrinews Denpasar Bupati Badung, I Nyoman Giri 

Prasta yang diwakili Sekda 

Badung Wayan Adi Arnawa 

menghadiri Rapat Koordinasi 

Nasional (Rakornas) Satu Data 

Ketenagakerjaan di Trans 

Resort Bali, Seminyak, 

Kerobokan Bali, Kamis 

(21/7/2022). Rakornas Satu 

Data Ketenagakerjaan 

dimaksudkan untuk mengatur 

penyelenggaraan Tata Kelola 

Data Ketenagakerjaan yang 

dihasilkan oleh Instansi Pusat 

dan Instansi Daerah. Rakornas 

yang dilaksanakan Rabu-

Jumat, 20-22 Juli tahun 2022 

ini mengambil tema "Satu 

Data Ketenagakerjaan Untuk 

Mendukung Pencapaian 

Tujuan Pembangunan 

Nasional". Dalam 

sambutannya Sekda Adi 

Arnawa mengucapkan selamat 

datang sekaligus memberikan 

apresiasi atas 

penyelenggaraan Rakornas 

2022 ini di Kabupaten Badung. 

73. 21 

July 

2022 

Pantas Indonesia 

Kesal Sampai 

Hentikan Pengiriman 

TKI ke Malaysia, 

Sudah Jelas Malaysia 

Negative Intisari Online Dapat membahayakan pekerja 

Indonesia karena 

memungkinkan mereka 

memasuki negara itu 

menggunakan visa turis 

http://rri.co.id/denpasar/peristiwa/1546940/sekda-adi-arnawa-hadiri-rakornas-satu-data-ketenagakerjaan-tahun-2022
http://rri.co.id/denpasar/peristiwa/1546940/sekda-adi-arnawa-hadiri-rakornas-satu-data-ketenagakerjaan-tahun-2022
http://rri.co.id/denpasar/peristiwa/1546940/sekda-adi-arnawa-hadiri-rakornas-satu-data-ketenagakerjaan-tahun-2022
http://rri.co.id/denpasar/peristiwa/1546940/sekda-adi-arnawa-hadiri-rakornas-satu-data-ketenagakerjaan-tahun-2022
http://intisari.grid.id/read/033387144/pantas-indonesia-kesal-sampai-hentikan-pengiriman-tki-ke-malaysia-sudah-jelas-malaysia-melanggar-perjanjian-ini-pejabat-malaysia-ngotot-bela-sistem-yang-diangga
http://intisari.grid.id/read/033387144/pantas-indonesia-kesal-sampai-hentikan-pengiriman-tki-ke-malaysia-sudah-jelas-malaysia-melanggar-perjanjian-ini-pejabat-malaysia-ngotot-bela-sistem-yang-diangga
http://intisari.grid.id/read/033387144/pantas-indonesia-kesal-sampai-hentikan-pengiriman-tki-ke-malaysia-sudah-jelas-malaysia-melanggar-perjanjian-ini-pejabat-malaysia-ngotot-bela-sistem-yang-diangga
http://intisari.grid.id/read/033387144/pantas-indonesia-kesal-sampai-hentikan-pengiriman-tki-ke-malaysia-sudah-jelas-malaysia-melanggar-perjanjian-ini-pejabat-malaysia-ngotot-bela-sistem-yang-diangga
http://intisari.grid.id/read/033387144/pantas-indonesia-kesal-sampai-hentikan-pengiriman-tki-ke-malaysia-sudah-jelas-malaysia-melanggar-perjanjian-ini-pejabat-malaysia-ngotot-bela-sistem-yang-diangga
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Melanggar Perjanjian 

Ini, Pejabat Malaysia 

Ngotot Bela Sistem 

yang Dianggap Salah 

Kaprah Oleh 

Indonesia Ini 

sebelum mengajukan izin 

kerja. Dapat membahayakan 

pekerja Indonesia karena 

memungkinkan mereka 

memasuki negara itu 

menggunakan visa turis 

sebelum mengajukan izin 

kerja. Sementara itu, Presiden 

Asosiasi Agen Tenaga Kerja, 

Foo Yong Hooi, mendesak 

pemerintah untuk mematuhi 

perjanjian dengan Indonesia 

dan meninggalkan sistem 

online. Beberapa waktu lalu, 

untuk sementara 

menghentikan pengiriman 

pekerja ke. 

74. 21 

July 

2022 

Gaji Rp 18 Juta, 

Masyarakat Usia Kerja 

Antusias Daftar 

Magang ke Jepang 

Positive Harian Silampari Antusias masyarakat usia kerja 

untuk pergi magang ke Jepang 

cukup tinggi di Lubuklinggau. 

Mereka yang ikut untuk 

magang pergi ke Jepang akan 

ditempatkan magang di bidang 

teknik dan kesehatan. Program 

tersebut dari Kementerian 

Tenaga Kerja yang 

pendaftarannya sudah dibuka 

pada Kamis (21/7/2022). 

"Hingga Kamis siang sudah 12 

orang daftar kesini," kata 

Kepala Disnaker Kota 

Lubuklinggau, Tamri. 

75. 21 

July 

2022 

Kemnaker Perkuat 

Implementasi Satu 

Data Ketenagakerjaan 

Pusat dan Daerah 

Positive Nusakini.com Kementerian Ketenagakerjaan 

terus memperkuat 

implementasi kebijakan satu 

data ketenagakerjaan dengan 

melakukan koordinasi antar 

instansi ketenagakerjaan di 

pusat dan daerah. Hal tersebut 

dikemukakan Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

ketika membuka Rapat 

Koordinasi Nasional (Rakornas) 

Satu Data Ketenagakerjaan 

http://intisari.grid.id/read/033387144/pantas-indonesia-kesal-sampai-hentikan-pengiriman-tki-ke-malaysia-sudah-jelas-malaysia-melanggar-perjanjian-ini-pejabat-malaysia-ngotot-bela-sistem-yang-diangga
http://intisari.grid.id/read/033387144/pantas-indonesia-kesal-sampai-hentikan-pengiriman-tki-ke-malaysia-sudah-jelas-malaysia-melanggar-perjanjian-ini-pejabat-malaysia-ngotot-bela-sistem-yang-diangga
http://intisari.grid.id/read/033387144/pantas-indonesia-kesal-sampai-hentikan-pengiriman-tki-ke-malaysia-sudah-jelas-malaysia-melanggar-perjanjian-ini-pejabat-malaysia-ngotot-bela-sistem-yang-diangga
http://intisari.grid.id/read/033387144/pantas-indonesia-kesal-sampai-hentikan-pengiriman-tki-ke-malaysia-sudah-jelas-malaysia-melanggar-perjanjian-ini-pejabat-malaysia-ngotot-bela-sistem-yang-diangga
http://intisari.grid.id/read/033387144/pantas-indonesia-kesal-sampai-hentikan-pengiriman-tki-ke-malaysia-sudah-jelas-malaysia-melanggar-perjanjian-ini-pejabat-malaysia-ngotot-bela-sistem-yang-diangga
http://intisari.grid.id/read/033387144/pantas-indonesia-kesal-sampai-hentikan-pengiriman-tki-ke-malaysia-sudah-jelas-malaysia-melanggar-perjanjian-ini-pejabat-malaysia-ngotot-bela-sistem-yang-diangga
http://hariansilampari.co.id/gaji-rp-18-juta-masyarakat-usia-kerja-antusias-daftar-magang-ke-jepang
http://hariansilampari.co.id/gaji-rp-18-juta-masyarakat-usia-kerja-antusias-daftar-magang-ke-jepang
http://hariansilampari.co.id/gaji-rp-18-juta-masyarakat-usia-kerja-antusias-daftar-magang-ke-jepang
http://hariansilampari.co.id/gaji-rp-18-juta-masyarakat-usia-kerja-antusias-daftar-magang-ke-jepang
http://nusakini.com/news/kemnaker-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan-pusat-dan-daerah
http://nusakini.com/news/kemnaker-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan-pusat-dan-daerah
http://nusakini.com/news/kemnaker-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan-pusat-dan-daerah
http://nusakini.com/news/kemnaker-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan-pusat-dan-daerah
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(SDK) di Badung, Bali, Kamis 

(21/7/2022). Rakornas Satu 

Data Ketenagakerjaan 

merupakan rangkaian 

sinergitas program dan 

kegiatan pusat dan daerah, 

terkait implementasi Satu Data 

Indonesia di bidang 

ketenagakerjaan. "Rakornas ini 

sebagai media untuk 

memperkuat kerja sama, 

kolaborasi, dan sinergi 

Kemnaker dengan dinas 

ketenagakerjaan, dalam 

mewujudkan tata kelola data 

ketenagakerjaan yang 

memenuhi prinsip-prinsip Satu 

Data Indonesia," katanya. 

76. 21 

July 

2022 

SP PLN Kawal Sidang 

Penetapan Kelanjutan 

Perundingan PKB di 

PN Jaksel 

Neutral Porto News Kamis pagi (21/7/2022) ada 

pemandangan tidak biasa di 

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta 

Selatan (Jaksel). Puluhan orang 

berseragam baju warna merah 

berdatangan dan berkumpul di 

areal gedung PN Jaksel. Wakil 

Sekjend II SP PLN. 

Menurutnya, saat ini hanya 

ada dua Serikat Pekerja PLN 

(SP PLN) yang memiliki 

anggota diatas 10 persen, 

yaitu SP PLN dan Laskar PLN. 

77. 21 

July 

2022 

LSM MAPPAN 

Lakukan 3 Aksi di 

Instansi Pemerintah, 

Korlap Hadi Prabowo 

: Kita Tunggu Hasil 

Realisasi untuk PT 

PAL 

Neutral Visualjambi.co "Ada pengaduan ke kita yaitu 

PT. PAL, dalam hal ini Tim 

Sudah turun dilokasi 

pengambilan sampel 

dilapangan masih menunggu 

hasilnya dan saya hingga kini 

belum dapat laporan resmi, 

kemudian jika Terbukti nanti 

secara penindakan 

administratif dan Penyegelan 

atas dugaan pelanggaran yang 

dilakukan oleh pihak 

perusahaan baik sampel dari 

http://www.portonews.com/2022/laporan-utama/sp-pln-kawal-sidang-penetapan-kelanjutan-perundingan-pkb-di-pn-jaksel
http://www.portonews.com/2022/laporan-utama/sp-pln-kawal-sidang-penetapan-kelanjutan-perundingan-pkb-di-pn-jaksel
http://www.portonews.com/2022/laporan-utama/sp-pln-kawal-sidang-penetapan-kelanjutan-perundingan-pkb-di-pn-jaksel
http://www.portonews.com/2022/laporan-utama/sp-pln-kawal-sidang-penetapan-kelanjutan-perundingan-pkb-di-pn-jaksel
http://visualjambi.co/read/lsm-mappan-lakukan-3-aksi-di-instansi-pemerintah-korlap-hadi-prabowo-kita-tunggu-hasil-realisasi-untuk-pt-pal
http://visualjambi.co/read/lsm-mappan-lakukan-3-aksi-di-instansi-pemerintah-korlap-hadi-prabowo-kita-tunggu-hasil-realisasi-untuk-pt-pal
http://visualjambi.co/read/lsm-mappan-lakukan-3-aksi-di-instansi-pemerintah-korlap-hadi-prabowo-kita-tunggu-hasil-realisasi-untuk-pt-pal
http://visualjambi.co/read/lsm-mappan-lakukan-3-aksi-di-instansi-pemerintah-korlap-hadi-prabowo-kita-tunggu-hasil-realisasi-untuk-pt-pal
http://visualjambi.co/read/lsm-mappan-lakukan-3-aksi-di-instansi-pemerintah-korlap-hadi-prabowo-kita-tunggu-hasil-realisasi-untuk-pt-pal
http://visualjambi.co/read/lsm-mappan-lakukan-3-aksi-di-instansi-pemerintah-korlap-hadi-prabowo-kita-tunggu-hasil-realisasi-untuk-pt-pal
http://visualjambi.co/read/lsm-mappan-lakukan-3-aksi-di-instansi-pemerintah-korlap-hadi-prabowo-kita-tunggu-hasil-realisasi-untuk-pt-pal
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aer anak sungai, tanah dan 

Kolam limbah," Kata Kabid 

Penaatan Evi Syahrul Terpisah 

Hari Rabu (20/07) LSM 

MAPPAN di Kordinator 

Lapangan Hadi Prabowo 

Melakukan Haering di Dinas 

Ketenagakerjaan transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi Jambi 

Mengatakan " Hasil Notuline 

tersebut ada Point yang 

dijelaskan pihak Disnakertrans 

(Kadis-Red) tentang aturan 

undangan undang 

Ketenagakerjaan dan 

pengujian kelayakan Peralatan 

K3 Serta Memperhatikan 

Kondisi 112 orang Karyawan 

yang Bekerja. Peserta aksi 

tetap menyampaikan dan 

mempertanyakan bagaimana 

pelaksanaan K3 di PT. PAL dan 

bagaimana konsekuensinya 

Kepala Dinas kembali 

menegaskan akan menunggu 

dan melakukan tindakan dan 

upaya hukum terhadap 

jawaban atas peringatan yang 

disampaikan kepada 

perusaahaan nantinya kepada 

Disnakertrans Selama 14 hari 

kedepan terhitung tanggal 20 

juli 2022," Ulasnya Bowo 

Sapaan Korlap LSM MAPPAN.  

78. 21 

July 

2022 

Kabar Baik dari Sekjen 

Kemnaker Tentang 

Hasil Pertemuan Hari 

Kedua G20 EWG IV 

Positive Obligasi.id Perjalanan diskusi tadi sangat 

bagus, konstruktif dan masing-

masing negara cukup respek 

satu dengan yang lain," kata 

Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Sekjen Kemnaker) Anwar 

Sanusi seusai memimpin 

pertemuan itu secara virtual, 

Kamis (21/7) malam. 

Pertemuan keempat Kelompok 

http://obligasi.id/external/337827
http://obligasi.id/external/337827
http://obligasi.id/external/337827
http://obligasi.id/external/337827
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Kerja Bidang Ketenagakerjaan 

G20 The Fourth Employment 

Working Group (EWG) di hari 

kedua membahas draf 

deklarasi Menteri 

Ketenagakerjaan/Perburuhan. 

Selain itu, memasuki 

pembahasan awal tambahan 

dokumen (annex) terkait pasar 

kerja inklusif dan penyandang 

disabilitas. "Kami 

menyelesaikan deklarasi 

Menaker G20. 

79. 21 

July 

2022 

Sosialisasikan 

Perlindungan Pekerja 

Migran, Wamenaker 

Kunjungi Poltekpel 

Sumatra Barat 

Positive Suara.com Dalam rangka sosialisasi Badan 

Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) di 

Kabupaten Padang Pariaman, 

Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Afriansyah 

Noor melakukan kunjungan 

kerja ke Politeknik Pelayaran 

Sumatera Barat (Poltekpel 

Sumatra Barat). Kunjungan 

kerja tersebut disambut 

hangat oleh Direktur Poltekpel 

Sumatra Barat, Capt. Wisnu 

Risianto, M.M. Yang sekaligus 

memperkenalkan kampus 

Poltekpel Sumatra Barat. 

"Kami berterimakasih atas 

kunjungan Bapak Wamen 

Ketenagakerjaan beserta 

jajaran, sebagai lembaga 

pendidikan pelayaran, 

Poltekpel Sumatra Barat 

kedepannya akan mencetak 

perwira pelayaran yang 

terampil yang kami harapkan 

bisa terjun di duni kerja, 

sehingga kami sangat 

mendukung baik dari 

penyiapan tenaga kerja 

maupun hal-hal yang lain yang 

dibutuhkan nantinya", ujar 

Direktur saat menyampaikan 

http://www.suara.com/bisnis/2022/07/21/175503/sosialisasikan-perlindungan-pekerja-migran-wamenaker-kunjungi-poltekpel-sumbar
http://www.suara.com/bisnis/2022/07/21/175503/sosialisasikan-perlindungan-pekerja-migran-wamenaker-kunjungi-poltekpel-sumbar
http://www.suara.com/bisnis/2022/07/21/175503/sosialisasikan-perlindungan-pekerja-migran-wamenaker-kunjungi-poltekpel-sumbar
http://www.suara.com/bisnis/2022/07/21/175503/sosialisasikan-perlindungan-pekerja-migran-wamenaker-kunjungi-poltekpel-sumbar
http://www.suara.com/bisnis/2022/07/21/175503/sosialisasikan-perlindungan-pekerja-migran-wamenaker-kunjungi-poltekpel-sumbar
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sambutan. Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Afriansyah 

Noor mengatakan bahwa 

taruna dan taruni yang dididik 

dan dibina di Poltekpel 

Sumatra Barat tentunya 

memiliki keahlian dan 

kompetensi yang sesuai 

dengan profesi. 

80. 21 

July 

2022 

Baru 10% Pekerja 

Punya Jaminan 

Pensiun, Pemerintah 

Perlu Atur Strategi 

Neutral Ddtc News Pemerintah tengah 

mematangkan skema 

pelindungan jaminan pensiun 

bagi pekerja. Perbaikan perlu 

dilakukan mengingat baru 

sekitar 10% pekerja nasional 

yang memiliki program 

jaminan pensiun. Pemerintah, 

katanya, masih perlu 

melakukan harmonisasi dalam 

memberikan pelindungan 

sebagai tindak lanjut dari asas 

gotong royong pada sistem 

jaminan sosial nasional 

sebagaimana diamanahkan 

dalam UU 40/2004. "[Perlu] 

segera mungkin untuk dapat 

dibuatkannya reformasi skema 

pelindungan jaminan pensiun 

yang lebih efektif. 

81. 21 

July 

2022 

Pj Bupati Sambut Baik 

Dukungan NGO 

Dalam Kolaborasi 

Pembangunan Aceh 

Jayaantarannews.com 

Positive Antarannews.com Pj Bupati Aceh Jaya, Dr Nurdin 

menyambut baik atas 

keinginan Non Government 

Organisastion (NGO) Wildlife 

Conservation Society 

Indoensia Program (WCS-IP) 

mengambil peran dalam 

pembangunan daerahnya. 

"Pembangunan masyarakat 

Aceh Jaya harus dilakukan 

dengan prinsip kolaborasi, 

bukan kompetisi. Pernyataan 

itu disampaikan Pj Bupati Aceh 

Jaya, Dr Nurdin SSos MSi 

dalam diskusi ringan dengan 

http://news.ddtc.co.id/baru-10-pekerja-punya-jaminan-pensiun-pemerintah-perlu-atur-strategi-40702
http://news.ddtc.co.id/baru-10-pekerja-punya-jaminan-pensiun-pemerintah-perlu-atur-strategi-40702
http://news.ddtc.co.id/baru-10-pekerja-punya-jaminan-pensiun-pemerintah-perlu-atur-strategi-40702
http://news.ddtc.co.id/baru-10-pekerja-punya-jaminan-pensiun-pemerintah-perlu-atur-strategi-40702
http://www.antarannews.com/pj-bupati-sambut-baik-dukungan-ngo-dalam-kolaborasi-pembangunan-aceh-jaya
http://www.antarannews.com/pj-bupati-sambut-baik-dukungan-ngo-dalam-kolaborasi-pembangunan-aceh-jaya
http://www.antarannews.com/pj-bupati-sambut-baik-dukungan-ngo-dalam-kolaborasi-pembangunan-aceh-jaya
http://www.antarannews.com/pj-bupati-sambut-baik-dukungan-ngo-dalam-kolaborasi-pembangunan-aceh-jaya
http://www.antarannews.com/pj-bupati-sambut-baik-dukungan-ngo-dalam-kolaborasi-pembangunan-aceh-jaya
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perwakilan NGO WCS-IP di 

Warung Kopi Aceh, Bandara 

Internasional Sultan Iskandar 

Muda (SIM) Blang Bintang, 

Aceh Besar, sesaat sebelum 

keberangkatan ke Denpasar, 

Bali, Rabu (20/07/2022). "Saya 

menyambut baik ajakan 

kerjasama WCS dan saya 

mengundang NGO-NGO lain, 

baik lokal, nasional, maupun 

internasional untuk 

mengambil bagian dalam 

pembangunan Aceh Jaya," ujar 

Dr Nurdin kepada rombongan 

WCS-IP yang dipimpin, Ina 

Nisrina Has, selaku Manajer 

Program Aceh. 

82. 21 

July 

2022 

Penyaluran BSU 2022 

Gagal Cair? Cek Pake 

Link Ini untuk 

Pastikan Subsidi Upah 

Bisa Masuk Rekening 

Neutral Ayo Bandung Bentuk dari subsidi upah ini 

berupa bantuan uang tunai 

sebesar Rp500 ribu/bln selama 

2 bulan yang akan diberikan 

dalam 1 tahap yakni sebesar 

Rp 1 juta. : Kapan Dana BSU 

2022 Ditransfer Ke Rekening 

Penerima BSU BPJS 

Ketenagakerjaan? Namun, 

hingga kini pemerintah masih 

belum memberikan kepastian 

mengenai lanjutan penyaluran 

Bantuan Subsidi Upah 2022. 

Apakah penyaluran BSU 2022 

gagal cair? Simak jawabannya 

di dalam artikel berikut ini 

lengkap dengan link agar tahu 

subsidi upah sudah masuk 

rekening atau belum. 

83. 21 

July 

2022 

BSU 2022 Cair Atau 

Tidak? Begini 

Tanggapan Resmi 

Menaker Ida Fauziyah 

Positive Ayo Bandung Simak pula tanggapa Menaker 

Ida Fauziyah terkait jadwal 

pencairan BSU 2022. Com 

dengan judul BSU 2022 Tidak 

Jelas Kapan Cair, Ini Tanggapan 

Menaker Ida Fauziyah. Bagi 

yang masih ragu BSU 2022 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-793940389/penyaluran-bsu-2022-gagal-cair-cek-pake-link-ini-untuk-pastikan-subsidi-upah-bisa-masuk-rekening
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793940389/penyaluran-bsu-2022-gagal-cair-cek-pake-link-ini-untuk-pastikan-subsidi-upah-bisa-masuk-rekening
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793940389/penyaluran-bsu-2022-gagal-cair-cek-pake-link-ini-untuk-pastikan-subsidi-upah-bisa-masuk-rekening
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793940389/penyaluran-bsu-2022-gagal-cair-cek-pake-link-ini-untuk-pastikan-subsidi-upah-bisa-masuk-rekening
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793940389/penyaluran-bsu-2022-gagal-cair-cek-pake-link-ini-untuk-pastikan-subsidi-upah-bisa-masuk-rekening
http://www.ayojakarta.com/news/pr-763940859/bsu-2022-cair-atau-tidak-begini-tanggapan-resmi-menaker-ida-fauziyah
http://www.ayojakarta.com/news/pr-763940859/bsu-2022-cair-atau-tidak-begini-tanggapan-resmi-menaker-ida-fauziyah
http://www.ayojakarta.com/news/pr-763940859/bsu-2022-cair-atau-tidak-begini-tanggapan-resmi-menaker-ida-fauziyah
http://www.ayojakarta.com/news/pr-763940859/bsu-2022-cair-atau-tidak-begini-tanggapan-resmi-menaker-ida-fauziyah
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BPJS Ketenagakerjaan tidak 

jelas kapan cair, ada kabar baik 

bahwa Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) RI, 

Ida Fauziyah pernah 

memberikan pernyataan soal 

kepastian dana bantuan 

tersebut car atau tidak jadi. 

Informasi terkait BSU 2022 

dapat disimak di artikel ini. 

84. 21 

July 

2022 

Kartu Prakerja 

Gelombang 38 Dibuka 

Kapan? Simak 

Prediksi Jadwal dan 

Tips Lolos Seleksi di 

Sini! 

Positive Ayo Bandung Lantas kapan Kartu Prakerja 

Gelombang 38 dibuka?. 

Informasi terkait Kartu 

Prakerja Gelombang 38 dapat 

disimak di artikel ini. Simak 

pula prediksi jadwal 

pendaftaran dan tips lolos 

seleksi Kartu Prakerja 

Gelombang 38 di sini. Berikut 

prediksinya dikutip AyoJakarta. 

85. 21 

July 

2022 

Ombudsman RI 

Temukan 3 

Maladministrasi 

Dalam Pelayanan 

Kepesertaan BPJS 

Ketenagakerjaan 

Neutral Khamparan.com JAKARTA- Ombudsman RI 

menemukan tiga bentuk 

maladministrasi dalam 

pelayanan kepesertaan dan 

penjaminan sosial yang 

diselenggarakan oleh B adan 

Penyelenggaraan Jaminan 

Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. 

Ombudsman RI juga 

menyampaikan sejumlah 

Tindakan Korektif yang harus 

ditindaklanjuti oleh BPJS 

Ketenagakerjaan dalam kurun 

waktu 30 hari. "Berdasarkan 

hasil investigasi Ombudsman, 

BPJS Ketenagakerjaan terbukti 

maladministrasi berupa 

tindakan tidak kompeten, 

penyimpangan prosedur dan 

penundaan berlarut dalam 

pelaksanaan pelayanan 

kepesertaan dan penjaminan 

sosial," tegas Anggota 

Ombudsman RI, Hery Susanto 

http://www.ayojakarta.com/news/pr-763940958/kartu-prakerja-gelombang-38-dibuka-kapan-simak-prediksi-jadwal-dan-tips-lolos-seleksi-di-sini
http://www.ayojakarta.com/news/pr-763940958/kartu-prakerja-gelombang-38-dibuka-kapan-simak-prediksi-jadwal-dan-tips-lolos-seleksi-di-sini
http://www.ayojakarta.com/news/pr-763940958/kartu-prakerja-gelombang-38-dibuka-kapan-simak-prediksi-jadwal-dan-tips-lolos-seleksi-di-sini
http://www.ayojakarta.com/news/pr-763940958/kartu-prakerja-gelombang-38-dibuka-kapan-simak-prediksi-jadwal-dan-tips-lolos-seleksi-di-sini
http://www.ayojakarta.com/news/pr-763940958/kartu-prakerja-gelombang-38-dibuka-kapan-simak-prediksi-jadwal-dan-tips-lolos-seleksi-di-sini
http://www.ayojakarta.com/news/pr-763940958/kartu-prakerja-gelombang-38-dibuka-kapan-simak-prediksi-jadwal-dan-tips-lolos-seleksi-di-sini
http://khamparan.com/ombudsman-ri-temukan-3-maladministrasi-dalam-pelayanan-kepesertaan-bpjs-ketenagakerjaan
http://khamparan.com/ombudsman-ri-temukan-3-maladministrasi-dalam-pelayanan-kepesertaan-bpjs-ketenagakerjaan
http://khamparan.com/ombudsman-ri-temukan-3-maladministrasi-dalam-pelayanan-kepesertaan-bpjs-ketenagakerjaan
http://khamparan.com/ombudsman-ri-temukan-3-maladministrasi-dalam-pelayanan-kepesertaan-bpjs-ketenagakerjaan
http://khamparan.com/ombudsman-ri-temukan-3-maladministrasi-dalam-pelayanan-kepesertaan-bpjs-ketenagakerjaan
http://khamparan.com/ombudsman-ri-temukan-3-maladministrasi-dalam-pelayanan-kepesertaan-bpjs-ketenagakerjaan
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dalam Konferensi Pers di 

Kantor Ombudsman RI, Jakarta 

Selatan pada Rabu (6/7/2022). 

Hery menyebutkan, bentuk 

maladministrasi tidak 

kompeten yang dilakukan BPJS 

Ketenagakerjaan di antaranya 

pelaksanaan akuisisi 

kepesertaan Penerima Upah 

(PU) dan Bukan Penerima 

Upah (BPU) tidak berjalan 

optimal. 

86. 21 

July 

2022 

Kalimantan Tengah 

Masuk 10 Besar 

Pelayanan AK-1 Se-

Indonesia 

Neutral Kaltengtimes.co.id Palangka Raya, 

kaltengtimes.co.id- Pelayanan 

terhadap para pencari kerja 

berikut pendataannya di 

Kalimantan Tengah 

(Kalimantan Tengah) oleh 

dinas terkait merupakan salah 

satu yang terbaik di Indonesia. 

Hal ini terungkap pada Rapat 

Koordinasi Nasional (Rakornas) 

Satu Data Ketenagakerjaan 

Indonesia yang digelar di 

Badung Bali, Kamis 

(21/7/2022). Kegiatan ini 

dihadiri Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan 

Daerah Penelitian dan 

Pengembangan (Bappeda 

Litbang) Provinsi Kalimantan 

Tengah Kaspinor selaku 

Koordinator Forum Satu Data 

di Kalimantan Tengah, 

didampingi perencana ahli 

muda selaku Sub Koordinator 

Kasubbag Penyusunan 

Program Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi 

Kalimantan Tengah Heru 

Setiawan dan Kepala Bidang 

Litbang Endy. Kaspinor saat 

dihubungi media, menyatakan, 

atas prestasi tersebut 

pihaknya mengapresiasi 

http://www.kaltengtimes.co.id/berita-15052/kalteng-masuk-10-besar-pelayanan-ak-1-se-indonesia
http://www.kaltengtimes.co.id/berita-15052/kalteng-masuk-10-besar-pelayanan-ak-1-se-indonesia
http://www.kaltengtimes.co.id/berita-15052/kalteng-masuk-10-besar-pelayanan-ak-1-se-indonesia
http://www.kaltengtimes.co.id/berita-15052/kalteng-masuk-10-besar-pelayanan-ak-1-se-indonesia
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kinerja seluruh jajaran Dinas 

Ketenagakerjaan baik di 

tingkat kabupaten/kota dan 

Provinsi Kalimantan Tengah 

yang telah berusaha 

menyajikan data 

ketenagakerjaan termasuk AK-

1 "Ak-1 dipergunakan sebagai 

data perencanaan untuk 

mengatasi pengangguran dan 

kemiskinan," lanjut Kaspinor. 

87. 21 

July 

2022 

Kisruh Pengiriman 

Pekerja Migran, 

Indonesia Desak 

Malaysia Temu 

Bilateral 

Negative Tempo.co Direktur Perlindungan WNI 

Kementerian Luar Negeri 

Judha Nugraha mengatakan 

Pemerintah Indonesia 

mendorong Malaysia 

melaksanakan pertemuan 

bilateral untuk mencari jalan 

keluar kisruh sistem 

perekrutan pekerja domestik 

dari Indonesia. Indonesia 

membekukan pengiriman 

tenaga kerja ke Malaysia 

akibat perbedaan persepsi 

terhadap isi kesepakatan yang 

sudah ditanda-tangani kedua 

negara. Menurut Judha, 

Pemerintah Indonesia 

membantah telah 

menyepakati pengintegrasian 

sistem perekrutan pekerja 

migran dengan Malaysia. 

Sebelumnya Kementerian SDM 

Malaysia menyatakan sudah 

mencapai kesepakatan dengan 

Indonesia tentang 

pengintegrasian kedua sistem 

itu setelah mereka bertemu 

pihak KBRI di Kuala Lumpur. 

88. 21 

July 

2022 

Kalimantan Tengah 

Masuk 10 Besar 

Pelayanan Verifikasi 

dan Penerbitan AK-1 

Neutral Balanganews.com Provinsi Kalimantan Tengah 

(Kalimantan Tengah) masuk 

dalam 10 besar dalam 

Pelayanan verifikasi dan 

penerbitan AK-1 (pencari 

http://dunia.tempo.co/read/1614423/kisruh-pengiriman-pekerja-migran-indonesia-desak-malaysia-temu-bilateral
http://dunia.tempo.co/read/1614423/kisruh-pengiriman-pekerja-migran-indonesia-desak-malaysia-temu-bilateral
http://dunia.tempo.co/read/1614423/kisruh-pengiriman-pekerja-migran-indonesia-desak-malaysia-temu-bilateral
http://dunia.tempo.co/read/1614423/kisruh-pengiriman-pekerja-migran-indonesia-desak-malaysia-temu-bilateral
http://dunia.tempo.co/read/1614423/kisruh-pengiriman-pekerja-migran-indonesia-desak-malaysia-temu-bilateral
http://balanganews.com/palangkaraya/berita-70889/kalteng-masuk-10-besar-pelayanan-verifikasi-dan-penerbitan-ak-1.html
http://balanganews.com/palangkaraya/berita-70889/kalteng-masuk-10-besar-pelayanan-verifikasi-dan-penerbitan-ak-1.html
http://balanganews.com/palangkaraya/berita-70889/kalteng-masuk-10-besar-pelayanan-verifikasi-dan-penerbitan-ak-1.html
http://balanganews.com/palangkaraya/berita-70889/kalteng-masuk-10-besar-pelayanan-verifikasi-dan-penerbitan-ak-1.html
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kerja) di dinas yang 

membidangi ketenagakerjaan 

Kabupaten atau Kota se-

Provinsi Kalimantan Tengah 

Tahun 2021-2022. Kepala 

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Penelitian dan Pengembangan 

(Bappedalitbang) Provinsi 

Kalimantan Tengah selaku 

Koordinator Forum Satu Data 

Kalimantan Tengah, Kaspinor 

mengapresiasi kinerja jajaran 

ketenagakerjaan 

kabupaten/kota dan Provinsi 

Kalimantan Tengah yang telah 

berusaha menyajikan data 

ketenagakerjaan termasuk AK-

1. "AK-1 dipergunakan sebagai 

data perencanaan untuk 

mengatasi pengangguran dan 

kemiskinan," ucap Kaspinor 

dikutip dari MMC Kalimantan 

Tengah. Turut hadir dalam 

kesempatan tersebut 

Perencana Ahli Muda selaku 

Sub Koordinator Kasubbag 

Penyusunan Program Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Kalimantan Tengah, 

Heru Setiawan dan Kepala 

Bidang Litbang, 

Bappedalitbang Provinsi 

Kalimantan Tengah, Endy. 

89. 21 

July 

2022 

Kemnaker Perkuat 

Implementasi Satu 

Data Ketenagakerjaan 

Pusat dan Daerah 

Positive Pripos Kementerian Ketenagakerjaan 

terus memperkuat 

implementasi kebijakan satu 

data ketenagakerjaan dengan 

melakukan koordinasi antar 

instansi ketenagakerjaan di 

pusat dan daerah. Hal tersebut 

dikemukakan Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

ketika membuka Rapat 

Koordinasi Nasional (Rakornas) 

http://pripos.id/kemnaker-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan-pusat-dan-daerah
http://pripos.id/kemnaker-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan-pusat-dan-daerah
http://pripos.id/kemnaker-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan-pusat-dan-daerah
http://pripos.id/kemnaker-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan-pusat-dan-daerah


 

65 

 

Satu Data Ketenagakerjaan 

(SDK) di Badung, Bali, Kamis 

(21/7/2022). Rakornas Satu 

Data Ketenagakerjaan 

merupakan rangkaian 

sinergitas program dan 

kegiatan pusat dan daerah, 

terkait implementasi Satu Data 

Indonesia di bidang 

ketenagakerjaan. "Rakornas ini 

sebagai media untuk 

memperkuat kerja sama, 

kolaborasi, dan sinergi 

Kemnaker dengan dinas 

ketenagakerjaan, dalam 

mewujudkan tata kelola data 

ketenagakerjaan yang 

memenuhi prinsip-prinsip Satu 

Data Indonesia," katanya. 

90. 21 

July 

2022 

Sosialisasikan 

Perlindungan Pekerja 

Migran, Wamenaker 

Kunjungi Poltekpel 

Sumatra Barat 

Positive Juragananime.id Dalam rangka sosialisasi Badan 

Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI) di 

Kabupaten Padang Pariaman, 

Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Afriansyah 

Noor melakukan kunjungan 

kerja ke Politeknik Pelayaran 

Sumatera Barat (Poltekpel 

Sumatra Barat). Kunjungan 

kerja tersebut disambut 

hangat oleh Direktur Poltekpel 

Sumatra Barat, Capt. Wisnu 

Risianto, M.M. Yang sekaligus 

memperkenalkan kampus 

Poltekpel Sumatra Barat.. 

"Kami berterimakasih atas 

kunjungan Bapak Wamen 

Ketenagakerjaan beserta 

jajaran, sebagai lembaga 

pendidikan pelayaran, 

Poltekpel Sumatra Barat 

kedepannya akan mencetak 

perwira pelayaran yang 

terampil yang kami harapkan 

bisa terjun di duni kerja, 

http://juragananime.id/artikel/110895/sosialisasikan-perlindungan-pekerja-migran-wamenaker-kunjungi-poltekpel-sumbar
http://juragananime.id/artikel/110895/sosialisasikan-perlindungan-pekerja-migran-wamenaker-kunjungi-poltekpel-sumbar
http://juragananime.id/artikel/110895/sosialisasikan-perlindungan-pekerja-migran-wamenaker-kunjungi-poltekpel-sumbar
http://juragananime.id/artikel/110895/sosialisasikan-perlindungan-pekerja-migran-wamenaker-kunjungi-poltekpel-sumbar
http://juragananime.id/artikel/110895/sosialisasikan-perlindungan-pekerja-migran-wamenaker-kunjungi-poltekpel-sumbar
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sehingga kami sangat 

mendukung baik dari 

penyiapan tenaga kerja 

maupun hal-hal yang lain yang 

dibutuhkan nantinya", ujar 

Direktur saat menyampaikan 

sambutan. Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Afriansyah 

Noor mengatakan bahwa 

taruna dan taruni yang dididik 

dan dibina di Poltekpel 

Sumatra Barat tentunya 

memiliki keahlian dan 

kompetensi yang sesuai 

dengan profesi. 

91. 21 

July 

2022 

Kemnaker Perkuat 

Implementasi Satu 

Data Ketenagakerjaan 

Positive Obligasi.id Hal tersebut disampaikan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah, ketika membuka 

Rapat Koordinasi Nasional 

(Rakornas) Satu Data 

Ketenagakerjaan (SDK) di 

Badung, Bali, Kamis 

(21/7/2022). Rakornas Satu 

Data Ketenagakerjaan 

merupakan rangkaian 

sinergitas program dan 

kegiatan pusat dan daerah, 

terkait implementasi Satu Data 

Indonesia di bidang 

ketenagakerjaan.  

92. 21 

July 

2022 

Dirjen Binwasnaker RI 

Apresiasi Kemajuan 

Pelayanan K3 di Nusa 

Tenggara Barat 

Positive Harian Nusa Usai membuka Workshop, 

Dirjen Rumondang 

melanjutkan kegiatan 

meninjau peralatan dan proses 

layananan Laboratorium K3 

pada UPTD Balai Pengawasan 

Ketenagakerjaan dan K3 Pulau 

Lombok Disnakertrans Provinsi 

Nusa Tenggara Barat di Jalan 

Majapahit Mataram. Dirjen 

menilai pelayanan K3 di Nusa 

Tenggara Barat ini sudah 

cukup baik, dan telah 

menerapkan standar-standar 

http://obligasi.id/external/336473
http://obligasi.id/external/336473
http://obligasi.id/external/336473
http://hariannusa.com/2022/07/21/dirjen-binwasnaker-ri-apresiasi-kemajuan-pelayanan-k3-di-ntb
http://hariannusa.com/2022/07/21/dirjen-binwasnaker-ri-apresiasi-kemajuan-pelayanan-k3-di-ntb
http://hariannusa.com/2022/07/21/dirjen-binwasnaker-ri-apresiasi-kemajuan-pelayanan-k3-di-ntb
http://hariannusa.com/2022/07/21/dirjen-binwasnaker-ri-apresiasi-kemajuan-pelayanan-k3-di-ntb
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yg ditentukan bahkan capaian 

kinerjanya setiap tahun selalu 

melampaui target. Terlebih 

Lab K3 ini merupakan salah 

satu sumber PAD yang 

potensial, sehingga Dirjen 

Rumondang berharap 

Pemprov Nusa Tenggara Barat 

kedepan dapat terus 

meningkatkan pelayanan K3, 

dengan mengalokasikan 

anggaran untuk biaya 

perawatan peralatan hibah 

dari Kemenaker, sekaligus 

melakukan modernisasi 

peralatan /pengadaan 

peralatan baru untuk 

melengkapi yang sudah ada 

serta peningkatan kapasitas 

SDMnya. Melaksanakan 

Perpres tersebut, Kementrian 

Ketenagakerjaan melalui 

Dirjen Pengawasan 

Ketenagakerjaan dan 

Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja mengadakan Workshop 

Pencegahan dan Pengendalian 

Kasus TB serta strategi DOTS di 

Tempat Kerja yang 

berlangsung di Prime Park, 

Senin (18/07/2022). 

93. 21 

July 

2022 

Kemnaker Percepat 

Implementasi Satu 

Data Ketenagakerjaan 

Neutral Bisnistoday.co.id Kementerian Ketenagakerjaan 

terus memperkuat 

implementasi kebijakan satu 

data ketenagakerjaan dengan 

melakukan koordinasi antar 

instansi ketenagakerjaan di 

pusat dan daerah. Hal tersebut 

dikemukakan Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

ketika membuka Rapat 

Koordinasi Nasional (Rakornas) 

Satu Data Ketenagakerjaan 

(SDK) di Badung, Bali, Kamis 

(21/7). Rakornas Satu Data 

http://bisnistoday.co.id/kemnaker-percepat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan
http://bisnistoday.co.id/kemnaker-percepat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan
http://bisnistoday.co.id/kemnaker-percepat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan
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Ketenagakerjaan merupakan 

rangkaian sinergitas program 

dan kegiatan pusat dan 

daerah, terkait implementasi 

Satu Data Indonesia di bidang 

ketenagakerjaan. "Rakornas ini 

sebagai media untuk 

memperkuat kerja sama, 

kolaborasi, dan sinergi 

Kemnaker dengan dinas 

ketenagakerjaan, dalam 

mewujudkan tata kelola data 

ketenagakerjaan yang 

memenuhi prinsip-prinsip Satu 

Data Indonesia," katanya. 

94. 21 

July 

2022 

Sekda Adi Arnawa 

Hadiri Rakornas Satu 

Data Ketenagakerjaan 

Tahun 2022 

Neutral Metro Bali Rakornas Satu Data 

Ketenagakerjaan dimaksudkan 

untuk mengatur 

penyelenggaraan Tata Kelola 

Data Ketenagakerjaan yang 

dihasilkan oleh Instansi Pusat 

dan Instansi Daerah. Rakornas 

yang dilaksanakan pada hari 

Rabu-Jumat, tanggal 20-22 Juli 

tahun 2022 ini mengambil 

tema "Satu Data 

Ketenagakerjaan Untuk 

Mendukung Pencapaian 

Tujuan Pembangunan 

Nasional". Sekda Badung 

Wayan Adi Arnawa menghadiri 

Rapat Koordinasi Nasional 

(Rakornas) Satu Data 

Ketenagakerjaan Satu Data 

Ketenagakerjaan di Trans 

Resort Bali, Seminyak, 

Kerobokan Bali, Kamis (21/7). 

Badung, (Metrobali.com) 

Bupati Badung, I Nyoman Giri 

Prasta yang diwakili Sekda 

Badung Wayan Adi Arnawa 

menghadiri Rapat Koordinasi 

Nasional (Rakornas) Satu Data 

Ketenagakerjaan di Trans 

http://metrobali.com/sekda-adi-arnawa-hadiri-rakornas-satu-data-ketenagakerjaan-tahun-2022
http://metrobali.com/sekda-adi-arnawa-hadiri-rakornas-satu-data-ketenagakerjaan-tahun-2022
http://metrobali.com/sekda-adi-arnawa-hadiri-rakornas-satu-data-ketenagakerjaan-tahun-2022
http://metrobali.com/sekda-adi-arnawa-hadiri-rakornas-satu-data-ketenagakerjaan-tahun-2022
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Resort Bali, Seminyak, 

Kerobokan Bali, Kamis (21/7). 

95. 21 

July 

2022 

Disnakertrans Berau 

Surati PT Buma Untuk 

Kembali 

Mempekerjakan 3 

Karyawan yang di PHK 

Negative A News Ditegaskannya, Disnakertrans 

Berau telah menerbitkan surat 

untuk PT Buma job site Binsua, 

untuk kembali menerima 3 

karyawan yang sudah dipecat. 

Dalam pertemuan 

sebelumnya, di ruang rapat 

Sangalaki, Kantor Bupati 

Berau, Bupati Berau, Sri 

Juniarsih telah meminta 

kepada PT Buma untuk 

meninjau kembali atas surat 

yang direkomendasi dari 

Disnakertrans Berau. 

Sementara itu, Kepala 

Disnakertrans Berau, Masrani 

mengatakan, surat kepada PT 

Buma telah dibuat dan akan 

dikirimkan untuk segera 

ditindak lanjuti. Lanjutnya, 

berdasarkan petunjuk dan 

arahan Bupati Berau, pihaknya 

meminta kepada PT Buma 

untuk bisa menerima kembali 

3 karyawan yang di PHK 

berdasarkan surat yang 

dikeluarkan sebelumnya oleh 

pihaknya. 

96. 21 

July 

2022 

Sekda Adi Arnawa 

Hadiri Rakornas Satu 

Data Ketenagakerjaan 

Tahun 2022 

Neutral Bali Netizen Rakornas Satu Data 

Ketenagakerjaan dimaksudkan 

untuk mengatur 

penyelenggaraan Tata Kelola 

Data Ketenagakerjaan yang 

dihasilkan oleh Instansi Pusat 

dan Instansi Daerah. Rakornas 

yang dilaksanakan pada hari 

Rabu-Jumat, tanggal 20-22 Juli 

tahun 2022 ini mengambil 

tema "Satu Data 

Ketenagakerjaan Untuk 

Mendukung Pencapaian 

Tujuan Pembangunan 

http://www.a-news.id/disnakertrans-berau-surati-pt-buma-untuk-kembali-mempekerjakan-3-karyawan-yang-di-phk
http://www.a-news.id/disnakertrans-berau-surati-pt-buma-untuk-kembali-mempekerjakan-3-karyawan-yang-di-phk
http://www.a-news.id/disnakertrans-berau-surati-pt-buma-untuk-kembali-mempekerjakan-3-karyawan-yang-di-phk
http://www.a-news.id/disnakertrans-berau-surati-pt-buma-untuk-kembali-mempekerjakan-3-karyawan-yang-di-phk
http://www.a-news.id/disnakertrans-berau-surati-pt-buma-untuk-kembali-mempekerjakan-3-karyawan-yang-di-phk
http://www.balinetizen.com/2022/07/21/sekda-adi-arnawa-hadiri-rakornas-satu-data-ketenagakerjaan-tahun-2022
http://www.balinetizen.com/2022/07/21/sekda-adi-arnawa-hadiri-rakornas-satu-data-ketenagakerjaan-tahun-2022
http://www.balinetizen.com/2022/07/21/sekda-adi-arnawa-hadiri-rakornas-satu-data-ketenagakerjaan-tahun-2022
http://www.balinetizen.com/2022/07/21/sekda-adi-arnawa-hadiri-rakornas-satu-data-ketenagakerjaan-tahun-2022
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Nasional". Bupati Badung, I 

Nyoman Giri Prasta yang 

diwakili Sekda Badung Wayan 

Adi Arnawa menghadiri Rapat 

Koordinasi Nasional (Rakornas) 

Satu Data Ketenagakerjaan di 

Trans Resort Bali, Seminyak, 

Kerobokan Bali, Kamis (21/7). 

Dalam sambutannya Sekda Adi 

Arnawa mengucapkan selamat 

datang sekaligus memberikan 

apresiasi atas 

penyelenggaraan Rakornas 

2022 ini di Kabupaten Badung 

"Langkah yang dilakukan 

Menteri Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia ini adalah 

salah satu upaya dalam rangka 

membantu kami khususnya 

Pemerintah Kabupaten 

Badung dalam rangka 

pemulihan perekonomian di 

situasi Covid-19 yang pernah 

menjadi kontraksi 

pertumbuhan ekonomi. 

97. 21 

July 

2022 

Data Tidak Valid, 

Menaker Gelar 

Rakornas Satu Data 

Ketenagakerjaan 

Tahun 2022 

Negative Balitribune.co.id balitribune.co.id | Mangupura- 

Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) Ida Fauziyah 

menghadiri menghadiri Rapat 

Koordinasi Nasional (Rakornas) 

Satu Data Ketenagakerjaan di 

Trans Resort Bali, Seminyak, 

Kerobokan Bali, Kamis (21/7). 

Rakornas Satu Data 

Ketenagakerjaan dimaksudkan 

untuk mengatur 

penyelenggaraan tata kelola 

data ketenagakerjaan yang 

dihasilkan oleh instansi pusat 

dan instansi daerah. Tentu 

pada kesempatan yang baik 

ini, langkah yang dilakukan 

oleh Kemenaker RI saya 

apresiasi dengan baik karena 

selama ini persoalan kita 

http://balitribune.co.id/content/data-tidak-valid-menaker-gelar-rakornas-satu-data-ketenagakerjaan-tahun-2022
http://balitribune.co.id/content/data-tidak-valid-menaker-gelar-rakornas-satu-data-ketenagakerjaan-tahun-2022
http://balitribune.co.id/content/data-tidak-valid-menaker-gelar-rakornas-satu-data-ketenagakerjaan-tahun-2022
http://balitribune.co.id/content/data-tidak-valid-menaker-gelar-rakornas-satu-data-ketenagakerjaan-tahun-2022
http://balitribune.co.id/content/data-tidak-valid-menaker-gelar-rakornas-satu-data-ketenagakerjaan-tahun-2022
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bersama bahwa sering sekali 

data yang kita miliki tidak 

terintegrasi dengan 

pemerintah pusat. Di bidang 

ketenagakerjaan sendiri, 

Kementerian Ketenagakerjaan 

juga sudah menindaklanjuti 

peraturan Presiden dengan 

menerbitkan Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan No. 

15 Tahun 2020 tentang Satu 

Data Ketenagakerjaan. 

98. 21 

July 

2022 

Garuda (GIAA) 

Tambah Frekuensi 

Penerbangan dan 

Jumlah Armada 

Neutral Kontan "Kegiatan ini bisa membangun 

kesejahteraan 

ketenagakerjaan dan mampu 

menjaga data terintegrasi, 

mampu 

dipertanggungjawabkan dan 

berkesinambungan itu menjadi 

harapan untuk memberi 

dampak positif terutama 

dalam rangka melakukan 

pendataan ketenagakerjaan di 

seluruh daerah di Indonesia 

ini," katanya. Rakornas Satu 

Data Ketenagakerjaan 

diselenggarakan untuk 

mengatur penyelenggaraan 

Tata Kelola Data 

Ketenagakerjaan yang 

dihasilkan oleh Instansi Pusat 

dan Instansi Daerah. Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

mengatakan, kegiatan 

rakornas itu dapat menjadi 

media untuk memperkuat 

kerja sama, kolaborasi, dan 

sinergi Kementerian 

Ketenagakerjaan dengan 

organisasi perangkat daerah 

yang membidangi 

Ketenagakerjaan. Di bidang 

ketenagakerjaan, Kementerian 

Ketenagakerjaan juga sudah 

menindaklanjuti peraturan 

http://insight.kontan.co.id/news/garuda-giaa-tambah-frekuensi-penerbangan-dan-jumlah-armada
http://insight.kontan.co.id/news/garuda-giaa-tambah-frekuensi-penerbangan-dan-jumlah-armada
http://insight.kontan.co.id/news/garuda-giaa-tambah-frekuensi-penerbangan-dan-jumlah-armada
http://insight.kontan.co.id/news/garuda-giaa-tambah-frekuensi-penerbangan-dan-jumlah-armada
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Presiden dengan menerbitkan 

Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan No. 15 Tahun 

2020 tentang Satu Data 

Ketenagakerjaan. 

99. 21 

July 

2022 

Kemnaker Perkuat 

Implementasi Satu 

Data Ketenagakerjaan 

Pusat dan Daerah 

Positive Liputan.co.id Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah, mengatakan 

pihaknya terus memperkuat 

implementasi kebijakan satu 

data ketenagakerjaan dengan 

melakukan koordinasi antar 

instansi ketenagakerjaan di 

pusat dan daerah. Hal tersebut 

dikemukakan Ida Fauziyah, 

ketika membuka Rapat 

Koordinasi Nasional (Rakornas) 

Satu Data Ketenagakerjaan 

(SDK) di Badung, Bali, Kamis 

(21/7/2022), merupakan 

rangkaian sinergitas program 

dan kegiatan pusat dan 

daerah, terkait implementasi 

Satu Data Indonesia di bidang 

ketenagakerjaan. "Rakornas ini 

sebagai media untuk 

memperkuat kerja sama, 

kolaborasi, dan sinergi 

Kemnaker dengan dinas 

ketenagakerjaan, dalam 

mewujudkan tata kelola data 

ketenagakerjaan yang 

memenuhi prinsip-prinsip Satu 

Data Indonesia," katanya. 

Menurut olitikus PKB itu, dari 

Rakornas SDK juga 

menyatukan prinsip satu data 

ketenagakerjaan untuk 

mendukung pemulihan 

nasional khususnya sektor 

ketenagakerjaan yang 

terguncang akibat pandemi 

COVID-19. 

http://liputan.co.id/2022/07/kemnaker-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan-pusat-dan-daerah
http://liputan.co.id/2022/07/kemnaker-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan-pusat-dan-daerah
http://liputan.co.id/2022/07/kemnaker-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan-pusat-dan-daerah
http://liputan.co.id/2022/07/kemnaker-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan-pusat-dan-daerah
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100. 21 

July 

2022 

Kalimantan Tengah 

Masuk 10 Besar 

Pelayanan AK-1 Se-

Indonesia 

Neutral Koran Pelita Pelayanan terhadap para 

pencari kerja berikut 

pendataannya di Kalimantan 

Tengah (Kalimantan Tengah) 

oleh dinas terkait merupakan 

salah satu yang terbaik di 

Indonesia. Hal ini terungkap 

pada Rapat Koordinasi 

Nasional (Rakornas) Satu Data 

Ketenagakerjaan Indonesia 

yang digelar di Badung Bali, 

Kamis (21/7/2022). Kegiatan 

ini dihadiri Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan 

Daerah Penelitian dan 

Pengembangan (Bappeda 

Litbang) Provinsi Kalimantan 

Tengah Kaspinor selaku 

Koordinator Forum Satu Data 

di Kalimantan Tengah,. 

Didampingi perencana ahli 

muda selaku Sub Koordinator 

Kasubbag Penyusunan 

Program Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi 

Kalimantan Tengah Heru 

Setiawan dan Kepala Bidang 

Litbang Endy. 

101. 21 

July 

2022 

Pemkab Badung 

apresiasi rapat kerja 

nasional satu data 

ketenagakerjaan 

Positive Antara Bali Pemerintah Kabupaten 

Badung, Bali mengapresiasi 

penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi Nasional Satu Data 

Ketenagakerjaan di wilayah 

Seminyak, Badung yang dinilai 

telah membantu pemulihan 

Badung yang terdampak 

pandemi COVID-19. "Langkah 

yang dilakukan Kementerian 

Ketenagakerjaan ini adalah 

salah satu upaya dalam rangka 

membantu kami khususnya 

Pemerintah Kabupaten 

Badung dalam rangka 

pemulihan perekonomian di 

situasi COVID-19 yang 

http://koranpelita.com/2022/07/21/kalteng-masuk-10-besar-pelayanan-ak-1-se-indonesia
http://koranpelita.com/2022/07/21/kalteng-masuk-10-besar-pelayanan-ak-1-se-indonesia
http://koranpelita.com/2022/07/21/kalteng-masuk-10-besar-pelayanan-ak-1-se-indonesia
http://koranpelita.com/2022/07/21/kalteng-masuk-10-besar-pelayanan-ak-1-se-indonesia
http://bali.antaranews.com/berita/286573/pemkab-badung-apresiasi-rapat-kerja-nasional-satu-data-ketenagakerjaan
http://bali.antaranews.com/berita/286573/pemkab-badung-apresiasi-rapat-kerja-nasional-satu-data-ketenagakerjaan
http://bali.antaranews.com/berita/286573/pemkab-badung-apresiasi-rapat-kerja-nasional-satu-data-ketenagakerjaan
http://bali.antaranews.com/berita/286573/pemkab-badung-apresiasi-rapat-kerja-nasional-satu-data-ketenagakerjaan
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mengakibatkan kontraksi 

pertumbuhan ekonomi," ujar 

Sekretaris Daerah Badung I 

Wayan Adi Arnawa, Kamis. 

Sekda Adi Arnawa 

menambahkan, dalam situasi 

pandemi, di wilayah Badung 

banyak terjadi PHK tenaga 

kerja. "Mudah-mudahan 

COVID-19 cepat berlalu 

sehingga Bali khususnya di 

Kabupaten Badung bisa 

melanjutkan program 

pembangunan dalam rangka 

memberikan kesejahteraan di 

lingkungan Badung," 

ungkapnya. 

102. 21 

July 

2022 

Kemenlu Tegaskan 

Tak Pernah Setujui 

Perekrutan PRT Pakai 

Sistem Kemendagri 

Malaysia 

Neutral Kompas Kementerian Luar Negeri 

(Kemenlu) menegaskan 

Indonesia tidak pernah 

menyetujui perekrutan 

Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) sektor domestik alias 

Pembantu Rumah Tangga 

(PRT) dengan sistem maid 

online (SMO) milik 

Kementerian Dalam Negeri 

Malaysia. Direktur 

Perlindungan Warga Negara 

Indonesia (WNI) Kementerian 

Luar Negeri (Kemenlu) Judha 

Nugraha mengatakan, 

perekrutan PRT hanya boleh 

melalui Sistem Penempatan 

Satu Kanal (SPSK) sesuai 

perjanjian kedua negara. Hal 

ini juga menanggapi 

pernyataan Dirjen Imigrasi 

Malaysia yang menyatakan 

bahwa Indonesia telah sepakat 

untuk mengintegrasikan one 

channel system (OCS/SPSK) 

dengan SMO Malaysia. "Kami 

ingin menegaskan kembali, 

pemerintah Indonesia tidak 

http://nasional.kompas.com/read/2022/07/21/18505601/kemenlu-tegaskan-tak-pernah-setujui-perekrutan-prt-pakai-sistem-kemendagri
http://nasional.kompas.com/read/2022/07/21/18505601/kemenlu-tegaskan-tak-pernah-setujui-perekrutan-prt-pakai-sistem-kemendagri
http://nasional.kompas.com/read/2022/07/21/18505601/kemenlu-tegaskan-tak-pernah-setujui-perekrutan-prt-pakai-sistem-kemendagri
http://nasional.kompas.com/read/2022/07/21/18505601/kemenlu-tegaskan-tak-pernah-setujui-perekrutan-prt-pakai-sistem-kemendagri
http://nasional.kompas.com/read/2022/07/21/18505601/kemenlu-tegaskan-tak-pernah-setujui-perekrutan-prt-pakai-sistem-kemendagri
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pernah menyampaikan 

persetujuan atas integrasi 

mekanisme penempatan 

melalui OCS sesuai dengan 

MoU dengan SMO yang 

dimiliki oleh Malaysia," ucap 

Judha dalam konferensi pers, 

Kamis (21/7/2022). 

103. 21 

July 

2022 

Pemkab Badung 

mengapresiasi 

rakornas satu data 

ketenagakerjaan 

Positive Antara Sumut Pemerintah Kabupaten 

Badung, Bali mengapresiasi 

penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi Nasional Satu Data 

Ketenagakerjaan di wilayah 

Seminyak, Badung yang dinilai 

telah membantu pemulihan 

Badung yang terdampak 

pandemi COVID-19. Rakornas 

Satu Data Ketenagakerjaan 

diselenggarakan untuk 

mengatur penyelenggaraan 

Tata Kelola Data 

Ketenagakerjaan yang 

dihasilkan oleh Instansi Pusat 

dan Instansi Daerah. "Langkah 

yang dilakukan Kementerian 

Ketenagakerjaan ini adalah 

salah satu upaya dalam rangka 

membantu kami khususnya 

Pemerintah Kabupaten 

Badung dalam rangka 

pemulihan perekonomian di 

situasi COVID-19 yang 

mengakibatkan kontraksi 

pertumbuhan ekonomi," ujar 

Sekretaris Daerah Badung I 

Wayan Adi Arnawa, Kamis. 

Sekda Adi Arnawa 

menambahkan, dalam situasi 

pandemi, di wilayah Badung 

banyak terjadi PHK tenaga 

kerja. 

104. 21 

July 

2022 

Pelayanan AK-1 Milik 

Provinsi Kalimantan 

Tengah Jadi Salah 

Positive Intimnews.com Prestasi membanggakan 

kembali diraih oleh Provinsi 

Kalimantan Tengah. Provinsi 

http://mataram.antaranews.com/berita/207073/pemkab-badung-mengapresiasi-rakornas-satu-data-ketenagakerjaan
http://mataram.antaranews.com/berita/207073/pemkab-badung-mengapresiasi-rakornas-satu-data-ketenagakerjaan
http://mataram.antaranews.com/berita/207073/pemkab-badung-mengapresiasi-rakornas-satu-data-ketenagakerjaan
http://mataram.antaranews.com/berita/207073/pemkab-badung-mengapresiasi-rakornas-satu-data-ketenagakerjaan
http://www.intimnews.com/pelayanan-ak-1-milik-provinsi-kalteng-jadi-salah-satu-yang-terbaik-di-nasional
http://www.intimnews.com/pelayanan-ak-1-milik-provinsi-kalteng-jadi-salah-satu-yang-terbaik-di-nasional
http://www.intimnews.com/pelayanan-ak-1-milik-provinsi-kalteng-jadi-salah-satu-yang-terbaik-di-nasional
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Satu yang Terbaik di 

Nasional - Intim News 

Kalimantan Tengah masuk ke 

dalam 10 besar dalam hal 

Pelayanan Verifikasi dan 

penerbitan AK-1 di dinas yang 

membidangi Ketenagakerjaan 

Kabupaten/Kota se Provinsi 

Kalimantan Tengah Tahun 

2021-2022. Kepala 

Bappedalitbang Provinsi 

Kalimantan Tengah yang juga 

sebagai Koordinator Forum 

Satu Data Kalimantan Tengah 

Kaspinor memberikan 

apresiasi untuk kinerja dari 

Dinas Ketenagakerjaan 

Kabupaten/kota dan Provinsi 

Kalimantan Tengah yang telah 

berusaha menyajikan data 

Ketenagakerjaan termasuk AK-

1. Dalam Rakornas tersebut, 

Kaspinor didampingi 

perencana ahli muda selaku 

Sub Koordinator Kasubbag 

Penyusunan Program Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Kalimantan Tengah 

Heru Setiawan dan Kabid 

Litbang Endy. 

105. 21 

July 

2022 

Pelayan AK-1 Milik 

Provinsi Kalimantan 

Tengah Jadi Salah 

Satu yang Terbaik di 

Nasional - Intim News 

Positive Intimnews.com Prestasi membanggakan 

kembali diraih oleh Provinsi 

Kalimantan Tengah. Provinsi 

Kalimantan Tengah masuk ke 

dalam 10 besar dalam hal 

Pelayanan Verifikasi dan 

penerbitan AK-1 di dinas yang 

membidangi Ketenagakerjaan 

Kabupaten/Kota se Provinsi 

Kalimantan Tengah Tahun 

2021-2022. Kepala 

Bappedalitbang Provinsi 

Kalimantan Tengah yang juga 

sebagai Koordinator Forum 

Satu Data Kalimantan Tengah 

Kaspinor memberikan 

apresiasi untuk kinerja dari 

http://www.intimnews.com/pelayanan-ak-1-milik-provinsi-kalteng-jadi-salah-satu-yang-terbaik-di-nasional
http://www.intimnews.com/pelayanan-ak-1-milik-provinsi-kalteng-jadi-salah-satu-yang-terbaik-di-nasional
http://www.intimnews.com/pelayan-ak-1-milik-provinsi-kalteng-jadi-salah-satu-yang-terbaik-di-nasional
http://www.intimnews.com/pelayan-ak-1-milik-provinsi-kalteng-jadi-salah-satu-yang-terbaik-di-nasional
http://www.intimnews.com/pelayan-ak-1-milik-provinsi-kalteng-jadi-salah-satu-yang-terbaik-di-nasional
http://www.intimnews.com/pelayan-ak-1-milik-provinsi-kalteng-jadi-salah-satu-yang-terbaik-di-nasional
http://www.intimnews.com/pelayan-ak-1-milik-provinsi-kalteng-jadi-salah-satu-yang-terbaik-di-nasional
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Dinas Ketenagakerjaan 

Kabupaten/kota dan Provinsi 

Kalimantan Tengah yang telah 

berusaha menyajikan data 

Ketenagakerjaan termasuk AK-

1. Dalam Rakornas tersebut, 

Kaspinor didampingi 

perencana ahli muda selaku 

Sub Koordinator Kasubbag 

Penyusunan Program Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Kalimantan Tengah 

Heru Setiawan dan Kabid 

Litbang Endy. 

106. 21 

July 

2022 

DPMPTSPTTK 

Balangan 

Melaksanakan 

Diseminasi Regulasi 

Perijinan - Media 

Kalimantan News 

Neutral Mediakalimantannews.com (eMKa )- Dinas Penanaman 

Modal, Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu, Transmigrasi dan 

Tenaga Kerja Kabupaten 

Balangan, melaksanakan 

kegiatan diseminasi regulasi 

akreditasi lembaga pelatihan 

dan perizinan berusaha 

berbasis risiko, di aula BLK 

Balangan, Selasa (19/7). 

Kepala DPMPTSPTTK Balangan, 

Abiji mengatakan akreditasi 

merupakan suatu keharusan 

bagi pengelola lembaga 

pelatihan kerja untuk terus 

menjaga mutu pelatihan dan 

memastikan hasil lulusan yang 

kompeten. Mengingat data 

LPK Kabupaten Balangan ada 

yang terakreditasi agar kiranya 

hal ini dapat ditindak lanjuti 

untuk operasional dan 

kepatuhan akan peraturan 

tersebut. "Semoga LPK di 

Balangan bisa lebih maksimal 

dan terakreditasi sehingga 

dalam pelaksanaannya tidak 

ada masalah dikemudian hari," 

harapnya. 

http://mediakalimantannews.com/dpmptspttk-balangan-melaksanakan-diseminasi-regulasi-perijinan
http://mediakalimantannews.com/dpmptspttk-balangan-melaksanakan-diseminasi-regulasi-perijinan
http://mediakalimantannews.com/dpmptspttk-balangan-melaksanakan-diseminasi-regulasi-perijinan
http://mediakalimantannews.com/dpmptspttk-balangan-melaksanakan-diseminasi-regulasi-perijinan
http://mediakalimantannews.com/dpmptspttk-balangan-melaksanakan-diseminasi-regulasi-perijinan
http://mediakalimantannews.com/dpmptspttk-balangan-melaksanakan-diseminasi-regulasi-perijinan
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107. 21 

July 

2022 

Kapan BSU 2022 

Dicairkan Kemnaker 

ke Pekerja? Simak 

Info Terbaru hingga 

Kriteria Penerimanya 

Positive Pikiran Rakyat Depok Pemerintah dikabarkan segera 

mencairkan Bantuan Subsidi 

Upah atau BSU 2022 kepada 

para pekerja. BSU 2022 ini 

akan dicairkan Pemerintah 

melalui Kemnaker kepada 

pekerja yang telah memenuhi 

sejumlah syarat. Meski BSU 

2022 belum dipastikan kapan 

mulai disalurkan, namun 

pekerja bisa melihat terlebih 

dahulu kriteria berdasarkan 

penyaluran tahun sebelumnya. 

Kriteria Penerima. 

108. 21 

July 

2022 

Pantas Malaysia 

sampai Dibikin 

Tunduk di Hadapan 

Indonesia, Terungkap 

Negeri Jiran Ternyata 

Ketakutan Setengah 

Mati Jika Indonesia 

Lakukan Hal Ini 

Negative Intisari Online Beberapa waktu lalu, 

Indonesia mengambil tindakan 

membekukan sementara 

pengiriman tenaga kerja 

Indonesia atau Indonesia (PMI) 

ke, yang berlaku untuk semua 

sektor. Hal itu karena dinilai 

ada pengabaian Malaysia pada 

salah satu poin nota 

kesepahaman (MoU) 

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. Menyusul 

pembekuan sementara 

pengiriman pekerja migran 

Indonesia ke Malaysia 

tersebut, Malaysia akhirnya 

mengungkapkan bahwa 

mereka menyetujui 

http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095067434/kapan-bsu-2022-dicairkan-kemnaker-ke-pekerja-simak-info-terbaru-hingga-kriteria-penerimanya
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095067434/kapan-bsu-2022-dicairkan-kemnaker-ke-pekerja-simak-info-terbaru-hingga-kriteria-penerimanya
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095067434/kapan-bsu-2022-dicairkan-kemnaker-ke-pekerja-simak-info-terbaru-hingga-kriteria-penerimanya
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095067434/kapan-bsu-2022-dicairkan-kemnaker-ke-pekerja-simak-info-terbaru-hingga-kriteria-penerimanya
http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095067434/kapan-bsu-2022-dicairkan-kemnaker-ke-pekerja-simak-info-terbaru-hingga-kriteria-penerimanya
http://intisari.grid.id/read/033387456/pantas-malaysia-sampai-dibikin-tunduk-di-hadapan-indonesia-terungkap-negeri-jiran-ternyata-ketakutan-setengah-mati-jika-indonesia-lakukan-hal-ini
http://intisari.grid.id/read/033387456/pantas-malaysia-sampai-dibikin-tunduk-di-hadapan-indonesia-terungkap-negeri-jiran-ternyata-ketakutan-setengah-mati-jika-indonesia-lakukan-hal-ini
http://intisari.grid.id/read/033387456/pantas-malaysia-sampai-dibikin-tunduk-di-hadapan-indonesia-terungkap-negeri-jiran-ternyata-ketakutan-setengah-mati-jika-indonesia-lakukan-hal-ini
http://intisari.grid.id/read/033387456/pantas-malaysia-sampai-dibikin-tunduk-di-hadapan-indonesia-terungkap-negeri-jiran-ternyata-ketakutan-setengah-mati-jika-indonesia-lakukan-hal-ini
http://intisari.grid.id/read/033387456/pantas-malaysia-sampai-dibikin-tunduk-di-hadapan-indonesia-terungkap-negeri-jiran-ternyata-ketakutan-setengah-mati-jika-indonesia-lakukan-hal-ini
http://intisari.grid.id/read/033387456/pantas-malaysia-sampai-dibikin-tunduk-di-hadapan-indonesia-terungkap-negeri-jiran-ternyata-ketakutan-setengah-mati-jika-indonesia-lakukan-hal-ini
http://intisari.grid.id/read/033387456/pantas-malaysia-sampai-dibikin-tunduk-di-hadapan-indonesia-terungkap-negeri-jiran-ternyata-ketakutan-setengah-mati-jika-indonesia-lakukan-hal-ini
http://intisari.grid.id/read/033387456/pantas-malaysia-sampai-dibikin-tunduk-di-hadapan-indonesia-terungkap-negeri-jiran-ternyata-ketakutan-setengah-mati-jika-indonesia-lakukan-hal-ini
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pengintegrasian sistem 

perekrutan TKI. 

109. 21 

July 

2022 

Kemnaker Perkuat 

Implementasi 

Kebijakan Satu Data 

Ketenagakerjaan 

Pusat dan Daerah 

Positive Wartapembaruan.co.id Kemnaker Perkuat 

Implementasi Kebijakan Satu 

Data Ketenagakerjaan Pusat 

dan Daerah. Bandung, 

Wartapembaruan.co.id ~ Guna 

menyatukan persepsi prinsip 

data ketenagakerjaan di 

Indonesia, Pemerintah melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) terus memperkuat 

implementasi kebijakan satu 

data ketenagakerjaan dengan 

melakukan Rapat Kordinasi 

Nasional (Rakornas) antar 

instansi ketenagakerjaan di 

pusat dan daerah. Rakornas 

Satu Data Ketenagakerjaan 

merupakan rangkaian 

sinergitas program dan 

kegiatan pusat dan daerah, 

terkait implementasi Satu Data 

Indonesia di bidang 

ketenagakerjaan. "Rakornas ini 

sebagai media untuk 

memperkuat kerja sama, 

kolaborasi, dan sinergi 

Kemnaker dengan dinas 

ketenagakerjaan, dalam 

mewujudkan tata kelola data 

ketenagakerjaan yang 

memenuhi prinsip-prinsip Satu 

Data Indonesia," kata Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker), 

Ida Fauziyah, ketika membuka 

Rapat Koordinasi Nasional 

(Rakornas) Satu Data 

Ketenagakerjaan (SDK) di 

Badung, Bali, Kamis 

(21/7/2022). 

110. 21 

July 

2022 

Kabar Gembira, 

Pekerja Swasta Akan 

Positive Barita Itah Pemerintah kembali 

memberikan Bantuan Subsidi 

Upah (BSU) kepada para 

http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kemnaker-perkuat-implementasi-kebijakan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kemnaker-perkuat-implementasi-kebijakan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kemnaker-perkuat-implementasi-kebijakan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kemnaker-perkuat-implementasi-kebijakan.html
http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kemnaker-perkuat-implementasi-kebijakan.html
http://baritaitah.co.id/berita-kabar-gembira--pekerja-swasta-akan-terima-lagi-bantuan-subsidi-upah--
http://baritaitah.co.id/berita-kabar-gembira--pekerja-swasta-akan-terima-lagi-bantuan-subsidi-upah--
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Terima Lagi Bantuan 

Subsidi Upah 

pekerja Indonesia terdampak 

Pandemi COVID-19 yang patuh 

terhadap kepesertaan 

Jamsostek. Direktur Utama 

BPJAMSOSTEK Anggoro Eko 

Cahyo melalui pernyataan 

yang diterima di Palangka 

Raya, Minggu (1/8/2021), 

mengatakan penggunaan 

kembali data yang dikelola 

institusinya untuk BSU 

menunjukkan pentingnya data 

Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan (Jamsostek) 

valid. "Data kepesertaan 

BPJAMSOSTEK tersebut 

merupakan bank data pekerja 

terbesar di Indonesia," kata 

Anggoro. Pada tahun ini BSU 

menyasar 8,7 juta pekerja 

yang terdampak pandemi 

COVID-19. 

111. 21 

July 

2022 

Buka Kesempatan 

Bekerja di Luar 

Negeri, Pemkab Wajo 

Gandeng Sarimadu 

Jayanusa 

Positive Pesanku.co.id PESANKU.CO.ID, WAJO- 

Pemerintah Kabupaten 

(Pemkab) Wajo menggandeng 

PT Sarimadu Jayanusa untuk 

memfasilitasi penyaluran 

pekerja migran ke Malaysia. 

Bupati Wajo, Amran Mahmud, 

menyambut baik kerja sama 

dengan PT Sarimadu Jayanusa, 

perusahaan yang memang 

fokus pada penyaluran tenaga 

kerja, baik di dalam maupun 

untuk luar negeri. 

"Alhamdulillah kita sudah ada 

komunikasi dengan sebuah 

perusahaan penyalur tenaga 

kerja migran, PT Sarimadu 

Jayanusa dengan Bapak Aria 

Alvian Pranata sebagai direksi. 

Amran Mahmud juga 

menuturkan bahwa sesuai 

dengan audiensi dari jajaran 

PT Sarimadu Jayanusa 

http://baritaitah.co.id/berita-kabar-gembira--pekerja-swasta-akan-terima-lagi-bantuan-subsidi-upah--
http://baritaitah.co.id/berita-kabar-gembira--pekerja-swasta-akan-terima-lagi-bantuan-subsidi-upah--
http://pesanku.co.id/detailpost/buka-kesempatan-bekerja-di-luar-negeri-pemkab-wajo-gandeng-sarimadu-jayanusa
http://pesanku.co.id/detailpost/buka-kesempatan-bekerja-di-luar-negeri-pemkab-wajo-gandeng-sarimadu-jayanusa
http://pesanku.co.id/detailpost/buka-kesempatan-bekerja-di-luar-negeri-pemkab-wajo-gandeng-sarimadu-jayanusa
http://pesanku.co.id/detailpost/buka-kesempatan-bekerja-di-luar-negeri-pemkab-wajo-gandeng-sarimadu-jayanusa
http://pesanku.co.id/detailpost/buka-kesempatan-bekerja-di-luar-negeri-pemkab-wajo-gandeng-sarimadu-jayanusa
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beberapa waktu lalu, 

perusahaan mereka ini resmi 

dan sudah melakukan 

beberapa pengiriman tenaga 

kerja. 

112. 21 

July 

2022 

Kalimantan Tengah 

Masuk 10 Besar 

Pelayanan AK-1 Bagi 

Pencari Kerja 

Neutral Republika Provinsi Kalimantan Tengah 

(Kalimantan Tengah) masuk 

dalam 10 besar Pelayanan 

verifikasi dan penerbitan AK-1 

(pencari kerja) di dinas yang 

membidangi ketenagakerjaan 

kabupaten/kota se-Provinsi 

Kalimantan Tengah Tahun 

2021-2022. Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan 

Daerah Penelitian dan 

Pengembangan Provinsi 

Kalimantan Tengah selaku 

Koordinator Forum Satu Data 

Kalimantan Tengah Kaspinor 

mengapresiasi kinerja jajaran 

ketenagakerjaan 

kabupaten/kota dan Prov. 

Kalimantan Tengah yang telah 

berusaha menyajikan data 

ketenagakerjaan termasuk AK-

1. Hal ini terungkap pada 

Rapat Koordinasi Nasional 

(Rakornas) Satu Data 

Ketenagakerjaan sebagai 

tindaklanjut Peraturan 

Presiden (Perpres) RI Nomor 

39 tahun 2019 tentang Satu 

Data Indonesia di Badung Bali, 

Kamis (21/7/2022). 

113. 21 

July 

2022 

Kalimantan Tengah 

10 Besar Pelayanan 

Verifikasi dan 

Penerbitan AK-1 

Neutral Mata Kalteng Provinsi Kalimantan Tengah 

(Kalimantan Tengah) masuk 10 

besar dalam Pelayanan 

verifikasi dan penerbitan AK-1 

(pencari kerja) di dinas yang 

membidangi ketenagakerjaan 

kabupaten/kota se-Prov. 

Kalimantan Tengah Tahun 

2021-2022. Sementara itu, 

http://republika.co.id/berita/rfdfgc459/kalteng-masuk-10-besar-pelayanan-ak-1-bagi-pencari-kerja
http://republika.co.id/berita/rfdfgc459/kalteng-masuk-10-besar-pelayanan-ak-1-bagi-pencari-kerja
http://republika.co.id/berita/rfdfgc459/kalteng-masuk-10-besar-pelayanan-ak-1-bagi-pencari-kerja
http://republika.co.id/berita/rfdfgc459/kalteng-masuk-10-besar-pelayanan-ak-1-bagi-pencari-kerja
http://www.matakalteng.com/daerah/kalimantan-tengah/2022/07/21/kalteng-10-besar-pelayanan-verifikasi-dan-penerbitan-ak-1
http://www.matakalteng.com/daerah/kalimantan-tengah/2022/07/21/kalteng-10-besar-pelayanan-verifikasi-dan-penerbitan-ak-1
http://www.matakalteng.com/daerah/kalimantan-tengah/2022/07/21/kalteng-10-besar-pelayanan-verifikasi-dan-penerbitan-ak-1
http://www.matakalteng.com/daerah/kalimantan-tengah/2022/07/21/kalteng-10-besar-pelayanan-verifikasi-dan-penerbitan-ak-1
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Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Penelitian dan Pengembangan 

Kalimantan Tengah selaku 

Koordinator Forum Satu Data 

Kalimantan Tengah Kaspinor 

mengapresiasi kinerja jajaran 

ketenagakerjaan 

kabupaten/kota dan 

Kalimantan Tengah yang telah 

berusaha menyajikan data 

ketenagakerjaan termasuk AK-

1. Hal ini terungkap pada 

Rapat Koordinasi Nasional 

(Rakornas) Satu Data 

Ketenagakerjaan, sebagai 

tindaklanjut Peraturan 

Presiden (Perpres) RI Nomor 

39 tahun 2019 tentang Satu 

Data Indonesia di Badung Bali, 

Kamis 21 Juli 2022. 

114. 21 

July 

2022 

Bank Muamalat Buka 

Lowongan Kerja bagi 

Lulusan D3-S1 

Neutral Portalindonesia.my.id Semoga Baik-baik saja, Kali ini 

PortalIndonesia akan 

membahas mengenai Bank 

Muamalat Buka Lowongan 

Kerja bagi Lulusan D3-S1. 

KOMPAS.com- Bank Muamalat 

sedang membuka lowongan 

kerja bagi lulusan D3 atau S1 

untuk menempati posisi 

menjadi Account Officer 

(Internship). Lowongan kerja 

dari Bank Muamalat kali ini 

untuk penempatan di 

Muamalat Institute (Jakarta 

Barat) / Muamalat Tower 

(Jakarta Selatan). Bank 

Muamalat didirikan atas 

gagasan dari Majelis Ulama 

Inodnesia (MUI), Ikatan 

Cendekiawan Muslim 

Indonesia (ICMI), pengusaha 

muslim, dan pemerintah 

Indonesia. 

http://portalindonesia.my.id/pendidikan/bank-muamalat-buka-lowongan-kerja-bagi-lulusan-d3-s1-66966
http://portalindonesia.my.id/pendidikan/bank-muamalat-buka-lowongan-kerja-bagi-lulusan-d3-s1-66966
http://portalindonesia.my.id/pendidikan/bank-muamalat-buka-lowongan-kerja-bagi-lulusan-d3-s1-66966
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115. 21 

July 

2022 

Kemnaker Perkuat 

Implementasi Satu 

Data Ketenagakerjaan 

Pusat dan Daerah 

Positive Harianbhirawa.co.id Kementerian Ketenagakerjaan 

terus memperkuat 

implementasi kebijakan satu 

data ketenagakerjaan dengan 

melakukan koordinasi antar 

instansi ketenagakerjaan di 

pusat dan daerah. Hal tersebut 

dikemukakan Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

ketika membuka Rapat 

Koordinasi Nasional (Rakornas) 

Satu Data Ketenagakerjaan 

(SDK) di Badung, Bali, Kamis 

(21/7/2022). Rakornas Satu 

Data Ketenagakerjaan 

merupakan rangkaian 

sinergitas program dan 

kegiatan pusat dan daerah, 

terkait implementasi Satu Data 

Indonesia di bidang 

ketenagakerjaan. "Rakornas ini 

sebagai media untuk 

memperkuat kerja sama, 

kolaborasi, dan sinergi 

Kemnaker dengan dinas 

ketenagakerjaan, dalam 

mewujudkan tata kelola data 

ketenagakerjaan yang 

memenuhi prinsip-prinsip Satu 

Data Indonesia," katanya. 

116. 21 

July 

2022 

Daftar Pelatihan Kerja 

di Palangka Raya Bisa 

Online Lewat Aplikasi 

SISNAKER 

Neutral Borneonews Dinas Tenaga Kerja Kota 

Palangka Raya mengumumkan 

penggunaan aplikasi SISNAKER 

yang dapat digunakan untuk 

mendaftar pelatihan kerja. 

Wali Kota Palangka Raya, 

Fairid Naparin mengatakan, 

aplikasi itu dibuat oleh 

Kemenaker dan digunakan 

oleh Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) Balai Latihan Kerja (BLK). 

Langkah keempat buka tab 

pelatihan lalu cari lembaga 

pelatihan UPTD Balai Latihan 

Kerja Kota Palangka Raya atau 

http://www.harianbhirawa.co.id/kemnaker-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan-pusat-dan-daerah
http://www.harianbhirawa.co.id/kemnaker-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan-pusat-dan-daerah
http://www.harianbhirawa.co.id/kemnaker-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan-pusat-dan-daerah
http://www.harianbhirawa.co.id/kemnaker-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan-pusat-dan-daerah
http://www.borneonews.co.id/berita/270971-daftar-pelatihan-kerja-di-palangka-raya-bisa-online-lewat-aplikasi-sisnaker
http://www.borneonews.co.id/berita/270971-daftar-pelatihan-kerja-di-palangka-raya-bisa-online-lewat-aplikasi-sisnaker
http://www.borneonews.co.id/berita/270971-daftar-pelatihan-kerja-di-palangka-raya-bisa-online-lewat-aplikasi-sisnaker
http://www.borneonews.co.id/berita/270971-daftar-pelatihan-kerja-di-palangka-raya-bisa-online-lewat-aplikasi-sisnaker
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akses link 

bit.ly/sisnakerblkpalangkaraya. 

Langkah kelima pilih program 

pelatihan yang diminati dan 

klik daftar sekarang. Aplikasi 

ini merupakan implementasi 

visi dan misi menuju Smart 

City melalui digitalisasi semua 

layanan. 

117. 21 

July 

2022 

Kepala 

Bappedalitbang H. 

Kaspinor Apresiasi 

Kinerja Jajaran 

Ketenagakerjaan 

Kabupaten/ Kota 

Yang Masuk 10 Besar 

Pelayanan AK-1 

Positive Kaltengtimes.co.id "Kita patut bersyukur 

Kalimantan Tengah masuk 

dalam 10 besar pelayanan AK-

1 yang dipergunakan sebagai 

data perencanaan untuk 

mengatasi pengangguran dan 

kemiskinan," ucap Kaspinor 

usai mengikuti Rapat 

Koordinasi Nasional (Rakornas) 

Satu Data Ketenagakerjaan, 

sebagai tindaklanjut Peraturan 

Presiden (Perpres) RI Nomor 

39 tahun 2019 tentang Satu 

Data Indonesia di Badung Bali, 

Kamis (21/7). Kalimantan 

Tengah selaku Koordinator 

Forum Satu Data Kalimantan 

Tengah Kaspinor 

mengapresiasi kinerja jajaran 

ketenagakerjaan 

kabupaten/kota dan Prov. 

Untuk diketahui Provinsi 

Kalimantan Tengah masuk 

dalam 10 besar dalam 

Pelayanan verifikasi dan 

penerbitan AK-1 (pencari 

kerja) di dinas yang 

membidangi ketenagakerjaan 

kabupaten/kota se-Prov. Lebih 

lanjut Kaspinor mengatakan 

penyajian data yang valid oleh 

produsen data, akan 

bermanfaat besar bagi 

peningkatan kualitas 

perencanaan pembangunan 

berbagai sektor dan 

http://www.kaltengtimes.co.id/berita-15061/kepala-bappedalitbang-h-kaspinor-apresiasi-kinerja-jajaran-ketenagakerjaan-kabupaten-kota-yang-masuk-10-besar-pelayanan-ak-1
http://www.kaltengtimes.co.id/berita-15061/kepala-bappedalitbang-h-kaspinor-apresiasi-kinerja-jajaran-ketenagakerjaan-kabupaten-kota-yang-masuk-10-besar-pelayanan-ak-1
http://www.kaltengtimes.co.id/berita-15061/kepala-bappedalitbang-h-kaspinor-apresiasi-kinerja-jajaran-ketenagakerjaan-kabupaten-kota-yang-masuk-10-besar-pelayanan-ak-1
http://www.kaltengtimes.co.id/berita-15061/kepala-bappedalitbang-h-kaspinor-apresiasi-kinerja-jajaran-ketenagakerjaan-kabupaten-kota-yang-masuk-10-besar-pelayanan-ak-1
http://www.kaltengtimes.co.id/berita-15061/kepala-bappedalitbang-h-kaspinor-apresiasi-kinerja-jajaran-ketenagakerjaan-kabupaten-kota-yang-masuk-10-besar-pelayanan-ak-1
http://www.kaltengtimes.co.id/berita-15061/kepala-bappedalitbang-h-kaspinor-apresiasi-kinerja-jajaran-ketenagakerjaan-kabupaten-kota-yang-masuk-10-besar-pelayanan-ak-1
http://www.kaltengtimes.co.id/berita-15061/kepala-bappedalitbang-h-kaspinor-apresiasi-kinerja-jajaran-ketenagakerjaan-kabupaten-kota-yang-masuk-10-besar-pelayanan-ak-1
http://www.kaltengtimes.co.id/berita-15061/kepala-bappedalitbang-h-kaspinor-apresiasi-kinerja-jajaran-ketenagakerjaan-kabupaten-kota-yang-masuk-10-besar-pelayanan-ak-1
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pengambilan keputusan yang 

tepat terutama dalam 

penyusunan, menetapkan 

program dan kegiatan prioritas 

hingga optimalnya 

penganggaran, baik 

kepentingan nasional/APBN 

maupun daerah/APBD. 

118. 21 

July 

2022 

Kemnaker RI Gelar 

Diskusi Hubungan 

Industrial 

Neutral A News Kementerian Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia (Kemenker 

RI) menggelar Diskusi 

Permasalahan Hubungan 

Industrial di Kabupaten Berau, 

Kamis (21/7/2022). Sementara 

itu, Koordinator PPHI 

Perusahaan Swasta, Reytman 

Aruan mengatakan, cara-cara 

yang tertuang di dalam UU 

Nomor 2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial, yakni ada 

jalur yang harus dilalui. Namun 

dalam hal penyelesaian secara 

musyawarah untuk mufakat 

tidak tercapai, maka 

pengusaha dan pekerja/ buruh 

atau serikat pekerja/serikat 

buruh menyelesaikan 

perselisihan hubungan 

industrial melalui prosedur 

penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial yang 

diatur dengan undang-undang 

yakni Undang-undang Nomor 

2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Hubungan 

Industrial. Bila masih juga 

gagal, maka perselisihan 

hubungan industrial dapat 

dimintakan untuk diselesaikan 

pada Pengadilan Hubungan 

Industrial yang ada pada setiap 

Pengadilan Negeri kabupaten 

atau kota yang berada di 

setiap Ibukota Provinsi, yang 

http://www.a-news.id/kemnaker-ri-gelar-diskusi-hubungan-industrial
http://www.a-news.id/kemnaker-ri-gelar-diskusi-hubungan-industrial
http://www.a-news.id/kemnaker-ri-gelar-diskusi-hubungan-industrial
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daerah hukumnya meliputi 

tempat kerja pekerja," 

pungkasnya. 

119. 21 

July 

2022 

Manfaat Revitalisasi 

Pendidikan Vokasi 

untuk Para Pencari 

Kerja di Era Digital | 

Pilar.ID 

Positive Pilar Sementara itu, Direktur 

Jenderal Pembinaan Pelatihan 

Vokasi dan Produktivitas, 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker), Budi Hartawan, 

menyoroti kebijakan pelatihan 

vokasi untuk meningkatkan 

daya saing dan melindungi 

tenaga kerja. "Untuk 

menjawab tantangan tersebut, 

melalui sebuah program 

terpadu, Edushift hadir untuk 

menghubungkan kebutuhan 

industri dan pemenuhan 

tenaga kerja di Indonesia. 

Program Edushift didesain 

untuk menyesuaikan skill 

dengan pilihan yaitu re-skill 

dan up-skill," kata Astrid dalam 

keterangan persnya, Kamis 

(21/7/2022). Kata Astrid, 

Edushift akan menjadi 

marketplace pertama di 

Indonesia yang menyediakan 

berbagai macam pelatihan dan 

sertifikasi yang bertujuan 

untuk menunjang karir 

maupun menjawab kebutuhan 

pasar kerja. 

120. 21 

July 

2022 

Imron: Kemnaker 

Buat Portal Satu Data 

Ketenagakerjaan 

Neutral Koranriau.co KORANRIAU.co,PEKANBARU-

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) terus memperkuat 

implementasi kebijakan satu 

data ketenagakerjaan dengan 

melakukan koordinasi antar 

instansi ketenagakerjaan di 

pusat dan daerah.. Informasi 

ini disampaikan oleh Kepala 

Dinas Ketenagakerjaan dan 

Transmigrasi (Kadisnakertrans) 

Provinsi H Imron Rosyadi, saat 

http://www.pilar.id/manfaat-revitalisasi-pendidikan-vokasi-untuk-para-pencari-kerja-di-era-digital
http://www.pilar.id/manfaat-revitalisasi-pendidikan-vokasi-untuk-para-pencari-kerja-di-era-digital
http://www.pilar.id/manfaat-revitalisasi-pendidikan-vokasi-untuk-para-pencari-kerja-di-era-digital
http://www.pilar.id/manfaat-revitalisasi-pendidikan-vokasi-untuk-para-pencari-kerja-di-era-digital
http://www.pilar.id/manfaat-revitalisasi-pendidikan-vokasi-untuk-para-pencari-kerja-di-era-digital
http://www.koranriau.co/2022/07/imron-kemnaker-buat-portal-satu-data.html
http://www.koranriau.co/2022/07/imron-kemnaker-buat-portal-satu-data.html
http://www.koranriau.co/2022/07/imron-kemnaker-buat-portal-satu-data.html
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mengikuti Rapat Koordinasi 

Nasional (Rakornas) Satu Data 

Ketenagakerjaan (SDK) di 

Badung, Bali, Kamis (21/7/22). 

"Buk Menteri mengungkapkan 

Rakornas Satu Data 

Ketenagakerjaan merupakan 

rangkaian sinergitas program 

dan kegiatan pusat dan 

daerah, terkait implementasi 

Satu Data Indonesia di bidang 

ketenagakerjaan. Melalui 

Rakornas ini lanjut Imron, 

sebagai media untuk 

memperkuat kerja sama, 

kolaborasi, dan sinergi 

Kemnaker dengan dinas 

ketenagakerjaan, dalam 

mewujudkan tata kelola data 

ketenagakerjaan yang 

memenuhi prinsip-prinsip Satu 

Data Indonesia. 

121. 21 

July 

2022 

Peluang Generasi 

Muda Kabupaten 

Lahat, Disnakertrans 

kabupaten Lahat 

Membuka Program 

Magang ke Jepang 

Positive Kabar Daerah Disnakertrans Kabupaten 

Lahat bekerja sama dengan 

LPK Chobu Gakkau Indonesia 

untuk mengadakan pelatihan 

sebelum seleksi magang. 

Kabardaerah.com | Lahat. -

Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Kabupaten Lahat, 

membuka program magang ke 

Jepang. Peluang ini terbuka 

lebar diberikan kepada 

generasi muda Kabupaten 

Lahat. 

122. 21 

July 

2022 

Kemnaker pilih 

dirikan BLK di Kotim 

Neutral Antara Kalteng Rencana Kementerian Tenaga 

Kerja mendirikan Balai Latihan 

Kerja (BLK) di Sampit 

Kabupaten Kotawaringin 

Timur, Kalimantan Tengah, 

disambut gembira pemerintah 

daerah setempat. Halikinnor 

menjelaskan, UPTP BLK 

didirikan di setiap provinsi. 

http://kabardaerah.com/2022/07/21/peluang-generasi-muda-kabupaten-lahat-disnakertrans-kabupaten-lahat-membuka-program-magang-ke-jepang
http://kabardaerah.com/2022/07/21/peluang-generasi-muda-kabupaten-lahat-disnakertrans-kabupaten-lahat-membuka-program-magang-ke-jepang
http://kabardaerah.com/2022/07/21/peluang-generasi-muda-kabupaten-lahat-disnakertrans-kabupaten-lahat-membuka-program-magang-ke-jepang
http://kabardaerah.com/2022/07/21/peluang-generasi-muda-kabupaten-lahat-disnakertrans-kabupaten-lahat-membuka-program-magang-ke-jepang
http://kabardaerah.com/2022/07/21/peluang-generasi-muda-kabupaten-lahat-disnakertrans-kabupaten-lahat-membuka-program-magang-ke-jepang
http://kabardaerah.com/2022/07/21/peluang-generasi-muda-kabupaten-lahat-disnakertrans-kabupaten-lahat-membuka-program-magang-ke-jepang
http://kalteng.antaranews.com/berita/577645/kemnaker-pilih-dirikan-blk-di-kotim
http://kalteng.antaranews.com/berita/577645/kemnaker-pilih-dirikan-blk-di-kotim
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Kotawaringin Timur yang 

memiliki jumlah penduduk 

sangat banyak dan perusahaan 

besar swasta yang banyak 

pula, dinilai menjadi salah satu 

potensi dasar sehingga sudah 

seharusnya UPTP BLK didirikan 

di kabupaten ini. "Selain 

sangat bagus untuk membantu 

meningkatkan sumber daya 

manusia masyarakat kita 

dalam persaingan kerja, 

kehadiran BLK ini nanti akan 

membawa dampak luas yang 

positif bagi masyarakat dan 

daerah," kata Bupati 

Halikinnor di Sampit, Kamis. 

123. 21 

July 

2022 

Kemnaker Perkuat 

Implementasi Satu 

Data Ketenagakerjaan 

Pusat dan Daerah 

Positive Liputan 6 Kementerian Ketenagakerjaan 

terus memperkuat 

implementasi kebijakan satu 

data ketenagakerjaan dengan 

melakukan koordinasi antar 

instansi ketenagakerjaan di 

pusat dan daerah. Hal tersebut 

dikemukakan Menteri 

Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, 

ketika membuka Rapat 

Koordinasi Nasional (Rakornas) 

Satu Data Ketenagakerjaan 

(SDK) di Badung, Bali, Kamis 

(21/7/2022). Rakornas Satu 

Data Ketenagakerjaan 

merupakan rangkaian 

sinergitas program dan 

kegiatan pusat dan daerah, 

terkait implementasi Satu Data 

Indonesia di bidang 

ketenagakerjaan. "Rakornas ini 

sebagai media untuk 

memperkuat kerja sama, 

kolaborasi, dan sinergi 

Kemnaker dengan dinas 

ketenagakerjaan, dalam 

mewujudkan tata kelola data 

ketenagakerjaan yang 

http://www.liputan6.com/news/read/5020528/kemnaker-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan-pusat-dan-daerah
http://www.liputan6.com/news/read/5020528/kemnaker-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan-pusat-dan-daerah
http://www.liputan6.com/news/read/5020528/kemnaker-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan-pusat-dan-daerah
http://www.liputan6.com/news/read/5020528/kemnaker-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan-pusat-dan-daerah
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memenuhi prinsip-prinsip Satu 

Data Indonesia," katanya. 

124. 21 

July 

2022 

Satu Data 

Ketenagakerjaan 

Hasilkan Data Akurat 

Positive Borneonews Sistem satu data 

ketenagakerjaan digadang-

gadang menjadi sistem untuk 

menghasilkan data 

ketenagakerjaan yang akurat 

dan akuntabel. "Satu data 

ketenagakerjaan sebagai 

kebijakan tata kelola 

pemerintahan di sektor 

ketenagakerjaan untuk 

menghasilkan data 

ketenagakerjaan yang akurat, 

mutakhir, terpadu," kata 

Menteri Ketenagakerjaan RI 

Ida Fauziyah seperti dikutip 

dari MMC Kalimantan Tengah, 

Kamis, 21 Juli 2022. Adapun 

Rakornas Satu Data 

Ketenagakerjaan merupakan 

rangkaian sinergitas program 

dan kegiatan pusat dan 

daerah, terkait implementasi 

Satu Data Indonesia di bidang 

ketenagakerjaan. Rakornas 

menjadi media untuk 

memperkuat kerja sama, 

kolaborasi, dan sinergi 

Kemnaker dengan dinas 

ketenagakerjaan, dalam 

mewujudkan tata kelola data 

ketenagakerjaan yang 

memenuhi prinsip-prinsip Satu 

Data Indonesia. 

125. 21 

July 

2022 

BPJS Ketenagakerjaan 

Ngawi Edukasi 

Manfaat Program 

Bagi Siswa Magang 

Positive Realita BPJS Ketenagakerjaan 

(BPJAMSOSTEK) Cabang 

Ngawi, berkolaborasi dengan 

Cabang Dinas Pendidikan 

Ngawi, mensosialisasikan 

manfaat program jaminan 

sosial ketenagakerjaan bagi 

siswa-siswi magang kerja 

kepada Kepala SMK Negeri, 

http://www.borneonews.co.id/berita/270978-satu-data-ketenagakerjaan-hasilkan-data-akurat
http://www.borneonews.co.id/berita/270978-satu-data-ketenagakerjaan-hasilkan-data-akurat
http://www.borneonews.co.id/berita/270978-satu-data-ketenagakerjaan-hasilkan-data-akurat
http://realita.co/baca-11396-bpjs-ketenagakerjaan-ngawi-edukasi-manfaat-program-bagi-siswa-magang
http://realita.co/baca-11396-bpjs-ketenagakerjaan-ngawi-edukasi-manfaat-program-bagi-siswa-magang
http://realita.co/baca-11396-bpjs-ketenagakerjaan-ngawi-edukasi-manfaat-program-bagi-siswa-magang
http://realita.co/baca-11396-bpjs-ketenagakerjaan-ngawi-edukasi-manfaat-program-bagi-siswa-magang
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SMA dan PKLK di Ngawi, Kamis 

(21/7/2022). Ki-ka: Kepala 

Cabang Dinas Pendidikan 

Wilayah Ngawi Supardi, Kepala 

SMKN1 Kendal, Kepala SMKN2 

Ngawi, dan Kepala 

BPJAMSOSTEK Ngawi 

Setyoningsih, sosialisasi 

manfaat program 

BPJAMSOSTEK bagi siswa 

magang, Kamis (21/7/2022). 

Kegiatan ini dihadiri Kepala 

Cabang Dinas Pendidikan 

Wilayah Ngawi, Supardi, 

Kasubag TU Yulinar, Kasie SMK 

Lamiran, dan seluruh Kepala 

SMK Negeri, SMA dan PKLK se-

Kabupaten Ngawi. Honggy 

juga menyampaikan banyak 

terimakasih atas dukungan 

Cabang Dinas Pendidikan 

Wilayah Kabupaten Ngawi 

yang telah mendorong para 

kepala sekolah untuk 

mendaftarkan siswa-siswinya 

ke BPJAMSOSTEK. 

126. 21 

July 

2022 

G20 EWG Keempat, 

Lanjutkan 

Pembahasan 

Deklarasi Menteri 

KetenagakerjaanG20 

EWG Keempat, 

Lanjutkan 

Pembahasan 

Deklarasi Menteri 

Ketenagakerja 

Neutral Liputan 6 Sekretaris Jenderal 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker), Anwar Sanusi, 

kembali memimpin jalannya 

pertemuan keempat 

Kelompok Kerja Bidang 

Ketenagakerjaan atau The 4th 

Employment Working Group 

(EWG) G20 Meeting, secara 

virtual di Jakarta, Rabu 

(20/7/2022). Selaku Presidensi 

G20 Tahun 2022, Anwar 

mengatakan EWG IV pada 20 

sampai 21 Juli 2022 ini akan 

melanjutkan sekaligus 

menyelesaikan pembahasan 

draf Deklarasi Menteri 

Ketenagkerjaan/Perburuhan 

pada pertemuan EWG III yang 

http://www.liputan6.com/news/read/5020547/g20-ewg-keempat-lanjutkan-pembahasan-deklarasi-menteri-ketenagakerjaang20-ewg-keempat-lanjutkan-pembahasan-deklarasi-menteri-ketenagakerja
http://www.liputan6.com/news/read/5020547/g20-ewg-keempat-lanjutkan-pembahasan-deklarasi-menteri-ketenagakerjaang20-ewg-keempat-lanjutkan-pembahasan-deklarasi-menteri-ketenagakerja
http://www.liputan6.com/news/read/5020547/g20-ewg-keempat-lanjutkan-pembahasan-deklarasi-menteri-ketenagakerjaang20-ewg-keempat-lanjutkan-pembahasan-deklarasi-menteri-ketenagakerja
http://www.liputan6.com/news/read/5020547/g20-ewg-keempat-lanjutkan-pembahasan-deklarasi-menteri-ketenagakerjaang20-ewg-keempat-lanjutkan-pembahasan-deklarasi-menteri-ketenagakerja
http://www.liputan6.com/news/read/5020547/g20-ewg-keempat-lanjutkan-pembahasan-deklarasi-menteri-ketenagakerjaang20-ewg-keempat-lanjutkan-pembahasan-deklarasi-menteri-ketenagakerja
http://www.liputan6.com/news/read/5020547/g20-ewg-keempat-lanjutkan-pembahasan-deklarasi-menteri-ketenagakerjaang20-ewg-keempat-lanjutkan-pembahasan-deklarasi-menteri-ketenagakerja
http://www.liputan6.com/news/read/5020547/g20-ewg-keempat-lanjutkan-pembahasan-deklarasi-menteri-ketenagakerjaang20-ewg-keempat-lanjutkan-pembahasan-deklarasi-menteri-ketenagakerja
http://www.liputan6.com/news/read/5020547/g20-ewg-keempat-lanjutkan-pembahasan-deklarasi-menteri-ketenagakerjaang20-ewg-keempat-lanjutkan-pembahasan-deklarasi-menteri-ketenagakerja
http://www.liputan6.com/news/read/5020547/g20-ewg-keempat-lanjutkan-pembahasan-deklarasi-menteri-ketenagakerjaang20-ewg-keempat-lanjutkan-pembahasan-deklarasi-menteri-ketenagakerja
http://www.liputan6.com/news/read/5020547/g20-ewg-keempat-lanjutkan-pembahasan-deklarasi-menteri-ketenagakerjaang20-ewg-keempat-lanjutkan-pembahasan-deklarasi-menteri-ketenagakerja
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telah digelar pada 14 s.d 15 

Juni 2022 lalu. Dalam EWG III 

lalu, Anwar Sanusi yang juga 

memimpin jalannya sidang, 

membahas draf Deklarasi 

Menteri 

Perburuhan/Ketenagakerjaan. 

Adapun pada pertemuan EWG 

IV ini akan melanjutkan 

pembahasan Deklarasi 

Menteri 

Perburuhan/Ketenagakerjaan 

dan pembahasan Annex 1 dan 

Annex 2. 

127. 21 

July 

2022 

Tak Bayar Upah 

Pekerja, FSPMI Siap 

Geruduk Anak Usaha 

Garuda - 

inilahkendari.com 

Negative Inilahkendari.com Tak bayar upah pekerja, PT 

Aerotrans Services Indonesia, 

anak usaha PT Garuda 

Indonesia (Persero) Tbk, bakal 

didemo Serikat Pekerja 

Dirgantara, Digital, dan 

Transportasi- Federasi Serikat 

Pekerja Metal Indonesia 

(SPDT-FSPMI). Ketua Umum 

SPDT-FSPMI, Iswan Abdullah 

menyampaikan rencana aksi 

unjuk rasa ke PT Aerotrans 

Services Indonesia pada 28 Juli 

2022. Termasuk di dalamnya 

crew pesawat (pilot, co-pilot, 

pramugari, pramugara) dan 

seluruh kebutuhan 

transportasi darat PT Garuda 

Indonesia," kata Iswan. "Ini 

adalah anak perusahaan 

Garuda Indonesia (BUMN) 

yang bergerak di bidang 

transportasi angkutan darat, 

yaitu antar jemput karyawan 

dan karyawati Garuda 

Indonesia. 

128. 21 

July 

2022 

Tak Bayar Upah 

Pekerja, FSPMI Siap 

Geruduk Anak Usaha 

Garuda 

Negative Inilah Facebook Twitter WhatsApp 

Telegram LinkedIn Copy Link 

Berita Terkait: Tak Penuhi Hak 

Klien Advisory, Citra Anak 

http://inilahkendari.com/tak-bayar-upah-pekerja-fspmi-siap-geruduk-anak-usaha-garuda
http://inilahkendari.com/tak-bayar-upah-pekerja-fspmi-siap-geruduk-anak-usaha-garuda
http://inilahkendari.com/tak-bayar-upah-pekerja-fspmi-siap-geruduk-anak-usaha-garuda
http://inilahkendari.com/tak-bayar-upah-pekerja-fspmi-siap-geruduk-anak-usaha-garuda
http://inilahkendari.com/tak-bayar-upah-pekerja-fspmi-siap-geruduk-anak-usaha-garuda
http://www.inilah.com/tak-bayar-upah-pekerja-fspmi-siap-geruduk-anak-usaha-garuda
http://www.inilah.com/tak-bayar-upah-pekerja-fspmi-siap-geruduk-anak-usaha-garuda
http://www.inilah.com/tak-bayar-upah-pekerja-fspmi-siap-geruduk-anak-usaha-garuda
http://www.inilah.com/tak-bayar-upah-pekerja-fspmi-siap-geruduk-anak-usaha-garuda
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Usaha Garuda Bakal. Tak bayar 

upah pekerja, PT Aerotrans 

Services Indonesia, anak usaha 

PT Garuda Indonesia (Persero) 

Tbk, bakal didemo Serikat 

Pekerja Dirgantara, Digital, dan 

Transportasi- Federasi Serikat 

Pekerja Metal Indonesia 

(SPDT-FSPMI). Ketua Umum 

SPDT-FSPMI, Iswan Abdullah 

menyampaikan rencana aksi 

unjuk rasa ke PT Aerotrans 

Services Indonesia pada 28 Juli 

2022. "Ini adalah anak 

perusahaan Garuda Indonesia 

(BUMN) yang bergerak di 

bidang transportasi angkutan 

darat, yaitu antar jemput 

karyawan dan karyawati 

Garuda Indonesia. 

129. 21 

July 

2022 

Pelatihan 

Keterampilan Asah 

Potensi Buruh Rokok 

Positive Tribun News Jateng Pelatihan keterampilan yang 

diselenggarakan oleh 

Pemerintah Kabupaten Kudus 

melalui Balai Latihan Kerja 

(BLK) merupakan ajang untuk 

mengasah potensi para buruh 

rokok. "Pelatihan ini 

diharapkan jadi bekal bagi 

para buruh rokok, karena 

memang sumber dananya dari 

dana cukai, peruntukkannya 

juga telah diatur untuk 

mereka," kata Bupati Kudus 

HM Hartopo. Mereka diberi 

bekal ke. Terampilan yang bisa 

dimanfaatkan ketika kelak 

tidak lagi bekerja sebagai 

buruh di pabrik rokok. 

130. 21 

July 

2022 

Menaker Membuka 

Rapat Koordinasi 

Nasional Satu Data 

Ketenagakerjaan di 

Badung, Bali 

Neutral Progresnews.info Hal tersebut dikemukakan 

Menteri Ketenagakerjaan, Ida 

Fauziyah, ketika membuka 

Rapat Koordinasi Nasional 

(Rakornas) Satu Data 

Ketenagakerjaan (SDK) di 

http://jateng.tribunnews.com/2022/07/21/pelatihan-keterampilan-asah-potensi-buruh-rokok
http://jateng.tribunnews.com/2022/07/21/pelatihan-keterampilan-asah-potensi-buruh-rokok
http://jateng.tribunnews.com/2022/07/21/pelatihan-keterampilan-asah-potensi-buruh-rokok
http://progresnews.info/2022/07/21/menaker-membuka-rapat-koordinasi-nasional-satu-data-ketenagakerjaan-badung-bali
http://progresnews.info/2022/07/21/menaker-membuka-rapat-koordinasi-nasional-satu-data-ketenagakerjaan-badung-bali
http://progresnews.info/2022/07/21/menaker-membuka-rapat-koordinasi-nasional-satu-data-ketenagakerjaan-badung-bali
http://progresnews.info/2022/07/21/menaker-membuka-rapat-koordinasi-nasional-satu-data-ketenagakerjaan-badung-bali
http://progresnews.info/2022/07/21/menaker-membuka-rapat-koordinasi-nasional-satu-data-ketenagakerjaan-badung-bali
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Badung, Bali, Kamis 

(21/7/2022). Menaker 

mengatakan, dari Rakornas 

SDK juga menyatukan prinsip 

satu data ketenagakerjaan 

untuk mendukung pemulihan 

nasional khususnya sektor 

ketenagakerjaan yang 

terguncang akibat pandemi 

COVID-19. Sementara Kepala 

Badan Perencanaan dan 

Pengembangan 

Ketenagakerjaan Kemnaker, 

Bambang Satrio Lelono, 

mengatakan, reformasi tata 

kelola data ketenagakerjaan 

melalui kebijakan satu data 

ketenagakerjaan menjadi hal 

fundamental mewujudkan 

ketersediaan data 

ketenagakerjaan akurat, 

mutakhir, terpadu, 

terintegrasi, mudah diakses 

dan dapat dipakai kembali. 

Kementerian Ketenagakerjaan 

terus memperkuat 

implementasi kebijakan satu 

data ketenagakerjaan dengan 

melakukan koordinasi antar 

instansi ketenagakerjaan di 

pusat dan daerah. 

131. 21 

July 

2022 

Sosialisasi 

Pelindungan dan 

Informasi Kerja Luar 

Negeri, Kemnaker 

Komitmen Wujudkan 

Hak PMI 

Positive Pewartasatu.com Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan, Afriansyah 

Noor mengungkapkannya 

ketika membuka Sosialisasi 

Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia dan Informasi 

Peluang Kerja Luar Negeri, di 

Hall IKK Kantor Bupati Padang 

Pariaman, Sumatera Barat, 

Rabu (20/7/2022). "Selain 

P3MI, Lembaga Pelatihan Kerja 

(LPK) tidak dapat melakukan 

proses penempatan PMI," 

ucapnya Ia menegaskan, 

http://pewartasatu.com/sosialisasi-pelindungan-dan-informasi-kerja-luar-negeri-kemnaker-komitmen-wujudkan-hak-pmi-2
http://pewartasatu.com/sosialisasi-pelindungan-dan-informasi-kerja-luar-negeri-kemnaker-komitmen-wujudkan-hak-pmi-2
http://pewartasatu.com/sosialisasi-pelindungan-dan-informasi-kerja-luar-negeri-kemnaker-komitmen-wujudkan-hak-pmi-2
http://pewartasatu.com/sosialisasi-pelindungan-dan-informasi-kerja-luar-negeri-kemnaker-komitmen-wujudkan-hak-pmi-2
http://pewartasatu.com/sosialisasi-pelindungan-dan-informasi-kerja-luar-negeri-kemnaker-komitmen-wujudkan-hak-pmi-2
http://pewartasatu.com/sosialisasi-pelindungan-dan-informasi-kerja-luar-negeri-kemnaker-komitmen-wujudkan-hak-pmi-2
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pelaksanaan pelindungan PMI 

tidak bisa hanya dilakukan 

oleh pemerintah pusat dan 

daerah saja. Kementerian 

Ketenagakerjaan memiliki 

komitmen kuat melindungi 

kepentingan pekerja migran 

Indonesia (PMI) beserta 

keluarganya untuk 

mewujudkan pemenuhan hak 

seluruh kegiatan PMI baik 

sebelum bekerja, selama 

bekerja dan setelah bekerja. 

Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2017 menyebutkan, 

informasi peluang kerja di luar 

negeri bagi PMI, sebelum 

disampaikan ke pemerintah 

pusat dan daerah, harus 

dilakukan verifikasi terlebih 

dahulu oleh KBRI negara 

penempatan sebelum 

disebarluaskan kepada 

masyarakat. 

132. 22 

July 

2022 

Kemnaker Setop 

Pengiriman TKI ke 

Malaysia, Ini 

Penyebabnya | 

Batamnews.co.id 

Neutral Batamnews.com Jakarta- Pemerintah 

memutuskan untuk 

membekukan sementara 

pengiriman tenaga kerja 

Indonesia (TKI) ke Malaysia. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah mengemukakan ada 

bukti kuat bahwa Malaysia 

menerapkan sistem di luar 

kesepakatan bersama oleh 

kedua negara yakni system 

maid online (SMO) yang 

dikelola Kementerian Dalam 

Negeri Malaysia. Terlepas dari 

itu, sampai saat ini masih ada 

sejumlah pekerja migran yang 

tetap ingin bekerja di Malaysia 

karena iming-iming 

penghasilan yang lebih besar 

ketimbang di dalam negeri, 

apalagi jika dibandingkan di 

http://www.batamnews.co.id/berita-90930-kemnaker-setop-pengiriman-tki-ke-malaysia-ini-penyebabnya.html
http://www.batamnews.co.id/berita-90930-kemnaker-setop-pengiriman-tki-ke-malaysia-ini-penyebabnya.html
http://www.batamnews.co.id/berita-90930-kemnaker-setop-pengiriman-tki-ke-malaysia-ini-penyebabnya.html
http://www.batamnews.co.id/berita-90930-kemnaker-setop-pengiriman-tki-ke-malaysia-ini-penyebabnya.html
http://www.batamnews.co.id/berita-90930-kemnaker-setop-pengiriman-tki-ke-malaysia-ini-penyebabnya.html
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Indonesia. Sebagai informasi, 

gaji pekerja migran di Malaysia 

cukup bervariasi karena tidak 

semua pekerja ditempatkan 

pada satu tempat kerja. 

133. 22 

July 

2022 

Kemnaker Matangkan 

Skema Pelindungan 

Program Jaminan 

Pensiun bagi Pekerja 

Positive Ekonomi Mikro English Hal tersebut diungkapkan saat 

memberikan sambutan pada 

acara yang bertajuk "Diskusi 

Reformasi dan Harmonisasi 

Program Jaminan Pensiun" 

yang diselenggarakan di 

Jakarta, Rabu (20/7/2022). 

Pada kesempatan yang sama, 

Manajer Program Pelindungan 

Sosial, ILO Jakarta, Ippei 

Tsuruga, mengatakan bahwa 

seiring perjalanannya saat ini, 

skema pelindungan program 

jaminan pensiun di Indonesia 

masih terkendala skema yang 

tumpang tindih. COM- 

Kementerian Ketenagakerjaan 

terus mematangkan skema 

pelindungan program jaminan 

pensiun bagi pekerja. Hal ini 

merupakan salah satu bentuk 

program jaminan sosial yang 

bertujuan untuk melindungi 

penghidupan dan 

kesejahteraan bagi pekerja 

ketika memasuki usia 

nonproduktif. 

134. 22 

July 

2022 

DPMPTSPTTK 

Kabupaten Balangan 

Sosialisasi Regulasi 

Akreditasi LPK 

Positive Tribun News Banjarmasin Dinas Penanaman Modal, 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 

Transmigrasi dan Tenaga Kerja 

(DPMPTSPTTK) Kabupaten 

Balangan, melaksanakan 

kegiatan diseminasi regulasi 

akreditasi lembaga pelatihan 

kerja dan perizinan berusaha 

berbasis risiko. Dikatakan 

Kepala DPMPTSPTTK Balangan, 

Abiji, bahwa akreditasi 

merupakan suatu keharusan 

http://ekonomikro.com/id/ekonomi/read/3616/kemnaker-matangkan-skema-pelindungan-program-jaminan-pensiun-bagi-pekerja
http://ekonomikro.com/id/ekonomi/read/3616/kemnaker-matangkan-skema-pelindungan-program-jaminan-pensiun-bagi-pekerja
http://ekonomikro.com/id/ekonomi/read/3616/kemnaker-matangkan-skema-pelindungan-program-jaminan-pensiun-bagi-pekerja
http://ekonomikro.com/id/ekonomi/read/3616/kemnaker-matangkan-skema-pelindungan-program-jaminan-pensiun-bagi-pekerja
http://banjarmasin.tribunnews.com/2022/07/22/dpmptspttk-kabupaten-balangan-sosialisasi-regulasi-akreditasi-lpk
http://banjarmasin.tribunnews.com/2022/07/22/dpmptspttk-kabupaten-balangan-sosialisasi-regulasi-akreditasi-lpk
http://banjarmasin.tribunnews.com/2022/07/22/dpmptspttk-kabupaten-balangan-sosialisasi-regulasi-akreditasi-lpk
http://banjarmasin.tribunnews.com/2022/07/22/dpmptspttk-kabupaten-balangan-sosialisasi-regulasi-akreditasi-lpk
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bagi pengelola Lembaga 

Pelatihan Kerja (LPK) untuk 

terus menjaga mutu pelatihan 

dan memastikan mampu 

menghasilkan lulusan yang 

kompeten. Mengingat data 

LPK se Kabupaten Balangan 

masih ada yang belum 

terakreditasi, agar kiranya hal 

ini dapat ditindak lanjuti untuk 

kelancaran operasional dan 

ketaatan akan regulasi 

tersebut. "Semoga LPK di 

Balangan bisa lebih maksimal 

dan terakreditasi sehingga 

dalam pelaksanaannya tidak 

ada timbul permasalahan 

dikemudian hari," harapnya. 

135. 22 

July 

2022 

Siap Bersaing, Lulusan 

Universitas BSI 

Sukabumi Dibekali 

Sertifikasi Analis 

Program 

Positive Radar Sukabumi Universitas Bina Sarana 

Informatika (BSI) Kampus 

Sukabumi melalui Program 

Studi Sistem Informasi 

bekerjasama dengan Lembaga 

Sertifikasi Profesi (LSP) yang 

telah berlisensi dari Badan 

Nasional Standarisasi Profesi 

(BNSP) menyelenggarakan 

kegiatan sertifikasi Analis 

Program. Skema sertifikasi 

Analis Program dikembangkan 

oleh LSP BSI mengacu pada 

Standar Kompetensi Kerja 

Nasional Indonesia (SKKNI) 

berdasarkan Keputusan 

Menteri Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia Nomor 321 

Tahun 2016. Lanjut ia 

menambahkan, pelaksanaan 

Sertifikasi Analis Program ini di 

hadiri oleh puluhan mahasiswa 

yang di dampingi oleh empat 

asesor.  

http://radarsukabumi.com/pendidikan/universitas-bina-sarana-informatika/siap-bersaing-lulusan-universitas-bsi-sukabumi-dibekali-sertifikasi-analis-program
http://radarsukabumi.com/pendidikan/universitas-bina-sarana-informatika/siap-bersaing-lulusan-universitas-bsi-sukabumi-dibekali-sertifikasi-analis-program
http://radarsukabumi.com/pendidikan/universitas-bina-sarana-informatika/siap-bersaing-lulusan-universitas-bsi-sukabumi-dibekali-sertifikasi-analis-program
http://radarsukabumi.com/pendidikan/universitas-bina-sarana-informatika/siap-bersaing-lulusan-universitas-bsi-sukabumi-dibekali-sertifikasi-analis-program
http://radarsukabumi.com/pendidikan/universitas-bina-sarana-informatika/siap-bersaing-lulusan-universitas-bsi-sukabumi-dibekali-sertifikasi-analis-program


 

97 

 

136. 22 

July 

2022 

2 Cara Cek Langsung 

Daftar Penerima BSU 

2022 Rp 1 Juta yang 

Akan Masuk 

Rekening, Klik di Sini! 

Neutral Ayo Bandung Berikut adalah dua cara cek 

langsung daftar penerima BSU 

2022 senilai Rp 1 juta yang 

akan cair ke rekening pekerja 

dan buruh. Hingga saat ini 

pencairan BSU 2022 dinanti-

nanti oleh masyarakat 

tertutama para pekerja dan 

buruh. Lantas kapan tepatnya 

BSU 2022 cair ke rekening dan 

bagaimana cara cek daftar 

penerimanya?. : BSU 2022 Cair 

Atau Tidak? Sebagaimana 

diketahui, BSU 2022 

merupakan program lanjutan 

dari BLT Subsidi Gaji yang 

sebelumnya sempat diberikan 

kepada para pekerja dan 

buruh yang terdampak Covid-

19. 

137. 22 

July 

2022 

BSU BLT Subsidi Gaji 

via BPJS 

Ketenagakerjaan 

2022 Batal Cair? Cek 

3 Link Ini Pastikan 

Rp1 Juta Masuk 

Rekening 

Positive Ayo Surabaya Bantuan subsidi upah atau 

BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 batal 

cair? Mengenai kebenaran 

BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 batal 

cair, AyoSurabaya merangkum 

sejumlah pernyataan 

Kemnaker dalam artikel ini. 

Para pekerja calon penerima 

dana BSU BLT subsidi gaji via 

BPJS Ketenagakerjaan 2022 

juga bisa memastikan langsung 

dengan cek daftar penerima 

melalui 3 link resmi yang 

dibagikan di akhir artikel. 

Pemerintah kembali 

menggulirkan BSU BLT subsidi 

gaji via BPJS Ketenagakerjaan 

pada 2022 setelah sukses 

menyalurkan bantuan 

langsung tunai tersebut di dua 

tahun sebelumnya. 

http://www.ayojakarta.com/news/pr-763944173/2-cara-cek-langsung-daftar-penerima-bsu-2022-rp-1-juta-yang-akan-masuk-rekening-klik-di-sini
http://www.ayojakarta.com/news/pr-763944173/2-cara-cek-langsung-daftar-penerima-bsu-2022-rp-1-juta-yang-akan-masuk-rekening-klik-di-sini
http://www.ayojakarta.com/news/pr-763944173/2-cara-cek-langsung-daftar-penerima-bsu-2022-rp-1-juta-yang-akan-masuk-rekening-klik-di-sini
http://www.ayojakarta.com/news/pr-763944173/2-cara-cek-langsung-daftar-penerima-bsu-2022-rp-1-juta-yang-akan-masuk-rekening-klik-di-sini
http://www.ayojakarta.com/news/pr-763944173/2-cara-cek-langsung-daftar-penerima-bsu-2022-rp-1-juta-yang-akan-masuk-rekening-klik-di-sini
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783944355/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-batal-cair-cek-3-link-ini-pastikan-rp1-juta-masuk-rekening
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783944355/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-batal-cair-cek-3-link-ini-pastikan-rp1-juta-masuk-rekening
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783944355/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-batal-cair-cek-3-link-ini-pastikan-rp1-juta-masuk-rekening
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783944355/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-batal-cair-cek-3-link-ini-pastikan-rp1-juta-masuk-rekening
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783944355/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-batal-cair-cek-3-link-ini-pastikan-rp1-juta-masuk-rekening
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783944355/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-batal-cair-cek-3-link-ini-pastikan-rp1-juta-masuk-rekening
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783944355/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-batal-cair-cek-3-link-ini-pastikan-rp1-juta-masuk-rekening
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138. 22 

July 

2022 

Ditanya Kapan BSU 

2022 Cair? ini 

Jawaban Terbaru 

Menaker Ida Fauziah 

Neutral Ayo Bandung Akan tetapi, beberapa waktu 

lalu Menaker Ida Fauziah 

hanya memberikan bocoran 

informasi pencairan dana ke 

rekening peserta penerima 

bantuan tersebut. : Aman! 

Oleh karena itu nasehat 

Menaker menjadi kode, 

perihal Apakah BSU 2022 cair 

besok?. Akankah BSU 2022 

jadi cair akhir Juli? Mengenai 

akankah BSU 2022 jadi cair 

akhir Juli ini, belum dipastikan 

secara detail jadwal 

pencairannya. 

139. 22 

July 

2022 

Cek Info Loker PT 

Indofood Sukses 

Makmur Tbk Buka 

Lowongan Kerja S1 

Akuntansi, Ini Syarat 

dan Cara Daftarnya - 

Semarangku 

Positive Semarangku.com Cek info loker PT Indofood 

Sukses Makmur Tbk dimana 

membuka lowongan kerja S1 

Akuntansi. PT Indofood Sukses 

Makmur Tbk membuka loker 

atau lowongan kerja S1 

Akuntansi untuk formasi yang 

tersedia. Berikut persyaratan 

dan cara daftar loker atau 

lowongan kerja S1 Akuntansi 

yang dibuka PT Indofood 

Sukses Makmur Tbk. Melalui 

Instagram resminya, Kemnaker 

menginformasikan loker atau 

lowongan kerja S1 Akuntansi 

di PT Indofood Sukses Makmur 

Tbk. 

140. 22 

July 

2022 

Kabar BSU 2022 

Sudah Cair? Segera 

Cek Namamu di 

kemnaker.go.id 

Neutral Ayo Bandung Pemerintah melalui 

Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) kembali akan 

menyalurkan BSU 2022 atau 

BLT Subsidi Gaji. Di tahun ini, 

BSU 2022 atau Bantuan 

Subsidi Upah yang diterima 

oleh para karyawan sebesar 

Rp1 juta. : Login BSU 2022, 

Segera Cek Status Penerima 

BLT Subsidi Gaji yang Cair Rp1 

Juta. Melalui BSU 2022 ini 

http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013944363/ditanya-kapan-bsu-2022-cair-ini-jawaban-terbaru-menaker-ida-fauziah
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013944363/ditanya-kapan-bsu-2022-cair-ini-jawaban-terbaru-menaker-ida-fauziah
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013944363/ditanya-kapan-bsu-2022-cair-ini-jawaban-terbaru-menaker-ida-fauziah
http://www.ayoindonesia.com/keuangan/pr-013944363/ditanya-kapan-bsu-2022-cair-ini-jawaban-terbaru-menaker-ida-fauziah
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315070951/cek-info-loker-pt-indofood-sukses-makmur-tbk-buka-lowongan-kerja-s1-akuntansi-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315070951/cek-info-loker-pt-indofood-sukses-makmur-tbk-buka-lowongan-kerja-s1-akuntansi-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315070951/cek-info-loker-pt-indofood-sukses-makmur-tbk-buka-lowongan-kerja-s1-akuntansi-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315070951/cek-info-loker-pt-indofood-sukses-makmur-tbk-buka-lowongan-kerja-s1-akuntansi-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315070951/cek-info-loker-pt-indofood-sukses-makmur-tbk-buka-lowongan-kerja-s1-akuntansi-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315070951/cek-info-loker-pt-indofood-sukses-makmur-tbk-buka-lowongan-kerja-s1-akuntansi-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://semarangku.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-315070951/cek-info-loker-pt-indofood-sukses-makmur-tbk-buka-lowongan-kerja-s1-akuntansi-ini-syarat-dan-cara-daftarnya
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793944912/kabar-bsu-2022-sudah-cair-segera-cek-namamu-di-kemnakergoid
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793944912/kabar-bsu-2022-sudah-cair-segera-cek-namamu-di-kemnakergoid
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793944912/kabar-bsu-2022-sudah-cair-segera-cek-namamu-di-kemnakergoid
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793944912/kabar-bsu-2022-sudah-cair-segera-cek-namamu-di-kemnakergoid
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pemerintah mengharapkan 

dapat meningkatkan kualitas 

hidup para pekerja, setelah 

masa pandemi. Kabar terbaru 

terkait kapan BSU 2022 cair 

masih dinantikan oleh para 

peserta penerima BSU BPJS 

Ketenagakerjaan. : Penyaluran 

BSU 2022 Gagal Cair? 

141. 22 

July 

2022 

Login BSU 2022, 

Segera Cek Status 

Penerima BLT Subsidi 

Gaji yang Cair Rp1 

Juta 

Positive Ayo Bandung BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji 

Rp1 juta siap cair ke 8,8 juta 

pekerja. Pekerja bisa cek 

daftar penerima BSU 2022 

atau Bantuan Subsidi Upah 

yang cair Rp1 juta via 

bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id, 

sso.bpjsketenagakerjaan.go.id 

(BPJS Ketenagakerjaan) atau 

bsu.kemnaker.go.id 

(Kemnaker).  

142. 22 

July 

2022 

3 Link Cek BSU BLT 

Subsidi Gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 

2022 Sudah Cair atau 

Belum? 

Neutral Ayo Surabaya Bantuan subsidi upah atau 

BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 masih 

menjadi tanda tanya bagi para 

pekerja calon penerima. BSU 

BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 jadi cair 

atau tidak? Bahkan kabar BSU 

BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 batal 

cair pun merebak.  

143. 22 

July 

2022 

Adi Arnawa Hadiri 

Rakornas Satu Data 

Ketenagakerjaan 

Neutral Nusabali Bupati Badung I Nyoman Giri 

Prasta diwakili Sekda Badung 

Wayan Adi Arnawa menghadiri 

Rapat Koordinasi Nasional 

(Rakornas) Satu Data 

Ketenagakerjaan di Trans 

Resort Bali, Kelurahan 

Seminyak, Kecamatan Kuta, 

Badung pada Kamis (21/7). 

Dalam Rakornas yang 

mengambil tema 'Satu Data 

Ketenagakerjaan Untuk 

Mendukung Pencapaian 

http://www.ayobandung.com/umum/pr-793944689/login-bsu-2022-segera-cek-status-penerima-blt-subsidi-gaji-yang-cair-rp1-juta
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793944689/login-bsu-2022-segera-cek-status-penerima-blt-subsidi-gaji-yang-cair-rp1-juta
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793944689/login-bsu-2022-segera-cek-status-penerima-blt-subsidi-gaji-yang-cair-rp1-juta
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793944689/login-bsu-2022-segera-cek-status-penerima-blt-subsidi-gaji-yang-cair-rp1-juta
http://www.ayobandung.com/umum/pr-793944689/login-bsu-2022-segera-cek-status-penerima-blt-subsidi-gaji-yang-cair-rp1-juta
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783945183/3-link-cek-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-sudah-cair-atau-belum
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783945183/3-link-cek-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-sudah-cair-atau-belum
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783945183/3-link-cek-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-sudah-cair-atau-belum
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783945183/3-link-cek-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-sudah-cair-atau-belum
http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783945183/3-link-cek-bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-ketenagakerjaan-2022-sudah-cair-atau-belum
http://www.nusabali.com/berita/121634/adi-arnawa-hadiri-rakornas-satu-data-ketenagakerjaan
http://www.nusabali.com/berita/121634/adi-arnawa-hadiri-rakornas-satu-data-ketenagakerjaan
http://www.nusabali.com/berita/121634/adi-arnawa-hadiri-rakornas-satu-data-ketenagakerjaan
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Tujuan Pembangunan 

Nasional' turut dihadiri 

Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah beserta jajaran, 

perwakilan Disnaker, 

Diskominfo, Bappeda Provinsi 

dan Kabupaten/Kota seluruh 

Indonesia. Adi Arnawa 

mengucapkan selamat datang 

sekaligus memberikan 

apresiasi atas 

penyelenggaraan Rakornas 

Satu Data Ketenagakerjaan.  

144. 22 

July 

2022 

Muncul Notifikasi Ini, 

BSU 2022 Rp1 juta 

Sudah Cair? Langsung 

Cek via Link Ini 

Neutral Ayo Semarang BSU 2022 cair sangat dinanti 

oleh para penerimanya, baik 

dari kalangan pekerja ataupun 

buruh. Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

rencananya akan menyalurkan 

BSU 2022 kepada 8,8 juta 

penerima sebesar Rp1 juta. 

Pencairan BSU 2022 akan 

langsung ditransfer ke 

rekening penerima masing-

masing yang termasuk 

kedalam Himpunan Bank Milik 

Negara (Himbara). Namun, 

para pekerja juga harus 

mengetahui syarat apa saja 

yang diberikan oleh Kemnaker 

untuk penerima BSU 2022. 

145. 22 

July 

2022 

Kesenjangan Skill dan 

Industri Ciptakan 

Pengangguran 

Negative Berita Satu Pengangguran saat ini juga 

terjadi karena adanya 

kesenjangan antara skill para 

lulusan pendidikan dan 

kebutuhan spesifikasi dunia 

usaha dan industri. Sebagai 

langkah awal, Edushift telah 

menjalin kerjasama dengan 

Kamar Dagang dan Industri 

Indonesia (Kadin) yang diawali 

dari Kadin Kota Surakarta. Di 

era pandemi, pada 27 April 

2020, di bawah yayasan yang 

http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773945232/muncul-notifikasi-ini-bsu-2022-rp1-juta-sudah-cair-langsung-cek-via-link-ini
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773945232/muncul-notifikasi-ini-bsu-2022-rp1-juta-sudah-cair-langsung-cek-via-link-ini
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773945232/muncul-notifikasi-ini-bsu-2022-rp1-juta-sudah-cair-langsung-cek-via-link-ini
http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773945232/muncul-notifikasi-ini-bsu-2022-rp1-juta-sudah-cair-langsung-cek-via-link-ini
http://www.beritasatu.com/news/954565/kesenjangan-skill-dan-industri-ciptakan-pengangguran
http://www.beritasatu.com/news/954565/kesenjangan-skill-dan-industri-ciptakan-pengangguran
http://www.beritasatu.com/news/954565/kesenjangan-skill-dan-industri-ciptakan-pengangguran
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sama, Akparta menciptakan 

suatu program baru bernama 

AkpartaTraining Center atau 

ATC, yang lebih berfokus pada 

keterampilan dan kesiapan 

tenaga kerja Industri 

pariwisata. Pengangguran saat 

ini juga terjadi karena adanya 

kesenjangan antara skill para 

lulusan pendidikan dan 

kebutuhan spesifikasi dunia 

usaha dan industri. 

  



 

102 

 

Title Sekjen Kemnaker Kembali Pimpin Pertemuan The 4TH EWG G20 

Bahas Draft Deklarasi Menteri Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/sekjen-kemnaker-kembali-pimpin.html 

Summary Sekjen Kemnaker Kembali Pimpin Pertemuan The 4TH EWG G20 Bahas Draft Deklarasi 

Menteri Ketenagakerjaan. "Kita berharap seluruh dokumen sudah lengkap sebelum 

pertemuan Menteri-Menteri Ketenagakerjaan/Perburuhan G20 pada 12 s.d 14 September 

2022 mendatang di Bali," pungkas Sekjen Anwar Sanusi. Jakarta, Wartapembaruan.co.id- 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi, kembali 

memimpin jalannya pertemuan keempat Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan atau The 

4th Employment Working Group (EWG) G20 Meeting, secara virtual di Jakarta, Rabu 

(20/7/2022). Selama tiga hari, pada pertemuan EWG IV ini yang harus prioritas atau 

dirampungkan adalah draf deklarasi Menteri Ketenagakerjaan/Perburuhan, dilanjutkan 

dengan pembahasan Annex atau dokumen tambahan. 

 

 

 

Sekjen Kemnaker Kembali Pimpin Pertemuan The 4TH EWG G20 Bahas Draft Deklarasi Menteri 

KetenagakerjaanJakarta, Wartapembaruan.co.id - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker), Anwar Sanusi, kembali memimpin jalannya pertemuan keempat Kelompok Kerja Bidang 

Ketenagakerjaan atau The 4th Employment Working Group (EWG) G20 Meeting, secara virtual di Jakarta, 

Rabu (20/7/2022).Selaku Presidensi G20 Tahun 2022, Anwar mengatakan EWG IV pada 20 s.d 21 Juli 2022 

ini akan melanjutkan sekaligus menyelesaikan pembahasan draf Deklarasi Menteri 

Ketenagkerjaan/Perburuhan pada pertemuan EWG III yang telah digelar pada 14 s.d 15 Juni 2022 

lalu.Dalam EWG III lalu, Anwar Sanusi yang juga memimpin jalannya sidang, membahas draf Deklarasi 

Menteri Perburuhan/Ketenagakerjaan. Adapun pada pertemuan EWG IV ini akan melanjutkan 

pembahasan Deklarasi Menteri Perburuhan/Ketenagakerjaan dan pembahasan Annex 1 dan Annex 

2."Diharapkan pada pertemuan keempat ini dapat menyelesaikan output yang konkrit terkait isu pasar 

kerja inklusif dan afirmasi pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas, serta pengembangan 

kapasitas SDM untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan, maupun isu pelindungan sosial 

ketenagakerjaan dalam dunia kerja yang baru, termasuk masalah K3," kata Anwar Sanusi di sela-sela 
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sidang G20 EWG.Di hari pertama WG IV, Anwar Sanusi memberikan apresiasi kepada seluruh peserta 

sidang karena sidang berjalan lancar dan dinamis seperti pertemua EWG sebelumnya. "Kita tadi semua 

sepakat mengusung deklarasi yang nantinya semua negara mendapatkan manfaat dari deklarasi 

tersebut," ujarnya.Selama tiga hari, pada pertemuan EWG IV ini yang harus prioritas atau dirampungkan 

adalah draf deklarasi Menteri Ketenagakerjaan/Perburuhan, dilanjutkan dengan pembahasan Annex 

atau dokumen tambahan. "Ada lima dokumen tambahan yang akan melengkapi deklarasi Menteri 

Ketenagakerjaan/Perburuhan," ucapnya.Anwar Sanusi menambahkan, penyelesaian draf deklarasi masih 

membutuhkan proses panjang, dan akan mengadakan pertemuan tambahan secara virtual pada Agustus 

2022, yang diikuti seluruh peserta G20. Dalam pertemuan tambahan secara virtual ini, nantinya secara 

khusus membahas tentang pelindungan bagi pekerja."Kita berharap seluruh dokumen sudah lengkap 

sebelum pertemuan Menteri-Menteri Ketenagakerjaan/Perburuhan G20 pada 12 s.d 14 September 2022 

mendatang di Bali," pungkas Sekjen Anwar Sanusi.Pertemuan EWG IV ini dihadiri oleh negara-negara 

Anggota G20, undangan tetap negara pengamat G20, organisasi Internasional seperti International 

Labour Organization (ILO) dan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). 
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Title Peristiwa Cibubur: Momentum Serius Melindungi Pekerja Ojol Author _noname 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/peristiwa-cibubur-momentum-serius.html 

Summary Peristiwa Cibubur: Momentum Serius Melindungi Pekerja Ojol. Salah seorang korban yang 

meninggal dalam kecelakaan lalu-lintas di Cibubur adalah seorang pengemudi ojek online 

(ojol). Kalau saja Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Perhubungan serius menjalankan 

Permenaker No. 5 tahun 2021 dan INPRES No. 2 Tahun 2021 dengan memastikan penyedia 

jasa layanan melalui kemitraan (aplikator) mendaftarkan seluruh pekerja ojol, kejadian 

Cibubur akan menyisahkan perlindungan Negara melalui BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli 

waris Almarhum, dan dipastikan maksimal dua anak Almarhum bisa mencapai jenjang 

pendidikan Perguruan Tinggi dan lulus sebagai sarjana. Dengan peristiwa kecelakaan maut 

di Cibubur tersebut, saya berharap Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Perhubungan 

serius melindungi pekerja ojol dengan menjalankan secara serius amanat Permenaker no. 5 

Tahun 2021 dan INPRES No. 2 Tahun 2021, dengan memastikan aplikator mendaftarkan 

seluruh pekerja ojol ke BPJS Ketenagakerjaan. 

 

 

 

Peristiwa Cibubur: Momentum Serius Melindungi Pekerja OjolOleh: Timboel Siregar (Pengamat 

Ketegakerjaan/Koordinator Advokasi BPJS Watch)Jakarta, Wartapembaruan.co.id - Tragedi kecelakaan 

lalu-lintas di Cibubur beberapa hari lalu menjadi duka bagi seluruh masyarakat. Bagi keluarga yang 

ditinggal anggota keluarganya yang menjadi korban jiwa, tentunya menyisakan masalah bagi keluarga 

tersebut, apalagi yang meninggal tersebut adalah pencari nafkah bagi keluarga.Salah seorang korban 

yang meninggal dalam kecelakaan lalu-lintas di Cibubur adalah seorang pengemudi ojek online (ojol). 

Sebelumnya Almarhum adalah pekerja formal yang didaftarkan di Program Jaminan Kecelakaan Kerja 

(JKK) dan Jaminan Kematian (JKm), namun setelah di PHK, di akhir 2021 lalu Almarhum menjadi pekerja 

ojol tetapi tidak terdaftar di Program JKK dan JKm. Selama menjadi pekerja Ojol, Almarhum tidak 

dilindungi oleh JKK dan JKm.Mengacu pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Ketekenagakerjaan 

(Permenaker) No. 5 Tahun 2021, pekerja ojol WAJIB ikut program JKK dan JKm dan dapat ikut JHT. Dan 

mengacu pada Pasal 34-nya, kepesertaan pekerja ojol di BPJS Ketenagakerjaan harus dapat dipastikan 

oleh pihak penyedia jasa layanan melalui kemitraan (aplikator).Seharusnya Almarhum sebagai pekerja 



 

105 

 

ojol sudah didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan dengan peran aktif pihak penyedia jasa layanan melalui 

kemitraan (aplikator) untuk mendaftarkannya. Namun faktanya Almarhum tidak menjadi peserta JKK dan 

JKm di BPJS Ketenagakerjaan hingga akhir hayatnya.Mengapa amanat Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 34 

Permenaker No. 5 Tahun 2021 dibiarkan tidak terimplementasi bagi Almarhum dan banyak pekerja ojol 

lainnya saat ini, padahal Permenaker No. 5 ini berlaku sejak tanggal 31 Maret 2021. Dan tidak hanya itu, 

Presiden pun sudah menginstruksikan Menteri Perhubungan mengikutsertakan pekerja ojol ke BPJS 

Ketenagakerjaan yang tertuang dalam INPRES No. 2 Tahun 2021.Tidak dilindunginya Almarhum dalam 

program JKK dan JKm memastikan ahli waris tidak mendapat santunan dari BPJS Ketenagakerjaan dan 

anak-anak Almarhum (maksimal 2 anak) tidak mendapatkan beasiswa hingga perguruan tinggi.Tidak 

dilindunginya Almarhum di Program JKK dan JKm merupakan bentuk kelalaian Menteri Ketenagakerjaan 

dan Menteri Perhubungan untuk memastikan Permenaker no. 5 tahun 2021 dan INPRES No. 2 Tahun 

2021 dijalankan untuk seluruh pekerja Ojol. Kedua Menteri ini belum memastikan peran aktif pihak 

penyedia jasa layanan melalui kemitraan (aplikator) untuk mendaftarkan pekerja ojol.Kalau saja Menteri 

Ketenagakerjaan dan Menteri Perhubungan serius menjalankan Permenaker No. 5 tahun 2021 dan 

INPRES No. 2 Tahun 2021 dengan memastikan penyedia jasa layanan melalui kemitraan (aplikator) 

mendaftarkan seluruh pekerja ojol, kejadian Cibubur akan menyisahkan perlindungan Negara melalui 

BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris Almarhum, dan dipastikan maksimal dua anak Almarhum bisa 

mencapai jenjang pendidikan Perguruan Tinggi dan lulus sebagai sarjana.Dengan peristiwa kecelakaan 

maut di Cibubur tersebut, saya berharap Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Perhubungan serius 

melindungi pekerja ojol dengan menjalankan secara serius amanat Permenaker no. 5 Tahun 2021 dan 

INPRES No. 2 Tahun 2021, dengan memastikan aplikator mendaftarkan seluruh pekerja ojol ke BPJS 

Ketenagakerjaan.Peristiwa Cibubur harus dijadikan momentum serius bagi Pemerintah untuk melindungi 

seluruh pekerja ojol, dan momentum bagi Presiden mengevaluasi Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri 

Perhubungan dalam menjalankan Permenaker No. 5 tahun 2021 dan INPRES no. 2 Tahun 2021. 
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Title Kemnaker Pastikan Penerapan NLE di Pelabuhan, Tidak Akan 

Menghapus Koperasi TKBM 

Author _noname 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/kemnaker-pastikan-penerapan-nle-di.html 

Summary Kemnaker Pastikan Penerapan NLE di Pelabuhan, Tidak Akan Menghapus Koperasi TKBM. 

Jakarta, Wartapembaruan.co.id- Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemnaker) memastikan penerapan National Logistic Ecosystem (NLE) di pelabuhan tidak 

akan membuat Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) ter-PHK, dan tidak menghapus koperasi 

TKBM. Jangan berpikir NLE ini akan mem-PHK dan menutup koperasi TKBM," kata Direktur 

Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos), 

Indah Anggoro Putri, saat membuka Dialog Perlindungan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) 

dalam Menghadapi Kebijakan National Logistic Ekosystem (NLE) dari Aspek Ketenagakerjaan 

di Tanjung Priok Jakarta, Rabu (20/7/2022). Putri menjelaskan, penerapan NLE di pelabuhan 

ini bertujuan untuk menata agar pelabuhan lebih bagus dan modern, sehingga pelabuhan di 

Indonesia dapat berdaya saing dengan pelabuhan-pelabuhan yang ada di negara lain. 

 

 

 

Kemnaker Pastikan Penerapan NLE di Pelabuhan, Tidak Akan Menghapus Koperasi TKBMJakarta, 

Wartapembaruan.co.id - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan 

penerapan National Logistic Ecosystem (NLE) di pelabuhan tidak akan membuat Tenaga Kerja Bongkar 

Muat (TKBM) ter-PHK, dan tidak menghapus koperasi TKBM."Jangan jadikan NLE ini sebagai momok yang 

merugikan. Jangan berpikir NLE ini akan mem-PHK dan menutup koperasi TKBM," kata Direktur Jenderal 

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos), Indah Anggoro Putri, 

saat membuka Dialog Perlindungan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dalam Menghadapi Kebijakan 

National Logistic Ekosystem (NLE) dari Aspek Ketenagakerjaan di Tanjung Priok Jakarta, Rabu 

(20/7/2022).Putri menjelaskan, penerapan NLE di pelabuhan ini bertujuan untuk menata agar pelabuhan 

lebih bagus dan modern, sehingga pelabuhan di Indonesia dapat berdaya saing dengan pelabuhan-

pelabuhan yang ada di negara lain.Jika pelabuhan-pelabuhan di Indonesia lebih bagus dan modern, maka 

pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat dan lebih mudah. Dengan begitu, konsumen pun akan senang. 

Jadi, itu tujuannya, supaya lebih rapih," jelas Putri.Ia juga ingin memastikan bahwa apabila NLE sudah 
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diterapkan, maka harus ada kepastian hubungan kerja, dan TKBM harus terlindungi, baik jaminan sosial 

ketenagakerjaan maupun kesehatannya."Seluruh TKBM harus terhindari dari kecelakaan kerja. Seluruh 

TKBM harus terhindar dari dampak penyakit-penyakit yang menganggu kesehatan Bapak Ibu semua. 

Seluruh TKBM harus memiliki keterampilan atau keahlian yang sesuai dengan kebutuhan NLE," 

tuturnya.Apabila ada TKBM yang terdampak dengan adanya penataan ini maka Kementerian 

Ketenagakerjaan membuka peluang-peluang pelatihan kerja, pelatihan wirausaha, sehingga para TKBM 

dapat tetap melanjutkan perekonomian keluarga, tambahnya.Ia mengatakan, jika terdapat TKBM tidak 

memiliki keterampilan dan keahlian terkait maka akan diberikan pelatihan. Hal tersebut sebagaimana 

arahan Presiden Joko Widodo yang meminta agar tidak ada seorang pun yang tertinggal akibat 

penerapan NLE."Bapak Ibu yang memang belum terampil, belum mempunyai keahlian, misalnya pake 

mesin-mesin baru, nanti dilatih," pungkas Dirjen Indah Anggoro Putri. 
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Title Wujudkan Hak PMI, Kemnaker Sosialisasi Pelindungan dan 

Informasi Kerja Luar Negeri 

Author _noname 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/wujudkan-hak-pmi-kemnaker-sosialisasi.html 

Summary Wujudkan Hak PMI, Kemnaker Sosialisasi Pelindungan dan Informasi Kerja Luar Negeri. 

Padang Pariaman, Wartapembaruan.co.id- Pemerintah melalui Kementerian 

Ketenagakerjaan (Kembaker) memiliki komitmen kuat melindungi kepentingan pekerja 

migran Indonesia (PMI) beserta keluarganya untuk mewujudkan pemenuhan hak seluruh 

kegiatan PMI baik sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja. Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2017 menyebutkan, informasi peluang kerja di luar negeri bagi PMI, 

sebelum disampaikan ke pemerintah pusat dan daerah, harus dilakukan verifikasi terlebih 

dahulu oleh KBRI negara penempatan sebelum disebarluaskan kepada masyarakat. "Saya 

menilai, perlunya pengawasan oleh pemerintah pusat dan daerah terhadap adanya peluang 

kerja di luar negeri yang terindikasi penipuan. 

 

 

 

Wujudkan Hak PMI, Kemnaker Sosialisasi Pelindungan dan Informasi Kerja Luar NegeriPadang Pariaman, 

Wartapembaruan.co.id - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kembaker) memiliki 

komitmen kuat melindungi kepentingan pekerja migran Indonesia (PMI) beserta keluarganya untuk 

mewujudkan pemenuhan hak seluruh kegiatan PMI baik sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah 

bekerja.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menyebutkan, informasi peluang kerja di luar negeri bagi 

PMI, sebelum disampaikan ke pemerintah pusat dan daerah, harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu 

oleh KBRI negara penempatan sebelum disebarluaskan kepada masyarakat."Saya menilai, perlunya 

pengawasan oleh pemerintah pusat dan daerah terhadap adanya peluang kerja di luar negeri yang 

terindikasi penipuan. Informasi tersebut marak tersebar melalui media sosial atau website serta dapat 

membahayakan keselamatan PMI kita," kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah 

Noor ketika membuka Sosialisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Informasi Peluang Kerja Luar 

Negeri, di Hall IKK Kantor Bupati Padang Pariaman, Sumatera Barat, Rabu (20/7/2022).Menurut 

Wamenaker, sosialisasi pelindungan PMI dan informasi peluang kerja luar negeri ini untuk memastikan 

proses penempatannya dilakukan oleh perusahaan penempatan PMI (P3MI) yang telah memiliki izin dari 
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pemerintah pusat. "Selain P3MI, Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) tidak dapat melakukan proses 

penempatan PMI," ujar Wamenaker.Ia menegaskan, pelaksanaan pelindungan PMI tidak bisa hanya 

dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah saja. Namun perlu juga melibatkan seluruh pemangku 

kepentingan lainnya. Kolaborasi, kerjasama dan sinergi menjadi kunci penting dalam pelaksanaan 

pelindungan PMI yang komprehensif."Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan di Padang 

Pariaman untuk bekerjasama dan berkoordinasi dalam melindungi PMI baik pada sebelum bekerja, 

selama bekerja dan setelah bekerja," pungkas Wamenaker Afriansyah Noor. 
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Title Perbaikan Kualitas Program JHT dan JP Awal Perbaikan Hidup 

Lansia Indonesia ke Depan 

Author _noname 

Media Wartapembaruan.co.id Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.wartapembaruan.co.id/2022/07/perbaikan-kualitas-program-jht-dan-jp.html 

Summary Perbaikan Kualitas Program JHT dan JP Awal Perbaikan Hidup Lansia Indonesia ke Depan. 

Perbaikan kualitas program JHT dan jaminan pensiun merupakan awal perbaikan hidup 

lansia Indonesia ke depan. Jakarta, Wartapembaruan.co.id- Dalam UU SJSN, kesejahteraan 

paska pensiun bertumpu pada program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). 

Meningkatkan kualitas dan kuantitas kepesertaan Program JHT dan JP menjadi agenda 

penting saat ini. 

 

 

 

Perbaikan Kualitas Program JHT dan JP Awal Perbaikan Hidup Lansia Indonesia ke DepanOleh: Timboel 

Siregar (Pengamat Ketenagakerjaan/Kordinator Advokasi BPJS Watch)Jakarta, Wartapembaruan.co.id - 

Dalam UU SJSN, kesejahteraan paska pensiun bertumpu pada program Jaminan Hari Tua (JHT) dan 

Jaminan Pensiun (JP). Konvensi ILO no. 102 tahun 1952 mendorong para pensiunan mendapatkan upah 

minimal 40 persen dari upah pada saat bekerja. Tentunya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), 

Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) juga sangat berperan dalam mendukung 

kesejahteraan mereka.Meningkatkan kualitas dan kuantitas kepesertaan Program JHT dan JP menjadi 

agenda penting saat ini. Dengan kualitas baik kedua program ini maka nilai JHT dan JP di masa depan, 

paska pensiun, akan mendukung kesejahteraan pekerja. Dengan kuantitas kepesertaan yang meningkat 

berarti akan semakin banyak pekerja yang dilindungi kedua program ini dan semakin banyak pekerja yang 

sejahtera di masa tua.Meningkatkan kualitas program JP, Pemerintah harus melakukan perbaikan pada 

program JP. Iuran 3 persen harus segera dinaikkan dengan mengacu pada amanat Pasal 28 ayat (4) dan 

ayat (5) PP No. 45 Tahun 2015, yang penyesuaian besaran kenaikan iurannya secara bertahap menuju 8 

persen. Sudah 7 tahun iuran JP tidak dinaikkan sehingga mengancam keberlangsungan program, dan nilai 

JP yang diambil secara lumpsum relatif rendah karena masa iur masih di bawah 15 tahun.Untuk 

memastikan pekerja yang memasuki masa pensiun langsung mendapatkan manfaat pensiun maka Pasal 

15 PP No. 45 Tahun 2015 harus direvisi dengan menetapkan secara langsung usia mendapatkan manfaat 

pensiun yaitu 56 tahun, seperti usia pengambilan JHT. Ketentuan di Pasal 15 saat ini disebutkan usia 
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mendapatkan manfaat pensiun naik setahun setelah3 tahun.Awal pelaksanaan JP di 2015, pada Pasal 15 

disebutkan untuk pertama kali usia pensiun 56 tahun, mulai 1 Januari 2019 menjadi 57 tahun, dan usia 

mendapatkan manfaat pensiun tersebut bertambah 1 tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya, sampai 

mencapai usia 65 tahun. Dengan ketentuan Pasal 15 ini maka pekerja yang pensiun di usia 56 tahun 

belum tentu langsung mendapatkan manfaat pensiun, bisa menunggu sampai bertahun-tahun, antara 1 

- 9 tahun. Berbeda dengan PNS dan TNI Polri yang setelah Pensiun langsung bulan depannya 

mendapatkan manfaat pensiun.Terkait kepesertaan di sektor PPU Swasta/BUMN/D yang masih sekitar 

13 jutaan, seharusnya Kementerian Ketenagakerjaan cq. Pengawas Ketenagakerjaan dan Disnaker 

seluruh Indonesia bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kepesertaan, melalui 

pengawasan dan penegakkan hukum.Tidak hanya jumlah peserta JP yang dinaikkan tetapi juga dipastikan 

upah yang dijadikan basis pembayaran iuran adalah upah riil yang diperoleh pekerja. Oleh karenanya 

pencocokan data upah harus terus dilakukan dengan Ditjen Pajak, dan Sisnaker.Untuk pekerja informal 

atau Bukan Penerima Upah (BPU), sudah seharusnya Pemerintah memberikan akses BPU menjadi 

peserta jaminan Pensiun, dengan mengacu pada Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden No. 109 tahun 2013. 

Tidak hanya BPU, JP juga diberikan kepada pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Jakon mendaftar sebagai 

peserta JP. Hingga saat ini jaminan pensiun hanya bisa diakses oleh pekerja penerima upah, belum bisa 

diikuti oleh pekerja BPU, PMI dan Jakon.Dengan mendapatkan JP yang berkualitas maka seluruh pekerja 

dapat membayar iuran JKN, JKK dan JKm sehingga pekerja Indonesia tetap terlindungi sepanjang 

hayat.Perbaikan kualitas program JHT dan jaminan pensiun merupakan awal perbaikan hidup lansia 

Indonesia ke depan. Jaminan sosial sepanjang hayat semakin terimplementasi bagi rakyat Indonesia. 

  



 

112 

 

Title Cara Cek Pengumuman Kartu Prakerja Gelombang 37, Dapatkan 

Insentif Sebesar Rp 3,55 Juta 

Author Farah Nazila 

Media Tribun News Jakarta Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Link http://jakarta.tribunnews.com/2022/07/21/cara-cek-pengumuman-kartu-prakerja-

gelombang-37-dapatkan-insentif-sebesar-rp-355-juta 

Summary Simak cara cek hasil Kartu Prakerja gelombang 37, dapatkan insentif Rp 3,55 juta bagi kamu 

yang lolos seleksi. 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. Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 37 telah ditutup pada 

Selasa, (19/7/2022) pukul 23.59 WIB. 

 

 

 

 Simak cara cek hasil Kartu Prakerja gelombang 37, dapatkan insentif Rp 3,55 juta bagi kamu yang lolos 

seleksi. Pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 37 telah ditutup pada Selasa, (19/7/2022) pukul 23.59 

WIB. Diketahui, Kartu Prakerja gelombang 37 dibuka sejak Minggu (17/7/2022).Informasi penutupan 

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

Kartu Prakerja gelombang 37 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 pengawas pada BUMN atau BUMD.Kemudian, 
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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 Malaysia Setuju Integrasikan 

Sistem Perekrutan PMI Dengan 

Indonesia 

Author Www.Infodenpasar.Idinfodenpasar.Id 

Media Infodenpasar.id Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.infodenpasar.id/news/malaysia-setuju-integrasikan-sistem-perekrutan-pmi-

dengan-indonesia/index.html 

Summary Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan mengatakan Malaysia pada 

prinsipnya menyetujui untuk mengintegrasikan sistem perekrutan pekerja migran dengan 

Indonesia. Langkah tersebut, menurut dia, agar kedua negara bisa memperoleh informasi 

masuknya pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. "Dalam diskusi dengan Indonesia, 

mereka menyarankan menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal (One Channel 

System/OCS) di Indonesia. Untuk saat ini, kami, berpikir Kementerian Dalam Negeri 

menggunakan 'Maid Online System' (MOS) yang Indonesia klaim tidak menyajikan informasi 

pekerja dari Indonesia yang masuk ke Malaysia," kata Saravanan dikutip Bernama, Selasa 

(19/07/2022). 

 

 

 

 Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan mengatakan Malaysia pada prinsipnya 

menyetujui untuk mengintegrasikan sistem perekrutan pekerja migran dengan Indonesia.Langkah 

tersebut, menurut dia, agar kedua negara bisa memperoleh informasi masuknya pekerja migran 

Indonesia (PMI) ke Malaysia."Dalam diskusi dengan Indonesia, mereka menyarankan menggunakan 

Sistem Penempatan Satu Kanal (One Channel System/OCS) di Indonesia . untuk saat ini, kami, berpikir 

Kementerian Dalam Negeri menggunakan 'Maid Online System' (MOS) yang Indonesia klaim tidak 

menyajikan informasi pekerja dari Indonesia yang masuk ke Malaysia," kata Saravanan dikutip Bernama, 

Selasa (19/07/2022).Menurut dia, tidak ada dalam nota kesepakatan (MoU) antara Indonesia dan 

Malaysia tentang penghapusan MOS. MoU membuka jalan bagi masuknya pekerja migran Indonesia 

untuk bekerja di sektor lain di Malaysia, termasuk sektor domestik.Lebih lanjut ia mengatakan bahwa 

Indonesia telah mengusulkan sistem tunggal yang memungkinkan kedua negara memiliki rincian pelamar 

kerja. Dengan Malaysia menggunakan MOS membuat Indonesia tidak memiliki akses rincian PMI yang 

masuk Malaysia untuk bekerja.Menurut dia, MoU bilateral Indonesia dan Malaysia masih relevan dan 
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menegaskan bahwa sebelumnya hanya ada "kebingungan".Pemerintah Indonesia pada 13 Juli lalu telah 

mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan sementara pengiriman pekerja migran Indonesia untuk 

semua sektor ke Malaysia. Hal itu terjadi karena masih ditemukan penggunaan metode rekrutmen MOS 

di Malaysia untuk mempekerjakan PMI sektor domestik dari Indonesia.Sementara dalam MoU yang 

ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M 

Saravanan pada 1 April 2022 disepakati penempatan PMI sektor domestik di Malaysia melalui Sistem 

Penempatan Satu Kanal atau One Channel System sebagai satu-satunya kanal legal. 
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Title Daftar 9 Jabatan Wakil Menteri yang Masih Kosong Author Frenti Dona - 

Media Beritamu.co.id Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Neutral 

Link http://beritamu.co.id/2022/07/21/daftar-9-jabatan-wakil-menteri-yang-masih-

kosong/145806 

Summary Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah merombak Kabinet Indonesia Maju dan mengisi 

sejumlah jabatan wakil menteri yang awalnya kosong. Kini tersisa sembilan kursi wakil 

menteri yang belum diisi seusai reshuffle. Jokowi melantik dua menteri dan tiga wakil 

menteri baru. Selain itu, ada tiga wakil menteri baru yang dilantik, yakni John Wempi Wetipo 

sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan, dan Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR. 

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah merombak Kabinet Indonesia Maju dan mengisi sejumlah jabatan 

wakil menteri yang awalnya kosong. Kini tersisa sembilan kursi wakil menteri yang belum diisi seusai 

reshuffle.Jokowi melantik dua menteri dan tiga wakil menteri baru . Dua menteri baru itu ialah Zulkifli 

Hasan sebagai Menteri Perdagangan serta Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang.Zulkifli 

Hasan merupakan Ketua Umum PAN, sementara Hadi merupakan mantan Panglima TNI.Selain itu, ada 

tiga wakil menteri baru yang dilantik, yakni John Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, 

Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri 

ATR.John Wempi sebelumnya merupakan Wakil Menteri PUPR. Kursi Wamen PUPR pun kosong setelah 

ditinggal John Wempi.Sementara itu, Raja Juli dan Afriansyah merupakan wajah baru di kabinet Jokowi. 

Raja Juli merupakan Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), sementara Afriansyah merupakan 

Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB).Seusai pelantikan itu, ada sembilan kursi Wakil Menteri yang kosong, 

yakni:1. Wakil Menteri Sosial2. Wakil Menteri ESDM3. Wakil Menteri Investasi4. Wakil Menteri 

PPN/Wakil Kepala Bappenas5. Wakil MenPAN-RB6. Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi7. Wakil Menteri Koperasi dan UKM8. Wakil Menteri Perindustrian9. Wakil Menteri PUPR 
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Title Di Depan Menteri Baru, Presiden Jokowi Ingatkan Ancaman Resesi 

Ekonomi 

Author Nama 

Media Fakta Integritas.com Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Negative 

Link http://faktaintegritas.com/2019/10/31/economy-okezone-com-home-saham-valas-fiskal-

moneter-sektor-rii-property-foto-video-indeks-homeeconomyfiskal-moneter-di-depan-

menteri-baru-presiden-jokowi-ingatkan-ancaman-resesi-eko 

Summary Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pertama kalinya menyelanggarakan Rapat Terbatas 

(Ratas) dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju yang terkait dengan perekonomian, di 

Kantor Presiden, Jakarta hari ini. Presiden Jokowi mengatakan, bahwa ekonomi global dalam 

5 tahun ini dan perkiraan-perkiraan dari lembaga-lembaga internasional bahwa tahun depan 

akan menuju ke sebuah situasi yang lebih sulit, dan bahkan banyak yang menyampaikan 

menuju ke sebuah resesi. Jokowi mengingatkan sebagaimana yang berulang kali 

disampaikannya, bahwa kuncinya yang pertama kepeningkatan ekspor dan substitusi 

barang-barang impor. "Kita telah menyelesaikan Indonesia-Australia CEPA dan ini harus kita 

teruskan ke negara-negara lain," ujar Presiden Jokowi seraya mengingatkan, ini yang penting 

segera diselesaikan. 

 

 

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pertama kalinya menyelanggarakan Rapat Terbatas (Ratas) dengan 

para menteri Kabinet Indonesia Maju yang terkait dengan perekonomian, di Kantor Presiden, Jakarta hari 

ini.Presiden Jokowi mengatakan, bahwa ekonomi global dalam 5 tahun ini dan perkiraan-perkiraan dari 

lembaga-lembaga internasional bahwa tahun depan akan menuju ke sebuah situasi yang lebih sulit, dan 

bahkan banyak yang menyampaikan menuju ke sebuah resesi.Oleh sebab itu, menurut Presiden, 

semuanya harus diantisipasi. Jokowi mengingatkan sebagaimana yang berulang kali disampaikannya, 

bahwa kuncinya yang pertama kepeningkatan ekspor dan substitusi barang-barang impor. Yang kedua 

yang sangat penting adalah juga investasi."Artinya apa? Ekspor dan investasi, peningkatan ekspor 

peningkatan investasi adalah menjadi kunci dari kegiatan kita di bidang ekonomi," tegas Presiden seperti 

dilansir setkab, Jakarta, Rabu (30/10/2019).Presiden mengaku sudah menyampaikan baik kepada 

Menteri Perdagangan dan Wakil Menteri Perdagangan, pada Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar 

Negeri, bahwa perjanjian-perjanjian perdagangan harus dilakukan secara terus menerus tanpa 
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henti."Kita telah menyelesaikan Indonesia-Australia CEPA dan ini harus kita teruskan ke negara-negara 

lain," ujar Presiden Jokowi seraya mengingatkan, ini yang penting segera diselesaikan. Ia minta dalam 

akhir tahun 2020 ini bisa diselesaikan."Timnya disusun yang fix, tidak berganti-ganti. Kemudian 

penyelesaian dan eksekusi lapangannya juga harus terus dikerjakan, yaitu dengan Uni Eropa," tutur 

Presiden Jokowi.Menurut Presiden, ini nanti akan berkaitan dengan peningkatan ekspor plus dengan 

negara-negara yang tergabung dalam RCEP, yaitu 10 negara ASEAN plus 6 India, China, Korea Selatan, 

Jepang, Australia, New Zealand."Ini yang belum kita memiliki perjanjian perdagangan dengan mereka, 

saya minta agar diselesaikan dalam akhir tahun depan itu harus rampung. Sehingga yang berkaitan 

dengan ekspor ini betul-betul bisa kita lakukan," tegas Presiden seraya mengingatkan, retreat agreement 

dengan negara-negara Afrika juga penting sekali.Yang kedua yang berkaitan dengan regulasi-regulasi 

yang ada di bidang perekonomian yang menghambat investasi, yang menghambat ekspor. Presiden 

Jokowi meminta dilihat betul agar segera ditindaklanjuti apa yang telah direncanakan mengenai 

penerbitan omnibus law."Sudah kita mulai mungkin 2 bulan yang lalu, ada 74 undang-undang di situ yang 

akan kita kerjakan. Saya kira Pak Menko Perekonomian sudah paham mengenai ini, tolong 

dikoordinasikan dengan menko-menko yang lain yang berkaitan dengan ini. Segera kita identifikasi, 

segera kita pangkas sehingga betul-betul apa yang di depan saya sampaikan ini betul-betul bisa kita 

kerjakan secara cepat," kata Presiden Jokowi.Presiden juga menyampaikan mengenai transformasi 

ekonomi menuju ke sebuah indistrialisasi, hilirisasi. Dari yang sebelumnya kita mengekspor bahan-bahan 

mentah baik berupa nikel, bauksit, alumina, batubara, satu persatu harus mulai ditata agar kita 

mengekspornya dalam bentuk setengah jadi atau kita paksa langsung ke barang jadi."Inilah sebuah nilai 

tambah yang nanti akan memberikan daya saing kepada negara kita. Dan saya minta langkah-langkah 

percepatan itu segera dilakukan, termasuk di dalamnya adalah insentif-insentif bagi industri, usaha 

mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan industri-industri yang berada di pedesaan," kata Presiden 

seraya menambahkan, kalau kita bisa menyentuh ini akan memberikan dampak yang sangat besar 

terhadap ekonomi kita.Tampak hadir dalam rapat terbatas itu antara lain Wakil Presiden KH. Ma'ruf 

Amin, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, Mensesneg Pratikno, 

Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhur B. Pandjaitan, Seskab Pramono 

Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menlu Retno Marsudi, Menperin Agus Gumiwang 

Kartasasmita.Selain itu, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, 

Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menkop UKM Teten Masduki, 

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Mendagri Tito Karnavian, Menristek Bambang Brodjonegoro, 

Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan Kepala BKPM 

Bahlil Lahadalia. 
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Title Menaker Matangkan Skema Program Pensiun Pekerja Author Media Indonesia 

Media Medcom.id Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/8N0aoWAb-menaker-matangkan-skema-

program-pensiun-pekerja 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pihaknya sedang 

mematangkan skema perlindungan program jaminan pensiun bagi pekerja. Dalam Diskusi 

Reformasi dan Harmonisasi Program Jaminan Pensiun di Jakarta, kemarin, Menaker 

menyampaikan pemerintah saat ini masih perlu mengharmonisasikan berbagai aturan dalam 

memberi pelindungan kepada pekerja. Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan 

Permenaker No 4/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan 

Hari Tua (JHT). Permenaker itu menyederhanakan dan mempermudah proses klaim JHT. 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan pihaknya sedang mematangkan skema 

perlindungan program jaminan pensiun bagi pekerja. Hal itu merupakan amanat dari UU Nomor 40/2004 

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.Dalam Diskusi Reformasi dan Harmonisasi Program Jaminan 

Pensiun di Jakarta, kemarin, Menaker menyampaikan pemerintah saat ini masih perlu 

mengharmonisasikan berbagai aturan dalam memberi pelindungan kepada pekerja.Berdasarkan data 

BPJS Ketenagakerjaan, saat ini terdapat 13,65 juta peserta program jaminan pensiun. Jumlah itu di bawah 

total penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta orang, menurut data BPS per Februari 2022."Temuan 

angka itu menunjukkan bahwa hanya sekitar 10 persen lebih pekerja yang memiliki program pensiun. Hal 

ini perlu menjadi perhatian dan fokus kita bersama untuk bisa dicarikan solusinya, guna dapat 

memberikan pelindungan dan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan 

kemampuan fiskal negara," kata Ida.Dia mengajak para pihak untuk berkolaborasi dan berkontribusi aktif 

menyumbangkan ide dan gagasan guna melahirkan kebijakan inovatif. Skema baru itu diharapkan dapat 

mendorong kemajuan sistem jaminan pensiun di Indonesia.Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan 

Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menambahkan, pihaknya perlu 

menyiapkan hal-hal untuk menjawab tantangan sistem jaminan pensiun dalam menjaga kesejahteraan 

masyarakat di masa tua."Diperlukan juga pemanfaatan bonus demografi Indonesia guna membentuk 

skema program jaminan pensiun yang mencakup seluruh penduduk dengan manfaat yang optimal," 

katanya.Pada kesempatan yang sama, Manajer Program Pelindungan Sosial International Labour 

Organization Jakarta, Ippei Tsuruga, mengatakan skema pelindungan program jaminan pensiun di 

Indonesia masih terkendala oleh banyaknya skema yang ada, bahkan saling tumpang tindih. Untuk itu, 

harus dilakukan reformasi skema peerindungan jaminan pensiun yang lebih efektif."Skema ini sangat 

diperlukan karena merupakan investasi jangka panjang bagi para pekerja di Indonesia," 

ujarnya.Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan Permenaker No 4/2022 tentang Tata Cara dan 

Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Permenaker itu menyederhanakan dan 

mempermudah proses klaim JHT.Peserta yang mencapai usia pensiun yang semula disyaratkan empat 

dokumen saat ini menjadi dua dokumen, yaitu Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan dan KTP. 
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Title Link Pendaftaran Muara Enim Virtual Job Fair Disnaker 2022, 

Ada 5500 Lowongan Kerja 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Bekasi Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Neutral 

Link http://bekasi.pikiran-rakyat.com/belia/pr-125062434/link-pendaftaran-muara-enim-

virtual-job-fair-disnaker-2022-ada-5500-lowongan-kerja 

Summary Bursa kerja ini bertajuk Muara Enim Virtual Job Fair Disnaker 2022. Dinas Ketenagakerjaan 

Kabupaten Muara Enim mengadakan virtual job fair. Tujuan Disnaker mengadakan job fair 

tersebut agar dapat mengurangi angka pengangguran, khususnya di Kabupaten Muara Enim. 

Kabar menggembirakan untuk kamu para pencari kerja. 

 

 

 

Kabar menggembirakan untuk kamu para pencari kerja.Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Muara Enim 

mengadakan virtual job fair.Bursa kerja ini bertajuk Muara Enim Virtual Job Fair Disnaker 2022.Diikuti 

oleh 100 perusahaan dan tersedia 5.500 lowongan kerja.Tujuan Disnaker mengadakan job fair tersebut 

agar dapat mengurangi angka pengangguran, khususnya di Kabupaten Muara Enim.Terdapat banyak 

perusahaan perbankan yang ikut serta, seperti: BCA, Bank BRI, Mandiri, Bank BNI, Bank BTN dan masih 

banyak lagi.Sesuai dengan tema yang diusung. Kali ini, Disnaker mengadakan job fair melalui 

virtual.Dalam waktu dekat ini, job fair tersebut akan segara digelar pada 25 Juli 2022 sampai 27 Juli 

2022.Dilansir PikiranRakyat-Bekasi.com dari Instagram Kementrian Ketenagakerjaan RI.Berikut link 

pendaftaran untuk mengikuti job fair tersebut. KLIK DI SINI 

https://jobfair.kemnaker.go.id/web/events/71bf326a-4d49-40d3-8872-

4590c6607744/detail?companyPage=1 

Berikut cara mendaftar untuk mengikuti job fair tersebut.1. Klik link yang sudah dibagikan diatas.2. 

Setelah masuk halaman web Disnaker, klik 'Masuk untuk Mengikuti'.3. Jika belum memiliki akun, klik 

'Daftar Sekarang'.4. Bagi kamu yang sudah memiliki akun, masukan email dan password yang terdaftar.5. 

Selanjutnya ikuti langkah dan pilih lowongan pekerjaan yang mau dilamar. 

  

https://jobfair.kemnaker.go.id/web/events/71bf326a-4d49-40d3-8872-4590c6607744/detail?companyPage=1
https://jobfair.kemnaker.go.id/web/events/71bf326a-4d49-40d3-8872-4590c6607744/detail?companyPage=1
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Title Dari 135,61 Juta Pekerja, Baru 10 Persen yang Ikut Program 

Jaminan Pensiun 

Author Ade Miranti 

Karunia 

Media Kompas Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Link http://ekonomi.kompas.com/read/2022/07/21/102000026/dari-135-61-juta-pekerja-baru-

10-persen-yang-ikut-program-jaminan-pensiun 

Summary Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan pada Februari 2022, baru 13,65 juta peserta telah 

mengikuti program jaminan pensiun dari total penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta. 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah saat ini masih perlu 

melakukan harmonisasi dalam memberikan pelindungan sebagai tindak lanjut dari asas 

gotong royong pada sistem jaminan sosial nasional sebagaimana diamanahkan dalam 

Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004. Angka ini disampaikannya dalam diskusi 

Reformasi dan Harmonisasi Program Jaminan Pensiun, di Jakarta. "Temuan angka 

menunjukkan bahwa hanya sekitar 10 persen lebih pekerja yang memiliki program pensiun, 

hal ini perlu menjadi perhatian dan fokus kita bersama untuk bisa dicarikan solusinya, guna 

dapat memberikan pelindungan dan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat dengan tetap 

memperhatikan kemampuan fiskal negara," kata Menaker dikutip dalam keterangan resmi, 

Rabu (20/7/2022). 

 

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah saat ini masih perlu melakukan 

harmonisasi dalam memberikan pelindungan sebagai tindak lanjut dari asas gotong royong pada sistem 

jaminan sosial nasional sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004. 

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan pada Februari 2022, baru 13,65 juta peserta telah mengikuti 

program jaminan pensiun dari total penduduk yang bekerja sebanyak 135,61 juta. Angka ini 

disampaikannya dalam diskusi Reformasi dan Harmonisasi Program Jaminan Pensiun, di Jakarta. 

"Temuan angka menunjukkan bahwa hanya sekitar 10 persen lebih pekerja yang memiliki program 

pensiun, hal ini perlu menjadi perhatian dan fokus kita bersama untuk bisa dicarikan solusinya, guna 

dapat memberikan pelindungan dan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat dengan tetap 

memperhatikan kemampuan fiskal negara," kata Menaker dikutip dalam keterangan resmi, Rabu 

(20/7/2022).Dirinya juga mengajak peserta diskusi untuk berkolaborasi dan berkontribusi aktif dalam 

menyumbangkan ide dan gagasan agar melahirkan kebijakan inovatif dan skema-skema baru yang dapat 

mendorong kemajuan sistem jaminan pensiun di Indonesia. Dalam kesempatan diskusi itu, Dirjen PHI dan 

Jamsos Kemenaker, Indah Anggoro Putri menuturkan, isu-isu yang diangkat dalam diskusi ini antara lain 

perlunya mempersiapkan hal-hal untuk menjawab tantangan sistem jaminan pensiun dalam menjaga 

kesejahteraan masyarakat di masa tua.Sekaligus memanfaatkan bonus demografi guna membentuk 

skema program jaminan pensiun yang mencakup seluruh penduduk dengan manfaat yang optimal. 

Manajer Program Pelindungan Sosial dari Organisasi Buruh Internasional (ILO) Jakarta, Ippei Tsuruga 

mengatakan, seiring perjalanannya saat ini, skema pelindungan program jaminan pensiun di Indonesia 

masih terkendala skema yang tumpang tindih. Untuk itu menurutnya, dalam forum ini, segera mungkin 

untuk dapat dibuatkannya reformasi skema pelindungan jaminan pensiun yang lebih efektif. Menurut 

dia, skema ini sangat diperlukan karena merupakan investasi jangka panjang bagi para pekerja di 

Indonesia. 
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Title Malaysia Setuju Integrasikan Sistem Perekrutan Pekerja Migran 

Indonesia 

Author _noname 

Media Abadikini.com Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.abadikini.com/2022/07/21/malaysia-setuju-integrasikan-sistem-perekrutan-

pekerja-migran-indonesia 

Summary Abadikini.com, KUALA LUMPUR- Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan 

mengatakan Malaysia pada prinsipnya setuju mengintegrasikan sistem perekrutan pekerja 

migran dengan Indonesia. Seperti laporan Bernama Malaysia, Rabu (20/7/2022), langkah 

tersebut, menurut Saravanan, agar kedua negara bisa memperoleh informasi masuknya 

pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia. "Dalam diskusi dengan Indonesia, mereka 

menyarankan menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel System/OCS 

di Indonesia. Untuk saat ini, kami berpikir Kementerian Dalam Negeri menggunakan 'Maid 

Online System' (MOS) yang Indonesia klaim tidak menyajikan informasi pekerja dari 

Indonesia yang masuk ke Malaysia," kata Saravanan dikutip Bernama, Selasa (19/7). 

 

 

 

Abadikini.com, KUALA LUMPUR - Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan mengatakan 

Malaysia pada prinsipnya setuju mengintegrasikan sistem perekrutan pekerja migran dengan 

Indonesia.Seperti laporan Bernama Malaysia, Rabu (20/7/2022), langkah tersebut, menurut Saravanan, 

agar kedua negara bisa memperoleh informasi masuknya pekerja migran Indonesia (PMI) ke 

Malaysia."Dalam diskusi dengan Indonesia, mereka menyarankan menggunakan Sistem Penempatan 

Satu Kanal atau One Channel System/OCS di Indonesia. Untuk saat ini, kami berpikir Kementerian Dalam 

Negeri menggunakan 'Maid Online System' (MOS) yang Indonesia klaim tidak menyajikan informasi 

pekerja dari Indonesia yang masuk ke Malaysia," kata Saravanan dikutip Bernama, Selasa (19/7).Menurut 

Saravanan, tidak ada dalam nota kesepakatan MoU antara Indonesia dan Malaysia tentang penghapusan 

MOS.MoU membuka jalan bagi masuknya pekerja migran Indonesia untuk bekerja di sektor lain di 

Malaysia, termasuk sektor domestik.Lebih lanjut ia mengatakan, Indonesia mengusulkan sistem tunggal 

yang memungkinkan kedua negara memiliki rincian pelamar kerja.Dengan Malaysia menggunakan MOS 

membuat Indonesia tidak memiliki akses rincian PMI yang masuk Malaysia untuk bekerja.Menurut dia, 

MoU bilateral Indonesia dan Malaysia masih relevan dan menegaskan sebelumnya hanya ada 
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"kebingungan" belaka.Pemerintah Indonesia pada 13 Juli lalu mengeluarkan kebijakan penghentian 

sementara pengiriman pekerja migran Indonesia untuk semua sektor ke Malaysia.Hal itu terjadi karena 

masih ditemukan penggunaan metode rekrutmen MOS di Malaysia untuk mempekerjakan PMI sektor 

domestik dari Indonesia.Sementara dalam MoU yang ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan pada 1 April 2022, disepakati bahwa 

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

System sebagai satu-satunya kanal yang legal. 
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Title Kementerian Ketenagakerjaan Klaim Penerapan NLE Tidak 

Berdampak PHK 

Author Ady Thea Da 

Media Hukum Online Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.hukumonline.com/berita/a/kementerian-ketenagakerjaan-klaim-penerapan-

nle-tidak-berdampak-phk-lt62d91864df22f 

Summary Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan 

Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, mengatakan pihaknya 

memastikan penerapan NLE di pelabuhan tidak akan membuat tenaga kerja bongkar muat 

(TKBM) mengalami PHK. Pembenahan ekosistem logistik nasional melalui penerapan 

National Logistic Ecosystem (NLE) di pelabuhan dikhawatirkan menimbulkan dampak 

terhadap pekerja/buruh di pelabuhan antara lain pemutusan hubungan kerja (PHK). "Jangan 

jadikan NLE ini sebagai momok yang merugikan. Jangan berpikir NLE ini akan mem-PHK dan 

menutup koperasi TKBM, tidak," kata Putri dalam keterangan pers yang diterima, Kamis 

(21/7/2022). 

 

 

 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat berpotensi menghilangkan sebagian pekerjaan, tapi juga 

berpeluang menciptakan pekerjaan baru. Pembenahan ekosistem logistik nasional melalui penerapan 

National Logistic Ecosystem (NLE) di pelabuhan dikhawatirkan menimbulkan dampak terhadap 

pekerja/buruh di pelabuhan antara lain pemutusan hubungan kerja (PHK).Direktur Jenderal Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan, 

Indah Anggoro Putri, mengatakan pihaknya memastikan penerapan NLE di pelabuhan tidak akan 

membuat tenaga kerja bongkar muat (TKBM) mengalami PHK. Sekaligus tidak menghapus koperasi 

TKBM."Jangan jadikan NLE ini sebagai momok yang merugikan. Jangan berpikir NLE ini akan mem-PHK 

dan menutup koperasi TKBM, tidak," kata Putri dalam keterangan pers yang diterima, Kamis 

(21/7/2022).Putri menjelaskan penerapan NLE di pelabuhan ini bertujuan untuk menata agar pelabuhan 

lebih bagus dan modern. S ehingga pelabuhan di Indonesia dapat bersaing dengan pelabuhan-pelabuhan 

yang ada di negara lain.Jika pelabuhan di Indonesia lebih bagus dan modern, Putri berpendapat pekerjaan 

dapat dilakukan lebih cepat dan mudah. Hal tersebut membuat konsumen lebih senang. "Tujuannya 

(NLE, red) itu supaya lebih rapi," lanjutnya.Putri menegaskan ketika NLE sudah diterapkan, harus ada 
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kepastian hubungan kerja. TKBM harus terlindungi, baik dalam hal jaminan sosial ketenagakerjaan dan 

kesehatan."Seluruh TKBM harus terhindari dari kecelakaan kerja. Seluruh TKBM harus terhindar dari 

dampak penyakit-penyakit yang menganggu kesehatan Bapak Ibu semua. Seluruh TKBM harus memiliki 

keterampilan atau keahlian yang sesuai dengan kebutuhan NLE," ujar Putri. 
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Title Kalimantan Tengah Masuk 10 Besar Pelayanan AK-1 Author Juli 

Media Barita Itah Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Neutral 

Link http://baritaitah.co.id/berita-kalteng-masuk-10-besar-pelayanan-ak1 

Summary Provinsi Kalimantan Tengah masuk dalam 10 besar dalam Pelayanan verifikasi dan 

penerbitan AK-1 (pencari kerja) di dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten dan 

kota se-Kalimantan Tengah Tahun 2021-2022. Provinsi Kalimantan Tengah masuk dalam 10 

besar dalam Pelayanan Verifikasi dan Penerbitan AK-1 (pencari kerja) di Dinas yang 

membidangi ketenagakerjaan kabupaten dan kota se Kalimantan Tengah Tahun 2021-2022 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan 

Kalimantan Tengah selaku Koordinator Forum Satu Data Kalimantan Tengah Kaspinor 

mengapresiasi kinerja jajaran ketenagakerjaan kabupaten dan kota dan Provinsi Kalimantan 

Tengah yang telah berusaha menyajikan data ketenagakerjaan termasuk AK-1. Turut hadir 

Perencana Ahli Muda selaku Sub Koordinator Kasubbag Penyusunan Program Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Tengah Heru Setiawan dan Kepala Bidang Litbang, 

Bappedalitbang Kalimantan Tengah Endy. Hal ini terungkap pada Rapat Koordinasi Nasional 

(Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan, sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) RI 

Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Kamis 

(21/7). 

 

 

 

Provinsi Kalimantan Tengah masuk dalam 10 besar dalam Pelayanan verifikasi dan penerbitan AK-1 

(pencari kerja) di dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah 

Tahun 2021-2022. Hal ini terungkap pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data 

Ketenagakerjaan, sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 39 tahun 2019 tentang 

Satu Data Indonesia di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Kamis (21/7). Provinsi Kalimantan Tengah masuk 

dalam 10 besar dalam Pelayanan Verifikasi dan Penerbitan AK-1 (pencari kerja) di Dinas yang membidangi 

ketenagakerjaan kabupaten dan kota se Kalimantan Tengah Tahun 2021-2022 Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kalimantan Tengah selaku 

Koordinator Forum Satu Data Kalimantan Tengah Kaspinor mengapresiasi kinerja jajaran 

ketenagakerjaan kabupaten dan kota dan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah berusaha menyajikan 
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data ketenagakerjaan termasuk AK-1. "AK-1 dipergunakan sebagai data perencanaan untuk mengatasi 

pengangguran dan kemiskinan," ucap Kaspinor. Lebih lanjut Kaspinor mengatakan penyajian data yang 

valid oleh produsen data, akan bermanfaat besar bagi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan 

berbagai sektor dan pengambilan keputusan yang tepat terutama dalam penyusunan, menetapkan 

program dan kegiatan prioritas hingga optimalnya penganggaran, baik kepentingan nasional/APBN 

maupun daerah/APBD. Sementara dalam sambutan pembukaan rakornas satu data Ketenagakerjaan, 

Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah mengatakan satu data ketenagakerjaan sebagai kebijakan tata 

kelola pemerintahan di sektor ketenagakerjaan untuk menghasilkan data ketenagakerjaan yang akurat, 

mutakhir, terpadu dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi 

pusat dan daerah melalui pemenuhan standar data. "Data pergunakan sebagai proses perencanaan 

pembangunan Ketenagakerjaan, bertujuan peningkatan kesejahteraan rakyat, " tegas Menteri 

Ketenagakerjaan. Turut hadir Perencana Ahli Muda selaku Sub Koordinator Kasubbag Penyusunan 

Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Tengah Heru Setiawan dan Kepala Bidang 

Litbang, Bappedalitbang Kalimantan Tengah Endy. 
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Title Ini Batu Sandungan Perjanjian Kerja Bersama antara 

Manajemen dengan Pekerja PLN 

Author Penulis Andreas - 

Media Neraca Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.neraca.co.id/article/165950/ini-batu-sandungan-perjanjian-kerja-bersama-

antara-manajemen-dengan-pekerja-pln 

Summary Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara manajemen PLN dengan pekerja PLN harusnya sudah 

dirundingkan, namun karena salah satu organisasi pekerja PLN yang bermasalah administrasi 

maka PKB itu belum juga dibahas. NERACA Jakarta- Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara 

manajemen PLN dengan pekerja PLN harusnya sudah dirundingkan, namun karena salah 

satu organisasi pekerja PLN yang bermasalah administrasi maka PKB itu belum juga dibahas. 

Akhirnya pihak Manajemen PLN mengajukan permohonan ke Pengadilan Jakarta Selatan 

dengan petitum permohonan penetapan pengadilan untuk melanjutkan perundingan PKB. 

"Pengawalan jalannya proses sidang ini sangat penting dengan tujuan memberikan 

dukungan positif atas langkah yang ditempuh oleh Direktur MSDM PT PLN (Persero) dalam 

upaya melanjutkan kembali perundingan PKB, dengan catatan bahwa proses persidangan 

yang berlangsung bersifat obyektif dengan menyampaikan semua bukti-bukti data dan fakta 

yang ada, tanpa ada satu hal pun yang.  ditutup-tutupi, karena keputusan yang akan diambil 

nantinya akan berdampak kepada SP PLN sebagai para pihak yang akan melanjutkan kembali 

Perundingan PKB antara SP PLN dengan Perseroan," kata Wakil Sekjen II SP PLN Parsahatan 

Siregar saat ditemui usai persidangan di PN Jaksel, Kamis (21/7).. 

 

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara manajemen PLN dengan pekerja PLN harusnya sudah 

dirundingkan, namun karena salah satu organisasi pekerja PLN yang bermasalah administrasi maka PKB 

itu belum juga dibahas. Akhirnya pihak Manajemen PLN mengajukan permohonan ke Pengadilan Jakarta 

Selatan dengan petitum permohonan penetapan pengadilan untuk melanjutkan perundingan 

PKB.Memandang pentingnya sidang ini, ratusan orang dari Serikat Pekerja PLN (SP PLN) mendatangi 

langsung ke Pengadilan Jakarta Selatan untuk memantau dan mengawal jalannya persidangan. 

"Pengawalan jalannya proses sidang ini sangat penting dengan tujuan memberikan dukungan positif atas 

langkah yang ditempuh oleh Direktur MSDM PT PLN (Persero) dalam upaya melanjutkan kembali 

perundingan PKB, dengan catatan bahwa proses persidangan yang berlangsung bersifat obyektif dengan 

menyampaikan semua bukti-bukti data dan fakta yang ada, tanpa ada satu hal pun yang ditutup-tutupi, 

karena keputusan yang akan diambil nantinya akan berdampak kepada SP PLN sebagai para pihak yang 

akan melanjutkan kembali Perundingan PKB antara SP PLN dengan Perseroan," kata Wakil Sekjen II SP 

PLN Parsahatan Siregar saat ditemui usai persidangan di PN Jaksel, Kamis (21/7). Parsahatan juga menilai 

Tim Kuasa Hukum Pemohon, tidak membuka semua bukti-bukti dan fakta yang ada terkait keabsahan 

salah satu serikat pekerja di lingkungan PLN yang merasa berhak untuk ikut dalam Perundingan PKB.Ada 

beberapa bukti yang disampaikan Persahatan, pertama, soal surat dari Kelurahan Krukut Limo 

No.474.2/322/IV/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Surat Keterangan Domisili Kantor PLN P2B Jawa Bali 

dan No.474.4/443/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021 Tentang Surat Keterangan Domisili Tambahan yang 

menerangkan bahwa Domisili Kantor PLN P2B Jawa Bali masuk wilayah teritorial Kota Depok sejak 

berdirinya Kota Depok tanggal 27 April 1999.Kedua, notulen klarifikasi pada saat pertemuan mediasi 
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dengan mediator dari Kemenaker RI tanggal 25 Oktober 2021 dan 1 November 2021. Ketiga, tata cara 

Perundingan PKB diatur dalam Permenaker RI No.28 Tahun 2014, dimana diatur dalam Pasal 14 bahwa 

serikat pekerja/serikat buruh yang bisa berunding harus tercatat di instansi yang berwenang, serta 

memiliki anggota minimal 10% dari jumlah pegawai dan maksimal 3 serikat pekerja sebagaimana diatur 

dalam pasal 19. Adapun untuk tata cara pencatatan serikat pekerja/serikat buruh diatur dalam 

Kepmenaker RI No.16 Tahun 2001 Jo Pergub Provinsi DKI Jakarta No.10 Tahun 2007, dimana harus 

dicatatkan pada instansi yang berwenang sesuai domisilinya.Selain itu, ia juga menilai saksi ahli yang 

diajukan oleh kuasa hukum pemohon memberikan keterangan yang tidak benar. Salah satunya 

disampaikan oleh saksi adalah menyatakan bahwa Kelurahan Krukut Limo masuk wilayah teritorial 

Jakarta Selatan, padahal harusnya berada di Depok, Jawa Barat. Ia juga menjelaskan proses mediasi oleh 

mediator Kemenaker RI padahal yang bersangkutan tidak hadir dan tidak terlibat dalam pertemuan 

tersebut. "Selain itu saksi juga sudah melakukan tindakan pencemaran nama baik SP PLN dengan 

menyatakan bahwa SP PLN telah menghalang-halangi serikat pekerja lain untuk ikut berunding PKB," 

tukasnya. Kuasa hukum PLN juga telah dimintai tanggapannya terkait dengan sidang permohonan. 

Namun, tidak menanggapi pertanyaan dari wartawan. Sementara itu petugas PN Jaksel yang berjaga di 

pintu masuk mengaku kaget dengan banyaknya orang dengan seragam merah datang untuk menyaksikan 

jalannya sidang. Sidang berjalan singkat hanya membacakan penyampaian kesimpulan oleh pemohon. 

NERACA Jakarta - Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara manajemen PLN dengan pekerja PLN harusnya 

sudah dirundingkan, namun karena salah satu organisasi pekerja PLN yang bermasalah administrasi maka 

PKB itu belum juga dibahas. Akhirnya pihak Manajemen PLN mengajukan permohonan ke Pengadilan 

Jakarta Selatan dengan petitum permohonan penetapan pengadilan untuk melanjutkan perundingan 

PKB. Memandang pentingnya sidang ini, ratusan orang dari Serikat Pekerja PLN (SP PLN) mendatangi 

langsung ke Pengadilan Jakarta Selatan untuk memantau dan mengawal jalannya persidangan. 

"Pengawalan jalannya proses sidang ini sangat penting dengan tujuan memberikan dukungan positif atas 

langkah yang ditempuh oleh Direktur MSDM PT PLN (Persero) dalam upaya melanjutkan kembali 

perundingan PKB, dengan catatan bahwa proses persidangan yang berlangsung bersifat obyektif dengan 

menyampaikan semua bukti-bukti data dan fakta yang ada, tanpa ada satu hal pun yang ditutup-tutupi, 

karena keputusan yang akan diambil nantinya akan berdampak kepada SP PLN sebagai para pihak yang 

akan melanjutkan kembali Perundingan PKB antara SP PLN dengan Perseroan," kata Wakil Sekjen II SP 

PLN Parsahatan Siregar saat ditemui usai persidangan di PN Jaksel, Kamis (21/7). Parsahatan juga menilai 

Tim Kuasa Hukum Pemohon, tidak membuka semua bukti-bukti dan fakta yang ada terkait keabsahan 

salah satu serikat pekerja di lingkungan PLN yang merasa berhak untuk ikut dalam Perundingan PKB. Ada 

beberapa bukti yang disampaikan Persahatan, pertama, soal surat dari Kelurahan Krukut Limo 

No.474.2/322/IV/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Surat Keterangan Domisili Kantor PLN P2B Jawa Bali 

dan No.474.4/443/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021 Tentang Surat Keterangan Domisili Tambahan yang 

menerangkan bahwa Domisili Kantor PLN P2B Jawa Bali masuk wilayah teritorial Kota Depok sejak 

berdirinya Kota Depok tanggal 27 April 1999. Kedua, notulen klarifikasi pada saat pertemuan mediasi 

dengan mediator dari Kemenaker RI tanggal 25 Oktober 2021 dan 1 November 2021. Ketiga, tata cara 

Perundingan PKB diatur dalam Permenaker RI No.28 Tahun 2014, dimana diatur dalam Pasal 14 bahwa 

serikat pekerja/serikat buruh yang bisa berunding harus tercatat di instansi yang berwenang, serta 

memiliki anggota minimal 10% dari jumlah pegawai dan maksimal 3 serikat pekerja sebagaimana diatur 

dalam pasal 19. Adapun untuk tata cara pencatatan serikat pekerja/serikat buruh diatur dalam 

Kepmenaker RI No.16 Tahun 2001 Jo Pergub Provinsi DKI Jakarta No.10 Tahun 2007, dimana harus 

dicatatkan pada instansi yang berwenang sesuai domisilinya. Selain itu, ia juga menilai saksi ahli yang 

diajukan oleh kuasa hukum pemohon memberikan keterangan yang tidak benar. Salah satunya 

disampaikan oleh saksi adalah menyatakan bahwa Kelurahan Krukut Limo masuk wilayah teritorial 



 

130 

 

Jakarta Selatan, padahal harusnya berada di Depok, Jawa Barat. Ia juga menjelaskan proses mediasi oleh 

mediator Kemenaker RI padahal yang bersangkutan tidak hadir dan tidak terlibat dalam pertemuan 

tersebut. "Selain itu saksi juga sudah melakukan tindakan pencemaran nama baik SP PLN dengan 

menyatakan bahwa SP PLN telah menghalang-halangi serikat pekerja lain untuk ikut berunding PKB," 

tukasnya. Kuasa hukum PLN juga telah dimintai tanggapannya terkait dengan sidang permohonan. 

Namun, tidak menanggapi pertanyaan dari wartawan. Sementara itu petugas PN Jaksel yang berjaga di 

pintu masuk mengaku kaget dengan banyaknya orang dengan seragam merah datang untuk menyaksikan 

jalannya sidang. Sidang berjalan singkat hanya membacakan penyampaian kesimpulan oleh pemohon. 
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Title Pemprov Kalimantan Timur Raih Peringkat Empat 

K3 

Author Diterbitkan Hari Yang Lalu 

Media Titik Warta Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.titikwarta.com/news/pemprov-kaltim-raih-peringkat-empat-k3 

Summary TITIKWARTA.COM- SAMARINDA- Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 berada di 

peringkat ke empat sebagai Daerah Pembina K3 terbaik dibawah Provinsi Jawa Timur, 

Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Sumatra Utara. Penghargaan diterima langsung oleh Wakil 

Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi secara daring. Database di Wajib Lapor 

Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online Kementerian Ketenagakerjaan RI per 31 Januari 

2022, jumlah perusahaan yang ada di Kalimantan Timur sebanyak 11.236 perusahaan, 

dengan rincian Perusahaan Mikro sebanyak 8.748, Perusahaan Kecil sebanyak 1.006, 

Perusahaan Menengah sebanyak 1.006 dan Perusahaan Besar sebanyak 476. Untuk 

penghargaan tahun 2022 ini, Tim Penilai telah melakukan verifikasi terhadap sejumlah 

perusahaan di Kalimantan Timur. 

 

 

 

TITIKWARTA.COM - SAMARINDA - Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 berada di peringkat ke 

empat sebagai Daerah Pembina K3 terbaik dibawah Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi 

Sumatra Utara. Penghargaan diterima langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi 

secara daring. Database di Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online Kementerian 

Ketenagakerjaan RI per 31 Januari 2022, jumlah perusahaan yang ada di Kalimantan Timur sebanyak 

11.236 perusahaan, dengan rincian Perusahaan Mikro sebanyak 8.748, Perusahaan Kecil sebanyak 1.006, 

Perusahaan Menengah sebanyak 1.006 dan Perusahaan Besar sebanyak 476. Jumlah tenaga kerja 

terserap sebanyak 255. 043 orang. Pada pelaksanaan Bulan K3 tahun ini yang berlangsung di halaman 

Kantor Disnakertrans beberpa waktu yang lalu, baik pemerintah pusat maupun daerah telah melakukan 

penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia untuk diberikan Penghargaan K3 yang 

bertujuan untuk memotivasi perusahaan, pemerintah daerah dan pekerja untuk mengimplementasikan 

K3 dengan lebih baik. "Terlebih disaat pandemi Covid 19 seperti ini, Penegakan Norma K3 menjadi kian 

penting karena akan menjaga kelangsungan usaha sekaligus menjaga keselamatan pekerja di tempat 

kerja," jelas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Suroto. Untuk penghargaan tahun 2022 ini, Tim 
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Penilai telah melakukan verifikasi terhadap sejumlah perusahaan di Kalimantan Timur. Perifikasi 

dilakukan sejak awal Bulan Desember 2021 dan telah tersaring beberapa perusahan untuk diajukan ke 

Kementerian Tenaga Kerja RI guna diberikan penghargaan, diantaranya : Yang pertama pada Kategori 

Zero Accident sebanyak 216 perusahaan, Kedua pada Kategori P2HIV-AIDS sebanyak 66 perusahaan dan 

terakhir Ketiga, Kategori P2-Covid 19 sebanyak 147 perusahaan," paparnya. 
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Title Wamenaker Kunjungi Poltekpel Sumatra Barat Sosialisasikan 

Perlindungan PMI dan Peluang Kerja 

Author Agus Yulianto 

Media Republika Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Link http://republika.co.id/berita/rfcr36396/wamenaker-kunkjungi-poltekpel-sumbar-

sosialisasikan-perlindungan-pmi-dan-peluang-kerja 

Summary Dalam rangka sosialisasi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di 

Kabupaten Padang Pariaman, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor melakukan 

kunjungan kerja ke Politeknik Pelayaran Sumatera Barat (Poltekpel Sumatra Barat). 

Kunjungan kerja tersebut disambut hangat oleh Direktur Poltekpel Sumatra Barat Capt 

Wisnu Risianto MM yang sekaligus memperkenalkan kampus Poltekpel Sumatra Barat. 

"Kami berterima kasih atas kunjungan Bapak Wamen Ketenagakerjaan beserta jajaran, 

sebagai lembaga pendidikan pelayaran, Poltekpel Sumatra Barat ke depannya akan 

mencetak perwira pelayaran yang terampil yang kami harapkan bisa terjun di duni kerja, 

sehingga kami sangat mendukung baik dari penyiapan tenaga kerja maupun hal-hal yang lain 

yang dibutuhkan nantinya", ujar Wisnu dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, 

Kamis (21/7/2022). Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan, taruna 

dan taruni yang dididik dan dibina di Poltekpel Sumatra Barat tentunya memiliki keahlian 

dan kompetensi yang sesuai dengan profesi. 

 

 

 

 Dalam rangka sosialisasi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Kabupaten Padang 

Pariaman, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor melakukan kunjungan kerja ke Politeknik 

Pelayaran Sumatera Barat (Poltekpel Sumatra Barat). Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) 

datang dengan didampingi oleh Bupati Padang Pariaman beserta jajaran.Kunjungan kerja tersebut 

disambut hangat oleh Direktur Poltekpel Sumatra Barat Capt Wisnu Risianto MM yang sekaligus 

memperkenalkan kampus Poltekpel Sumatra Barat. "Kami berterima kasih atas kunjungan Bapak Wamen 

Ketenagakerjaan beserta jajaran, sebagai lembaga pendidikan pelayaran, Poltekpel Sumatra Barat ke 

depannya akan mencetak perwira pelayaran yang terampil yang kami harapkan bisa terjun di duni kerja, 

sehingga kami sangat mendukung baik dari penyiapan tenaga kerja maupun hal-hal yang lain yang 

dibutuhkan nantinya", ujar Wisnu dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Kamis 
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(21/7/2022).Wisnu juga berharap, melalui sosialisasi ini bisa memberikan gambaran kepada taruna dan 

taruni tentang BP2MI yang berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk melindungi 

tenaga kerja Indonesia khususnya di luar negeri. "Kami berharap dengan kegiatan ini bisa memberikan 

pendekatan dan sosialisasi kepada taruna dan taruni kami terutama untuk yang akan praktek di kapal 

maupun perusahaan nantinya baik nasional maupun internasional, sehingga apa yang ditujukan bisa 

tercapai," tuturnya. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan, taruna dan taruni 

yang dididik dan dibina di Poltekpel Sumatra Barat tentunya memiliki keahlian dan kompetensi yang 

sesuai dengan profesi. Dengan demikian, taruna dan taruni memiliki potensi dan kesempatan kerja yang 

lebih besar."Ini merupakan kesempatan yang luar biasa bisa bertemu dengan taruna/i Poltekpel Sumatra 

Barat. Adik-adik taruna rela jauh dari orang tua untuk menimba ilmu dan menambah bekal, sehingga 

nantinya bisa bekerja sesuai dengan profesi yang diharapkan. Tentunya, harus diiringi dengan kecakapan, 

kemampuan khusus, disiplin yang bagus, dan terus belajar untuk menambah skill. Sehingga, ketika lulus 

bisa langsung kerja," ungkap Wamenaker saat menyampaikan materi. Lebih lanjut, dia menyampaikan, 

bahwa taruna dan taruni dapat memanfaatkan sarana dan sistem yang disediakan oleh pemerintah 

sebagai upaya perlindungan kerja nantinya. Dia juga berharap, agar kedepannya ada tindak lanjut dari 

sosialisasi ini dengan menjalin kerjasama. "Saya berharap kami dari Kementerian Ketenagakerjaan 

dengan BP2MI bisa menjalin kerjasama dengan Poltekpel Sumatra Barat nantinya. Tugas adik-adik 

mempersiapkan sebaik mungkin dan tugas negaralah yang menyediakan sarana dan sistem," ungkapnya. 

Pada kesempatan yang sama, Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Kawasan Amerika dan Pasifik 

BP2MI, Seriulina Br Tarigan SE juga turut menyampaikan materi. Dia mengatakan, bahwa kesempatan 

bekerja di atas kapal terbuka luas."Dengan keahlian khusus yang dimiliki, adik-adik taruna dan taruni 

memiliki kesempatan yang terbuka luas untuk bekerja di kapal. Selama ini tercatat sudah banyak Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di kapal-kapal luar baik kapal niaga, kapal pesiar, maupun kapal 

perikanan", ujarnya.Dia juga menjelaskan, lebih lanjut terkait regulasi khusus yang mengatur tentang 

perlindungan tenaga kerja migran Indonesia yang bekerja di luar teritori Indonesia."Pekerja migran 

adalah pahlawan devisa, untuk itu menjadi prioritas bagi BP2MI dalam memberikan perlindungan yang 

komprehensif baik dari regulasi internasional, maupun dari UU 18 tahun 2017 dan UU 17 Tahun 2008 

untuk pelayaran," ujarnya.Dia juga menegaskan, bahwa para taruna dan taruni bisa bekerja di luar negeri 

dari berbagai jalur, baik dari pemerintah, BP2MI, dan manning agent yang memiliki izin resmi. Dia 

menekankan, bahwa para taruna dan taruni harus minimal menguasai Bahasa Inggris untuk bisa bekerja 

di luar negeri."Di industri pelayaran, ada banyak negara yang memperkerjakan PMI seperti Jepang, Korea 

Selatan, Taiwan, Malaysia, dan lain-lain. Keinginan adik-adik untuk dapat bekerja di luar negeri harus 

dibarengi dengan kompetensi terutama Bahasa Inggris. Karena nantinya adik-adik akan bekerja di kapal-

kapal asing. Tindak lanjut dari kunjungan ini nantinya diharapkan adik-adik dapat mencari informasi 

seputar peluang kerja di luar negeri termasuk info manning agent resmi di luar negeri dari info resmi 

BP2MI," tutupnya.Sosialisasi ini turut mendapat dukungan dari Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur SE 

MM. Dengan turut menjadikan Poltekpel Sumatra Barat sebagai salah tiga dari lokasi kunjungan kerja 

Wamen Ketenagakerjaan, dia berharap, sosialisasi ini menjadi sarana penyampaian informasi khususnya 

di Poltekpel Sumatra Barat sebagai lembaga pendidikan yang memiliki lulusan yang dapat bekerja di luar 

negeri."Sosialisasi ini memberikan informasi kepada masyarakat tentang peluang kerja di luar negeri dan 

prosedurnya agar bisa bekerja dengan aman serta memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pekerja 

migran Indonesia khususnya dari industri pelayaran," tuturnya. 

  



 

135 

 

Title Wamenaker Kunjungi Poltekpel Sumatra Barat 

Sosialisasikan Perlindungan PMI Dan Peluang Kerja 

Author Sri Wahyuningsih 

Media Harian Aceh Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.harianaceh.co.id/2022/07/21/wamenaker-kunjungi-poltekpel-sumbar-

sosialisasikan-perlindungan-pmi-dan-peluang-kerja 

Summary PADANG PARIAMAN- Dalam rangka sosialisasi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI) di Kabupaten Padang Pariaman, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor 

melakukan kunjungan kerja ke Politeknik Pelayaran Sumatera Barat (Poltekpel Sumatra 

Barat). Kunjungan kerja tersebut disambut hangat oleh Direktur Poltekpel Sumatra Barat 

Capt Wisnu Risianto MM yang sekaligus memperkenalkan kampus Poltekpel Sumatra Barat. 

"Kami berterima kasih atas kunjungan Bapak Wamen Ketenagakerjaan beserta jajaran, 

sebagai lembaga pendidikan pelayaran, Poltekpel Sumatra Barat ke depannya akan 

mencetak perwira pelayaran yang terampil yang kami harapkan bisa terjun di duni kerja, 

sehingga kami sangat mendukung baik dari penyiapan tenaga kerja maupun hal-hal yang lain 

yang dibutuhkan nantinya", ujar Wisnu dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, 

Kamis (21/7/2022). Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan, taruna 

dan taruni yang dididik dan dibina di Poltekpel Sumatra Barat tentunya memiliki keahlian 

dan kompetensi yang sesuai dengan profesi. 

 

 

 

Taruna dan taruni memiliki potensi dan kesempatan kerja yang lebih besar.PADANG PARIAMAN - Dalam 

rangka sosialisasi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Kabupaten Padang Pariaman, 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor melakukan kunjungan kerja ke Politeknik Pelayaran 

Sumatera Barat (Poltekpel Sumatra Barat). Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) datang dengan 

didampingi oleh Bupati Padang Pariaman beserta jajaran.Kunjungan kerja tersebut disambut hangat oleh 

Direktur Poltekpel Sumatra Barat Capt Wisnu Risianto MM yang sekaligus memperkenalkan kampus 

Poltekpel Sumatra Barat. "Kami berterima kasih atas kunjungan Bapak Wamen Ketenagakerjaan beserta 

jajaran, sebagai lembaga pendidikan pelayaran, Poltekpel Sumatra Barat ke depannya akan mencetak 

perwira pelayaran yang terampil yang kami harapkan bisa terjun di duni kerja, sehingga kami sangat 

mendukung baik dari penyiapan tenaga kerja maupun hal-hal yang lain yang dibutuhkan nantinya", ujar 
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Wisnu dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Kamis (21/7/2022).Wisnu juga berharap, 

melalui sosialisasi ini bisa memberikan gambaran kepada taruna dan taruni tentang BP2MI yang 

berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk melindungi tenaga kerja Indonesia khususnya 

di luar negeri."Kami berharap dengan kegiatan ini bisa memberikan pendekatan dan sosialisasi kepada 

taruna dan taruni kami terutama untuk yang akan praktek di kapal maupun perusahaan nantinya baik 

nasional maupun internasional, sehingga apa yang ditujukan bisa tercapai," tuturnya.Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan, taruna dan taruni yang dididik dan dibina di Poltekpel 

Sumatra Barat tentunya memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai dengan profesi. Dengan demikian, 

taruna dan taruni memiliki potensi dan kesempatan kerja yang lebih besar."Ini merupakan kesempatan 

yang luar biasa bisa bertemu dengan taruna/i Poltekpel Sumatra Barat. Adik-adik taruna rela jauh dari 

orang tua untuk menimba ilmu dan menambah bekal, sehingga nantinya bisa bekerja sesuai dengan 

profesi yang diharapkan. Tentunya, harus diiringi dengan kecakapan, kemampuan khusus, disiplin yang 

bagus, dan terus belajar untuk menambah skill. Sehingga, ketika lulus bisa langsung kerja," ungkap 

Wamenaker saat menyampaikan materi.Lebih lanjut, dia menyampaikan, bahwa taruna dan taruni dapat 

memanfaatkan sarana dan sistem yang disediakan oleh pemerintah sebagai upaya perlindungan kerja 

nantinya. Dia juga berharap, agar kedepannya ada tindak lanjut dari sosialisasi ini dengan menjalin 

kerjasama."Saya berharap kami dari Kementerian Ketenagakerjaan dengan BP2MI bisa menjalin 

kerjasama dengan Poltekpel Sumatra Barat nantinya. Tugas adik-adik mempersiapkan sebaik mungkin 

dan tugas negaralah yang menyediakan sarana dan sistem," ungkapnya.Pada kesempatan yang sama, 

Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Kawasan Amerika dan Pasifik BP2MI, Seriulina Br Tarigan SE 

juga turut menyampaikan materi. Dia mengatakan, bahwa kesempatan bekerja di atas kapal terbuka 

luas."Dengan keahlian khusus yang dimiliki, adik-adik taruna dan taruni memiliki kesempatan yang 

terbuka luas untuk bekerja di kapal. Selama ini tercatat sudah banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

yang bekerja di kapal-kapal luar baik kapal niaga, kapal pesiar, maupun kapal perikanan", ujarnya.Dia juga 

menjelaskan, lebih lanjut terkait regulasi khusus yang mengatur tentang perlindungan tenaga kerja 

migran Indonesia yang bekerja di luar teritori Indonesia."Pekerja migran adalah pahlawan devisa, untuk 

itu menjadi prioritas bagi BP2MI dalam memberikan perlindungan yang komprehensif baik dari regulasi 

internasional, maupun dari UU 18 tahun 2017 dan UU 17 Tahun 2008 untuk pelayaran," ujarnya.Dia juga 

menegaskan, bahwa para taruna dan taruni bisa bekerja di luar negeri dari berbagai jalur, baik dari 

pemerintah, BP2MI, dan manning agent yang memiliki izin resmi. Dia menekankan, bahwa para taruna 

dan taruni harus minimal menguasai Bahasa Inggris untuk bisa bekerja di luar negeri."Di industri 

pelayaran, ada banyak negara yang memperkerjakan PMI seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, 

Malaysia, dan lain-lain. Keinginan adik-adik untuk dapat bekerja di luar negeri harus dibarengi dengan 

kompetensi terutama Bahasa Inggris. Karena nantinya adik-adik akan bekerja di kapal-kapal asing. Tindak 

lanjut dari kunjungan ini nantinya diharapkan adik-adik dapat mencari informasi seputar peluang kerja di 

luar negeri termasuk info manning agent resmi di luar negeri dari info resmi BP2MI," tutupnya.Sosialisasi 

ini turut mendapat dukungan dari Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur SE MM. Dengan turut menjadikan 

Poltekpel Sumatra Barat sebagai salah tiga dari lokasi kunjungan kerja Wamen Ketenagakerjaan, dia 

berharap, sosialisasi ini menjadi sarana penyampaian informasi khususnya di Poltekpel Sumatra Barat 

sebagai lembaga pendidikan yang memiliki lulusan yang dapat bekerja di luar negeri."Sosialisasi ini 

memberikan informasi kepada masyarakat tentang peluang kerja di luar negeri dan prosedurnya agar 

bisa bekerja dengan aman serta memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pekerja migran Indonesia 

khususnya dari industri pelayaran," tuturnya.Sumber: Republika 
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Title Wamenaker Kunjungi Poltekpel Sumatra Barat Sosialisasikan 

Perlindungan PMI dan Peluang Kerja 

Author Agus Yulianto 

Media Republika Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Link http://republika.co.id/berita/rfcr36396/wamenaker-kunjungi-poltekpel-sumbar-

sosialisasikan-perlindungan-pmi-dan-peluang-kerja 

Summary Dalam rangka sosialisasi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di 

Kabupaten Padang Pariaman, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor melakukan 

kunjungan kerja ke Politeknik Pelayaran Sumatera Barat (Poltekpel Sumatra Barat). 

Kunjungan kerja tersebut disambut hangat oleh Direktur Poltekpel Sumatra Barat Capt 

Wisnu Risianto MM yang sekaligus memperkenalkan kampus Poltekpel Sumatra Barat. 

"Kami berterima kasih atas kunjungan Bapak Wamen Ketenagakerjaan beserta jajaran, 

sebagai lembaga pendidikan pelayaran, Poltekpel Sumatra Barat ke depannya akan 

mencetak perwira pelayaran yang terampil yang kami harapkan bisa terjun di duni kerja, 

sehingga kami sangat mendukung baik dari penyiapan tenaga kerja maupun hal-hal yang lain 

yang dibutuhkan nantinya", ujar Wisnu dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, 

Kamis (21/7/2022). Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan, taruna 

dan taruni yang dididik dan dibina di Poltekpel Sumatra Barat tentunya memiliki keahlian 

dan kompetensi yang sesuai dengan profesi. 

 

 

 

 Dalam rangka sosialisasi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Kabupaten Padang 

Pariaman, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor melakukan kunjungan kerja ke Politeknik 

Pelayaran Sumatera Barat (Poltekpel Sumatra Barat). Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) 

datang dengan didampingi oleh Bupati Padang Pariaman beserta jajaran.Kunjungan kerja tersebut 

disambut hangat oleh Direktur Poltekpel Sumatra Barat Capt Wisnu Risianto MM yang sekaligus 

memperkenalkan kampus Poltekpel Sumatra Barat. "Kami berterima kasih atas kunjungan Bapak Wamen 

Ketenagakerjaan beserta jajaran, sebagai lembaga pendidikan pelayaran, Poltekpel Sumatra Barat ke 

depannya akan mencetak perwira pelayaran yang terampil yang kami harapkan bisa terjun di duni kerja, 

sehingga kami sangat mendukung baik dari penyiapan tenaga kerja maupun hal-hal yang lain yang 

dibutuhkan nantinya", ujar Wisnu dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Kamis 
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(21/7/2022).Wisnu juga berharap, melalui sosialisasi ini bisa memberikan gambaran kepada taruna dan 

taruni tentang BP2MI yang berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk melindungi 

tenaga kerja Indonesia khususnya di luar negeri. "Kami berharap dengan kegiatan ini bisa memberikan 

pendekatan dan sosialisasi kepada taruna dan taruni kami terutama untuk yang akan praktek di kapal 

maupun perusahaan nantinya baik nasional maupun internasional, sehingga apa yang ditujukan bisa 

tercapai," tuturnya. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan, taruna dan taruni 

yang dididik dan dibina di Poltekpel Sumatra Barat tentunya memiliki keahlian dan kompetensi yang 

sesuai dengan profesi. Dengan demikian, taruna dan taruni memiliki potensi dan kesempatan kerja yang 

lebih besar."Ini merupakan kesempatan yang luar biasa bisa bertemu dengan taruna/i Poltekpel Sumatra 

Barat. Adik-adik taruna rela jauh dari orang tua untuk menimba ilmu dan menambah bekal, sehingga 

nantinya bisa bekerja sesuai dengan profesi yang diharapkan. Tentunya, harus diiringi dengan kecakapan, 

kemampuan khusus, disiplin yang bagus, dan terus belajar untuk menambah skill. Sehingga, ketika lulus 

bisa langsung kerja," ungkap Wamenaker saat menyampaikan materi. Lebih lanjut, dia menyampaikan, 

bahwa taruna dan taruni dapat memanfaatkan sarana dan sistem yang disediakan oleh pemerintah 

sebagai upaya perlindungan kerja nantinya. Dia juga berharap, agar kedepannya ada tindak lanjut dari 

sosialisasi ini dengan menjalin kerjasama. "Saya berharap kami dari Kementerian Ketenagakerjaan 

dengan BP2MI bisa menjalin kerjasama dengan Poltekpel Sumatra Barat nantinya. Tugas adik-adik 

mempersiapkan sebaik mungkin dan tugas negaralah yang menyediakan sarana dan sistem," ungkapnya. 

Pada kesempatan yang sama, Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Kawasan Amerika dan Pasifik 

BP2MI, Seriulina Br Tarigan SE juga turut menyampaikan materi. Dia mengatakan, bahwa kesempatan 

bekerja di atas kapal terbuka luas."Dengan keahlian khusus yang dimiliki, adik-adik taruna dan taruni 

memiliki kesempatan yang terbuka luas untuk bekerja di kapal. Selama ini tercatat sudah banyak Pekerja 

Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di kapal-kapal luar baik kapal niaga, kapal pesiar, maupun kapal 

perikanan", ujarnya.Dia juga menjelaskan, lebih lanjut terkait regulasi khusus yang mengatur tentang 

perlindungan tenaga kerja migran Indonesia yang bekerja di luar teritori Indonesia."Pekerja migran 

adalah pahlawan devisa, untuk itu menjadi prioritas bagi BP2MI dalam memberikan perlindungan yang 

komprehensif baik dari regulasi internasional, maupun dari UU 18 tahun 2017 dan UU 17 Tahun 2008 

untuk pelayaran," ujarnya.Dia juga menegaskan, bahwa para taruna dan taruni bisa bekerja di luar negeri 

dari berbagai jalur, baik dari pemerintah, BP2MI, dan manning agent yang memiliki izin resmi. Dia 

menekankan, bahwa para taruna dan taruni harus minimal menguasai Bahasa Inggris untuk bisa bekerja 

di luar negeri."Di industri pelayaran, ada banyak negara yang memperkerjakan PMI seperti Jepang, Korea 

Selatan, Taiwan, Malaysia, dan lain-lain. Keinginan adik-adik untuk dapat bekerja di luar negeri harus 

dibarengi dengan kompetensi terutama Bahasa Inggris. Karena nantinya adik-adik akan bekerja di kapal-

kapal asing. Tindak lanjut dari kunjungan ini nantinya diharapkan adik-adik dapat mencari informasi 

seputar peluang kerja di luar negeri termasuk info manning agent resmi di luar negeri dari info resmi 

BP2MI," tutupnya.Sosialisasi ini turut mendapat dukungan dari Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur SE 

MM. Dengan turut menjadikan Poltekpel Sumatra Barat sebagai salah tiga dari lokasi kunjungan kerja 

Wamen Ketenagakerjaan, dia berharap, sosialisasi ini menjadi sarana penyampaian informasi khususnya 

di Poltekpel Sumatra Barat sebagai lembaga pendidikan yang memiliki lulusan yang dapat bekerja di luar 

negeri."Sosialisasi ini memberikan informasi kepada masyarakat tentang peluang kerja di luar negeri dan 

prosedurnya agar bisa bekerja dengan aman serta memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pekerja 

migran Indonesia khususnya dari industri pelayaran," tuturnya. 
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Link http://www.harianaceh.co.id/2022/07/21/wamenaker-kunkjungi-poltekpel-sumbar-

sosialisasikan-perlindungan-pmi-dan-peluang-kerja 

Summary PADANG PARIAMAN- Dalam rangka sosialisasi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 

(BP2MI) di Kabupaten Padang Pariaman, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor 

melakukan kunjungan kerja ke Politeknik Pelayaran Sumatera Barat (Poltekpel Sumatra 

Barat). Kunjungan kerja tersebut disambut hangat oleh Direktur Poltekpel Sumatra Barat 

Capt Wisnu Risianto MM yang sekaligus memperkenalkan kampus Poltekpel Sumatra Barat. 

"Kami berterima kasih atas kunjungan Bapak Wamen Ketenagakerjaan beserta jajaran, 

sebagai lembaga pendidikan pelayaran, Poltekpel Sumatra Barat ke depannya akan 

mencetak perwira pelayaran yang terampil yang kami harapkan bisa terjun di duni kerja, 

sehingga kami sangat mendukung baik dari penyiapan tenaga kerja maupun hal-hal yang lain 

yang dibutuhkan nantinya", ujar Wisnu dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, 

Kamis (21/7/2022). Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan, taruna 

dan taruni yang dididik dan dibina di Poltekpel Sumatra Barat tentunya memiliki keahlian 

dan kompetensi yang sesuai dengan profesi. 

 

 

 

Taruna dan taruni memiliki potensi dan kesempatan kerja yang lebih besar.PADANG PARIAMAN - Dalam 

rangka sosialisasi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Kabupaten Padang Pariaman, 

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor melakukan kunjungan kerja ke Politeknik Pelayaran 

Sumatera Barat (Poltekpel Sumatra Barat). Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) datang dengan 

didampingi oleh Bupati Padang Pariaman beserta jajaran.Kunjungan kerja tersebut disambut hangat oleh 

Direktur Poltekpel Sumatra Barat Capt Wisnu Risianto MM yang sekaligus memperkenalkan kampus 

Poltekpel Sumatra Barat. "Kami berterima kasih atas kunjungan Bapak Wamen Ketenagakerjaan beserta 

jajaran, sebagai lembaga pendidikan pelayaran, Poltekpel Sumatra Barat ke depannya akan mencetak 

perwira pelayaran yang terampil yang kami harapkan bisa terjun di duni kerja, sehingga kami sangat 

mendukung baik dari penyiapan tenaga kerja maupun hal-hal yang lain yang dibutuhkan nantinya", ujar 
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Wisnu dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id, Kamis (21/7/2022).Wisnu juga berharap, 

melalui sosialisasi ini bisa memberikan gambaran kepada taruna dan taruni tentang BP2MI yang 

berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk melindungi tenaga kerja Indonesia khususnya 

di luar negeri."Kami berharap dengan kegiatan ini bisa memberikan pendekatan dan sosialisasi kepada 

taruna dan taruni kami terutama untuk yang akan praktek di kapal maupun perusahaan nantinya baik 

nasional maupun internasional, sehingga apa yang ditujukan bisa tercapai," tuturnya.Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan, taruna dan taruni yang dididik dan dibina di Poltekpel 

Sumatra Barat tentunya memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai dengan profesi. Dengan demikian, 

taruna dan taruni memiliki potensi dan kesempatan kerja yang lebih besar."Ini merupakan kesempatan 

yang luar biasa bisa bertemu dengan taruna/i Poltekpel Sumatra Barat. Adik-adik taruna rela jauh dari 

orang tua untuk menimba ilmu dan menambah bekal, sehingga nantinya bisa bekerja sesuai dengan 

profesi yang diharapkan. Tentunya, harus diiringi dengan kecakapan, kemampuan khusus, disiplin yang 

bagus, dan terus belajar untuk menambah skill. Sehingga, ketika lulus bisa langsung kerja," ungkap 

Wamenaker saat menyampaikan materi.Lebih lanjut, dia menyampaikan, bahwa taruna dan taruni dapat 

memanfaatkan sarana dan sistem yang disediakan oleh pemerintah sebagai upaya perlindungan kerja 

nantinya. Dia juga berharap, agar kedepannya ada tindak lanjut dari sosialisasi ini dengan menjalin 

kerjasama."Saya berharap kami dari Kementerian Ketenagakerjaan dengan BP2MI bisa menjalin 

kerjasama dengan Poltekpel Sumatra Barat nantinya. Tugas adik-adik mempersiapkan sebaik mungkin 

dan tugas negaralah yang menyediakan sarana dan sistem," ungkapnya.Pada kesempatan yang sama, 

Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Kawasan Amerika dan Pasifik BP2MI, Seriulina Br Tarigan SE 

juga turut menyampaikan materi. Dia mengatakan, bahwa kesempatan bekerja di atas kapal terbuka 

luas."Dengan keahlian khusus yang dimiliki, adik-adik taruna dan taruni memiliki kesempatan yang 

terbuka luas untuk bekerja di kapal. Selama ini tercatat sudah banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

yang bekerja di kapal-kapal luar baik kapal niaga, kapal pesiar, maupun kapal perikanan", ujarnya.Dia juga 

menjelaskan, lebih lanjut terkait regulasi khusus yang mengatur tentang perlindungan tenaga kerja 

migran Indonesia yang bekerja di luar teritori Indonesia."Pekerja migran adalah pahlawan devisa, untuk 

itu menjadi prioritas bagi BP2MI dalam memberikan perlindungan yang komprehensif baik dari regulasi 

internasional, maupun dari UU 18 tahun 2017 dan UU 17 Tahun 2008 untuk pelayaran," ujarnya.Dia juga 

menegaskan, bahwa para taruna dan taruni bisa bekerja di luar negeri dari berbagai jalur, baik dari 

pemerintah, BP2MI, dan manning agent yang memiliki izin resmi. Dia menekankan, bahwa para taruna 

dan taruni harus minimal menguasai Bahasa Inggris untuk bisa bekerja di luar negeri."Di industri 

pelayaran, ada banyak negara yang memperkerjakan PMI seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, 

Malaysia, dan lain-lain. Keinginan adik-adik untuk dapat bekerja di luar negeri harus dibarengi dengan 

kompetensi terutama Bahasa Inggris. Karena nantinya adik-adik akan bekerja di kapal-kapal asing. Tindak 

lanjut dari kunjungan ini nantinya diharapkan adik-adik dapat mencari informasi seputar peluang kerja di 

luar negeri termasuk info manning agent resmi di luar negeri dari info resmi BP2MI," tutupnya.Sosialisasi 

ini turut mendapat dukungan dari Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur SE MM. Dengan turut menjadikan 

Poltekpel Sumatra Barat sebagai salah tiga dari lokasi kunjungan kerja Wamen Ketenagakerjaan, dia 

berharap, sosialisasi ini menjadi sarana penyampaian informasi khususnya di Poltekpel Sumatra Barat 

sebagai lembaga pendidikan yang memiliki lulusan yang dapat bekerja di luar negeri."Sosialisasi ini 

memberikan informasi kepada masyarakat tentang peluang kerja di luar negeri dan prosedurnya agar 

bisa bekerja dengan aman serta memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pekerja migran Indonesia 

khususnya dari industri pelayaran," tuturnya.Sumber: Republika 
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Summary Sebanyak 2.800 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dipastikan tetap berangkat ke 

Malaysia. "Itu tetap diproses pemberangkatan hingga penempatannya di Malaysia," kata 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB I Gede Putu Aryadi, Rabu 

(20/7). Ia mengatakan, sebanyak 2.800 CPMI tersebut job ordernya telah disetujui KBRI di 

Kuala Lumpur hingga 12 Juli. Alasan tersebut yang menjadi dasar disnaker memastikan 

ribuan CPMI asal NTB dipastikan tetap berangkat ke Malaysia. 

 

 

 

Sebanyak 2.800 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dipastikan tetap berangkat ke Malaysia. Meski 

pemerintah pusat kembali mengeluarkan kebijakan penghentian sementara pengiriman PMI. "Itu tetap 

diproses pemberangkatan hingga penempatannya di Malaysia," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) NTB I Gede Putu Aryadi, Rabu (20/7).Ia mengatakan, sebanyak 2.800 CPMI 

tersebut job ordernya telah disetujui KBRI di Kuala Lumpur hingga 12 Juli. Pemberangkatannya pun 

tinggal menunggu waktu. Proses tersebut dilakukan sebelum Kementerian Ketenagakerjaan 

mengeluarkan kebijakan penghentian pengiriman per 13 Juli.Alasan tersebut yang menjadi dasar 

disnaker memastikan ribuan CPMI asal NTB dipastikan tetap berangkat ke Malaysia. "Mereka semua 

bekerja untuk sektor perladangan sawit," ujarnya. Penghentian pengiriman sementara PMI ke Malaysia 

dijelaskan Aryadi. Katanya, keluarnya kebijakan tersebut tak lepas dari Malaysia yang enggan tegak lurus 

menjalankan MoU terkait penempatan dan perlindungan PMI untuk sektor domestik. Di dalam MoU 

diatur mengenai penempatan PMI sektor domestik dilakukan melalui One Channel System. Di sana 

terdapat job order, proses penempatan, hingga fasilitasi di tempat kerja. Aryadi menyebut sistem ini 

menjadi satu-satunya sarana yang sah untuk merekrut dan menempatkan PMI. Namun setelah MoU 

berlaku per 1 April 2022, Kementerian Ketenagakerjaan masih menemukan ada perekrutan PMI sektor 

domestik di luar sistem yang disepakati. Membuat PMI rentan dieksploitasi pemberi kerja selama di 

Malaysia."Yang terjadi, masih ada direkrut lewat system maid online atau SMO," jelas Aryadi. SMO ini, 
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kata Aryadi, memberi celah PMI masuk Malaysia dengan menggunakan visa kunjungan. Kemudian diubah 

ke visa kerja ketika direkrut. Dari pola ini, KBRI di Malaysia menemukan ratusan PMI sektor domestik 

bermasalah selama bekerja. "Sudah banyak yang lewat SMO ini. Gajinya tidak dibayar, disiksa, kalau sakit 

dibuang di jalan. Karena tidak ada kontrak kerja, pemberi kerjanya ya gampang ngeles. Bahkan bisa PMI 

kita bisa diadukan karena ilegal," beber Aryadi. Terpisahh, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pekerja 

Migran Indonesia (APPMI) Muazzim Akbar mengatakan, bahwa job order yang sudah masuk dalam sistem 

penempatan tetap bisa dilaksanakan pengiriman. "Beda kalau distop, sebab kalau distop itukan sudah 

tidak boleh menempatkan PMI disana. Jadi yang kita hold sementara ini adalah PMI yang job ordenya 

diajukan sekarang, yang baru. Sedangkan job order lama yang sudah masuk dalam sistem itu silhkan 

berjalan seperti biasa," katanya, kemarin (20/7). Ia menjelaskan, bahwa job order lama yang telah masuk 

mencapai kurang lebih 22 ribu job order yang sudah masuk dalam sistem penempatan. Penahanan 

sementara ini dilakukan agar MoU yang ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah 

Malaysia berjalan dengan baik serta ditaati."Salah satu yang tidak ditaati oleh Pemerintah Malaysia yakni 

masih ada agen atau pengguna di Malaysia itu masih menerima TKI Ilegal. Yang dia nanti masuk Malaysia 

illegal setelah sampai disana baru mereka buatkan visa kerja," jelasnya. "Tentu itu tidak ada jaminan dari 

Pemerintah kita karena tidak melalui prosedur yang sudah kita sepakati berdasarkan MoU yang 

ditandatangani antara Menteri Tenaga Kerja Indonesia dengan Menteri Sumber Daya Manusia yang ada 

di Malaysia," sambung Muazzim. Disinggung mengenai penahanan sementara ini akan berdampak 

terhadap pengusaha, Ketua DPW PAN NTB ini menegaskan, tidak akan berpengaruh. Akan tetapi 

berdampak terhadap harkat dan martabat bangsa oleh negara penempatan. "Jangan seenaknya Malaysia 

itu melanggar MoU yang sudah kita sepakati karena didalam MoU itu sudah jelas," tegasnya. Pertama 

bahwa minimum gaji yang harus diberikan kepada PMI yang kita kirim ke Malaysia itu 1.500 ringgit. Yang 

kedua kita perjuangkan bagaimana PMI yang kita kirim kesana adalah zero cost (tanpa biaya). "Ketiga, 

tidak lagi menerima PMI-PMI ilegal supaya betul-betul WNI dilindungi di negara penempatan," paparnya. 

APPMI bersama Pemprov NTB berharap, agar masyarakat yang ingin bekerja keluar negeri agar 

menggunakan jalur resmi sehingga program zero unprosedural terlaksana dengan baik. 
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Summary Subandi menjelaskan, kedatangannya bersama eks karyawan Jungleland ke Disnaker untuk 

mengikuti mediasi ketiga yang difasilitasi Disnaker Kabupaten Bogor. KETUA Tim eks 

Karyawan JLA Sentul, Subandi, bersama 22 mantan karyawan Jungleland menuntut atas 

haknya yang belum terbayar hampir dua tahun. Menurutnya, tuntutan tersebut sudah 

berjalan satu tahun. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan. 

 

 

 

KETUA Tim eks Karyawan JLA Sentul, Subandi, bersama 22 mantan karyawan Jungleland menuntut atas 

haknya yang belum terbayar hampir dua tahun. Menurutnya, tuntutan tersebut sudah berjalan satu 

tahun. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan.Subandi menjelaskan, kedatangannya bersama eks 

karyawan Jungleland ke Disnaker untuk mengikuti mediasi ketiga yang difasilitasi Disnaker Kabupaten 

Bogor. Namun, ia mengaku manajemen Jungleland tak hadir sehingga mediasi yang dijadwalkan hari ini 

harus diundur. Sontak, hal itu membuat eks karyawan yang sedang memperjuangkan haknya kecewa. 

"Kita kecewa dengan ketidakhadiran perwakilan manajemen JLA Sentul yang seharusnya hadir dalam 

mediasi hari ini, tapi tidak ada kabar yang jelas sampai waktu mediasi ketiga digelar," ujarnya, Rabu 

(20/7). Menurutnya, mediasi ketiga atau terakhir ini semestinya sudah menghasilkan kesepakatan 

bersama atau perjanjian luar biasa dengan disaksikan Disnaker. Dengan ketidakhadiran manajemen, ia 

dan rekan-rekannya terpaksa harus kembali menunggu hingga pekan depan. "Kita selaku mantan eks 

karyawan JLA Sentul saat ini hanya menuntut hak-hak kita atas upah dan pesangon yang belum 

dibayarkan manajemen Jungleland Adventure terhitung hampir 2 tahun," ungkapnya.Subandi 

menjelaskan, pesangon serta upah dirinya beserta 22 eks karyawan JLA lainnya jika ditotal jumlahnya 

mencapai Rp5 miliar lebih. Meski sebelumnya sudah ada outstanding yang telah disepakati pihak 

Jungeland beberapa waktu lalu dengan membayar seluruh upah dan pesangon mantan eks karyawannya 

yang berjumlah sekitar 400 orang dengan mencicil tiap bulan, dirinya mengaku menolak hal tersebut. 

Alasannya, proses mencicil tersebut memakan waktu sangat lama karena per bulannya hanya sekitar 
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Rp500 ribu."Sementara akumulasi total yang mesti mereka bayarkan ke saya saja di angka Rp316 juta 

kurang lebih, mau sampai kapan beresnya. Padahal dari outstanding waktu itu, yang mestinya JLA 

mencicil pesangon dan upah eks karyawannya ada 400 orang, tapi pelaksanaannya mereka sudah tidak 

komitmen. Makanya saya menolak dicicil dan saya dalam hal ini bersama 22 eks karyawan JLA lainnya 

hanya menuntut hak kita sesuai peraturan yang ada," ungkapnya.Di tempat yang sama, kuasa hukum 23 

eks karyawan JLA Sentul dari Law Firm Odie Hudiyanto & Partner's, Mila Ayu Dewata Sari, mengatakan, 

eks karyawan Jungeland sampai saat ini masih menderita karena tidak ada kepastian pembayaran atas 

pesangon dan upah yang tertunggak selama hampir dua tahun. "Subandi dan kawan-kawan adalah 

kelompok pertama yang berani melawan dan menuntut hak mereka. Mereka sejak Februari 2020 tidak 

dibayar upahnya oleh Jungleland dan selanjutnya perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja 

sejak Juni 2020 tanpa alasan yang sesuai ketentuan aturan ketenagakerjaan," bebernya. Saat perusahaan 

menghentikan operasionalnya, perusahaan tidak membuat kesepakatan dengan pekerja tentang 

pelaksanaan waktu kerja dan pengupahan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Surat Edaran Nomor 

M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja dan Kelangsungan Usaha dalam Pencegahan dan 

Penanggulangan Covid-19. Baginya, hal tersebut sangat bertentangan dengan aturan yang dibuat 

Menteri Ketenagakerjaan yang telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang 

Perlindungan Pekerja dan Kelangsungan Usaha dalam Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19."Saya 

harap dengan adanya gugatan oleh klien kita ini dapat menghasilkan sesuai harapan sebagaimana 

mestinya," tuturnya. Selain itu, Mila juga menyayangkan ketidakhadiran manajemen JLA pada mediasi 

yang semula dijadwalkan hari ini pukul 10:00 WIB. Ia menilai pihak JLA menyepelekan para kliennya yang 

dulu pernah ikut membesarkan perusahaan tersebut. "Padahal dari hasil mediasi kedua beberapa waktu 

lalu, sudah terdapat titik temu, tinggal disepakati melalui mediasi ketiga ini mau dibawa ke mana dan 

seperti apa kasus ini. Apalagi, saya pribadi kasihan melihat teman-teman yang sudah datang dari jauh 

untuk mediasi ketiga tapi harus diundur mediasinya di kantor Disnaker Kabupaten Bogor. Kalau memang 

tidak hadir, pihak JLA Sentul seharusnya konfirmasi ke saya selaku kuasa hukum rekan-rekan eks 

karyawan JLA. Kan mereka sudah punya nomor kontak saya. Apa perlu kasus ini kita bawa ke tingkat 

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)," tandasnya. 
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Title Gubernur Kalimantan Timur Raih Penghargaan Pembina K3 

Terbaik 

Author Pradita Ananda 

Media Titik Warta Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.titikwarta.com/news/gubernur-kaltim-raih-penghargaan-pembina-k3-terbaik 

Summary PRESTASI MEMBANGGAKAN: Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor kembali menerima 

penghargaan K3 Award 2022 dari Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah sebagai Pembina 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Pemberian diwakili Wakil Gubernur Kalimantan 

Timur H Hadi Mulyadi di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (24/5). Gubernur Kalimantan Timur 

Isran Noor kembali menerima penghargaan K3 Award 2022 dari Menteri Ketenagakerjaan RI 

Ida Fauziyah sebagai Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).  

 

PRESTASI MEMBANGGAKAN: Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor kembali menerima penghargaan K3 

Award 2022 dari Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah sebagai Pembina Kesehatan dan Keselamatan 

Kerja (K3). Pemberian diwakili Wakil Gubernur Kalimantan Timur H Hadi Mulyadi di Hotel Bidakara 

Jakarta, Selasa (24/5).TITIKWARTA.COM - JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan RI memberikan 

penghargaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terbaik kepada 15 Gubernur. Gubernur 

Kalimantan Timur Isran Noor kembali menerima penghargaan K3 Award 2022 dari Menteri 

Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah sebagai Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Penghargaan 

tersebut diberikan secara langsung oleh Menaker Ida Fauziyah kepada Gubernur Kalimantan Timur yang 

diwakili Wakil Gubernur Kalimantan Timur H Hadi Mulyadi di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (24/5). 

Dikutip dari Pemprov Kalimantan Timur Menteri Ketenagakerjaan Ida mengatakan penganugerahan 

penghargaan K3 sangat penting untuk memotivasi, karena secara keseluruhan, peningkatan pengawasan 

menjadi tanggung jawab negara sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban 

bagi pengusaha dan pekerja. Ia berharap pencapaian penghargaan K3 ini dapat memotivasi pimpinan 

daerah dan pimpinan perusahaan lain untuk mempertahankan kinerja K3 karena K3 merupakan investasi 

dan untuk menjaga keberlangsungan usaha, serta mencapai produktivitas perusahaan. Sementara Wakil 

Gubernur Kalimantan Timur H Hadi Mulyadi mengapresiasi dan penghargaan kepada Kementerian 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia atas penghargaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kepada 

pemerintah daerah (gubernur) sebagai pembina terbaik K3 tahun 2022, begitu juga perusahaan- 

perusahaan di daerah yang telah melaksanakan K3 dengan baik. "Mudah-mudahan penganugerahan 

penghargaan K3 ini memotivasi kita untuk terus membangun provinsi lebih baik,"ucapnya. Hadi Mulyadi 

juga berharap seluruh perusahaan selalu meningkatkan pengawasan K3, termasuk menerapkan Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dengan baik. "Melalui penerapan K3 dan SMK3, 

maka perusahaan-perusahaan mendukung suksesnya program pemerintah, terutama dalam 

meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui keselamatan dan kesehatan kerja dimasing-masing 

perusahaan,"terangnya. Hadi Mulyadi juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kepala Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur beserta jajarannya, termasuk seluruh 

perusahaan yang telah bekerjasama dan memberikan karyanya untuk Kalimantan Timur dengan berbagai 

kriteria sehingga Provinsi Kalimantan Timur tetap masuk lima besar. 
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Title Info Terbaru Pengumuman Prakerja Gelombang 37, Cek 

Dashboard Prakerja Atau Notifikasi SMS 

Author Dicky Aditya 

Media Tribun News Pontianak Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Neutral 

Link http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/21/info-terbaru-pengumuman-prakerja-

gelombang-37-cek-dashboard-prakerja-atau-notifikasi-sms 

Summary Cek Dashboard prakerja. * Cek dashboard Prakerja. Prakerja gelombang 37 telah resmi 

ditutup, pemerintah memberikan program kartu prakerja dengan tujuan untuk memberi 

bantuan stimulus kepada para pencari kerja. Bantuan yang dimaksud bagi peserta prakerja 

yang lolos berupa uang tunai untuk membeli platform pelatihan prakerja yang dibutuhkan. 

 

 

 

 Prakerja gelombang 37 telah resmi ditutup, pemerintah memberikan program kartu prakerja dengan 

tujuan untuk memberi bantuan stimulus kepada para pencari kerja.Bantuan yang dimaksud bagi peserta 

prakerja yang lolos berupa uang tunai untuk membeli platform pelatihan prakerja yang 

dibutuhkan.Secara spesifik bantuan yang diberikan diperuntukan bagi para pekerja maupun para pencari 

kerja dan masyarakat umum yang terdampak Covid-19.Berikut adalah cara bagi pendaftar prakerja 

gelombang 37 untuk melihat pengumumannya.Cek Dashboard prakerja* 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,maka anda akan menerima notifikasi 

"Kamu Belum Berhasil" pada dashboard akun Anda.Melalui SMS|Prakerja Gelombang 37 Telah Dibuka, 

Cek Nominal dan Cek Platform Pelatihan di Tokopedia||Prakerja Ditutup Malam Ini, Segera Daftar 

Prakerja Gelombang 37 Klik Dashboard Prakerja Sekarang||Cara Pesan Tiket Pesawat Online di Bukalapak 

Cek Promo Tarif Harga Tiket Pesawat Terbaru Hari Ini||Cara Pesan Tiket Pesawat Online di Tokopedia 

Cek Promo Tarif Harga Tiket Pesawat Terbaru Hari Ini|Secara spesifik bantuan yang diberikan 

diperuntukan bagi para pekerja maupun para pencari kerja dan masyarakat umum yang terdampak 

Covid-19.* 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 
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pembelian pelatihan adalah 30 hari sejak menerima pengumuman yang ada di dashboard.Anda dapat 

membeli pelatihan prakerja pada plarform mitra digital ecommerce.(*)|Prakerja Gelombang 37 Telah 

Dibuka, Cek Nominal dan Cek Platform Pelatihan di Tokopedia||Prakerja Ditutup Malam Ini, Segera 

Daftar Prakerja Gelombang 37 Klik Dashboard Prakerja Sekarang||Cara Pesan Tiket Pesawat Online di 

Bukalapak Cek Promo Tarif Harga Tiket Pesawat Terbaru Hari Ini||Cara Pesan Tiket Pesawat Online di 

Tokopedia Cek Promo Tarif Harga Tiket Pesawat Terbaru Hari Ini|Secara spesifik bantuan yang diberikan 

diperuntukan bagi para pekerja maupun para pencari kerja dan masyarakat umum yang terdampak 

Covid-19.Peserta 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 37Apabila anda lolos 

Prakerja gelombang 37, dapat mengikuti langkah-langkah berikut:* Cek dashboard Prakerja* Catat 16 

angka nomor Kartu Prakerja* 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|Prakerja Gelombang 37 Telah Dibuka, Cek Nominal dan Cek Platform Pelatihan di 

Tokopedia||Prakerja Ditutup Malam Ini, Segera Daftar Prakerja Gelombang 37 Klik Dashboard Prakerja 

Sekarang||Cara Pesan Tiket Pesawat Online di Bukalapak Cek Promo Tarif Harga Tiket Pesawat Terbaru 

Hari Ini||Cara Pesan Tiket Pesawat Online di Tokopedia Cek Promo Tarif Harga Tiket Pesawat Terbaru 

Hari Ini| 
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Title Berikut Cara Membeli Pelatihan Prakerja gelombang 37 Klik 

Link kemnaker.go.id 

Author Giovani Dio 

Prasasti 

Media Tribun News Pontianak Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Neutral 

Link http://pontianak.tribunnews.com/2022/07/21/berikut-cara-membeli-pelatihan-prakerja-

gelombang-37-klik-link-kemenkergoid 

Summary Pendaftaran kartu prakerja gelombang 37 telah ditutup berikut adalah cara untuk melihat 

penguman hasil seleksi prakerja gelombang ke 37 dan cara-cara untuk membeli platform 

prakerja di sisnaker melalui laman kemnaker.go.id. Diketahui bersama bahwa bantuan 

prakerja merupakan bantuan dari pemerintah bagi masyarakat atau orang yang sedang 

mencari pekerjaan dan terdampak pandemi Covid-19. Berikut adalah cara bagi pendaftar 

prakerja gelombang 37 untuk melihat pengumumannya. Langkah-langkah setelah lolos 

Prakerja gelombang 37. Apabila lolos Prakerja gelombang 37, berikut langkah-langkah yang 

harus dilakukan:. 

 

 

 

 Pendaftaran kartu prakerja gelombang 37 telah ditutup berikut adalah cara untuk melihat penguman 

hasil seleksi prakerja gelombang ke 37 dan cara-cara untuk membeli platform prakerja di sisnaker melalui 

laman kemnaker.go.idDiketahui bersama bahwa bantuan prakerja merupakan bantuan dari pemerintah 

bagi masyarakat atau orang yang sedang mencari pekerjaan dan terdampak pandemi Covid-19Bantuan 

yang diberikan bagi peserta prakerja yang lolos berupa uang tunai untuk membeli platform pelatihan 

prakerja yang dibutuhkan.Berikut adalah cara bagi pendaftar prakerja gelombang 37 untuk melihat 

pengumumannya.Cek Dashboardprakerja* 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.Melalui 

SMS|Profil Wahyudin, Mantan Pesepakbola Asal Kapuas Hulu yang Kini Jadi Pimpinan Partai 

Demokrat||Tingkatkan Pelayanan Transportasi Publik yang Semakin Baik dan Unggul||Sutarmidji Soroti 

OPD dengan Realisasi Penyerapan Anggaran Masih Rendah||Bupati Kapuas Hulu Keluhkan Harga Tiket 

Pesawat Mahal, Wabup Siapkan Kepulangan Jemaah Haji||Doa Agar Dijauhkan dari Masalah dan Dzikir 

Dihindarkan dari Cobaan Hidup yang Berat|Bantuan yang diberikan bagi peserta prakerja yang lolos 



 

149 

 

berupa uang tunai untuk membeli platform pelatihan prakerja yang dibutuhkan.* klik Daftar Sekarang* 

Klik Masuk Sekarang* Pilih Daftar sebagai peserta pelatihan di kolom Peserta Pelatihan Anda telah 

berhasil mendaftar di layanan pelatihan* Pilih program pelatihan yang tersedia didaftar atau cari melalui 

form pencarian Muncul hasil pencarian* Klik judul pelatihan. Lalu, muncul lembaga pelatihan yang 

tersedia* Pilih lembaga dengan label Kartu Prakerja lalu* Klik Daftar Sekarang. Kemudian jika sudah 

yakin.* Klik Lanjutkan* Masukkan nomor Kartu Prakerja.Setelah diisi* klik Lanjutkan.* Masukkan kode 

OTP dan* klik Verifikasi.* Lalu, klik Cek Portofolio.* Tampil status diterima.* Klik judul pelatihan dan Mulai 

Pelatihan.* Muncul laman lembaga penyelenggara pelatihan.(*)|Profil Wahyudin, Mantan Pesepakbola 

Asal Kapuas Hulu yang Kini Jadi Pimpinan Partai Demokrat||Tingkatkan Pelayanan Transportasi Publik 

yang Semakin Baik dan Unggul||Sutarmidji Soroti OPD dengan Realisasi Penyerapan Anggaran Masih 

Rendah||Bupati Kapuas Hulu Keluhkan Harga Tiket Pesawat Mahal, Wabup Siapkan Kepulangan Jemaah 

Haji||Doa Agar Dijauhkan dari Masalah dan Dzikir Dihindarkan dari Cobaan Hidup yang Berat|Bantuan 

yang diberikan bagi peserta prakerja yang lolos berupa uang tunai untuk membeli platform pelatihan 

prakerja yang dibutuhkan.* Jaga kerahasiaan nomor* 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.Dikutif dari laman kompas. com kamis 21 Juli 2022 berikut tutorial 

cara membeli pelatihanPrakerja di Sisnaker melalui kemnaker.go.id:* Kunjungi laman kemnaker.go.id* 

Pilih atau klik Pelatihan* Klik Daftar Masukkan nomor KTP/ nomor HP/ email serta password* Jika belum 

mempunyai akun kemnaker|Profil Wahyudin, Mantan Pesepakbola Asal Kapuas Hulu yang Kini Jadi 

Pimpinan Partai Demokrat||Tingkatkan Pelayanan Transportasi Publik yang Semakin Baik dan 

Unggul||Sutarmidji Soroti OPD dengan Realisasi Penyerapan Anggaran Masih Rendah||Bupati Kapuas 

Hulu Keluhkan Harga Tiket Pesawat Mahal, Wabup Siapkan Kepulangan Jemaah Haji||Doa Agar 

Dijauhkan dari Masalah dan Dzikir Dihindarkan dari Cobaan Hidup yang Berat|Bantuan yang diberikan 

bagi peserta prakerja yang lolos berupa uang tunai untuk membeli platform pelatihan prakerja yang 

dibutuhkan.Peserta 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 37Apabila lolos Prakerja 

gelombang 37, berikut langkah-langkah yang harus dilakukan:* Cek dashboard Prakerja* Catat 16 angka 

nomor Kartu Prakerja* Pastikan saldo pelatihan sudah tersedia.* Kartu Prakerja tidak diberikan dalam 

bentuk kartu fisik.* Gunakan 16 angka Nomor Kartu Prakerja untuk membeli pelatihan.|Profil Wahyudin, 

Mantan Pesepakbola Asal Kapuas Hulu yang Kini Jadi Pimpinan Partai Demokrat||Tingkatkan Pelayanan 

Transportasi Publik yang Semakin Baik dan Unggul||Sutarmidji Soroti OPD dengan Realisasi Penyerapan 

Anggaran Masih Rendah||Bupati Kapuas Hulu Keluhkan Harga Tiket Pesawat Mahal, Wabup Siapkan 

Kepulangan Jemaah Haji||Doa Agar Dijauhkan dari Masalah dan Dzikir Dihindarkan dari Cobaan Hidup 

yang Berat| 
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Title Disnaker Kabupaten Tangerang sosialisasi edukasi Pengusaha dan 

Pekerja tentang PP 

Author _noname 

Media Online Pantura Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.onlinepantura.com/2022/07/disnaker-kabupaten-tangerang.html 

Summary Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang menggelar sosialisasi untuk 

mengedukasi para pengusaha dan para pekerja terkait penyusunan Peraturan Perusahaan 

(PP). Sekitar 60 pengelola perusahaan di Kabupaten Tangerang dan unsur pekerja hadir 

dalam sosialisasi yang digelar Disnaker tersebut. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan 

Pengendalian Ketenagakerjaan Disnaker Kabupaten Tangerang, Sapta Laelani, mengatakan 

kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi para pengusaha dan juga para pekerja akan 

pentingnya PP dalam mengatur hubungan kerja antara kedua belah pihak. Setiap PP yang 

dibuat oleh perusahaan ditekankan agar mengatur hubungan kerja antara pengusaha dan 

pekerja. 

 

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang menggelar sosialisasi untuk mengedukasi para 

pengusaha dan para pekerja terkait penyusunan Peraturan Perusahaan (PP).Setiap PP yang dibuat oleh 

perusahaan ditekankan agar mengatur hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. Selain itu, 

perusahaan harus menciptakan hubungan industrial yang harmonis.Sekitar 60 pengelola perusahaan di 

Kabupaten Tangerang dan unsur pekerja hadir dalam sosialisasi yang digelar Disnaker tersebut.Kepala 

Bidang Hubungan Industrial dan Pengendalian Ketenagakerjaan Disnaker Kabupaten Tangerang, Sapta 

Laelani, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi para pengusaha dan juga para pekerja 

akan pentingnya PP dalam mengatur hubungan kerja antara kedua belah pihak."Nantinya di dalam PP itu 

sendiri tercantum peraturan yang mengatur hubungan kerja, petunjuk mekanisme penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial, serta memberikan kepastian hukum, yang diharapkan bisa diatasi 

dengan baik," ujar Sapta di Hotel Lemo Kelapa Dua, Selasa (19/7/22).Peraturan Perusahaan (PP) ini 

nantinya disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan sarana dan pertimbangan wakil pekerja, 

sehingga hubungan kerja serta hak dan kewajiban dari kedua belah pihak dapat diatur secara tegas dan 

jelas.Diketahui, kegiatan sosialisasi ini berlangsung selama dua hari, yakni tanggal 18-19 Juli 2022 dan 

menghadirkan narasumber ahli dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, Anang Hudalloh yang memberikan 

materi Tata Cara Pembuatan Peraturan Perusahaan.Pada kesempatan yang sama, Sagita yang berasal 

dari PT. Handal Sukses Karya mengapresiasi kegiatan yang diinisiasi oleh Disnaker tersebut. Melalui 

kegiatan ini, baik pengusaha dan juga para pekerja nantinya dapat lebih memahami hak dan juga 

kewajiban mereka."Harapannya melalui kegiatan ini nantinya bisa terwujud kesejahteraan antara 

perusahaan dan juga para pekerja,"ujarnya.(Diskominfo/hin) 
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Title Sosialisasi Pelindungan dan Informasi Kerja Luar Negeri, 

Kemnaker Komitmen Wujudkan Hak PMI 

Author Maulina 

Lestari 

Media Pewartasatu.com Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Link http://pewartasatu.com/sosialisasi-pelindungan-dan-informasi-kerja-luar-negeri-

kemnaker-komitmen-wujudkan-hak-pmi 

Summary Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor menyampaikan ini saat membuka 

Sosialisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Informasi Peluang Kerja Luar Negeri, 

di Hall IKK Kantor Bupati Padang Pariaman, Sumatera Barat, Rabu (20/7/2022). "Selain P3MI, 

Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) tidak dapat melakukan proses penempatan PMI," ucapnya Ia 

menegaskan, pelaksanaan pelindungan PMI tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah 

pusat dan daerah saja. Kementerian Ketenagakerjaan memiliki komitmen kuat melindungi 

kepentingan pekerja migran Indonesia (PMI) beserta keluarganya untuk mewujudkan 

pemenuhan hak seluruh kegiatan PMI baik sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah 

bekerja. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menyebutkan, informasi peluang kerja di 

luar negeri bagi PMI, sebelum disampaikan ke pemerintah pusat dan daerah, harus dilakukan 

verifikasi terlebih dahulu oleh KBRI negara penempatan sebelum disebarluaskan kepada 

masyarakat. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan memiliki komitmen kuat melindungi kepentingan pekerja migran 

Indonesia (PMI) beserta keluarganya untuk mewujudkan pemenuhan hak seluruh kegiatan PMI baik 

sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 

menyebutkan, informasi peluang kerja di luar negeri bagi PMI, sebelum disampaikan ke pemerintah pusat 

dan daerah, harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh KBRI negara penempatan sebelum 

disebarluaskan kepada masyarakat. "Saya menilai, perlunya pengawasan oleh pemerintah pusat dan 

daerah terhadap adanya peluang kerja di luar negeri yang terindikasi penipuan. Informasi tersebut marak 

tersebar melalui media sosial atau website serta dapat membahayakan keselamatan PMI kita." Wakil 

Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor menyampaikan ini saat membuka Sosialisasi Pelindungan 

Pekerja Migran Indonesia dan Informasi Peluang Kerja Luar Negeri, di Hall IKK Kantor Bupati Padang 

Pariaman, Sumatera Barat, Rabu (20/7/2022). Dikatakannya, sosialisasi pelindungan PMI dan informasi 

peluang kerja luar negeri ini untuk memastikan proses penempatannya dilakukan oleh perusahaan 

penempatan PMI (P3MI) yang telah memiliki izin dari pemerintah pusat. "Selain P3MI, Lembaga Pelatihan 

Kerja (LPK) tidak dapat melakukan proses penempatan PMI," ucapnya Ia menegaskan, pelaksanaan 

pelindungan PMI tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah saja. Namun perlu juga 

melibatkan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi, kerjasama dan sinergi menjadi kunci 

penting dalam pelaksanaan pelindungan PMI yang komprehensif. "Saya mengajak seluruh pemangku 

kepentingan di Padang Pariaman untuk bekerjasama dan berkoordinasi dalam melindungi PMI baik pada 

sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja," kata Wamenaker. 
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Title BSU 2022 CAIR? Rp1 juta Masuk Rekening, Cek Langsung Daftar 

Penerima Lewat 2 Cara Berikut 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773938657/bsu-2022-cair-rp1-juta-masuk-

rekening-cek-langsung-daftar-penerima-lewat-2-cara-berikut 

Summary Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 sudah sangat dinantikan oleh para calon penerima baik 

pekerja ataupun buruh. BSU 2022 merupakan program lanjutan dari BLT Subsidi Gaji yang 

sebelumnya sempat diberikan kepada para pekerja dan buruh yang terdampak Covid-19. 

BSU 2022 rencananya akan disalurkan dan diberikan kepada 8,8 juta pekerja yang sudah 

terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan BPJS Ketenagakerjaan. Pasalnya 

pencairan dana BSU 2022 belum disalurkan dan diberikan karena Kemnaker masih harus 

menyelesaikan proses regulasi. 

 

Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 sudah sangat dinantikan oleh para calon penerima baik pekerja 

ataupun buruh.BSU 2022 merupakan program lanjutan dari BLT Subsidi Gaji yang sebelumnya sempat 

diberikan kepada para pekerja dan buruh yang terdampak Covid-19.BSU 2022 rencananya akan 

disalurkan dan diberikan kepada 8,8 juta pekerja yang sudah terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan 

(Kemenaker) dan BPJS Ketenagakerjaan.Dengan jumlah nominal yang sama dengan tahun lalu yaitu Rp1 

juta.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam instragram pribadinya mengungkapkan, jika dana 

bantuan subsidi upah akan tetap diberikan, namun belum dipastikan kapan jadwal 

pencairannya.Menaker meminta calon penerima Bantuan Subsidi Upah 2022 untuk tetap 

bersabar.Pasalnya pencairan dana BSU 2022 belum disalurkan dan diberikan karena Kemnaker masih 

harus menyelesaikan proses regulasi.BSU 2022 akan segera diberikan dan di transfer ke rekening masing-

masing penerima jika proses regulasi telah selesai.Untuk para calon penerima BSU 2022, bisa mengecek 

daftar nama dan status pencairan melalui situs website resmi Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS 

Ketenagakerjaan. 
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Title Bantuan Subsidi Upah BSU 2022 Cair Juli? Jawaban Menaker Ini 

Bisa Jadi Tanda 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773938045/bantuan-subsidi-upah-bsu-2022-

cair-juli-jawaban-menaker-ini-bisa-jadi-tanda 

Summary Lama dinanti kabar pencairan dana BSU 2022 belum juga ada. Sudah melewati pertengahan 

Juli 2022 namun belum ada angin segar kapan BSU 2022 akan cair. Program Bantuan Subsidi 

Upah atau BSU 2022 sendiri merupakan salah satu program yang di peruntukan bagi para 

pekerja dan buruh yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Banyak pekerja yang menantikan 

pencairan dana BSU 2022 dengan besaran Rp1 Juta. 

 

Lama dinanti kabar pencairan dana BSU 2022 belum juga ada. Sudah melewati pertengahan Juli 2022 

namun belum ada angin segar kapan BSU 2022 akan cair.Program Bantuan Subsidi Upah atau BSU 2022 

sendiri merupakan salah satu program yang di peruntukan bagi para pekerja dan buruh yang terdaftar di 

BPJS Ketenagakerjaan.Banyak pekerja yang menantikan pencairan dana BSU 2022 dengan besaran Rp1 

Juta.Namun beberapa waktu lalu Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberikan 

tanggapan terkait kapan pencairan dana bantuan subsidi upah.Bantuan subsidi upah rencananya akan 

disalurkan kepada 8,8 juta pekerja yang sudah memenuhi syarat dari kemnaker.Ada beberapa syarat 

yang harus dimiliki para calon penerima BSU 2022, diantaranya :a. Merupakan Warga Negara Indonesiab. 

Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan 
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Title Cek Sekarang BSU 2022 di BPJS Ketenagakerjaan atau Kemnaker, 

BLT Subsidi Gaji Siap Cair Rp1 Juta 

Author _noname 

Media Ayo Semarang Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayosemarang.com/umum/pr-773938990/cek-sekarang-bsu-2022-di-bpjs-

ketenagakerjaan-atau-kemnaker-blt-subsidi-gaji-siap-cair-rp1-juta 

Summary BSU 2022 rencananya disalurkan kepada 8,8 juta pekerja, tentunya yang terdaftar di 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan BPJS Ketenagakerjaan. Berikut ini bantuan 

subsidi upah 2022 (BSU) yang sampai sekarang dinantikan para pekerja. BSU 2022 ialah 

sebuah program lanjutan BLT Subsidi Gaji yang sebelumnya sempat diberikan kepada para 

pekerja dan buruh yang terdampak Covid-19. BSU 2022 itu memiliki jumlah nominal yang 

sama dengan tahun lalu yaitu Rp1 juta. 

 

 

 

Berikut ini bantuan subsidi upah 2022 (BSU) yang sampai sekarang dinantikan para pekerja.BSU 2022 

ialah sebuah program lanjutan BLT Subsidi Gaji yang sebelumnya sempat diberikan kepada para pekerja 

dan buruh yang terdampak Covid-19.BSU 2022 rencananya disalurkan kepada 8,8 juta pekerja, tentunya 

yang terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan BPJS Ketenagakerjaan.BSU 2022 itu 

memiliki jumlah nominal yang sama dengan tahun lalu yaitu Rp1 juta.Menteri Ketenagakerjaan Ida 

Fauziyah via instragram pribadinya menjelaskan jika dana bantuan subsidi upah akan tetap diberikan. 

Hanya saja belum dipastikan kapan jadwal pencairannya.Menaker meminta calon penerima bantuan 

subsidi upah 2022 untuk terus bersabar menanti.Pasalnya pencairan dana bantuan subsidi upah 2022 

belum disalurkan dan diberikan karena Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih harus 

menyelesaikan proses regulasi.BSU 2022 akan segera diberikan dan di transfer ke rekening masing-

masing penerima jika proses regulasi telah selesai. 
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Title Lowongan Kerja BUMN di PT Kimia Farma untuk Lulusan D3, 

Penempatan Kerja di Jakarta dan Jawa Barat 

Author Ndra 

Media Tribun Jabar Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Neutral 

Link http://jabar.tribunnews.com/2022/07/21/lowongan-kerja-bumn-di-pt-kimia-farma-untuk-

lulusan-d3-penempatan-kerja-di-jakarta-dan-jawa-barat 

Summary TRIBUNJABAR.ID- Para pencari kerja yang minat bekerja di BUMN, berikut info loker 

terbarunya. Khususnya bagi Anda yang mencari lowongan kerja Jakarta dan lowongan kerja 

Jawa Barat. PT Kimia Farma Diagnostika merupakan perusahaan BUMN di bidang farmasi. - 

Mampu mengoperasikan Ms. Bagi Anda yang berminat, pendaftaran lowongan kerja BUMN 

di PT Kimia Farma dibuka secara online. 

 

 

 

TRIBUNJABAR.ID - Para pencari kerja yang minat bekerja di BUMN, berikut info loker terbarunya. 

Khususnya bagi Anda yang mencari lowongan kerja Jakarta dan lowongan kerja Jawa Barat. Saat ini, PT 

Kimia Farma Diagnostika kembali membuka lowongan kerja terbaru Juli 2022.PT Kimia Farma Diagnostika 

merupakan PT Kimia Farma Apotek jaringan pelayanan Laboratorium Klinik terbaik di Indonesia. PT Kimia 

Farma Diagnostika merupakan perusahaan BUMN di bidang farmasi. Dilansir Tribunjabar.id dari laman 

Kemnaker dan Instagram resminya, PT Kimia Farma membuka beberapa lowongan kerja.Di antaranya 

Jakarta Selatan, Bantaeng, Tasikmalaya, Cirebon, Lubuk Linggau dan Pekanbaru.- Minimal pendidikan 

lulusan D3 Perawat - Memiliki STR yang masih aktif - Memiliki sertifikat BTCLS - Maksimal usia 27 tahun - 

Diutamakan yang memiliki pengalaman - Memiliki kejujuran, integritas, kreatif dan komukatif- Mampu 

mengoperasikan Ms.Persyaratan: - Minimal lulusan D3 Analis Kesehatan - Memiliki STR yang masih aktif 

- Maksimal usia 27 tahun - Diutamakan yang memiliki pengalaman - Memiliki kejujuran, integritas, kreatif 

dan komukatif- Mampu mengoperasikan Ms.Bagi Anda yang berminat, pendaftaran lowongan kerja 

BUMN di PT Kimia Farma dibuka secara online. Berikut pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi 

PT Kimia Farma di bawah ini. Batas pendaftaran dibuka paling lambat hingga 26 Juli 2022. 
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Title BSU 2022 Rp1 Juta Jadi Cair? Cek Nama Penerima BSU BPJS 

Ketenagakerjaan di Link Ini 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793938837/bsu-2022-rp1-juta-jadi-cair-cek-

nama-penerima-bsu-bpjs-ketenagakerjaan-di-link-ini 

Summary Simak link cek nama penerima BSU 2022 Rp1 juta di bawah ini. Pasalnya BSU 2022 yang 

dijanjikan Kemnaker akan cair di bulan April hingga saat ini masih belum cair ke rekening 

penerima. : BSU 2022 Kapan Cair? Lantas apakah BSU 2022 Rp1 juta jadi cair? Kabar 

mengenai pencairan BSU 2022 hingga kini masih dinanti oleh calon penerima yaitu pekerja 

atau buruh. 

 

 

 

Simak link cek nama penerima BSU 2022 Rp1 juta di bawah ini. Benarkah cair Juli?Kabar mengenai 

pencairan BSU 2022 hingga kini masih dinanti oleh calon penerima yaitu pekerja atau buruh.Pasalnya 

BSU 2022 yang dijanjikan Kemnaker akan cair di bulan April hingga saat ini masih belum cair ke rekening 

penerima.: BSU 2022 Kapan Cair? Akhirnya Kemnaker Beri Kepastian soal Pencairan BSU BPJS 

KetenagakerjaanLantas apakah BSU 2022 Rp1 juta jadi cair? Sebelum mengetahui hal itu simak terlebih 

dahulu cara cek nama penerima Bantuan Subsidi Upah BPJS Ketenagakerjaan.1. Kunjungi website 

kemnaker.go.id;2. Daftar akun (jika belum memiliki akun maka anda harus melakukan pendaftaran 

dengan memasukan No KTP dan nama lengkap anda);3. Jika sudah login ke akun anda;4. Lengkapi profil 

(Lengkapi profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan dan tipe lokasi); 
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Title Gubernur Pimpin Upacara Peringatan K3 Tingkat Provinsi Jambi Author Admin 

Media Jambioce Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Neutral 

Link http://jambioce.com/gubernur-pimpin-upacara-peringatan-k3-tingkat-provinsi-jambi 

Summary Gubernur Jambi Dr.Drs. H. Fachrori Umar,M.Hum memimpin upacara peringatan Bulan 

Keselamatan Kerja (K3) Nasional Tingkat Provinsi Jambi, Kamis (4/2) bertempat di halaman 

kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi. Hadir pada kesempatan tersebut 

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, H.Sudirman, SH,MH, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jambi, Bahari,SH,M,Si, Kepala OPD, perwakilan perusahaan. Pada 

kesempatan tersebut diserahkan penghargaan K3 provinsi Jambi tahun 2021. 

 

 

 

Gubernur Jambi Dr.Drs. H. Fachrori Umar,M.Hum memimpin upacara peringatan Bulan Keselamatan 

Kerja (K3) Nasional Tingkat Provinsi Jambi, Kamis (4/2) bertempat di halaman kantor Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Provinsi Jambi. Hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, 

H.Sudirman, SH,MH, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Bahari,SH,M,Si, Kepala 

OPD , perwakilan perusahaan. Pada kesempatan tersebut diserahkan penghargaan K3 provinsi Jambi 

tahun 2021. Daftar penerima penghargaan tersebut adalah PT.Petrochina International Jabung, Ltd, PT. 

Energasindo Heksa Karya, PT.PLN (Persero) Jambi, PT. Transportasi Gas Indonesia Gas Indonesia RO 

Jambi, PT.Indofoof CBP Sukses Makmur Jambi, PT. Megasawindo Perkasa, Jek TV, PT.Wirakarya Sakti, 

BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan. Sedangkan dari Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan, Sertifikat 

Akreditasi Provinsi Jambi sebanyak 7 program dari Kemenaker RI yaitu LPK Bunda, LPK Handini, LPK Usaha 

Ibu-ibu, LPK Aratana Kibou, LPK Janur Jaya Decoration, LPK USI Modist, LPK Hakim 

Komputer.Disampaikan Gubernur bahwa meskipun kegiatan ini dilaksanakan ditengah keprihatinan 

bangsa, akibat pandemi Covid-19, namun hal tersebut jangan menyurutkan semangat kita semua untuk 

terus beraktivitas, kondisi itu juga jangan menurunkan semangat kita untuk terus-menerus 

menggelorakan pentingnya menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja masing-

masing, dan tetap menerapkan Protokol Kesehatan, yaitu dengan menggunakan masker, sering mencuci 

tangan dengan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak. "Saya mengajak kita semua untuk sama-sama 

mendoakan agar Covid-19 ini segera berlalu. Pada tahun 2021 ini, dalam Peringatan Hari Keselamatan 

dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional dan Pernyataan Dimulainya Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
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Nasional Tahun 2021, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengambil tema "Penguatan 

Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berbudaya K3 pada Semua Sektor Usaha." Merujuk pada tema 

tersebut, maka kita harus mengupayakan semaksimal mungkin untuk terwujudnya tenaga kerja yang 

berkualitas dan memiliki kesadaran akan pentingnya menerapkan K3 secara terus-menerus, sehinga 

selanjutnya K3 tersebut menjadi budaya " ujar Gubernur.Dilanjutkan Gubernur bahwa keselamatan dan 

kesehatan kerja menjadi salah satu cerminan tata kelola perusahaan atau badan usaha. Semakin baik 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maka semakin baik pula tata kelola di perusahaan atau badan usaha, 

dan K3 berkaitan dengan kredibilitas perusahaan atau badan usaha di mata publik . "Sejalan dengan 

arahan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, kecelakaan kerja mempengaruhi Indeks 

Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan. Untuk itu, pemerintah mengajak 

seluruh pemangku kepentingan, baik pengusaha, serikat pekerja, pekerja, dan masyarakat, untuk terus 

meningkatkan pengawasan dan kesadaran pentingnya K3. K3 dilakukan untuk mencegah dan mengurangi 

terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta menjamin setiap tenaga kerja dan orang lain yang 

berada di tempat kerja mendapat perlindungan atas keselamatannya dan menjamin proses produksi 

dapat berjalan lancar" katanya.Disampaikan Gubernur bahwa K3 juga berkorelasi dengan produktivitas 

kerja. Dengan demikian, kita semua harus tetap meningkatkan K3 di lingkungan kerja kita masing-masing, 

karena kita dituntut untuk terus meningkatkan produktivitas kerja. " Saya mengucapkan terima kasih 

karena beberapa tahun, Gubernur Jambi sering mendapatkan penghargaan dari Kementerian 

Ketenagakerjaan RI, baik Penghargaan Pembina K3 maupun penghargaan Sistem Manajemen K3 (SMK3). 

Penghargaan-penghargaan itu merupakan buah dari kerja keras dan kerja sinergis kita semua, dan itu 

saya persembahakan untuk masyarakat Provinsi Jambi. Saya berharap prestasi itu bisa dipertahankan 

bahkan ditingkatkan" katanya.Pada akhir sambutannya Gubernur memberikan salam perpisahan karena 

masa jabatannya sebagai Gubernur telah usai. "Selain itu, tanggal 12 Februari 2021, masa jabatan saya 

sebagai Gubernur Jambi sisa masa jabatan tahun 2016 - 2021 akan berakhir. Saya mengucapkan terima 

kasih atas dukungan semua pihak selama saya menjalankan tugas sebagai Gubernur Jambi. Secara 

pribadi, keluarga, dan sebagai Gubernur Jambi, saya mohon maaf apabila dalam menjalankan amanah 

terdapat kekeliruan dan kesalahan, sekaligus saya mohon pamit. Saya berharap apa yang telah kita 

upayakan dan lakukan, membawa kemaslahatan bagi Provinsi Jambi" pukasnya. 
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Title Antusias Masyarakat Daftar Magang ke Jepang Cukup Tinggi, 

Gajih Sampai 18 Juta 

Author Nusantara Tv 

Media Nusantaratv.com Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Neutral 

Link http://nusantaratv.com/news/antusias-masyarakat-daftar-magang-ke-jepang-cukup-tinggi-

gajih-sampai-18-juta 

Summary Antusias masyarakat usia kerja untuk pergi magang ke Jepang atau melakukan magang ke 

luar negeri cukup tinggi di kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, Program dari 

Kementerian Tenaga Kerja tersebut sudah diminati sejumlah masyarakat di daerah, 

pendaftaran program kementrian tersebut sudah dibuka pada Kamis (21/7/2022). Hari 

pertama pembukaan pendaftaran program magang ke Jepang di kota Lubuklinggau Provinsi 

Sumatera Selatan, terpantau cukup ramai, belasan masyarakat usia produktif mulai 

mendatangi kantor Disnaker kota Lubuklinggau. Mereka yang ikut untuk magang pergi ke 

Jepang akan ditempatkan magang di bidang teknik dan kesehatan. Kepala Disnaker Kota 

Lubuklinggau, Tamri menjelaskan, jika pendaftaran dibuka mulai 21 Juli sampai 5 Agustus 

2022 untuk usia kerja 18 tahun sampai 26 tahun. 

 

 

 

 Antusias masyarakat usia kerja untuk pergi magang ke Jepang atau melakukan magang ke luar negeri 

cukup tinggi di kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, Program dari Kementerian Tenaga Kerja 

tersebut sudah diminati sejumlah masyarakat di daerah, pendaftaran program kementrian tersebut 

sudah dibuka pada Kamis (21/7/2022).Hari pertama pembukaan pendaftaran program magang ke Jepang 

di kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, terpantau cukup ramai, belasan masyarakat usia 

produktif mulai mendatangi kantor Disnaker kota Lubuklinggau.Kepala Disnaker Kota Lubuklinggau, 

Tamri menjelaskan, jika pendaftaran dibuka mulai 21 Juli sampai 5 Agustus 2022 untuk usia kerja 18 

tahun sampai 26 tahun. Selanjutnya dilakukan seleksi. Namun lebih dulu mereka akan mengikuti tes 

persiapan seleksi yang dilaksanakan pada 8 - 12 Agustus 2022 mendatang."Hingga Kamis siang sudah 12 

orang daftar kesini, Kalau sudah dilatih, nanti baru daftar ke Kemenaker. Baru Kemenaker mengadakan 

seleksinya," ujat Kepala Disnaker Kota Lubuklinggau, Tamri.Mereka yang ikut untuk magang pergi ke 

Jepang akan ditempatkan magang di bidang teknik dan kesehatan. Adapun gaji yang ditawarkan mulai 

Rp12 juta sampai Rp18 juta."Rata-rata mereka yang mendaftar memang lagi belum ada kerjaan. 
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Kebenaran ada kesempatan dan menarik. Apalagi gaji yang ditawarkan Rp12 juta sampai Rp18 juta," 

bebernya.Sementara itu disamping program magang, pihak Kemenaker juga membuka program Tenaga 

Kerja Mandiri Pemula. Dan dibuka untuk sebanyak-banyaknya."Jadi orang yang usia kerja yang tidak ada 

kerjaan, dia mau buat kerjaan, berkumpul. Jadi buat kelompok terdiri 10 orang. Kelompoknya diketahui 

oleh Kelurahannya, penduduk kelurahan itu," bebernya.Pihak Disnaker Lubuklinggau nanti akan 

mengusulkan kelompok tersebut untuk mendapat bantuan dari Kemenaker. Kalau lolos seleksi, 

kelompok tersebut akan mendapat bantuan sekitar Rp20 juta yang dipakai untuk membuat usaha."Nanti 

uangnya tidak masuk ke kami, ke kelompok. Kami hanya mengecek uang dibelikan kemana," pungkasnya. 
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Title Kalimantan Tengah Masuk 10 Besar Pelayanan AK-1 Author _noname 

Media Media Dayak Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Neutral 

Link http://mediadayak.id/kalteng-masuk-10-besar-pelayanan-ak-1 

Summary Provinsi Kalimantan Tengah masuk dalam 10 besar dalam Pelayanan verifikasi dan 

penerbitan AK-1 (pencari kerja) di dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota 

se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2022. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah selaku koordinator forum 

satu data Kalimantan Tengah, Kaspinor mengapresiasi kinerja jajaran ketenagakerjaan 

kabupaten/kota dan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah berusaha menyajikan data 

ketenagakerjaan termasuk AK-1. Hal ini terungkap pada Rapat Koordinasi Nasional 

(Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan, sebagai tindaklanjut Peraturan Presiden (Perpres) RI 

Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia di Badung Bali, Kamis (21/7/2022). "AK-

1 dipergunakan sebagai data perencanaan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan," 

ucap Kaspinor. 

 

 

 

Provinsi Kalimantan Tengah masuk dalam 10 besar dalam Pelayanan verifikasi dan penerbitan AK-1 

(pencari kerja) di dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan 

Tengah Tahun 2021-2022. Hal ini terungkap pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data 

Ketenagakerjaan, sebagai tindaklanjut Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 39 tahun 2019 tentang 

Satu Data Indonesia di Badung Bali, Kamis (21/7/2022). Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah selaku koordinator forum satu data 

Kalimantan Tengah, Kaspinor mengapresiasi kinerja jajaran ketenagakerjaan kabupaten/kota dan 

Provinsi Kalimantan Tengah yang telah berusaha menyajikan data ketenagakerjaan termasuk AK-1. "AK-

1 dipergunakan sebagai data perencanaan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan," ucap 

Kaspinor. Lebih lanjut Kaspinor mengatakan, penyajian data yang valid oleh produsen data akan 

bermanfaat besar bagi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan berbagai sektor dan 

pengambilan keputusan yang tepat, terutama dalam penyusunan, menetapkan program dan kegiatan 

prioritas hingga optimalnya penganggaran, baik kepentingan nasional/APBN maupun daerah/APBD. 

Sebelumnya, Rakornas satu data Ketenagakerjaan dibuka langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan RI Ida 
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Fauziyah yang mengatakan, satu data ketenagakerjaan sebagai kebijakan tata kelola pemerintahan di 

sektor ketenagakerjaan untuk menghasilkan data ketenagakerjaan yang akurat, mutakhir, terpadu dapat 

dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah melalui 

pemenuhan standar data. "Data pergunakan sebagai proses perencanaan pembangunan 

Ketenagakerjaan, bertujuan peningkatan kesejahteraan rakyat," tegas Menteri 

Ketenagakerjaan.(MMC/YM/Aw) Facebook Comments Box 
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Title Sampit Bakal Miliki Unit Pelatihan Tenaga Kerja, Bupati H Halikinnor 

Optimistis Ekonomi Makin Baik 

Author _noname 

Media Tribun News Kalteng Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Link http://kalteng.tribunnews.com/2022/07/21/sampit-bakal-miliki-unit-pelatihan-tenaga-

kerja-bupati-h-halikinnor-optimistis-ekonomi-makin-baik 

Summary Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Tenaga Kerja atau UPTPTK akan di bangun di Sampit 

Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Informasi terhimpun, Kamis (21/7/2022) Dirjen dari 

Kementerian Tenaga Kerja Pusat bersama staf khusus menteri datang ke Sampit untuk 

melihat secara langsung lokasi rencana pembangunan UPTPTK tersebut. Bupati Kotim H 

Halikinnor, saat ditanyakan seputar rencana pembangunan UPTPTK di Kotim tersebut 

membenarkannya. Dia mengatakan, pengelolaan UPTPTK tersebut merupakan kewenangan 

Pemprov Kalimantan Tengah untuk pengelolaanya, namun pemerintah pusat memilih lokasi 

pembangunanya di Sampit. 

 

 

 

Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Tenaga Kerja atau UPTPTK akan di bangun di Sampit Kabupaten 

Kotawaringin Timur (Kotim).Rencana pembangunan UPTPTK tersebut merupakan program kementerian 

terkait di pemerintah pusat dalam rangka memberikan pelatihan untuk warga Kalimantan Tengah 

terampil dan siap pakai untuk masuk kerja.Informasi terhimpun, Kamis (21/7/2022) Dirjen dari 

Kementerian Tenaga Kerja Pusat bersama staf khusus menteri datang ke Sampit untuk melihat secara 

langsung lokasi rencana pembangunan UPTPTK tersebut.Bupati Kotim H Halikinnor, saat ditanyakan 

seputar rencana pembangunan UPTPTK di Kotim tersebut membenarkannya.Dia mengatakan, 

pengelolaan UPTPTK tersebut merupakan kewenangan Pemprov Kalimantan Tengah untuk 

pengelolaanya, namun pemerintah pusat memilih lokasi pembangunanya di Sampit."Hari ini, Dirjen dari 

Kementerian Tenaga Kerja Pusat bersama staf khusus menteri akan datang ke Sampit untuk melihat 

secara langsung lokasi rencana pembangunan UPTPTK itu,"ujarnya.Dikatakan dia, pihaknya telah 

menyiapkan lahan sebagai lokasi untuk pebangunan UPTPTK tersebut." Kita sudah meyiapkan lahan 

seluas 20 hektare untuk pembangunannya," ujar Bupati H Halikinnor.Dia mengungkapkan, UPTPTK 

tersebut pada setiap provinsi hanya ada satu, lokasi pembangunan unit pelatihan bagi tenaga kerja di 

Sampit nantinya berada di Jalan Jenderal Soedirman km 14 arah Sampit-Pangkalan Bun.Dengan 
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pembangunan UPTPTK di Sampit tersebut nantinya untuk pelaksanaan balai latihan kerja warga 

Kalimantan Tengah terpusat di Sampit."Saya berharap pembangunannya segera terealisasi, sehingga 

memudahkan warga Kalimantan Tengah untuk mendapatkan pelatihan di UPTPTK tersebut," 

katanya.Tentunya sebut Bupati H Halikinnor, semua yang mendapatkan pelatihan di lembaga tersebut 

akan siap pakai setelah selesai diberikan pelatihan oleh tenaga ahlinya atau teknisinya.Bukan hanya itu, 

nantinya ketika lembaga tersebut beroperasi diharapkan akan membangkitkan perekomian Kotim, 

karena akan banyak yang datang dari seluruh Kalimantan Tengah untuk diberikan pelatihan di lembaga 

tersebut."Nantinya, akan berdampak baik untuk tamu hotel, penginapan dan losmen di sampit, karena 

banyak yang datang mengikuti pelatihan dan Sampit akan semakin ramai," katanya. 
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Title Info BSU 2022: Tak Kunjung Juga Cair, Ini Penjelasan Kemnaker 

Terkait Jadwal BLT Subsidi Gaji Rp1 Juta 

Author _noname 

Media Pikiran Rakyat Depok Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Neutral 

Link http://depok.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-095064645/info-bsu-2022-tak-kunjung-juga-

cair-ini-penjelasan-kemnaker-terkait-jadwal-blt-subsidi-gaji-rp1-juta 

Summary Kabar pencairan Bantuan Subsidi Upah alias BSU 2022 hingga kini terus dinantikan oleh para 

pekerja. Pasalnya terkait penyaluran BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta hingga kini tak 

kunjung juga cair. Padahal rencana awal pencairan BSU 2022 dijadwalkan akan cair pada 

bulan April lalu namun hingga kini di bulan Juli masih belum juga rampung. Terkait hal 

tersebut, sebelumnya Kemnaker sudah memberikan penjelasan untuk jadwal penyaluran 

BSU 2022. 

 

 

Kabar pencairan Bantuan Subsidi Upah alias BSU 2022 hingga kini terus dinantikan oleh para 

pekerja.Pasalnya terkait penyaluran BSU 2022 atau BLT subsidi gaji Rp1 juta hingga kini tak kunjung juga 

cair.Padahal rencana awal pencairan BSU 2022 dijadwalkan akan cair pada bulan April lalu namun hingga 

kini di bulan Juli masih belum juga rampung.Terkait hal tersebut, sebelumnya Kemnaker sudah 

memberikan penjelasan untuk jadwal penyaluran BSU 2022.Kemnaker menyebutkan bahwa rencana 

penyaluran BSU 2022 saat ini masih dalam tahap persiapan dan pematangan.Adapun penyebab 

tertundanya pencairan BSU 2022 adalah karena pihak terkait masih mereviu data para pekerja sebagai 

penerima bantuan.Namun perlu diketahui, untuk tahun ini penyaluran BSU 2022 direncanakan akan 

diberikan kepada 8,8 juta pekerja yang telah memenuhi syarat. 
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Title Kalimantan Tengah Masuk 10 Besar Pelayanan AK-1 Pencari Kerja - 

News Online Kalimantan 

Author Nama 

Media Borneodaily.co.id Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.borneodaily.co.id/kalteng-masuk-10-besar-pelayanan-ak-1-pencari-kerja 

Summary Borneodaily.co.id- Provinsi Kalimantan Tengah masuk dalam 10 besar Pelayanan verifikasi 

dan penerbitan AK-1 (pencari kerja) di dinas yang membidangi ketenagakerjaan 

kabupaten/kota se-Prov. Kalimantan Tengah Tahun 2021-2022. Kalimantan Tengah selaku 

Koordinator Forum Satu Data Kalimantan Tengah Kaspinor mengapresiasi kinerja jajaran 

ketenagakerjaan kabupaten/kota dan Prov. Kalimantan Tengah yang telah berusaha 

menyajikan data ketenagakerjaan termasuk AK-1. 

 

 

 

PALANGKA RAYA. Borneodaily.co.id - Provinsi Kalimantan Tengah masuk dalam 10 besar Pelayanan 

verifikasi dan penerbitan AK-1 (pencari kerja) di dinas yang membidangi ketenagakerjaan 

kabupaten/kota se-Prov. Kalimantan Tengah Tahun 2021-2022. Hal ini terungkap pada Rapat Koordinasi 

Nasional (Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan, sebagai tindaklanjut Peraturan Presiden (Perpres) RI 

Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia di Badung Bali, Kamis (21/7).Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Prov. Kalimantan Tengah selaku 

Koordinator Forum Satu Data Kalimantan Tengah Kaspinor mengapresiasi kinerja jajaran 

ketenagakerjaan kabupaten/kota dan Prov. Kalimantan Tengah yang telah berusaha menyajikan data 

ketenagakerjaan termasuk AK-1. "AK-1 dipergunakan sebagai data perencanaan untuk mengatasi 

pengangguran dan kemiskinan," ucap Kaspinor.Berita TerkaitLebih lanjut Kaspinor mengatakan penyajian 

data yang valid oleh produsen data, akan bermanfaat besar bagi peningkatan kualitas perencanaan 

pembangunan berbagai sektor dan pengambilan keputusan yang tepat terutama dalam penyusunan, 

menetapkan program dan kegiatan prioritas hingga optimalnya penganggaran, baik kepentingan 

nasional/APBN maupun daerah/APBD. Sementara dalam sambutan pembukaan rakornas satu data 

Ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah mengatakan satu data ketenagakerjaan 

sebagai kebijakan tata kelola pemerintahan di sektor ketenagakerjaan untuk menghasilkan data 

ketenagakerjaan yang akurat, mutakhir, terpadu dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan 

dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah melalui pemenuhan standar data. "Data pergunakan 
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sebagai proses perencanaan pembangunan Ketenagakerjaan, bertujuan peningkatan kesejahteraan 

rakyat, " tegas Menteri Ketenagakerjaan. Turut hadir Perencana Ahli Muda selaku Sub Koordinator 

Kasubbag Penyusunan Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalimantan Tengah Heru 

Setiawan dan Kepala Bidang Litbang, Bappedalitbang Prov. Kalimantan Tengah Endy. 
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Title Indonesia, Malaysia still at odds over migrant labor 

recruitment 

Author The Jakarta Post 

Media Jakarta Post Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.thejakartapost.com/world/2022/07/21/indonesia-malaysia-still-at-odds-over-

migrant-labor-recruitment.html 

Summary Indonesia has pushed back against the suggestion that its debate with neighboring Malaysia 

on migrant labor recruitment has been resolved, with an official saying that a temporary ban 

on sending workers there would be upheld. The government last week stopped sending 

Indonesian migrant workers to Malaysia after it was revealed that the recipient country was 

recruiting laborers outside of the One Channel System that was agreed upon in a bilateral 

memorandum of understanding (MoU) in April. But Malaysia's Human Resources Minister M 

Saravanan said on Tuesday that "we agreed to integrate the existing system" after a recent 

discussion with Indonesia, noting that there was no requirement in the MoU to scrap the 

Maid Online System (SMO) Malaysia was using to source domestic helpers, The Star 

reported. But the Indonesian side insists the discussion was informal and that the final 

decision would remain with. 

 

 

 

Indonesia has pushed back against the suggestion that its debate with neighboring Malaysia on migrant 

labor recruitment has been resolved, with an official saying that a temporary ban on sending workers 

there would be upheld. The government last week stopped sending Indonesian migrant workers to 

Malaysia after it was revealed that the recipient country was recruiting laborers outside of the One 

Channel System that was agreed upon in a bilateral memorandum of understanding (MoU) in April. But 

Malaysia's Human Resources Minister M Saravanan said on Tuesday that "we agreed to integrate the 

existing system" after a recent discussion with Indonesia, noting that there was no requirement in the 

MoU to scrap the Maid Online System (SMO) Malaysia was using to source domestic helpers, The Star 

reported.But the Indonesian side insists the discussion was informal and that the final decision would 

remain with  Read also: Malaysia agrees to integrate migrant-workers system with IndonesiaMigrant 

worker protection needs win-win solution He also reiterated that the temporary ban still stood. Judha 

said Indonesia objected to the use of the SMO because it could render the agreed mechanism ineffective 
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and breached Article 3 and Appendix C of the MoU, which stipulates that domestic migrant workers from 

Indonesia would be recruited only through the One Channel System. He argued that applying the SMO 

to Indonesian laborers would also set them aside from protection clauses stipulated in the MoU, putting 

them at risk of exploitation. "The Indonesian government encourages a bilateral meeting to be held soon 

to find a solution," Judha said. On April 1, Indonesian Manpower Minister Ida Fauziyah and her Malaysian 

counterpart inked a highly-anticipated worker-recruitment deal, renewing an agreement that had lapsed 

in 2016 and was not renewed at the time due to differences in migrant labor requirements. Malaysia 

relies on millions of foreign workers, who mainly come from Indonesia, Bangladesh and Nepal, to fill 

factory and plantation jobs shunned by locals. Indonesia typically sends hundreds of domestic migrant 

workers there every year, but has slowly changed tack after strengthening its labor protection laws in 

2017. 
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Title G20 EWG Keempat, Lanjutkan Pembahasan Deklarasi Menteri 

Ketenagakerjaan 

Author Nama 

Media Obligasi.id Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Neutral 

Link http://obligasi.id/external/335862 

Summary Metro, Suara.com- Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar 

Sanusi, kembali memimpin jalannya pertemuan keempat Kelompok Kerja Bidang 

Ketenagakerjaan atau The 4th Employment Working Group (EWG) G20 Meeting, secara 

virtual di Jakarta, Rabu (20/7/2022). Selaku Presidensi G20 Tahun 2022, Anwar mengatakan 

EWG IV pada 20 s.d 21 Juli 2022 ini akan melanjutkan sekaligus menyelesaikan pembahasan 

draf Deklarasi Menteri Ketenagkerjaan/Perburuhan pada pertemuan EWG III yang telah 

digelar pada 14 s.d 15 Juni 2022 lalu. Pada EWG III lalu, Anwar Sanusi yang juga memimpin 

jalannya sidang, membahas draf Deklarasi Menteri Perburuhan/Ketenagakerjaan. Adapun 

pada pertemuan EWG IV ini akan melanjutkan pembahasan Deklarasi Menteri 

Perburuhan/Ketenagakerjaan dan pembahasan Annex 1 dan Annex 2. 

 

 

 

Metro, Suara.com- Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi, kembali 

memimpin jalannya pertemuan keempat Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan atau The 4th 

Employment Working Group (EWG) G20 Meeting, secara virtual di Jakarta, Rabu (20/7/2022).Selaku 

Presidensi G20 Tahun 2022, Anwar mengatakan EWG IV pada 20 s.d 21 Juli 2022 ini akan melanjutkan 

sekaligus menyelesaikan pembahasan draf Deklarasi Menteri Ketenagkerjaan/Perburuhan pada 

pertemuan EWG III yang telah digelar pada 14 s.d 15 Juni 2022 lalu.Pada EWG III lalu, Anwar Sanusi yang 

juga memimpin jalannya sidang, membahas draf Deklarasi Menteri Perburuhan/Ketenagakerjaan. 

Adapun pada pertemuan EWG IV ini akan melanjutkan pembahasan Deklarasi Menteri 

Perburuhan/Ketenagakerjaan dan pembahasan Annex 1 dan Annex 2."Diharapkan pada pertemuan 

keempat ini dapat menyelesaikan output yang konkrit terkait isu pasar kerja inklusif dan afirmasi 

pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas, serta pengembangan kapasitas SDM untuk 

pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan, maupun isu pelindungan sosial ketenagakerjaan dalam 

dunia kerja yang baru, termasuk masalah K3," kata Anwar Sanusi di sela-sela sidang G20 EWG.Di hari 

pertama WG IV, Anwar Sanusi memberikan apresiasi kepada seluruh peserta sidang karena sidang 
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berjalan lancar dan dinamis seperti pertemua EWG sebelumnya. "Kita tadi semua sepakat mengusung 

deklarasi yang nantinya semua negara mendapatkan manfaat dari deklarasi tersebut," ujarnya.Selama 

tiga hari, pada pertemuan EWG IV ini yang harus diselesaikan adalah draf deklarasi Menteri 

Ketenagakerjaan/Perburuhan, dilanjutkan dengan pembahasan Annex atau dokumen tambahan. "Ada 

lima dokumen tambahan yang akan melengkapi deklarasi Menteri Ketenagakerjaan/Perburuhan," 

katanya.Anwar Sanusi menambahkan, penyelesaian draf deklarasi masih membutuhkan proses panjang, 

dan akan mengadakan pertemuan tambahan secara virtual pada Agustus 2022, yang diikuti seluruh 

peserta G20. Dalam pertemuan tambahan secara virtual ini, nantinya secara khusus membahas tentang 

pelindungan bagi pekerja."Kita berharap seluruh dokumen sudah lengkap sebelum pertemuan Menteri-

Menteri Ketenagakerjaan/Perburuhan G20 pada 12 s.d 14 September 2022 mendatang di Bali," 

ujarnya.Pertemuan EWG IV ini dihadiri oleh negara-negara Anggota G20, undangan tetap negara 

pengamat G20, organisasi Internasional seperti International Labour Organization (ILO) dan Organization 

for Economic Co-operation and Development (OECD). 
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Title BSU BLT Subsidi Gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Siap Transfer 

Rp1 Juta? Cek Segera 3 Link Ini! 

Author _noname 

Media Ayo Surabaya Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayosurabaya.com/hot-news/pr-783939561/bsu-blt-subsidi-gaji-via-bpjs-

ketenagakerjaan-2022-siap-transfer-rp1-juta-cek-segera-3-link-ini 

Summary Bantuan subsidi upah atau BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta 

kapan cair?. Kementerian Ketengakerjaan (Kemnaker) belum memberikan kepastian 

pencairan dana BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta. Namun, bisa 

jadi BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta segera cair. Dengan kata 

lain, tak lebih dari dua pekan BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta 

segera cair. 

 

 

 

Bantuan subsidi upah atau BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta kapan 

cair?Kementerian Ketengakerjaan (Kemnaker) belum memberikan kepastian pencairan dana BSU BLT 

subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta.Namun, bisa jadi BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta segera cair. Pasalnya tahun 2021, bantuan langsung tunai subsidi gaji cair 

pada bulan Agustus.Dengan kata lain, tak lebih dari dua pekan BSU BLT subsidi gaji via BPJS 

Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta segera cair.Setidaknya terdapat tiga tahapan yang dilakukan Kemnaker 

sebagai penyelenggara program BSU 2022. Kemnaker yang bekerja sama dengan sejumlah pihak 

menetapkan beberapa tahapan seperti di sebutkan di bawah ini.Pertama, Kemnaker perlu menyiapkan 

regulasi teknis terkait penyaluran dana BSU BLT subsidi gaji via BPJS Ketenagakerjaan 2022 Rp1 juta 

kepada para pekerja. Nah, persiapan ini tentu melibatkan pihak-pihak terkat seperti Kementerian 

Keuangan (Kemenkeu).Kedua, data pekerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan perlu ditinjau ulang dan diverifikasi sesuai dengan kriteria Permenaker RI No. 16 Tahun 

2021. 
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Title BSU 2022 Tidak Jelas Kapan Cair, Ini Tanggapan Menaker Ida 

Fauziyah - Ayo Indonesia 

Author Husnul Khatimah 

Media Ayoindonesia.com Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayoindonesia.com/nasional/pr-013939601/bsu-2022-tidak-jelas-kapan-cair-

ini-tanggapan-menaker-ida-fauziyah 

Summary AYOINDONESIA.COM- BSU 2022 tidak jelas kapan cair, bagaimana tanggapan dari Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Bagi yang masih ragu BSU 2022 BPJS 

Ketenagakerjaan tidak jelas kapan cair, ada kabar baik bahwa Menteri Ketenagakerjaan 

(Menaker) RI, Ida Fauziyah pernah memberikan pernyataan soal kepastian dana bantuan 

tersebut car atau tidak jadi. Diketahui hingga saat ini BSU 2022 tidak jelas kapan cair hingga 

menyebabkan para pekerja terus bertanya-tanya apakah program yang juga dikenal sebagai 

BLT BPJS Ketenagakerjaan ini benar-benar tidak jadi cair.  

 

 

 

AYOINDONESIA.COM - BSU 2022 tidak jelas kapan cair, bagaimana tanggapan dari Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Diketahui hingga saat ini BSU 2022 tidak jelas kapan cair hingga 

menyebabkan para pekerja terus bertanya-tanya apakah program yang juga dikenal sebagai BLT BPJS 

Ketenagakerjaan ini benar-benar tidak jadi cair. Kemnaker pernah menyatakan bahwa sedang melakukan 

penyusunan regulasi BSU 2022, para pekerja tetap meragukan BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan tidak jelas 

kapan cair. Hal itu karena hingga beberapa bulan masih belum ada update mengenai regulasi 

tersebut.Bagi yang masih ragu BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan tidak jelas kapan cair, ada kabar baik 

bahwa Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Ida Fauziyah pernah memberikan pernyataan soal 

kepastian dana bantuan tersebut car atau tidak jadi. Pernyataan ini dikeluarkan oleh Ida setelah banyak 

komentar dari pekerja yang membanjiri unggahan Instagram Kemnaker maupun unggahan di akun 

Instagram resmi Menaker sendiri karena BSU tidak jelas kapan cair .Komentar yang ditinggalkan oleh para 

pekerja sebagian besar bernada hampir sama yaitu mengenai kelanjutan BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan 

tidak jelas kapan cair. Foto Ida yang sedang mewakili pemerintah Indonesia untuk melakukan kolaborasi 

dengan pemerintah Austria juga tidak luput untuk dijadikan tempat bertanya tentang BSU 2022. 

Beruntung, pada saat itu Ida bersedia merespon keingin tahuan dari salah seorang pekerja tersebut. 
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Title 10 Perusahaan Sudah Buka Lowongan Kerja Sulteng Melalui Job 

Fair Virtual, Tersedia 35 Posisi 

Author _noname 

Media Tribun News Palu Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Link http://palu.tribunnews.com/2022/07/21/10-perusahaan-sudah-buka-lowongan-kerja-

sulteng-melalui-job-fair-virtual-tersedia-35-posisi 

Summary Sebanyak 10 perusahaan telah membuka Lowongan Kerja Sulteng melalui event Job Fair 

Virtual. Lima hari jelang event Job Fair Virtual, terdapat 10 perusahaan membuka Lowongan 

Kerja Sulteng dengan total 35 posisi yang disediakan. Berikut daftar 10 perusahaan yang 

membuka Lowongan Kerja Sulteng di event Job Fair Virtual 2022. Para pencari Lowongan 

Kerja Sulteng bisa mengikuti event Job Fair Virtual itu selama tiga hari, 26-28 Juli 2022. 

 

 

 

Sebanyak 10 perusahaan telah membuka Lowongan Kerja Sulteng melalui event Job Fair Virtual.Para 

pencari Lowongan Kerja Sulteng bisa mengikuti event Job Fair Virtual itu selama tiga hari, 26-28 Juli 

2022.Lima hari jelang event Job Fair Virtual, terdapat 10 perusahaan membuka Lowongan Kerja Sulteng 

dengan total 35 posisi yang disediakan.Berikut daftar 10 perusahaan yang membuka Lowongan Kerja 

Sulteng di event Job Fair Virtual 2022.Midi Utama Indonesia, Tbk, Branch Palu (9 Lowongan) Metal 

Smeltindo Selaras (4 Lowongan) PT Bintang Sarana Morowali (1 Lowongan) PT Solubis Sukese Gemilang 

(5 Lowongan) PT Baoshuo Taman Industry Investment Group (6 Lowongan) PT Bank Mandiri (Persero) 

Tbk Area Palu Sam Ratulangi (3 Lowongan) PT Indonesia Morowali Industrial Park (1 Lowongan) PT Intan 

Pariwara (1 Lowongan) PT Patrako Motor Abadi (1 Lowongan) PT Propan Raya Industrial Coating Chemical 

(4 Lowongan)Diberitakan sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan melalui Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Sulawesi Tengah membuka Lowongan Kerja Sulteng melalui Job Fair VirtualJob Fair Virtual 

itu akan berlangsung di Sulawesi Tengah selama tiga hari, 26-28 Juli 2022.Sekretaris Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Sulteng Rusmiadi didampingi Fungsional Pengantar Kerja Disnakertrans Sulteng 

Darmawaty menyebutkan, Job Fair Virtual itu menghadirkan 50 lebih perusahaan dengan kuota 5.000 

orang."Pendaftarnya hampir mencapai 2.000 orang. Orang Sulteng harus memanfaatkan momentum ini 

sebaik-baiknya karena ini peluang kerja," kata jebolan program doktoral di Universitas Padjadjaran 

tersebut kepada TribunPalu. com di ruang kerjanya, Jl RA Kartini, Kota Palu, Kamis (21/7/2022).Rusmiadi 

yang baru dua bulan menjabat Sekretaris Disnakertrans Sulteng menambahkan, Job Fair Virtual itu adalah 
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bagian dari dukungan Disnakertrans Sulteng untuk program Semua Bisa Kerja.Job Fair Virtual 

dilaksanakan 26-28 Juli 2022. Pembukaannya di Hotel Sutan Raja, Jl DR Abdurrahman Saleh, Kota 

Palu.Pembukaan Job Fair Virtual dihadiri perusaahaan yang terlibat dan perwakilan dari Kementerian 

Ketenagakerjaan."Pelamar yang ingin bergabung harus memiliki akun karirhub.kemnaker.go.id. Jadi 

perusahaan tinggal memilih berkas dari website itu sesuai kualifikasi yang dibutuhkan," jelas 

Rusmiadi.Hingga berita ini diterbitkan, terpantau 230 pencari kerja telah mendaftar di event Job Fair 

Virtual 2022 di Sulteng. 
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Title Kalimantan Tengah Masuk 10 Besar Pelayanan AK-1 Author Nama 

Media Jurnalborneo.co.id Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Neutral 

Link http://jurnalborneo.co.id/berita/kalteng-masuk-10-besar-pelayanan-ak-1 

Summary PALANGKA RAYA, Jurnalborneo.co.id- Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalimantan 

Tengah) masuk dalam 10 besar dalam Pelayanan verifikasi dan penerbitan AK-1 (pencari 

kerja) di dinas yang membidangi ketenagakerjaan kabupaten/kota se-Prov. Kalimantan 

Tengah Tahun 2021-2022. Kalimantan Tengah selaku Koordinator Forum Satu Data 

Kalimantan Tengah Kaspinor mengapresiasi kinerja jajaran ketenagakerjaan kabupaten/kota 

dan Prov. Kalimantan Tengah yang telah berusaha menyajikan data ketenagakerjaan 

termasuk AK-1. 

 

 

 

PALANGKA RAYA, Jurnalborneo.co.id - Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalimantan Tengah) masuk 

dalam 10 besar dalam Pelayanan verifikasi dan penerbitan AK-1 (pencari kerja) di dinas yang membidangi 

ketenagakerjaan kabupaten/kota se-Prov. Kalimantan Tengah Tahun 2021-2022.Hal ini terungkap pada 

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan, sebagai tindaklanjut Peraturan 

Presiden (Perpres) RI Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia di Badung Bali, Kamis 

(21/7/2022).Berita TerkaitKepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan 

Pengembangan Prov. Kalimantan Tengah selaku Koordinator Forum Satu Data Kalimantan Tengah 

Kaspinor mengapresiasi kinerja jajaran ketenagakerjaan kabupaten/kota dan Prov. Kalimantan Tengah 

yang telah berusaha menyajikan data ketenagakerjaan termasuk AK-1."AK-1 dipergunakan sebagai data 

perencanaan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan," ucap Kaspinor.Lebih lanjut Kaspinor 

mengatakan penyajian data yang valid oleh produsen data, akan bermanfaat besar bagi peningkatan 

kualitas perencanaan pembangunan berbagai sektor dan pengambilan keputusan yang tepat terutama 

dalam penyusunan, menetapkan program dan kegiatan prioritas hingga optimalnya penganggaran, baik 

kepentingan nasional/APBN maupun daerah/APBD.Sementara dalam sambutan pembukaan rakornas 

satu data Ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah mengatakan satu data 

ketenagakerjaan sebagai kebijakan tata kelola pemerintahan di sektor ketenagakerjaan untuk 

menghasilkan data ketenagakerjaan yang akurat, mutakhir, terpadu dapat dipertanggungjawabkan serta 

mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah melalui pemenuhan standar 
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data."Data pergunakan sebagai proses perencanaan pembangunan Ketenagakerjaan, bertujuan 

peningkatan kesejahteraan rakyat, " tegas Menteri Ketenagakerjaan.Turut hadir Perencana Ahli Muda 

selaku Sub Koordinator Kasubbag Penyusunan Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. 

Kalimantan Tengah Heru Setiawan dan Kepala Bidang Litbang, Bappedalitbang Prov. Kalimantan Tengah 

Endy. 
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Title Revitalisasi Pendidikan Vokasi di Era Digital Author _noname 

Media Investor Daily Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Link http://investor.id/business/300391/revitalisasi-pendidikan-vokasi-di-era-digital 

Summary Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Budi Hartawan 

menambahkan, Kemnaker secara konkrit memberikan akses pelatihan vokasi untuk 

meningkatkan daya saing tenaga kerja. Pengangguran saat ini juga terjadi karena adanya 

kesenjangan antara skill para lulusan pendidikan dan kebutuhan spesifikasi Dunia Usaha dan 

Dunia Industri (DUDI). Edupreneur dari Edushift Indonesia, Surakarta Tourism Academy 

Astrid Widayani menuturkan, untuk menjawab tantangan tersebut, melalui sebuah program 

terpadu, Edushift hadir untuk menghubungkan kebutuhan industri dan pemenuhan tenaga 

kerja di Indonesia. Program Edushift didesain untuk menyesuaikan skill dengan pilihan yaitu 

reskill dan upskill. 

 

 

 

Disrupsi teknologi menyebabkan hilangnya sejumlah lapangan pekerjaan. Pengangguran saat ini juga 

terjadi karena adanya kesenjangan antara skill para lulusan pendidikan dan kebutuhan spesifikasi Dunia 

Usaha dan Dunia Industri (DUDI).Edupreneur dari Edushift Indonesia, Surakarta Tourism Academy Astrid 

Widayani menuturkan, untuk menjawab tantangan tersebut, melalui sebuah program terpadu, Edushift 

hadir untuk menghubungkan kebutuhan industri dan pemenuhan tenaga kerja di Indonesia. Program 

Edushift didesain untuk menyesuaikan skill dengan pilihan yaitu reskill dan upskill. Edushift akan menjadi 

marketplace pertama di Indonesia yang menyediakan berbagai macam pelatihan dan sertifikasi yang 

bertujuan untuk menunjang karir maupun menjawab kebutuhan pasar kerja.Edushift menawarkan 

kemudahan para pencari kerja lewat job portal, juga berbagai program magang, pelatihan, uji 

kompetensi bersertifikat dalam satu website yaitu edushift.id. Sebagai langkah awal, Edushift telah 

menjalin kerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) yang diawali dari KADIN Kota 

Surakarta."Edushift.id menghadirkan banyak pilihan pelatihan sertifikasi sekaligus informasi lowongan 

kerja yang sesuai dengan kompetensi bidang yang dimiliki calon tenaga kerja. Edushift.id juga menjadi 

wadah bagi perusahaan untuk mencari tenaga kerja yang berkualifikasi," ujar Astrid dalam keterangan 

resmi, Kamis (21/7/2022).STA, jelasnya menghadirkan program-program yang memadukan kurikulum 

berbasis internasional dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Diantaranya perhotelan, cruise 
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ship, digital tourism, culinary, barista, eco tourism, event organizer atau MICE, dan tour guide.Direktur 

Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Budi Hartawan menambahkan, Kemnaker secara 

konkrit memberikan akses pelatihan vokasi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja. Pelatihan bisa 

melibatkan balai latihan kerja pemagangan dalam negeri dan luar negeri serta penerbitan sertifikasi 

kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kemnaker juga 

mencermati perubahan skill yang dibutuhkan di pasar kerja akibat digitalisasi. Keahlian yang dibutuhkan 

adalah diantaranya pemikiran analisis dan inovatif, pembelajaran aktif dan strategi pembelajaran, dan 

pemecahan masalah yang kompleks. 

  



 

180 

 

Title Deklarasi Menteri Ketenagakerjaan Tentang Buruh Dibahas Author _noname 

Media Bisnistoday.co.id Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Neutral 

Link http://bisnistoday.co.id/deklarasi-menteri-ketenagakerjaan-tentang-buruh-dibahas 

Summary Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi, kembali 

memimpin jalannya pertemuan keempat Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan atau The 

4th Employment Working Group (EWG) G20 Meeting, secara virtual di Jakarta, Rabu (20/7). 

Selaku Presidensi G20 Tahun 2022, Anwar mengatakan EWG IV pada 20 hingga 21 Juli 2022 

ini akan melanjutkan sekaligus menyelesaikan pembahasan draf Deklarasi Menteri 

Ketenagkerjaan/Perburuhan pada pertemuan EWG III yang telah digelar pada 14 sampai 15 

Juni 2022 lalu. Dalam EWG III lalu, Anwar Sanusi yang juga memimpin jalannya sidang, 

membahas draf Deklarasi Menteri Perburuhan/Ketenagakerjaan. Adapun pada pertemuan 

EWG IV ini akan melanjutkan pembahasan Deklarasi Menteri Perburuhan/Ketenagakerjaan 

dan pembahasan Annex 1 dan Annex 2. 

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi, kembali memimpin 

jalannya pertemuan keempat Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan atau The 4th Employment 

Working Group (EWG) G20 Meeting, secara virtual di Jakarta, Rabu (20/7).Selaku Presidensi G20 Tahun 

2022, Anwar mengatakan EWG IV pada 20 hingga 21 Juli 2022 ini akan melanjutkan sekaligus 

menyelesaikan pembahasan draf Deklarasi Menteri Ketenagkerjaan/Perburuhan pada pertemuan EWG 

III yang telah digelar pada 14 sampai 15 Juni 2022 lalu.Dalam EWG III lalu, Anwar Sanusi yang juga 

memimpin jalannya sidang, membahas draf Deklarasi Menteri Perburuhan/Ketenagakerjaan. Adapun 

pada pertemuan EWG IV ini akan melanjutkan pembahasan Deklarasi Menteri 

Perburuhan/Ketenagakerjaan dan pembahasan Annex 1 dan Annex 2."Diharapkan pada pertemuan 

keempat ini dapat menyelesaikan output yang konkrit terkait isu pasar kerja inklusif dan afirmasi 

pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas, serta pengembangan kapasitas SDM untuk 

pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan, maupun isu pelindungan sosial ketenagakerjaan dalam 

dunia kerja yang baru, termasuk masalah K3," kata Anwar Sanusi di sela-sela sidang G20 EWG.Di hari 

pertama WG IV, Anwar Sanusi memberikan apresiasi kepada seluruh peserta sidang karena sidang 

berjalan lancar dan dinamis seperti pertemua EWG sebelumnya. "Kita tadi semua sepakat mengusung 

deklarasi yang nantinya semua negara mendapatkan manfaat dari deklarasi tersebut," ujarnya.Selama 

tiga hari, pada pertemuan EWG IV ini yang harus prioritas atau dirampungkan adalah draf deklarasi 

Menteri Ketenagakerjaan/Perburuhan, dilanjutkan dengan pembahasan Annex atau dokumen 

tambahan. "Ada lima dokumen tambahan yang akan melengkapi deklarasi Menteri 

Ketenagakerjaan/Perburuhan," katanya.Anwar Sanusi menambahkan, penyelesaian draf deklarasi masih 

membutuhkan proses panjang, dan akan mengadakan pertemuan tambahan secara virtual pada Agustus 

2022, yang diikuti seluruh peserta G20. Dalam pertemuan tambahan secara virtual ini, nantinya secara 

khusus membahas tentang pelindungan bagi pekerja."Kita berharap seluruh dokumen sudah lengkap 

sebelum pertemuan Menteri-Menteri Ketenagakerjaan/Perburuhan G20 pada 12 sampai 14 September 

2022 mendatang di Bali," ujarnya.Pertemuan EWG IV ini dihadiri oleh negara-negara Anggota G20, 

undangan tetap negara pengamat G20, organisasi Internasional seperti International Labour 

Organization (ILO) dan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). 
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Title NLE Berlaku di Pelabuhan, Kemnaker Pastikan Tenaga TKBM 

Tidak Di PHK 

Author _noname 

Media Seputar Cibubur Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Link http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/ekonomi-bisnis/pr-1785065198/nle-berlaku-di-

pelabuhan-kemnaker-pastikan-tenaga-tkbm-tidak-di-phk 

Summary - Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa penerapan National Logistic Ecosystem 

(NLE) di pelabuhan tidak akan membuat Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) ter-PHK, dan 

tidak menghapus koperasi TKBM. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan 

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos), Indah Anggoro Putri, 

saat membuka Dialog Perlindungan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dalam Menghadapi 

Kebijakan National Logistic Ekosystem (NLE) dari Aspek Ketenagakerjaan di Tanjung Priok 

Jakarta, Rabu (20/7/2022). Jangan berpikir NLE ini akan mem-PHK dan menutup koperasi 

TKBM, tidak," kata Putri. Ia juga ingin memastikan bahwa apabila NLE sudah diterapkan, 

maka harus ada kepastian hubungan kerja, dan TKBM harus terlindungi, baik jaminan sosial 

ketenagakerjaan maupun kesehatannya. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa penerapan National Logistic Ecosystem (NLE) di 

pelabuhan tidak akan membuat Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) ter-PHK, dan tidak menghapus 

koperasi TKBM.Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos), Indah Anggoro Putri, saat membuka Dialog Perlindungan Tenaga 

Kerja Bongkar Muat (TKBM) dalam Menghadapi Kebijakan National Logistic Ekosystem (NLE) dari Aspek 

Ketenagakerjaan di Tanjung Priok Jakarta, Rabu (20/7/2022)."Jangan jadikan NLE ini sebagai momok yang 

merugikan. Jangan berpikir NLE ini akan mem-PHK dan menutup koperasi TKBM, tidak," kata Putri.Putri 

menjelaskan, penerapan NLE di pelabuhan ini bertujuan untuk menata agar pelabuhan lebih bagus dan 

modern, sehingga pelabuhan di Indonesia dapat berdaya saing dengan pelabuhan-pelabuhan yang ada 

di negara lain.Menurutnya, jika pelabuhan-pelabuhan di Indonesia lebih bagus dan modern, maka 

pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat dan lebih mudah. Dengan begitu, sambungnya, konsumen pun 

akan senang."Jadi itu tujuannya, supaya lebih rapih," ucapnya.Ia juga ingin memastikan bahwa apabila 

NLE sudah diterapkan, maka harus ada kepastian hubungan kerja, dan TKBM harus terlindungi, baik 

jaminan sosial ketenagakerjaan maupun kesehatannya."Seluruh TKBM harus terhindari dari kecelakaan 

kerja. Seluruh TKBM harus terhindar dari dampak penyakit-penyakit yang menganggu kesehatan Bapak 

Ibu semua. Seluruh TKBM harus memiliki keterampilan atau keahlian yang sesuai dengan kebutuhan 

NLE," ucapnya.Apabila ada TKBM yang terdampak dengan adanya penataan ini maka Kementerian 

Ketenagakerjaan membuka peluang-peluang pelatihan kerja, pelatihan wirausaha, sehingga para TKBM 

dapat tetap melanjutkan perekonomian keluarga.Ia mengatakan, jika terdapat TKBM tidak memiliki 

keterampilan dan keahlian terkait maka akan diberikan pelatihan. Hal tersebut sebagaimana arahan 

Presiden Joko Widodo yang meminta agar tidak ada seorang pun yang tertinggal akibat penerapan 

NLE."Bapak Ibu yang memang belum terampil, belum mempunyai keahlian, misalnya pake mesin-mesin 

baru, nanti dilatih," ucapnya 
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Title G20 EWG, Bahas Deklarasi Menteri Ketenagakerjaan 

Indoneesia 

Author _noname 

Media Seputar Cibubur Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Neutral 

Link http://seputarcibubur.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1785065437/g20-ewg-bahas-

deklarasi-menteri-ketenagakerjaan-indoneesia 

Summary Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi, kembali 

memimpin jalannya pertemuan keempat Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan atau The 

4th Employment Working Group (EWG) G20 Meeting, secara virtual di Jakarta, Rabu 

(20/7/2022). Selaku Presidensi G20 Tahun 2022, Anwar mengatakan EWG IV pada 20 s.d 21 

Juli 2022 ini akan melanjutkan sekaligus menyelesaikan pembahasan draf Deklarasi Menteri 

Ketenagkerjaan/Perburuhan pada pertemuan EWG III yang telah digelar pada 14 s.d 15 Juni 

2022 lalu. Dalam EWG III lalu, Anwar Sanusi yang juga memimpin jalannya sidang, membahas 

draf Deklarasi Menteri Perburuhan/Ketenagakerjaan.  

 

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi, kembali memimpin 

jalannya pertemuan keempat Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan atau The 4th Employment 

Working Group (EWG) G20 Meeting, secara virtual di Jakarta, Rabu (20/7/2022).Selaku Presidensi G20 

Tahun 2022, Anwar mengatakan EWG IV pada 20 s.d 21 Juli 2022 ini akan melanjutkan sekaligus 

menyelesaikan pembahasan draf Deklarasi Menteri Ketenagkerjaan/Perburuhan pada pertemuan EWG 

III yang telah digelar pada 14 s.d 15 Juni 2022 lalu.Dalam EWG III lalu, Anwar Sanusi yang juga memimpin 

jalannya sidang, membahas draf Deklarasi Menteri Perburuhan/Ketenagakerjaan. Adapun pada 

pertemuan EWG IV ini akan melanjutkan pembahasan Deklarasi Menteri Perburuhan/Ketenagakerjaan 

dan pembahasan Annex 1 dan Annex 2."Diharapkan pada pertemuan keempat ini dapat menyelesaikan 

output yang konkrit terkait isu pasar kerja inklusif dan afirmasi pekerjaan yang layak bagi penyandang 

disabilitas, serta pengembangan kapasitas SDM untuk pertumbuhan produktivitas yang berkelanjutan, 

maupun isu pelindungan sosial ketenagakerjaan dalam dunia kerja yang baru, termasuk masalah K3," 

kata Anwar Sanusi di sela-sela sidang G20 EWG.Di hari pertama WG IV, Anwar Sanusi memberikan 

apresiasi kepada seluruh peserta sidang karena sidang berjalan lancar dan dinamis seperti pertemua 

EWG sebelumnya. "Kita tadi semua sepakat mengusung deklarasi yang nantinya semua negara 

mendapatkan manfaat dari deklarasi tersebut," ujarnya.Selama tiga hari, pada pertemuan EWG IV ini 

yang harus prioritas atau dirampungkan adalah draf deklarasi Menteri Ketenagakerjaan/Perburuhan, 

dilanjutkan dengan pembahasan Annex atau dokumen tambahan. "Ada lima dokumen tambahan yang 

akan melengkapi deklarasi Menteri Ketenagakerjaan/Perburuhan," katanya.Anwar Sanusi 

menambahkan, penyelesaian draf deklarasi masih membutuhkan proses panjang, dan akan mengadakan 

pertemuan tambahan secara virtual pada Agustus 2022, yang diikuti seluruh peserta G20. Dalam 

pertemuan tambahan secara virtual ini, nantinya secara khusus membahas tentang pelindungan bagi 

pekerja."Kita berharap seluruh dokumen sudah lengkap sebelum pertemuan Menteri-Menteri 

Ketenagakerjaan/Perburuhan G20 pada 12 s.d 14 September 2022 mendatang di Bali," 

ujarnya.Pertemuan EWG IV ini dihadiri oleh negara-negara Anggota G20, undangan tetap negara 

pengamat G20, organisasi Internasional seperti International Labour Organization (ILO) dan Organization 

for Economic Co-operation and Development (OECD) 
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Title Kemnaker Perkuat Implementasi Satu Data 

Ketenagakerjaan Pusat dan Daerah 

Author Medcom.Id 

Developer 

Media Medcom.id Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/dN6ajovK-kemnaker-perkuat-implementasi-satu-

data-ketenagakerjaan-pusat-dan-daerah 

Summary Bali: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat implementasi kebijakan 

satu data ketenagakerjaan dengan melakukan koordinasi antarinstansi ketenagakerjaan di 

pusat dan daerah. Hal tersebut dikemukakan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah ketika 

membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan (SDK) di Badung, 

Bali. Rakornas Satu Data Ketenagakerjaan merupakan rangkaian sinergitas program dan 

kegiatan pusat dan daerah, terkait implementasi Satu Data Indonesia di bidang 

ketenagakerjaan. "Rakornas ini sebagai media untuk memperkuat kerja sama, kolaborasi, 

dan sinergi Kemnaker dengan dinas ketenagakerjaan, dalam mewujudkan tata kelola data 

ketenagakerjaan yang memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia," kata Ida, Kamis, 21 

Juli 2022. 

 

Bali: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat implementasi kebijakan satu data 

ketenagakerjaan dengan melakukan koordinasi antarinstansi ketenagakerjaan di pusat dan daerah. 

Koordinasi ini bertujuan untuk menyatukan persepsi prinsip data ketenagakerjaan di Indonesia.Hal 

tersebut dikemukakan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional 

(Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan (SDK) di Badung, Bali. Rakornas Satu Data Ketenagakerjaan 

merupakan rangkaian sinergitas program dan kegiatan pusat dan daerah, terkait implementasi Satu Data 

Indonesia di bidang ketenagakerjaan."Rakornas ini sebagai media untuk memperkuat kerja sama, 

kolaborasi, dan sinergi Kemnaker dengan dinas ketenagakerjaan, dalam mewujudkan tata kelola data 

ketenagakerjaan yang memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia," kata Ida, Kamis, 21 Juli 2022.Ida 

mengatakan, dari Rakornas SDK juga menyatukan prinsip satu data ketenagakerjaan untuk mendukung 

pemulihan nasional khususnya sektor ketenagakerjaan yang terguncang akibat pandemi covid-

19.Menurutnya, perlu langkah-langkah untuk mewujudkan agenda pemulihan ekonomi dan 

pembangunan nasional berkelanjutan pascapandemi, antara lain menentukan sektor prioritas, 

mempromosikan pasar kerja, pemberian manfaat bantuan tunai, memaksimalkan dampak stimulus 

fiskal, serta mendorong inovasi pembiayaan hijau.Ia menambahkan, melalui Rakornas ini juga dikenalkan 

aplikasi Portal Satu Data Ketenagakerjaan dan SMData, sebagai aplikasi pendukung satu data 

ketenagakerjaan yang dapat dimanfaatkan pusat dan daerah untuk percepat implementasi satu data 

ketenagakerjaan."Adanya persamaan persepsi antara Kemnaker dengan dinas yang membidangi 

ketenagakerjaan terhadap standar data, metadata, dan kode referensi data ketenagakerjaan," 

ucapnya.|Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker 

Bambang Satrio Lelono mengatakan reformasi tata kelola data ketenagakerjaan melalui kebijakan satu 

data ketenagakerjaan menjadi hal fundamental mewujudkan ketersediaan data ketenagakerjaan akurat, 

mutakhir, terpadu, terintegrasi, mudah diakses dan dapat dipakai kembali."Pada akhirnya setiap 

pengambilan keputusan dan kebijakan ketenagakerjaan memiliki dukungan data dan informasi 

berkualitas, relevan, akurat, up to date, lengkap dan berkesinambungan serta berbasis pada fakta/bukti 
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(evidence based)," kata Bambang.Bambang menyebut, Kemenaker telah melakukan berbagai rangkaian 

sinergitas program dan kegiatan pusat dan daerah dalam implementasi Satu Data Indonesia di bidang 

ketenagakerjaan."Rangkaian sinergitas program dan kegiatan pusat dan daerah terkait implementasi 

satu data Indonesia di bidang ketenagakerjaan menjadi penting karena program ini telah sejalan dengan 

rencana aksi satu data Indonesia yang disusun Kementerian PPN/Bappenas selaku sekretariat Satu Data 

Indonesia," pungkasnya. 
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Title Talent Scouting, Generasi Milenial dengan Pekerjaan 

Milenial 

Author Helmi Supriyatno 

Media Harianbhirawa.co.id Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.harianbhirawa.co.id/talent-scouting-generasi-milenial-dengan-pekerjaan-

milenial 

Summary Pada era sosial media seperti sekarang ini profesi baru dalam dunia digital menjadi cita-cita 

yang banyak diimpikan generasi milenial. Berdasarkan laporan survei yang dilakukan oleh 

PricewaterhouseCoopers (PwC), ternyata menunjukkan bahwa milenial ingin memiliki 

keseimbangan antara dunia profesional dan personal, alias work-life balance. Dalam survei 

ini, 95% responden milenial merasa bahwa work-life balance adalah hal yang penting. 

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah melalui Kementerian ketenagakerjaan mencoba 

memfasilitasi keinginan generasi Milenial melalui program Talent Scouting. 

 

 

 

Pada era sosial media seperti sekarang ini profesi baru dalam dunia digital menjadi cita-cita yang banyak 

diimpikan generasi milenial. Misalnya seperti Youtuber, Selebgram, Blogger dan influencer mulai banyak 

diminati ketimbang profesi sebagai dokter, polisi, pilot, ataupun guru.Berdasarkan laporan survei yang 

dilakukan oleh PricewaterhouseCoopers (PwC), ternyata menunjukkan bahwa milenial ingin memiliki 

keseimbangan antara dunia profesional dan personal, alias work-life balance. Dalam survei ini, 95% 

responden milenial merasa bahwa work-life balance adalah hal yang penting. Menyikapi hal tersebut, 

Pemerintah melalui Kementerian ketenagakerjaan mencoba memfasilitasi keinginan generasi Milenial 

melalui program Talent Scouting. "Kegiatan ini bertujuan untuk mempertemukan sisi supply pencari kerja 

muda dengan demand tenaga kerja yang dimiliki perusahaan-perusahaan di Jawa Timur, khususnya 

dalam bidang pekerjaan kreatif dan digital," ungkap Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam 

Negeri Kementerian Ketenagakerjaan (PTKDN Kemnaker), Nora Kartika Setyaningrum, Kamis (21/7) Lebih 

lanjut, Nora menjelaskan, Talenthub Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Bina Penempatan Tenaga 

Kerja Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Talent Scouting di Surabaya dengan menghadirkan berbagai 

macam perusahaan dan pekerjaan milenial. "Pada kesempatan Talent Scouting ini, akan diikuti oleh 

sejumlah perusahaan di wilayah Jawa Timur, seperti: PT. United Waru Biscuit Manufacture, PT. NAV Jaya 
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Mandiri, PT. Kreatiful Digital, PT Berkah Sekawan Abadi, Tempat Kumpul Caf, PT. AKO Pangan Sejahtera, 

PT. Vasa Sukses Mandiri, PT. Ruang Raya Indonesia (Ruang Guru), PT. JNE Express Surabaya, PT. 

Vitapharm, Tbk, PT. Ternaknesia Farm Innovation, PT. Kosmetika Global Indonesia (MS Glow), PT. Kaya 

Kreasi Nusantara, PT. Ska Nusantara Indonesia (Cineverse), dan PT. Media Nusantara Konsultindo," 

tambah Nora. Perusahaan-perusahaan tersebut membuka sekitar 42 (empat puluh dua) lowongan bagi 

talenta-talenta muda, seperti: Content Creator, Barista, Marketing Caf, Sales Promotor, Internship 

Medsos, Staff HRD, Accounting, Staff Rekrutmen dan Training, Customer Care, dan lainnya. Pada kegiatan 

ini diadakan interview antara talenta muda dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. 

Managing Director Talenthub Indonesia, Ahmad Luthfi, mengatakan bahwa Talenthub Indonesia sejak 

tahun 2021 telah mengadakan program-program Pengembangan Bakat Talenta muda yang bertujuan 

untuk menjaring bakat dan mengembangkan potensi talenta muda, yang dapat dimanfaatkan oleh 

perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan di wilayah Jawa Timur. "Talenta muda dilatih untuk 

menguasai skill dan kompetensi yang dibutuhkan industri, khususnya industri kreatif dan digital, seperti: 

Digital marketing, UI/UX Design, Product Photography, Digital Project Management, Digital writer, 

Mobile based solution, Web Development, Data science, Fundamental SEO, dan keterampilan lainnya 

yang dibutuhkan di dunia kerja," ujar Lutfi. Dalam upaya pengembangan talenta muda dan menjembatani 

pekerja muda ke dunia kerja, menurut Lutfi, Talenthub Indonesia memiliki program Talent Class, Talent 

Corner, Talent Talks, Forum Diskusi bersama Industri, Talent Scouting, dan Gerakan Magang Nasional. 

Talenthub mengharapkan dapat bekerjasama dan bersinergi dengan dunia industri, terutama 

perusahaan-perusahaan di Jawa Timur, untuk turut serta mengembangkan talenta muda atau pencari 

kerja muda, melalui program-proggram yang akan dilaksanakan Talenthub. Kepala Bidang Penempatan 

dan Perluasan Kesempatan Kerja, Disnakertrans Provinsi Jawa Timur, Budi Raharjo mengatakan sangat 

mendukung program seperti ini. Pihaknya juga akan menggelar Job Fair Online dan Offline pada 6-11 

September 2022, di Mall Grand City Surabaya "Kedepan kami akan menggelar event Job fair, untuk 

memfasilitasi para pencari kerja di Provinsi Jawa Timur. Adapun job fair offline di gelar pada tanggal 7-8 

September Sedangkan Job Fair Virtual pada tanggal 6-11 Sept 2022," jelas Budi. Sementara, perwakilan 

tim Talenthub, Halimah Ratna Rusyidah mengatakan, dari 200 lebih peserta yang mendaftarkan diri, 

terseleksi ada 80 orang yang mengikuti wawancara dengan perusahaan. "Ada beberapa provinsi yang 

menjadi percontohan, diantaranya Jawa Timur," katanya. Pengantar Kerja direktorat Bina PTKDN 

Kemnaker Enrico Putra Wirawan mengatakan, kegiatan yang diselenggarakan Kemnaker ini turut 

mengurangi angka pengangguran terbuka di Jawa Timur. "Dan program seperti ini bisa dijadikan contoh 

oleh provinsi Jawa Timur ke depannya," ujarnya. [rac. 
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Title Kemnaker Perkuat Implementasi Satu Data Ketenagakerjaan 

Pusat dan Daerah 

Author Rizlia Khairun 

Nisa 

Media Merdeka Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.merdeka.com/peristiwa/kemnaker-perkuat-implementasi-satu-data-

ketenagakerjaan-pusat-dan-daerah.html 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan terus memperkuat implementasi kebijakan satu data 

ketenagakerjaan dengan melakukan koordinasi antar instansi ketenagakerjaan di pusat dan 

daerah. Hal tersebut dikemukakan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, ketika membuka 

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan (SDK) di Badung, Bali, 

Kamis (21/7/2022). Rakornas Satu Data Ketenagakerjaan merupakan rangkaian sinergitas 

program dan kegiatan pusat dan daerah, terkait implementasi Satu Data Indonesia di bidang 

ketenagakerjaan. "Rakornas ini sebagai media untuk memperkuat kerja sama, kolaborasi, 

dan sinergi Kemnaker dengan dinas ketenagakerjaan, dalam mewujudkan tata kelola data 

ketenagakerjaan yang memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia," katanya. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan terus memperkuat implementasi kebijakan satu data ketenagakerjaan 

dengan melakukan koordinasi antar instansi ketenagakerjaan di pusat dan daerah. Koordinasi ini 

bertujuan untuk menyatukan persepsi prinsip data ketenagakerjaan di Indonesia.Hal tersebut 

dikemukakan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional 

(Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan (SDK) di Badung, Bali, Kamis (21/7/2022).Rakornas Satu Data 

Ketenagakerjaan merupakan rangkaian sinergitas program dan kegiatan pusat dan daerah, terkait 

implementasi Satu Data Indonesia di bidang ketenagakerjaan."Rakornas ini sebagai media untuk 

memperkuat kerja sama, kolaborasi, dan sinergi Kemnaker dengan dinas ketenagakerjaan, dalam 

mewujudkan tata kelola data ketenagakerjaan yang memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia," 

katanya.Menaker mengatakan, dari Rakornas SDK juga menyatukan prinsip satu data ketenagakerjaan 

untuk mendukung pemulihan nasional khususnya sektor ketenagakerjaan yang terguncang akibat 

pandemi Covid-19.Menurutnya, perlu langkah-langkah untuk mewujudkan agenda pemulihan ekonomi 

dan pembangunan nasional berkelanjutan pasca pandemi, antara lain menentukan sektor prioritas, 

mempromosikan pasar kerja, pemberian manfaat bantuan tunai, memaksimalkan dampak stimulus 

fiskal, serta mendorong inovasi pembiayaan hijau.Ia menambahkan, melalui Rakornas ini juga dikenalkan 

aplikasi Portal Satu Data Ketenagakerjaan dan SMData, sebagai aplikasi pendukung satu data 

ketenagakerjaan yang dapat dimanfaatkan pusat dan daerah untuk percepat implementasi satu data 

ketenagakerjaan."Adanya persamaan persepsi antara Kemnaker dengan dinas yang membidangi 

ketenagakerjaan terhadap standar data, metadata, dan kode referensi data ketenagakerjaan," 

ucapnya.Sementara Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, 

Bambang Satrio Lelono, mengatakan, reformasi tata kelola data ketenagakerjaan melalui kebijakan satu 

data ketenagakerjaan menjadi hal fundamental mewujudkan ketersediaan data ketenagakerjaan akurat, 

mutakhir, terpadu, terintegrasi, mudah diakses dan dapat dipakai kembali."Pada akhirnya setiap 

pengambilan keputusan dan kebijakan ketenagakerjaan memiliki dukungan data dan informasi 

berkualitas, relevan, akurat, up to date, lengkap dan berkesinambungan serta berbasis pada fakta/bukti 

(evidence based)," kata Bambang.Bambang menyebut, Kemnaker telah melakukan berbagai rangkaian 
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sinergitas program dan kegiatan pusat dan daerah dalam implementasi Satu Data Indonesia di bidang 

ketenagakerjaan."Rangkaian sinergitas program dan kegiatan pusat dan daerah terkait implementasi 

satu data Indonesia di bidang ketenagakerjaan menjadi penting karena program ini telah sejalan dengan 

rencana aksi satu data Indonesia yang disusun Kementerian PPN/Bappenas selaku sekretariat Satu Data 

Indonesia," pungkasnya. 
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Title Kemnaker Perkuat Implementasi Satu Data Ketenagakerjaan Pusat 

dan Daerah - Harian-Nasional.com 

Author Berita Baru 

Media Hariannasional.com Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Link http://harian-nasional.com/ekonomi/kemnaker-perkuat-implementasi-satu-data-

ketenagakerjaan-pusat-dan-daerah 

Summary Merdeka.com- Kementerian Ketenagakerjaan terus memperkuat implementasi kebijakan 

satu data ketenagakerjaan dengan melakukan koordinasi antar instansi ketenagakerjaan di 

pusat dan daerah. Hal tersebut dikemukakan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, ketika 

membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan (SDK) di Badung, 

Bali, Kamis (21/7/2022). Rakornas Satu Data Ketenagakerjaan merupakan rangkaian 

sinergitas program dan kegiatan pusat dan daerah, terkait implementasi Satu Data Indonesia 

di bidang ketenagakerjaan. "Rakornas ini sebagai media untuk memperkuat kerja sama, 

kolaborasi, dan sinergi Kemnaker dengan dinas ketenagakerjaan, dalam mewujudkan tata 

kelola data ketenagakerjaan yang memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia," katanya. 

 

Merdeka.com - Kementerian Ketenagakerjaan terus memperkuat implementasi kebijakan satu data 

ketenagakerjaan dengan melakukan koordinasi antar instansi ketenagakerjaan di pusat dan daerah. 

Koordinasi ini bertujuan untuk menyatukan persepsi prinsip data ketenagakerjaan di Indonesia. Hal 

tersebut dikemukakan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, ketika membuka Rapat Koordinasi 

Nasional (Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan (SDK) di Badung, Bali, Kamis (21/7/2022). Rakornas Satu 

Data Ketenagakerjaan merupakan rangkaian sinergitas program dan kegiatan pusat dan daerah, terkait 

implementasi Satu Data Indonesia di bidang ketenagakerjaan."Rakornas ini sebagai media untuk 

memperkuat kerja sama, kolaborasi, dan sinergi Kemnaker dengan dinas ketenagakerjaan, dalam 

mewujudkan tata kelola data ketenagakerjaan yang memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia," 

katanya.Menaker Ida Fauziyah Membuka Rakornas Satu Data Ketenagakerjaan di Badung2022 

Merdeka.comMenaker mengatakan, dari Rakornas SDK juga menyatukan prinsip satu data 

ketenagakerjaan untuk mendukung pemulihan nasional khususnya sektor ketenagakerjaan yang 

terguncang akibat pandemi Covid-19. Menurutnya, perlu langkah-langkah untuk mewujudkan agenda 

pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional berkelanjutan pasca pandemi, antara lain menentukan 

sektor prioritas, mempromosikan pasar kerja, pemberian manfaat bantuan tunai, memaksimalkan 

dampak stimulus fiskal, serta mendorong inovasi pembiayaan hijau.Ia menambahkan, melalui Rakornas 

ini juga dikenalkan aplikasi Portal Satu Data Ketenagakerjaan dan SMData, sebagai aplikasi pendukung 

satu data ketenagakerjaan yang dapat dimanfaatkan pusat dan daerah untuk percepat implementasi satu 

data ketenagakerjaan. "Adanya persamaan persepsi antara Kemnaker dengan dinas yang membidangi 

ketenagakerjaan terhadap standar data, metadata, dan kode referensi data ketenagakerjaan," ucapnya. 

Sementara Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, Bambang Satrio 

Lelono, mengatakan, reformasi tata kelola data ketenagakerjaan melalui kebijakan satu data 

ketenagakerjaan menjadi hal fundamental mewujudkan ketersediaan data ketenagakerjaan akurat, 

mutakhir, terpadu, terintegrasi, mudah diakses dan dapat dipakai kembali.Menaker Ida Fauziyah 

Membuka Rakornas Satu Data Ketenagakerjaan di Badung2022 Merdeka. com "Pada akhirnya setiap 

pengambilan keputusan dan kebijakan ketenagakerjaan memiliki dukungan data dan informasi 
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berkualitas, relevan, akurat, up to date, lengkap dan berkesinambungan serta berbasis pada fakta/bukti 

(evidence based)," kata Bambang. Bambang menyebut, Kemnaker telah melakukan berbagai rangkaian 

sinergitas program dan kegiatan pusat dan daerah dalam implementasi Satu Data Indonesia di bidang 

ketenagakerjaan. "Rangkaian sinergitas program dan kegiatan pusat dan daerah terkait implementasi 

satu data Indonesia di bidang ketenagakerjaan menjadi penting karena program ini telah sejalan dengan 

rencana aksi satu data Indonesia yang disusun Kementerian PPN/Bappenas selaku sekretariat Satu Data 

Indonesia," pungkasnya. 
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Title Buka Kesempatan Bekerja di Luar Negeri, Pemkab Wajo Gandeng 

Sarimadu Jayanusa - Berita Lintas Sulawesi 

Author Admin Lintas 

Media Lintascelebes Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Link http://lintascelebes.com/2022/07/21/buka-kesempatan-bekerja-di-luar-negeri-pemkab-

wajo-gandeng-sarimadu-jayanusa 

Summary Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo menggandeng PT Sarimadu Jayanusa untuk 

memfasilitasi penyaluran pekerja migran ke Malaysia. Bupati Wajo, Amran Mahmud, 

menyambut baik kerja sama dengan PT Sarimadu Jayanusa, perusahaan yang memang fokus 

pada penyaluran tenaga kerja, baik di dalam maupun untuk luar negeri. "Alhamdulillah kita 

sudah ada komunikasi dengan sebuah perusahaan penyalur tenaga kerja migran, PT 

Sarimadu Jayanusa dengan Bapak Aria Alvian Pranata sebagai direksi. Hari ini, kita akan mulai 

sosialisasinya kepada adik-adik para peserta pelatihan keterampilan berbasis kompetensi 

Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Wajo," ucap Ketua PMI Wajo ini di hadapan peserta 

pelatihan di Kantor BLK Wajo, Kamis (21/7/2022). 

 

 

 

 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo menggandeng PT Sarimadu Jayanusa untuk memfasilitasi 

penyaluran pekerja migran ke Malaysia. Untuk tahap awal ada kuota 5.000 orang khusus untuk asisten 

rumah tangga (ART) dan perawat lansia.Bupati Wajo, Amran Mahmud, menyambut baik kerja sama 

dengan PT Sarimadu Jayanusa, perusahaan yang memang fokus pada penyaluran tenaga kerja, baik di 

dalam maupun untuk luar negeri.Amran Mahmud menilai hal ini menjadi angin segar, khususnya bagi 

yang terdampak pandemi Covid-19. Seperti diketahui, banyak penghasilan usaha masyarakat menurun, 

bahkan ada yang sampai kehilangan pekerjaannya."Alhamdulillah kita sudah ada komunikasi dengan 

sebuah perusahaan penyalur tenaga kerja migran, PT Sarimadu Jayanusa dengan Bapak Aria Alvian 

Pranata sebagai direksi. Hari ini, kita akan mulai sosialisasinya kepada adik-adik para peserta pelatihan 

keterampilan berbasis kompetensi Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Wajo," ucap Ketua PMI Wajo ini 

di hadapan peserta pelatihan di Kantor BLK Wajo, Kamis (21/7/2022).Amran Mahmud juga menuturkan 

bahwa sesuai dengan audiensi dari jajaran PT Sarimadu Jayanusa beberapa waktu lalu, perusahaan 

mereka ini resmi dan sudah melakukan beberapa pengiriman tenaga kerja."Perusahaan ini menanggung 

semua biaya dan membantu memfasilitasi dokumen kelengkapan yang dibutuhkan, bahkan terdaftar 
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melalui kedutaan di masing-masing negara. Biaya transportasi dan akomodasi ditanggung oleh 

perusahaan ini," beber Ketua DPD PAN Wajo ini.Amran Mahmud melanjutkan Pemkab Wajo ditawari 

kuota sampai 5.000 orang. "Tahap pertama ini, dikhususkan untuk asisten rumah tangga dan perawat 

lansia di negara Malaysia," sebutnya.Amran Mahmud pun meminta kepada Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) Wajo untuk memanfaatkan kedatangan jajaran PT Sarimadu Jayanusa 

sekitar empat hari ke depan agar bisa menyosialisasikan program ini ke seluruh kecamatan."Kita 

berharap, kerja sama dengan Bapak Aria nanti di bidang ketenagakerjaan, selain untuk pengiriman 

tenaga kerja mungkin juga akan berkembang kepada pengembangan BLK kita dan program lainnya. 

Karena beliau adalah pengusaha muda dan punya modal," bebernya.Sementara, Direksi PT Sarimadu 

Jayanusa, Aria Alvian Pranata, menjelaskan bahwa sampai saat ini perusahaannya yang bekerja sama 

dengan Kementerian Tenaga Kerja RI belum pernah ada cacat sedikit pun. Perusahaannya bekerja sama 

dengan 23 negara, yang efektif sekarang adalah di empat negara, yaitu Malaysia, Hong Kong, Taiwan, dan 

Singapura."Untuk di Malaysia ini dibutuhkan asisten rumah tangga dengan gaji Rp5,12 juta sampai Rp6,2 

juta dan perawat lansia khusus wanita dengan gaji Rp6,06 juta sampai Rp7,2 juta masing-masing per bula 

dengan masa kontrak dua tahun. Ini semua kita fasilitasi gratis," urainya.Aria juga menjelaskan program 

lainnya di sektor ketenagakerjaan yang membutuhkan skill dan pelatihan lebih khusus, tetapi berbayar 

sebesar Rp8 juta, disubsidi oleh perusahaan Rp3 juta sehingga calon tenaga kerja cukup membayar Rp5 

juta."Sektor ini di antaranya perkebunan, peternakan, konstruksi, dan pertukangan dengan gaji sekitar 

Rp8,5 juta per bulan," katanya.(Syaf-Far)Editor: Sudirman 
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Media Media Sinergi Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 
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Summary Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo menggandeng PT Sarimadu Jayanusa untuk 

memfasilitasi penyaluran pekerja migran ke Malaysia. "Tahap pertama ini, dikhususkan 

untuk asisten rumah tangga dan perawat lansia di negara Malaysia," sebutnya. 

Perusahaannya bekerja sama dengan 23 negara, yang efektif sekarang adalah di empat 

negara, yaitu Malaysia, Hong Kong, Taiwan, dan Singapura. "Untuk di Malaysia ini 

dibutuhkan asisten rumah tangga dengan gaji Rp5,12 juta sampai Rp6,2 juta dan perawat 

lansia khusus wanita dengan gaji Rp6,06 juta sampai Rp7,2 juta masing-masing per bula 

dengan masa kontrak dua tahun. 

 

 

 

 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo menggandeng PT Sarimadu Jayanusa untuk memfasilitasi 

penyaluran pekerja migran ke Malaysia. Untuk tahap awal ada kuota 5.000 orang khusus untuk asisten 

rumah tangga (ART) dan perawat lansia.Bupati Wajo, Amran Mahmud, menyambut baik kerja sama 

dengan PT Sarimadu Jayanusa, perusahaan yang memang fokus pada penyaluran tenaga kerja, baik di 

dalam maupun untuk luar negeri.Amran Mahmud menilai hal ini menjadi angin segar, khususnya bagi 

yang terdampak pandemi Covid-19. Seperti diketahui, banyak penghasilan usaha masyarakat menurun, 

bahkan ada yang sampai kehilangan pekerjaannya."Alhamdulillah kita sudah ada komunikasi dengan 

sebuah perusahaan penyalur tenaga kerja migran, PT Sarimadu Jayanusa dengan Bapak Aria Alvian 

Pranata sebagai direksi. Hari ini, kita akan mulai sosialisasinya kepada adik-adik para peserta pelatihan 

keterampilan berbasis kompetensi Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Wajo," ucap Ketua PMI Wajo ini 

di hadapan peserta pelatihan di Kantor BLK Wajo, Kamis (21/7/2022).Amran Mahmud juga menuturkan 

bahwa sesuai dengan audiensi dari jajaran PT Sarimadu Jayanusa beberapa waktu lalu, perusahaan 

mereka ini resmi dan sudah melakukan beberapa pengiriman tenaga kerja."Perusahaan ini menanggung 

semua biaya dan membantu memfasilitasi dokumen kelengkapan yang dibutuhkan, bahkan terdaftar 

melalui kedutaan di masing-masing negara. Biaya transportasi dan akomodasi ditanggung oleh 
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perusahaan ini," beber Ketua DPD PAN Wajo ini.Amran Mahmud melanjutkan Pemkab Wajo ditawari 

kuota sampai 5.000 orang. "Tahap pertama ini, dikhususkan untuk asisten rumah tangga dan perawat 

lansia di negara Malaysia," sebutnya.Amran Mahmud pun meminta kepada Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi (Disnakertrans) Wajo untuk memanfaatkan kedatangan jajaran PT Sarimadu Jayanusa 

sekitar empat hari ke depan agar bisa menyosialisasikan program ini ke seluruh kecamatan."Kita 

berharap, kerja sama dengan Bapak Aria nanti di bidang ketenagakerjaan, selain untuk pengiriman 

tenaga kerja mungkin juga akan berkembang kepada pengembangan BLK kita dan program lainnya. 

Karena beliau adalah pengusaha muda dan punya modal," bebernya.Sementara, Direksi PT Sarimadu 

Jayanusa, Aria Alvian Pranata, menjelaskan bahwa sampai saat ini perusahaannya yang bekerja sama 

dengan Kementerian Tenaga Kerja RI belum pernah ada cacat sedikit pun. Perusahaannya bekerja sama 

dengan 23 negara, yang efektif sekarang adalah di empat negara, yaitu Malaysia, Hong Kong, Taiwan, dan 

Singapura."Untuk di Malaysia ini dibutuhkan asisten rumah tangga dengan gaji Rp5,12 juta sampai Rp6,2 

juta dan perawat lansia khusus wanita dengan gaji Rp6,06 juta sampai Rp7,2 juta masing-masing per bula 

dengan masa kontrak dua tahun. Ini semua kita fasilitasi gratis," urainya.Aria juga menjelaskan program 

lainnya di sektor ketenagakerjaan yang membutuhkan skill dan pelatihan lebih khusus, tetapi berbayar 

sebesar Rp8 juta, disubsidi oleh perusahaan Rp3 juta sehingga calon tenaga kerja cukup membayar Rp5 

juta."Sektor ini di antaranya perkebunan, peternakan, konstruksi, dan pertukangan dengan gaji sekitar 

Rp8,5 juta per bulan," katanya.(Saf) 
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Title FSPMI Bakal Geruduk Anak Perusahaan Garuda Indonesia Author Https 

Media Radarkotanews.com Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.radarkotanews.com/fspmi-bakal-geruduk-anak-perusahaan-garuda-indonesia 

Summary Ketua Umum Serikat Pekerja Dirgantara, Digital, dan Transportasi- Federasi Serikat Pekerja 

Metal Indonesia (SPDT-FSPMI) Iswan Abdullah menyampaikan, pihaknya bakal melakukan 

aksi unjuk rasa ke PT. Aerotrans Services Indonesia pada tanggal 28 Juli 2022. "Ini adalah 

anak perusahaan Garuda Indonesia (BUMN) yang bergerak di bidang transportasi angkutan 

darat, yaitu antar jemput karyawan dan karyawati Garuda Indonesia. Termasuk di dalamnya 

crew pesawat (pilot, co-pilot, pramugari, pramugara) dan seluruh kebutuhan transportasi 

darat PT. Garuda Indonesia," kata Iswan, Kamis (21/7) PT. Aerotrans Services Indonesia 

berdiri sejak tahun 1988. Barulah kemudian pada tahun 2011, nama PT. Mandira Erajasa 

wahana berganti nama menjadi PT. Aerotrans Services Indonesia. 

 

 

 

Ketua Umum Serikat Pekerja Dirgantara, Digital, dan Transportasi - Federasi Serikat Pekerja Metal 

Indonesia (SPDT-FSPMI) Iswan Abdullah menyampaikan, pihaknya bakal melakukan aksi unjuk rasa ke PT. 

Aerotrans Services Indonesia pada tanggal 28 Juli 2022. "Ini adalah anak perusahaan Garuda Indonesia 

(BUMN) yang bergerak di bidang transportasi angkutan darat, yaitu antar jemput karyawan dan 

karyawati Garuda Indonesia. Termasuk di dalamnya crew pesawat (pilot, co-pilot, pramugari, pramugara) 

dan seluruh kebutuhan transportasi darat PT. Garuda Indonesia," kata Iswan, Kamis (21/7) PT. Aerotrans 

Services Indonesia berdiri sejak tahun 1988. Sebelumnya bernama PT. Mandira Erajasa Wahana. Barulah 

kemudian pada tahun 2011, nama PT. Mandira Erajasa wahana berganti nama menjadi PT. Aerotrans 

Services Indonesia. Menurut Iswan, perusahaan yang memperkerjakan kurang lebih 1000 orang ini belum 

mendapat hak normatif. "Kami menduga banyak pelanggaran yang di lakukan pihak perusahaan PT. 

Aerotrans Services Indonesia. Seperti status pekerja yang dari pekerja kontrak yang sudah bertahun 

tahun (ada yg sampai 15 tahun bekerja). Kemudian sejak tahun 2017 diubah oleh PT. Aerotrans Services 

Indonesia menjadi pekerja mitra (melanggar UU No.13 tahun 2003)," ujarnya. Pekerja yang bekerja sejak 

tahun 2017 telah menandatangani perjanjian kontrak kerja selama 3 kali berturut turut bahkan lebih. 

Karena setiap abis kontrak kerja langsung di perpanjang tanpa ada masa jeda waktu. Di tahun 2017 PT. 

Aerotrans merubah pekerja kontrak menjadi pekerja mitra. Dalam prosesnya ada indikasi memaksa. 
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Karena pekerja di suruh menandatangani surat pernyataan menjadi mitra hanya di beri pilihan setuju 

atau tidak setuju. Kalau tidak setuju dengan sistem mitra dan tidak mau menandatangani dipersilahkan 

keluar dari perusahaan. Selain itu, sejak pandemi Covid-19, perusahaan ini memberlakukan Work From 

Home (WFH). Namun demikian, para pekerja tidak di bayar upahnya dan BPJS Kesehatannya dihentikan. 

"Padahal yang di WFH banyak pekerja yang telah bekerja lebih dari 5 tahun bahkan sampai 10 tahun 

lebih," kata Iswan Abdullah. "Serikat pekerja sudah melakukan upaya penyelesaian dengan cara 

mengirimkan surat untuk bipartit, mediasi dengan hasil anjuran dari DISNAKER Kota Tangerang, ke 

Pengawasan Tenaga Kerja Kota Tangerang, tapi perusahaan tidak melaksakannya," tegasnya. Bahkan, 

pihaknya sudah melaporkan semua ini ke Pengawasan/Pemeriksaan Tenaga Kerja Pusat di KEMENAKER 

RI. Tapi dari KEMENAKER belum mendapatkan jawaban dan hasil pemeriksaan. Maka kami melakukan 

aksi unjuk rasa ini bersama keluarga agar dapat diterima isi tuntutan kami. Bayarkan upah yang belum 

dibayarkan sejak Maret 2020 hingga sekarang. Bayarkan upah sesuai Upah Minimum Sektoral Kota 

(UMSK) Kota Tangerang. Bayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2020 sampai tahun 2022. Pekerjakan 

kembali pekerja setelah di WFH kan. Angkat jadi pekerja tetap karena telah melakukan kontrak 

berkepanjangan. Tolak perubahan status pekerja kontrak menjadi pekerja mitra. Aktifkan kembali 

jaminan BPJS KETENAGAKERJAAN dan BPJS KESEHATAN pada para pekerja. 
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Title FGD Sistem Pensiun Pekerja Formal Swasta, Harusnya Punya Tingkat 

Penghasilan pensiun 40% Dari Upah Terakhir - Peristiwa - 

www.indonesiana.id 

Author Nama 

Media Indonesiana Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.indonesiana.id/read/156540/fgd-sistem-pensiun-pekerja-formal-swasta-

harusnya-punya-tingkat-penghasilan-pensiun-40-dari-upah-terakhir 

Summary Diskusi ini membahas tentang formula dan skema pensiun sebagai reformasi sistem pensiun 

Indonesia sebagai perlindungan sosial di hari tua, baik melalui program wajib JHT, JP atau 

program pensiun sukarela. Semoga ke depan, sistem pensiun di Indonesia bisa lebih 

memadai dan berkualitas. Sehingga mampu menjadi "kendaraan" yang pas untuk 

menyejahteraka pekerja di Indonesia saat tidak bekerja lagi. Sebagai bagian penyusunan 

kajian prioritas nasional tahun 2022 bertajuk "Grand Design Sistem Pensiun Nasional dalam 

rangka Penguatan Perlindungan Sosial di Hari Tua dan Akselerasi Akumulasi Sumber Dana 

Jangka Panjang", tim kajian Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, 

Kementerian Keuangan RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait 1) strategi 

pengembangan pensiun sukarela dan perlindungan pensiun bagi pekerja formal swasta dan 

2) sistem pensiun nasional sebagai perlindungan sosial pekerja swasta di hari tua di 

Semarang (21/7/2022). 

 

 

 

Sebagai bagian penyusunan kajian prioritas nasional tahun 2022 bertajuk "Grand Design Sistem Pensiun 

Nasional dalam rangka Penguatan Perlindungan Sosial di Hari Tua dan Akselerasi Akumulasi Sumber Dana 

Jangka Panjang", tim kajian Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian 

Keuangan RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait 1) strategi pengembangan pensiun sukarela 

dan perlindungan pensiun bagi pekerja formal swasta dan 2) sistem pensiun nasional sebagai 

perlindungan sosial pekerja swasta di hari tua di Semarang (21/7/2022). Sesi diskusi "strategi 

pengembangan pensiun sukarela dan perlindungan pensiun bagi pekerja formal swasta" dipimpin oleh 

Dr. Dias Satria (UB Malang) dan Tiara dari UPN Yogya sebagai peneliti dan dihadiri 23 peserta dari BKF, 

Prospera, pekerja formal baik swasta maupun ASN, Asosiasi DPLK, dan DPLK Bank Jawa Tengah. Dapat 

disimpulkan bahwa pekerja formal swasta sangat perlu mengikuti program pensiun DPLK karena tidak 
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cukupnya dana yang tersedia saat pensiun, di samping pentingnya merencanakan masa pensiun yang 

layak. Menariknya, pekerja formal swasta dan ASN yang hadir punya kesadaran menjadi peserta secara 

individual. Karena itu, program DPLK perlu lebih massif dalam edukasi dan promosi agar banyak pekerja 

paham manfaatnya untuk masa pensiun."Saya menjadi peserta DPLK secara individual. Karena belajar 

dari keluarga sendiri yang tidak mempersiapkan masa pensiunnya. Saat muda bekerja dan jaya tapi di 

masa tua jatuh. Di situlah saya sadar dan harus punya program pensiun. Biar kecil tapi sudah mulai dan 

konsisten" ujar Lisa dari Univ. Kristen Soegijapranata Semarang. Saat sesi diskusi siang bertajuk "sistem 

pensiun nasional sebagai perlindungan sosial pekerja swasta di hari tua" dipimpin oleh Ronald dari BKF 

Kemenkeu RI dan diikuti 35 peserta oleh unsur DJSN, Kemenaker RI, APINDO dan Pengusaha, Serikat 

Pekerja, Akademisi dari UB, UNS, Undip, Prospera, dan Asosiasi DPLK. Diskusi ini membahas tentang 

formula dan skema pensiun sebagai reformasi sistem pensiun Indonesia sebagai perlindungan sosial di 

hari tua, baik melalui program wajib JHT, JP atau program pensiun sukarela. Karena secara prinsip, 

program pensiun adalah mencapai "comsumption smoothing" yaitu mampu mempertahankan daya beli 

saat masih bekerja hingga pensiun agar tidak terjadi "kesenjangan" yang besar. Karena itu diperlukan 

sistem pensiun yang memadukan formula terbaik dari layak, terjangkau dan berkelanjutan. Agar mampu 

mencapai replacement ratio atau tingkat penghasilan pensiun sebesar 40% dari upah terakhir setiap 

pekerja. Maka untuk itu, setidaknya pendanaan iuran untuk pensiun dan hari tua minimal dialokasikan 

sebesar 15% dari upah pekerja. Melalui kegiatan FGD ini diharapkan tim kajian reformasi sistem pensiun 

bisa mendapatkan masukan penting untuk merekomendasikan "Grand Design Sistem Pensiun Nasional 

dalam rangka Penguatan Perlindungan Sosial di Hari Tua dan Akselerasi Akumulasi Sumber Dana Jangka 

Panjang". Perlu diketahui, saat ini sedang dilakukan 17 subtopik kajian yang dilakukan. Termasuk 

mencarikan solusi masalah pensiun di sektor swasta, yaitu rendahnya cakupan kepesertaan pekerja 

khususnya sektor informal dan rendahnya iuran pensiun. Semoga ke depan, sistem pensiun di Indonesia 

bisa lebih memadai dan berkualitas. Sehingga mampu menjadi "kendaraan" yang pas untuk 

menyejahteraka pekerja di Indonesia saat tidak bekerja lagi. Karena cepat atau lambat, siapa pun pasti 

pensiun. Maka soal pensiun, bukan gimana nanti tapi nanti gimana? Salam #YukSiapkanPensiun 

#EdukasiDPLK #ProgramPensiunSukarela  
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Title Kemnaker berkoordinasi perkuat implementasi satu data 

ketenagakerjaan 

Author Prisca Triferna 

Violleta 

Media Antara Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.antaranews.com/berita/3010253/kemnaker-berkoordinasi-perkuat-

implementasi-satu-data-ketenagakerjaan 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan koordinasi untuk memperkuat 

implementasi kebijakan satu data ketenagakerjaan antar instansi di pusat dan daerah untuk 

menyatukan persepsi prinsip data ketenagakerjaan di Indonesia. Berbicara dalam Rapat 

Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan (SDK) di Badung, Bali, Kamis, 

Menaker mengatakan acara itu merupakan media untuk memperkuat kerja sama, kolaborasi 

dan sinergi Kemnaker dengan dinas ketenagakerjaan dalam mewujudkan tata kelola data 

ketenagakerjaan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia. Prinsip dari Rakornas SDK itu untuk 

menyatukan prinsip satu data ketenagakerjaan demi mendukung pemulihan nasional 

khususnya sektor ketenagakerjaan yang terguncang akibat pandemi COVID-19. Dalam 

kesempatan itu juga diperkenalkan aplikasi Portal Satu Data Ketenagakerjaan dan SMData 

sebagai aplikasi pendukung satu data ketenagakerjaan yang dapat dimanfaatkan pusat dan 

daerah demi mempercepat implementasi satu data ketenagakerjaan. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan koordinasi untuk memperkuat implementasi 

kebijakan satu data ketenagakerjaan antar instansi di pusat dan daerah untuk menyatukan persepsi 

prinsip data ketenagakerjaan di Indonesia. "Perlu adanya persamaan persepsi antara Kemnaker dengan 

dinas yang membidangi ketenagakerjaan terhadap standar data, metadata dan kode referensi data 

ketenagakerjaan," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis yang 

diterima di Jakarta, Kamis. Berbicara dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data 

Ketenagakerjaan (SDK) di Badung, Bali, Kamis, Menaker mengatakan acara itu merupakan media untuk 

memperkuat kerja sama, kolaborasi dan sinergi Kemnaker dengan dinas ketenagakerjaan dalam 

mewujudkan tata kelola data ketenagakerjaan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia. Prinsip dari 

Rakornas SDK itu untuk menyatukan prinsip satu data ketenagakerjaan demi mendukung pemulihan 

nasional khususnya sektor ketenagakerjaan yang terguncang akibat pandemi COVID-19. Menurut Ida, 

perlu langkah-langkah untuk mewujudkan agenda pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional 

berkelanjutan pasca pandemi. Beberapa di antaranya seperti menentukan sektor prioritas, 

mempromosikan pasar kerja, pemberian manfaat bantuan tunai, memaksimalkan dampak stimulus 

fiskal, serta mendorong inovasi pembiayaan hijau. Dalam kesempatan itu juga diperkenalkan aplikasi 

Portal Satu Data Ketenagakerjaan dan SMData sebagai aplikasi pendukung satu data ketenagakerjaan 

yang dapat dimanfaatkan pusat dan daerah demi mempercepat implementasi satu data 

ketenagakerjaan. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan 

Kemnaker Bambang Satrio Lelono mengatakan reformasi tata kelola data ketenagakerjaan melalui 

kebijakan satu data ketenagakerjaan menjadi hal fundamental demi mewujudkan ketersediaan data 

ketenagakerjaan akurat, mutakhir, terpadu dan terintegrasi yang mudah diakses dan dapat dipakai 

kembali. Dengan demikian setiap pengambilan keputusan terutama untuk sektor ketenagakerjaan 

memiliki dukungan data dan informasi berkualitas, relevan, akurat serta berbasis fakta atau bukti. 
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Kemnaker sendiri telah mengadakan rangkaian sinergitas program untuk menyinergikan pusat dan 

daerah dalam implementasi Satu Data Indonesia di bidang ketenagakerjaan. "Rangkaian sinergitas 

program dan kegiatan pusat dan daerah terkait implementasi satu data Indonesia di bidang 

ketenagakerjaan menjadi penting karena program ini telah sejalan dengan rencana aksi satu data 

Indonesia yang disusun Kementerian PPN/Bappenas selaku sekretariat Satu Data Indonesia," kata 

Bambang. 
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Title Kemnaker berkoordinasi perkuat implementasi satu data 

ketenagakerjaan 

Author Teddy Setiawan 

Media Antara Kalteng Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Link http://kalteng.antaranews.com/nasional/berita/3010253/kemnaker-berkoordinasi-

perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan koordinasi untuk memperkuat 

implementasi kebijakan satu data ketenagakerjaan antar instansi di pusat dan daerah untuk 

menyatukan persepsi prinsip data ketenagakerjaan di Indonesia. Berbicara dalam Rapat 

Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan (SDK) di Badung, Bali, Kamis, 

Menaker mengatakan acara itu merupakan media untuk memperkuat kerja sama, kolaborasi 

dan sinergi Kemnaker dengan dinas ketenagakerjaan dalam mewujudkan tata kelola data 

ketenagakerjaan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia. Prinsip dari Rakornas SDK itu untuk 

menyatukan prinsip satu data ketenagakerjaan demi mendukung pemulihan nasional 

khususnya sektor ketenagakerjaan yang terguncang akibat pandemi COVID-19. Dalam 

kesempatan itu juga diperkenalkan aplikasi Portal Satu Data Ketenagakerjaan dan SMData 

sebagai aplikasi pendukung satu data ketenagakerjaan yang dapat dimanfaatkan pusat dan 

daerah demi mempercepat implementasi satu data ketenagakerjaan. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan koordinasi untuk memperkuat implementasi 

kebijakan satu data ketenagakerjaan antar instansi di pusat dan daerah untuk menyatukan persepsi 

prinsip data ketenagakerjaan di Indonesia."Perlu adanya persamaan persepsi antara Kemnaker dengan 

dinas yang membidangi ketenagakerjaan terhadap standar data, metadata dan kode referensi data 

ketenagakerjaan," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis yang 

diterima di Jakarta, Kamis.Berbicara dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data 

Ketenagakerjaan (SDK) di Badung, Bali, Kamis, Menaker mengatakan acara itu merupakan media untuk 

memperkuat kerja sama, kolaborasi dan sinergi Kemnaker dengan dinas ketenagakerjaan dalam 

mewujudkan tata kelola data ketenagakerjaan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.Prinsip dari 

Rakornas SDK itu untuk menyatukan prinsip satu data ketenagakerjaan demi mendukung pemulihan 

nasional khususnya sektor ketenagakerjaan yang terguncang akibat pandemi COVID-19.Menurut Ida, 

perlu langkah-langkah untuk mewujudkan agenda pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional 

berkelanjutan pasca pandemi. Beberapa di antaranya seperti menentukan sektor prioritas, 

mempromosikan pasar kerja, pemberian manfaat bantuan tunai, memaksimalkan dampak stimulus 

fiskal, serta mendorong inovasi pembiayaan hijau.Dalam kesempatan itu juga diperkenalkan aplikasi 

Portal Satu Data Ketenagakerjaan dan SMData sebagai aplikasi pendukung satu data ketenagakerjaan 

yang dapat dimanfaatkan pusat dan daerah demi mempercepat implementasi satu data 

ketenagakerjaan.Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan 

Kemnaker Bambang Satrio Lelono mengatakan reformasi tata kelola data ketenagakerjaan melalui 

kebijakan satu data ketenagakerjaan menjadi hal fundamental demi mewujudkan ketersediaan data 

ketenagakerjaan akurat, mutakhir, terpadu dan terintegrasi yang mudah diakses dan dapat dipakai 

kembali.Dengan demikian setiap pengambilan keputusan terutama untuk sektor ketenagakerjaan 

memiliki dukungan data dan informasi berkualitas, relevan, akurat serta berbasis fakta atau 
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bukti.Kemnaker sendiri telah mengadakan rangkaian sinergitas program untuk menyinergikan pusat dan 

daerah dalam implementasi Satu Data Indonesia di bidang ketenagakerjaan."Rangkaian sinergitas 

program dan kegiatan pusat dan daerah terkait implementasi satu data Indonesia di bidang 

ketenagakerjaan menjadi penting karena program ini telah sejalan dengan rencana aksi satu data 

Indonesia yang disusun Kementerian PPN/Bappenas selaku sekretariat Satu Data Indonesia," kata 

Bambang. 
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Title Kemnaker berkoordinasi perkuat implementasi satu data 

ketenagakerjaan 

Author Nama 

Media Antara Jateng Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Link http://jateng.antaranews.com/nasional/berita/3010253/kemnaker-berkoordinasi-perkuat-

implementasi-satu-data-ketenagakerjaan 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan koordinasi untuk memperkuat 

implementasi kebijakan satu data ketenagakerjaan antar instansi di pusat dan daerah untuk 

menyatukan persepsi prinsip data ketenagakerjaan di Indonesia. Berbicara dalam Rapat 

Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan (SDK) di Badung, Bali, Kamis, 

Menaker mengatakan acara itu merupakan media untuk memperkuat kerja sama, kolaborasi 

dan sinergi Kemnaker dengan dinas ketenagakerjaan dalam mewujudkan tata kelola data 

ketenagakerjaan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia. Prinsip dari Rakornas SDK itu untuk 

menyatukan prinsip satu data ketenagakerjaan demi mendukung pemulihan nasional 

khususnya sektor ketenagakerjaan yang terguncang akibat pandemi COVID-19. Dalam 

kesempatan itu juga diperkenalkan aplikasi Portal Satu Data Ketenagakerjaan dan SMData 

sebagai aplikasi pendukung satu data ketenagakerjaan yang dapat dimanfaatkan pusat dan 

daerah demi mempercepat implementasi satu data ketenagakerjaan. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan koordinasi untuk memperkuat implementasi 

kebijakan satu data ketenagakerjaan antar instansi di pusat dan daerah untuk menyatukan persepsi 

prinsip data ketenagakerjaan di Indonesia."Perlu adanya persamaan persepsi antara Kemnaker dengan 

dinas yang membidangi ketenagakerjaan terhadap standar data, metadata dan kode referensi data 

ketenagakerjaan," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis yang 

diterima di Jakarta, Kamis.Berbicara dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data 

Ketenagakerjaan (SDK) di Badung, Bali, Kamis, Menaker mengatakan acara itu merupakan media untuk 

memperkuat kerja sama, kolaborasi dan sinergi Kemnaker dengan dinas ketenagakerjaan dalam 

mewujudkan tata kelola data ketenagakerjaan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.Prinsip dari 

Rakornas SDK itu untuk menyatukan prinsip satu data ketenagakerjaan demi mendukung pemulihan 

nasional khususnya sektor ketenagakerjaan yang terguncang akibat pandemi COVID-19.Menurut Ida, 

perlu langkah-langkah untuk mewujudkan agenda pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional 

berkelanjutan pasca pandemi. Beberapa di antaranya seperti menentukan sektor prioritas, 

mempromosikan pasar kerja, pemberian manfaat bantuan tunai, memaksimalkan dampak stimulus 

fiskal, serta mendorong inovasi pembiayaan hijau.Dalam kesempatan itu juga diperkenalkan aplikasi 

Portal Satu Data Ketenagakerjaan dan SMData sebagai aplikasi pendukung satu data ketenagakerjaan 

yang dapat dimanfaatkan pusat dan daerah demi mempercepat implementasi satu data 

ketenagakerjaan.Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan 

Kemnaker Bambang Satrio Lelono mengatakan reformasi tata kelola data ketenagakerjaan melalui 

kebijakan satu data ketenagakerjaan menjadi hal fundamental demi mewujudkan ketersediaan data 

ketenagakerjaan akurat, mutakhir, terpadu dan terintegrasi yang mudah diakses dan dapat dipakai 

kembali.Dengan demikian setiap pengambilan keputusan terutama untuk sektor ketenagakerjaan 

memiliki dukungan data dan informasi berkualitas, relevan, akurat serta berbasis fakta atau 
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bukti.Kemnaker sendiri telah mengadakan rangkaian sinergitas program untuk menyinergikan pusat dan 

daerah dalam implementasi Satu Data Indonesia di bidang ketenagakerjaan."Rangkaian sinergitas 

program dan kegiatan pusat dan daerah terkait implementasi satu data Indonesia di bidang 

ketenagakerjaan menjadi penting karena program ini telah sejalan dengan rencana aksi satu data 

Indonesia yang disusun Kementerian PPN/Bappenas selaku sekretariat Satu Data Indonesia," kata 

Bambang. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan koordinasi untuk memperkuat 

implementasi kebijakan satu data ketenagakerjaan antar instansi di pusat dan daerah untuk menyatukan 

persepsi prinsip data ketenagakerjaan di Indonesia."Perlu adanya persamaan persepsi antara Kemnaker 

dengan dinas yang membidangi ketenagakerjaan terhadap standar data, metadata dan kode referensi 

data ketenagakerjaan," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis 

yang diterima di Jakarta, Kamis.Berbicara dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data 

Ketenagakerjaan (SDK) di Badung, Bali, Kamis, Menaker mengatakan acara itu merupakan media untuk 

memperkuat kerja sama, kolaborasi dan sinergi Kemnaker dengan dinas ketenagakerjaan dalam 

mewujudkan tata kelola data ketenagakerjaan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.Prinsip dari 

Rakornas SDK itu untuk menyatukan prinsip satu data ketenagakerjaan demi mendukung pemulihan 

nasional khususnya sektor ketenagakerjaan yang terguncang akibat pandemi COVID-19.Menurut Ida, 

perlu langkah-langkah untuk mewujudkan agenda pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional 

berkelanjutan pasca pandemi. Beberapa di antaranya seperti menentukan sektor prioritas, 

mempromosikan pasar kerja, pemberian manfaat bantuan tunai, memaksimalkan dampak stimulus 

fiskal, serta mendorong inovasi pembiayaan hijau.Dalam kesempatan itu juga diperkenalkan aplikasi 

Portal Satu Data Ketenagakerjaan dan SMData sebagai aplikasi pendukung satu data ketenagakerjaan 

yang dapat dimanfaatkan pusat dan daerah demi mempercepat implementasi satu data 

ketenagakerjaan.Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan 

Kemnaker Bambang Satrio Lelono mengatakan reformasi tata kelola data ketenagakerjaan melalui 

kebijakan satu data ketenagakerjaan menjadi hal fundamental demi mewujudkan ketersediaan data 

ketenagakerjaan akurat, mutakhir, terpadu dan terintegrasi yang mudah diakses dan dapat dipakai 

kembali.Dengan demikian setiap pengambilan keputusan terutama untuk sektor ketenagakerjaan 

memiliki dukungan data dan informasi berkualitas, relevan, akurat serta berbasis fakta atau 

bukti.Kemnaker sendiri telah mengadakan rangkaian sinergitas program untuk menyinergikan pusat dan 

daerah dalam implementasi Satu Data Indonesia di bidang ketenagakerjaan."Rangkaian sinergitas 

program dan kegiatan pusat dan daerah terkait implementasi satu data Indonesia di bidang 

ketenagakerjaan menjadi penting karena program ini telah sejalan dengan rencana aksi satu data 

Indonesia yang disusun Kementerian PPN/Bappenas selaku sekretariat Satu Data Indonesia," kata 

Bambang. 
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Title PEMERINTAHAN - Umum dan Segalanya Author Editor Alpin Rahman 

Media Sekato Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Neutral 

Link http://sekato.id/category/pemerintahan 

Summary JAKARTA- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) 

bekerja sama dengan PT Disabilitas Kerja Indonesia (PT DKI) menggelar Job Fair pertama yang 

dikhususkan bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Job fair ini dilaksanakan pada. 

 

 JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Pusat Pasar Kerja (Pasker ID) bekerja sama 

dengan PT Disabilitas Kerja Indonesia (PT DKI) menggelar Job Fair pertama yang dikhususkan bagi 

penyandang disabilitas di Indonesia. Job fair ini dilaksanakan pada. 
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Title Kemnaker berkoordinasi perkuat implementasi satu data 

ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Antara Sulteng Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Link http://sulteng.antaranews.com/nasional/berita/3010253/kemnaker-berkoordinasi-

perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan koordinasi untuk memperkuat 

implementasi kebijakan satu data ketenagakerjaan antar instansi di pusat dan daerah untuk 

menyatukan persepsi prinsip data ketenagakerjaan di Indonesia. Berbicara dalam Rapat 

Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan (SDK) di Badung, Bali, Kamis, 

Menaker mengatakan acara itu merupakan media untuk memperkuat kerja sama, kolaborasi 

dan sinergi Kemnaker dengan dinas ketenagakerjaan dalam mewujudkan tata kelola data 

ketenagakerjaan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia. Prinsip dari Rakornas SDK itu untuk 

menyatukan prinsip satu data ketenagakerjaan demi mendukung pemulihan nasional 

khususnya sektor ketenagakerjaan yang terguncang akibat pandemi COVID-19. Dalam 

kesempatan itu juga diperkenalkan aplikasi Portal Satu Data Ketenagakerjaan dan SMData 

sebagai aplikasi pendukung satu data ketenagakerjaan yang dapat dimanfaatkan pusat dan 

daerah demi mempercepat implementasi satu data ketenagakerjaan. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan koordinasi untuk memperkuat implementasi 

kebijakan satu data ketenagakerjaan antar instansi di pusat dan daerah untuk menyatukan persepsi 

prinsip data ketenagakerjaan di Indonesia."Perlu adanya persamaan persepsi antara Kemnaker dengan 

dinas yang membidangi ketenagakerjaan terhadap standar data, metadata dan kode referensi data 

ketenagakerjaan," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis yang 

diterima di Jakarta, Kamis.Berbicara dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data 

Ketenagakerjaan (SDK) di Badung, Bali, Kamis, Menaker mengatakan acara itu merupakan media untuk 

memperkuat kerja sama, kolaborasi dan sinergi Kemnaker dengan dinas ketenagakerjaan dalam 

mewujudkan tata kelola data ketenagakerjaan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.Prinsip dari 

Rakornas SDK itu untuk menyatukan prinsip satu data ketenagakerjaan demi mendukung pemulihan 

nasional khususnya sektor ketenagakerjaan yang terguncang akibat pandemi COVID-19.Menurut Ida, 

perlu langkah-langkah untuk mewujudkan agenda pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional 

berkelanjutan pasca pandemi. Beberapa di antaranya seperti menentukan sektor prioritas, 

mempromosikan pasar kerja, pemberian manfaat bantuan tunai, memaksimalkan dampak stimulus 

fiskal, serta mendorong inovasi pembiayaan hijau.Dalam kesempatan itu juga diperkenalkan aplikasi 

Portal Satu Data Ketenagakerjaan dan SMData sebagai aplikasi pendukung satu data ketenagakerjaan 

yang dapat dimanfaatkan pusat dan daerah demi mempercepat implementasi satu data 

ketenagakerjaan.Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan 

Kemnaker Bambang Satrio Lelono mengatakan reformasi tata kelola data ketenagakerjaan melalui 

kebijakan satu data ketenagakerjaan menjadi hal fundamental demi mewujudkan ketersediaan data 

ketenagakerjaan akurat, mutakhir, terpadu dan terintegrasi yang mudah diakses dan dapat dipakai 

kembali.Dengan demikian setiap pengambilan keputusan terutama untuk sektor ketenagakerjaan 

memiliki dukungan data dan informasi berkualitas, relevan, akurat serta berbasis fakta atau 
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bukti.Kemnaker sendiri telah mengadakan rangkaian sinergitas program untuk menyinergikan pusat dan 

daerah dalam implementasi Satu Data Indonesia di bidang ketenagakerjaan."Rangkaian sinergitas 

program dan kegiatan pusat dan daerah terkait implementasi satu data Indonesia di bidang 

ketenagakerjaan menjadi penting karena program ini telah sejalan dengan rencana aksi satu data 

Indonesia yang disusun Kementerian PPN/Bappenas selaku sekretariat Satu Data Indonesia," kata 

Bambang. 
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Title Kalimantan Tengah Masuk 10 Besar Pelayanan AK-1 Se-

Indonesia 

Author Ahmad Prianto. R 

Media Kaltengterkini.co.id Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Neutral 

Link http://kaltengterkini.co.id/2022/07/21/kalteng-masuk-10-besar-pelayanan-ak-1-se-

indonesia 

Summary Pelayanan terhadap para pencari kerja berikut pendataannya di Kalimantan Tengah 

(Kalimantan Tengah) oleh dinas terkait merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia. Hal 

ini terungkap pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan 

Indonesia yang digelar di Badung Bali, Kamis (21/7/2022). Kegiatan ini dihadiri Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) 

Provinsi Kalimantan Tengah, Kaspinor selaku Koordinator Forum Satu Data di Kalimantan 

Tengah, didampingi Perencana Ahli Muda selaku Sub Koordinator Kasubbag Penyusunan 

Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, Heru Setiawan 

dan Kepala Bidang Litbang Endy. Kaspinor saat dihubungi media, menyatakan, atas prestasi 

tersebut pihaknya mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Dinas Ketenagakerjaan baik di 

tingkat kabupaten/kota dan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah berusaha menyajikan 

data ketenagakerjaan termasuk AK-1. 

 

Pelayanan terhadap para pencari kerja berikut pendataannya di Kalimantan Tengah (Kalimantan Tengah) 

oleh dinas terkait merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia. Bahkan untuk pelayanan verifikasi dan 

penerbitan AK-1 bagi pencari kerja masuk dalam jajaran 10 terbaik secara nasional. Hal ini terungkap 

pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan Indonesia yang digelar di Badung 

Bali, Kamis (21/7/2022). Kegiatan ini dihadiri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Provinsi Kalimantan Tengah, Kaspinor selaku 

Koordinator Forum Satu Data di Kalimantan Tengah, didampingi Perencana Ahli Muda selaku Sub 

Koordinator Kasubbag Penyusunan Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan 

Tengah, Heru Setiawan dan Kepala Bidang Litbang Endy. Kaspinor saat dihubungi media, menyatakan, 

atas prestasi tersebut pihaknya mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Dinas Ketenagakerjaan baik di 

tingkat kabupaten/kota dan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah berusaha menyajikan data 

ketenagakerjaan termasuk AK-1. "Ak-1 dipergunakan sebagai data perencanaan untuk mengatasi 

pengangguran dan kemiskinan," lanjut Kaspinor. Ditambahkannya, penyajian data yang valid oleh 

produsen data, akan bermanfaat besar bagi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan berbagai 

sektor dan pengambilan keputusan yang tepat terutama dalam penyusunan, menetapkan program dan 

kegiatan prioritas hingga optimal nya penganggaran, baik kepentingan nasional/APBN maupun 

daerah/APBD. Pada kegiatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah dalam sambutan 

pembukaan Rakornas, mengatakan, Satu Data Ketenagakerjaan merupakan kebijakan tata kelola 

pemerintahan di sektor ketenagakerjaan untuk menghasilkan data ketenagakerjaan yang akurat, 

mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar 

instansi pusat dan daerah melalui pemenuhan standard data. "Data pergunakan sebagai proses 

perencanaan pembangunan ketenagakerjaan, bertujuan peningkatan kesejahteraan rakyat," tandas 

Menteri Ketenagakerjaan. 



 

209 

 

Title Kemnaker berkoordinasi perkuat implementasi satu data 

ketenagakerjaan 

Author Prisca Triferna 

Violleta 

Media Antara Riau Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Link http://riau.antaranews.com/nasional/berita/3010253/kemnaker-berkoordinasi-perkuat-

implementasi-satu-data-ketenagakerjaan 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan koordinasi untuk memperkuat 

implementasi kebijakan satu data ketenagakerjaan antar instansi di pusat dan daerah untuk 

menyatukan persepsi prinsip data ketenagakerjaan di Indonesia. Berbicara dalam Rapat 

Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan (SDK) di Badung, Bali, Kamis, 

Menaker mengatakan acara itu merupakan media untuk memperkuat kerja sama, kolaborasi 

dan sinergi Kemnaker dengan dinas ketenagakerjaan dalam mewujudkan tata kelola data 

ketenagakerjaan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia. Prinsip dari Rakornas SDK itu untuk 

menyatukan prinsip satu data ketenagakerjaan demi mendukung pemulihan nasional 

khususnya sektor ketenagakerjaan yang terguncang akibat pandemi COVID-19. Dalam 

kesempatan itu juga diperkenalkan aplikasi Portal Satu Data Ketenagakerjaan dan SMData 

sebagai aplikasi pendukung satu data ketenagakerjaan yang dapat dimanfaatkan pusat dan 

daerah demi mempercepat implementasi satu data ketenagakerjaan. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan koordinasi untuk memperkuat implementasi 

kebijakan satu data ketenagakerjaan antar instansi di pusat dan daerah untuk menyatukan persepsi 

prinsip data ketenagakerjaan di Indonesia."Perlu adanya persamaan persepsi antara Kemnaker dengan 

dinas yang membidangi ketenagakerjaan terhadap standar data, metadata dan kode referensi data 

ketenagakerjaan," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis yang 

diterima di Jakarta, Kamis.Berbicara dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data 

Ketenagakerjaan (SDK) di Badung, Bali, Kamis, Menaker mengatakan acara itu merupakan media untuk 

memperkuat kerja sama, kolaborasi dan sinergi Kemnaker dengan dinas ketenagakerjaan dalam 

mewujudkan tata kelola data ketenagakerjaan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.Prinsip dari 

Rakornas SDK itu untuk menyatukan prinsip satu data ketenagakerjaan demi mendukung pemulihan 

nasional khususnya sektor ketenagakerjaan yang terguncang akibat pandemi COVID-19.Menurut Ida, 

perlu langkah-langkah untuk mewujudkan agenda pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional 

berkelanjutan pasca pandemi. Beberapa di antaranya seperti menentukan sektor prioritas, 

mempromosikan pasar kerja, pemberian manfaat bantuan tunai, memaksimalkan dampak stimulus 

fiskal, serta mendorong inovasi pembiayaan hijau.Dalam kesempatan itu juga diperkenalkan aplikasi 

Portal Satu Data Ketenagakerjaan dan SMData sebagai aplikasi pendukung satu data ketenagakerjaan 

yang dapat dimanfaatkan pusat dan daerah demi mempercepat implementasi satu data 

ketenagakerjaan.Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan 

Kemnaker Bambang Satrio Lelono mengatakan reformasi tata kelola data ketenagakerjaan melalui 

kebijakan satu data ketenagakerjaan menjadi hal fundamental demi mewujudkan ketersediaan data 

ketenagakerjaan akurat, mutakhir, terpadu dan terintegrasi yang mudah diakses dan dapat dipakai 

kembali.Dengan demikian setiap pengambilan keputusan terutama untuk sektor ketenagakerjaan 

memiliki dukungan data dan informasi berkualitas, relevan, akurat serta berbasis fakta atau 
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bukti.Kemnaker sendiri telah mengadakan rangkaian sinergitas program untuk menyinergikan pusat dan 

daerah dalam implementasi Satu Data Indonesia di bidang ketenagakerjaan."Rangkaian sinergitas 

program dan kegiatan pusat dan daerah terkait implementasi satu data Indonesia di bidang 

ketenagakerjaan menjadi penting karena program ini telah sejalan dengan rencana aksi satu data 

Indonesia yang disusun Kementerian PPN/Bappenas selaku sekretariat Satu Data Indonesia," kata 

Bambang. 
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Title Kemnaker berkoordinasi perkuat implementasi satu 

data ketenagakerjaan 

Author Pt. Content First 

Indonesia 

Media Newsexplorer.net Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Link http://newsexplorer.net/kemnaker-berkoordinasi-perkuat-implementasi-satu-data-

ketenagakerjaan-s2620596.html 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan koordinasi untuk memperkuat 

implementasi kebijakan satu data ketenagakerjaan antar instansi di pusat dan daerah untuk 

menyatukan persepsi prinsip data ketenagakerjaan di Indonesia. Berbicara dalam Rapat 

Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan (SDK) di Badung, Bali, Kamis, 

Menaker mengatakan acara itu merupakan media untuk memperkuat kerja sama, kolaborasi 

dan sinergi Kemnaker dengan dinas ketenagakerjaan dalam mewujudkan tata kelola data 

ketenagakerjaan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia. Prinsip dari Rakornas SDK itu untuk 

menyatukan prinsip satu data ketenagakerjaan demi mendukung pemulihan nasional 

khususnya sektor ketenagakerjaan yang terguncang akibat pandemi COVID-19. Dalam 

kesempatan itu juga diperkenalkan aplikasi Portal Satu Data Ketenagakerjaan dan SMData 

sebagai aplikasi pendukung satu data ketenagakerjaan yang dapat dimanfaatkan pusat dan 

daerah demi mempercepat implementasi satu data ketenagakerjaan. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan koordinasi untuk memperkuat implementasi 

kebijakan satu data ketenagakerjaan antar instansi di pusat dan daerah untuk menyatukan persepsi 

prinsip data ketenagakerjaan di Indonesia."Perlu adanya persamaan persepsi antara Kemnaker dengan 

dinas yang membidangi ketenagakerjaan terhadap standar data, metadata dan kode referensi data 

ketenagakerjaan," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis yang 

diterima di Jakarta, Kamis.Berbicara dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data 

Ketenagakerjaan (SDK) di Badung, Bali, Kamis, Menaker mengatakan acara itu merupakan media untuk 

memperkuat kerja sama, kolaborasi dan sinergi Kemnaker dengan dinas ketenagakerjaan dalam 

mewujudkan tata kelola data ketenagakerjaan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.Prinsip dari 

Rakornas SDK itu untuk menyatukan prinsip satu data ketenagakerjaan demi mendukung pemulihan 

nasional khususnya sektor ketenagakerjaan yang terguncang akibat pandemi COVID-19.Menurut Ida, 

perlu langkah-langkah untuk mewujudkan agenda pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional 

berkelanjutan pasca pandemi. Beberapa di antaranya seperti menentukan sektor prioritas, 

mempromosikan pasar kerja, pemberian manfaat bantuan tunai, memaksimalkan dampak stimulus 

fiskal, serta mendorong inovasi pembiayaan hijau.Dalam kesempatan itu juga diperkenalkan aplikasi 

Portal Satu Data Ketenagakerjaan dan SMData sebagai aplikasi pendukung satu data ketenagakerjaan 

yang dapat dimanfaatkan pusat dan daerah demi mempercepat implementasi satu data 

ketenagakerjaan.Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan 

Kemnaker Bambang Satrio Lelono mengatakan reformasi tata kelola data ketenagakerjaan melalui 

kebijakan satu data ketenagakerjaan menjadi hal fundamental demi mewujudkan ketersediaan data 

ketenagakerjaan akurat, mutakhir, terpadu dan terintegrasi yang mudah diakses dan dapat dipakai 

kembali.Dengan demikian setiap pengambilan keputusan terutama untuk sektor ketenagakerjaan 

memiliki dukungan data dan informasi berkualitas, relevan, akurat serta berbasis fakta atau 
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bukti.Kemnaker sendiri telah mengadakan rangkaian sinergitas program untuk menyinergikan pusat dan 

daerah dalam implementasi Satu Data Indonesia di bidang ketenagakerjaan."Rangkaian sinergitas 

program dan kegiatan pusat dan daerah terkait implementasi satu data Indonesia di bidang 

ketenagakerjaan menjadi penting karena program ini telah sejalan dengan rencana aksi satu data 

Indonesia yang disusun Kementerian PPN/Bappenas selaku sekretariat Satu Data Indonesia," kata 

Bambang. 
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Title Kemnaker berkoordinasi perkuat implementasi satu data 

ketenagakerjaan 

Author Zita Meirina 

Media Antara Sumut Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Link http://sumut.antaranews.com/nasional/berita/3010253/kemnaker-berkoordinasi-perkuat-

implementasi-satu-data-ketenagakerjaan 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan koordinasi untuk memperkuat 

implementasi kebijakan satu data ketenagakerjaan antar instansi di pusat dan daerah untuk 

menyatukan persepsi prinsip data ketenagakerjaan di Indonesia. Berbicara dalam Rapat 

Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan (SDK) di Badung, Bali, Kamis, 

Menaker mengatakan acara itu merupakan media untuk memperkuat kerja sama, kolaborasi 

dan sinergi Kemnaker dengan dinas ketenagakerjaan dalam mewujudkan tata kelola data 

ketenagakerjaan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia. Prinsip dari Rakornas SDK itu untuk 

menyatukan prinsip satu data ketenagakerjaan demi mendukung pemulihan nasional 

khususnya sektor ketenagakerjaan yang terguncang akibat pandemi COVID-19. Dalam 

kesempatan itu juga diperkenalkan aplikasi Portal Satu Data Ketenagakerjaan dan SMData 

sebagai aplikasi pendukung satu data ketenagakerjaan yang dapat dimanfaatkan pusat dan 

daerah demi mempercepat implementasi satu data ketenagakerjaan. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan koordinasi untuk memperkuat implementasi 

kebijakan satu data ketenagakerjaan antar instansi di pusat dan daerah untuk menyatukan persepsi 

prinsip data ketenagakerjaan di Indonesia."Perlu adanya persamaan persepsi antara Kemnaker dengan 

dinas yang membidangi ketenagakerjaan terhadap standar data, metadata dan kode referensi data 

ketenagakerjaan," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis yang 

diterima di Jakarta, Kamis.Berbicara dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data 

Ketenagakerjaan (SDK) di Badung, Bali, Kamis, Menaker mengatakan acara itu merupakan media untuk 

memperkuat kerja sama, kolaborasi dan sinergi Kemnaker dengan dinas ketenagakerjaan dalam 

mewujudkan tata kelola data ketenagakerjaan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.Prinsip dari 

Rakornas SDK itu untuk menyatukan prinsip satu data ketenagakerjaan demi mendukung pemulihan 

nasional khususnya sektor ketenagakerjaan yang terguncang akibat pandemi COVID-19.Menurut Ida, 

perlu langkah-langkah untuk mewujudkan agenda pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional 

berkelanjutan pasca pandemi. Beberapa di antaranya seperti menentukan sektor prioritas, 

mempromosikan pasar kerja, pemberian manfaat bantuan tunai, memaksimalkan dampak stimulus 

fiskal, serta mendorong inovasi pembiayaan hijau.Dalam kesempatan itu juga diperkenalkan aplikasi 

Portal Satu Data Ketenagakerjaan dan SMData sebagai aplikasi pendukung satu data ketenagakerjaan 

yang dapat dimanfaatkan pusat dan daerah demi mempercepat implementasi satu data 

ketenagakerjaan.Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan 

Kemnaker Bambang Satrio Lelono mengatakan reformasi tata kelola data ketenagakerjaan melalui 

kebijakan satu data ketenagakerjaan menjadi hal fundamental demi mewujudkan ketersediaan data 

ketenagakerjaan akurat, mutakhir, terpadu dan terintegrasi yang mudah diakses dan dapat dipakai 

kembali.Dengan demikian setiap pengambilan keputusan terutama untuk sektor ketenagakerjaan 

memiliki dukungan data dan informasi berkualitas, relevan, akurat serta berbasis fakta atau 
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bukti.Kemnaker sendiri telah mengadakan rangkaian sinergitas program untuk menyinergikan pusat dan 

daerah dalam implementasi Satu Data Indonesia di bidang ketenagakerjaan."Rangkaian sinergitas 

program dan kegiatan pusat dan daerah terkait implementasi satu data Indonesia di bidang 

ketenagakerjaan menjadi penting karena program ini telah sejalan dengan rencana aksi satu data 

Indonesia yang disusun Kementerian PPN/Bappenas selaku sekretariat Satu Data Indonesia," kata 

Bambang. 
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Title Kemnaker berkoordinasi perkuat implementasi satu data 

ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Antara Papua Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Link http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3010253/kemnaker-berkoordinasi-perkuat-

implementasi-satu-data-ketenagakerjaan 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan koordinasi untuk memperkuat 

implementasi kebijakan satu data ketenagakerjaan antar instansi di pusat dan daerah untuk 

menyatukan persepsi prinsip data ketenagakerjaan di Indonesia. Berbicara dalam Rapat 

Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan (SDK) di Badung, Bali, Kamis, 

Menaker mengatakan acara itu merupakan media untuk memperkuat kerja sama, kolaborasi 

dan sinergi Kemnaker dengan dinas ketenagakerjaan dalam mewujudkan tata kelola data 

ketenagakerjaan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia. Prinsip dari Rakornas SDK itu untuk 

menyatukan prinsip satu data ketenagakerjaan demi mendukung pemulihan nasional 

khususnya sektor ketenagakerjaan yang terguncang akibat pandemi COVID-19.. Dalam 

kesempatan itu juga diperkenalkan aplikasi Portal Satu Data Ketenagakerjaan dan SMData 

sebagai aplikasi pendukung satu data ketenagakerjaan yang dapat dimanfaatkan pusat dan 

daerah demi mempercepat implementasi satu data ketenagakerjaan. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan koordinasi untuk memperkuat implementasi 

kebijakan satu data ketenagakerjaan antar instansi di pusat dan daerah untuk menyatukan persepsi 

prinsip data ketenagakerjaan di Indonesia."Perlu adanya persamaan persepsi antara Kemnaker dengan 

dinas yang membidangi ketenagakerjaan terhadap standar data, metadata dan kode referensi data 

ketenagakerjaan," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis yang 

diterima di Jakarta, Kamis.Berbicara dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data 

Ketenagakerjaan (SDK) di Badung, Bali, Kamis, Menaker mengatakan acara itu merupakan media untuk 

memperkuat kerja sama, kolaborasi dan sinergi Kemnaker dengan dinas ketenagakerjaan dalam 

mewujudkan tata kelola data ketenagakerjaan memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.Prinsip dari 

Rakornas SDK itu untuk menyatukan prinsip satu data ketenagakerjaan demi mendukung pemulihan 

nasional khususnya sektor ketenagakerjaan yang terguncang akibat pandemi COVID-19.Menurut Ida, 

perlu langkah-langkah untuk mewujudkan agenda pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional 

berkelanjutan pasca pandemi. Beberapa di antaranya seperti menentukan sektor prioritas, 

mempromosikan pasar kerja, pemberian manfaat bantuan tunai, memaksimalkan dampak stimulus 

fiskal, serta mendorong inovasi pembiayaan hijau.Dalam kesempatan itu juga diperkenalkan aplikasi 

Portal Satu Data Ketenagakerjaan dan SMData sebagai aplikasi pendukung satu data ketenagakerjaan 

yang dapat dimanfaatkan pusat dan daerah demi mempercepat implementasi satu data 

ketenagakerjaan.Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan 

Kemnaker Bambang Satrio Lelono mengatakan reformasi tata kelola data ketenagakerjaan melalui 

kebijakan satu data ketenagakerjaan menjadi hal fundamental demi mewujudkan ketersediaan data 

ketenagakerjaan akurat, mutakhir, terpadu dan terintegrasi yang mudah diakses dan dapat dipakai 

kembali.Dengan demikian setiap pengambilan keputusan terutama untuk sektor ketenagakerjaan 

memiliki dukungan data dan informasi berkualitas, relevan, akurat serta berbasis fakta atau 
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bukti.Kemnaker sendiri telah mengadakan rangkaian sinergitas program untuk menyinergikan pusat dan 

daerah dalam implementasi Satu Data Indonesia di bidang ketenagakerjaan."Rangkaian sinergitas 

program dan kegiatan pusat dan daerah terkait implementasi satu data Indonesia di bidang 

ketenagakerjaan menjadi penting karena program ini telah sejalan dengan rencana aksi satu data 

Indonesia yang disusun Kementerian PPN/Bappenas selaku sekretariat Satu Data Indonesia," kata 

Bambang. 
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Title BPVP Pangkep Tutup Pelatihan Kerja Sama dengan CV Zuleykha, 

Harap Peserta Dapat Direkrut Bekerja 

Author _noname 

Media Tribun News Makassar Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Link http://makassar.tribunnews.com/2022/07/21/bpvp-pangkep-tutup-pelatihan-kerja-sama-

dengan-cv-zuleykha-harap-peserta-dapat-direkrut-bekerja 

Summary Dalam penutupan kegiatan ini juga dilakukan penandatangan MoU antara BPVP Pangkep 

dengan CV Zuleykha Putri Bulusaraung. Kepala BPVP Pangkep, Sudarsono dalam sambutan 

menyampaikan pelatihan kerjasama dunia usaha dan dunia industri ini untuk menyiapkan 

sumber daya manusia calon karyawan atau mitra dari perusahaan. Sementara itu, Direktur 

CV Zuleykha Putri Bulusaraung Zulu Park, Capt Zulkarnain Tawakkal menyampaikan terima 

kasih atas perhatian dari Kemnaker melalui BPVP Pangkep yang telah melaksanakan 

pelatihan di Zulu Park. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktifitas (BPVP) Pangkep resmi 

menutup pelatihan berbasis kompetensi kerja sama Dunia Usaha dan Dunia Industri di Zulu 

Park CV Zuleykha Putri Bulusaraung Kabupaten Pangkep (19/7/2022). 

 

 

 

Balai Pelatihan Vokasi dan Produktifitas (BPVP) Pangkep resmi menutup pelatihan berbasis kompetensi 

kerja sama Dunia Usaha dan Dunia Industri di Zulu Park CV Zuleykha Putri Bulusaraung Kabupaten 

Pangkep (19/7/2022).Dalam penutupan kegiatan ini juga dilakukan penandatangan MoU antara BPVP 

Pangkep dengan CV Zuleykha Putri Bulusaraung.Serta penyerahan sertifikat pelatihan kepada peserta 

dan diakhiri foto bersama.Penutupan pelatihan ini diikuti 16 orang dengan kejuruan Room 

Attendant.Kepala BPVP Pangkep, Sudarsono dalam sambutan menyampaikan pelatihan kerjasama dunia 

usaha dan dunia industri ini untuk menyiapkan sumber daya manusia calon karyawan atau mitra dari 

perusahaan.Sehingga nantinya jika setelah pelatihan maka peserta sudah siap bekerja dengan situasi dan 

kondisi di dunia industri.Ia menyebutkan, pelatihan ini dilaksanakan di tempat usaha dan Instruktur dari 

perusahaan."Saat ini persaingan dunia kerja bukan hanya adu ijazah formal tapi sudah adu keterampilan 

sehingga kompetensi yang dimiliki itu menjadi modal untuk bersaing di dunia kerja dan kompetensi itu 

didapatkan melalui pelatihan," tuturnya.Ia melanjutkan, pelatihan ini juga sangat pas karena kebetulan 

perusahaan ini baru akan melaunching destinasi wisata sehingga penyiapan SDM yang akan mengelola 

tempat wisata ini harus dipersiapkan betul."Dengan adanya pelatihan ini perusahaan tidak perlu 
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merekrut orang dari luar daerah cukup rekrut dari daerah Balocci karena sudah diberi pelatihan karena 

pelatihan ini juga berbasis kompetensi," ungkapnya.Oleh karenanya, peserta diharapkan mengikuti 

pelatihan dengan sungguh-sungguh."Pelatihan ini berbasis kompetensi dan lebih banyak praktek, 

sehingga hasilnya nanti pada tingkat keterampilan peserta yang jadi parameter, kompeten atau tidak 

kompeten," ujarnya.Sementara itu, Direktur CV Zuleykha Putri Bulusaraung Zulu Park, Capt Zulkarnain 

Tawakkal menyampaikan terima kasih atas perhatian dari Kemnaker melalui BPVP Pangkep yang telah 

melaksanakan pelatihan di Zulu Park."Tentu ini sangat membantu usaha kami dalam mempersiapkan 

pengembangan wisata kami," ujarnya.Ia menjelaskan, Tempat wisata masih dalam tahap pengembangan 

dan belum launching sehingga terasa pas karena hospitality atau mental pelayanan di bidang wisata 

sangat diperlukan.Dirinya juga sebenarnya merencanakan mengirim stafnya untuk belajar pengelolaan 

wisata/perhotelan di Pulau Jawa namun dengan adanya pelatihan ini tidak perlu lagi mengirim staf keluar 

untuk belajar karena materi yang diajarkan dalam pelatihan ini sangat pas sekali dengan kebutuhan 

perusahaannya."Zulu Park juga akan memprioritaskan perekrutan karyawan bagi alumni yang sudah 

mengikuti pelatihan," tutupnya. 
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Title Diduga Selewengkan Hak Buruh, FSPMI Bakal Kepung PT. 

Aerotrans Services Indonesia - Koma.id 

Author Muhammad 

Bahauddin 

Media Koma.id Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Negative 

Link http://koma.id/2022/07/21/52/diduga-selewengkan-hak-buruh-fspmi-bakal-kepung-pt-

aerotrans-services-indonesia 

Summary KOMA.ID- Ketua Umum Serikat Pekerja Dirgantara, Digital, dan Transportasi- Federasi 

Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPDT-FSPMI) Iswan Abdullah menyampaikan, bahwa 

pihaknya bakal melakukan aksi unjuk rasa ke PT. Aerotrans Services Indonesia pada tanggal 

28 Juli 2022. PT. Aerotrans Services Indonesia berdiri sejak tahun 1988. Barulah kemudian 

pada tahun 2011, nama PT. Mandira Erajasa wahana berganti nama menjadi PT. Aerotrans 

Services Indonesia. "Kami menduga banyak pelanggaran yang di lakukan pihak perusahaan 

PT. Aerotrans Services Indonesia. 

 

KOMA.ID - Ketua Umum Serikat Pekerja Dirgantara, Digital, dan Transportasi - Federasi Serikat Pekerja 

Metal Indonesia (SPDT-FSPMI) Iswan Abdullah menyampaikan, bahwa pihaknya bakal melakukan aksi 

unjuk rasa ke PT. Aerotrans Services Indonesia pada tanggal 28 Juli 2022."Ini adalah anak perusahaan 

Garuda Indonesia (BUMN) yang bergerak di bidang transportasi angkutan darat, yaitu antar jemput 

karyawan dan karyawati Garuda Indonesia. Termasuk di dalamnya crew pesawat (pilot, co-pilot, 

pramugari, pramugara) dan seluruh kebutuhan transportasi darat PT. Garuda Indonesia," kata Iswan 

dalam konferensi persnya secara virtual, Kamis (21/7/2022).PT. Aerotrans Services Indonesia berdiri 

sejak tahun 1988. Sebelumnya bernama PT. Mandira Erajasa Wahana. Barulah kemudian pada tahun 

2011, nama PT. Mandira Erajasa wahana berganti nama menjadi PT. Aerotrans Services 

Indonesia.Menurut Iswan, perusahaan yang memperkerjakan kurang lebih 1.000 orang ini belum 

mendapat hak normatif."Kami menduga banyak pelanggaran yang di lakukan pihak perusahaan PT. 

Aerotrans Services Indonesia. Seperti status pekerja yang dari pekerja kontrak yang sudah bertahun 

tahun (ada yg sampai 15 tahun bekerja). Kemudian sejak tahun 2017 diubah oleh PT. Aerotrans Services 

Indonesia menjadi pekerja mitra (melanggar UU No.13 tahun 2003)," ujarnya.Pekerja yang bekerja sejak 

tahun 2017 telah menandatangani perjanjian kontrak kerja selama 3 kali berturut turut bahkan lebih. 

Karena setiap abis kontrak kerja langsung di perpanjang tanpa ada masa jeda waktu.Di tahun 2017 PT. 

Aerotrans merubah pekerja kontrak menjadi pekerja mitra. Dalam prosesnya ada indikasi memaksa. 

Karena pekerja di suruh menandatangani surat pernyataan menjadi mitra hanya di beri pilihan setuju 

atau tidak setuju. Kalau tidak setuju dengan sistem mitra dan tidak mau menandatangani dipersilahkan 

keluar dari perusahaan.Selain itu, sejak pandemi Covid-19, perusahaan ini memberlakukan Work From 

Home (WFH). Namun demikian, para pekerja tidak di bayar upahnya dan BPJS Kesehatannya 

dihentikan."Padahal yang di WFH banyak pekerja yang telah bekerja lebih dari 5 tahun bahkan sampai 10 

tahun lebih," kata Iswan Abdullah."Serikat pekerja sudah melakukan upaya penyelesaian dengan cara 

mengirimkan surat untuk bipartit, mediasi dengan hasil anjuran dari DISNAKER Kota Tangerang, ke 

Pengawasan Tenaga Kerja Kota Tangerang, tapi perusahaan tidak melaksakannya," tegasnya.Bahkan, 

pihaknya sudah melaporkan semua ini ke Pengawasan/Pemeriksaan Tenaga Kerja Pusat di KEMENAKER 

RI. Tapi dari KEMENAKER belum mendapatkan jawaban dan hasil pemeriksaan.Oleh karena itu, Iswan 

akan menyampaikan 7 (tujuh) tuntutan aksi di dalam demonstrasi yang akan digelar pekan depan itu. 
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Antara lain ; mendesak agar PT. Aerotrans Services Indonesia membayarkan upah yang belum dibayarkan 

sejak Maret 2020 hingga sekarang, kemudian meminta agar upah dibayarkan sesuai dengan Upah 

Minimum Sektoral Kota (UMSK) Kota Tangerang.Selain itu, Iswan juga mendesak agar PT. Aerotrans 

Services Indonesia membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2020 sampai tahun 2022. Kemudian, 

ia meminta agar para pekerja yang saat ini dipekerjarumahkan di rumah kembali dipekerjakan di 

kantor.Selanjutnya, ia meminta agar para pekerja kontrak yang sudah berkali-kali diperpanjang 

kontraknya dapat diangkat menjadi pekerja tetap. Sekaligus SPDT-FSPMI menolak perubahan status 

pekerja kontrak menjadi pekerja mitra.Terakhir, Iswan meminta agar perusahaan mengaktifkan kembali 

jaminan BPJS KETENAGAKERJAAN dan BPJS KESEHATAN pada para pekerja. 

  



 

221 

 

Title Indonesia Bantah Setuju Integrasikan Sistem Perekrutan PMI 

dengan Malaysia 

Author Yudono Yanuar 

Media Tempo.co Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Link http://dunia.tempo.co/read/1614431/indonesia-bantah-setuju-integrasikan-sistem-

perekrutan-pmi-dengan-malaysia 

Summary Pemerintah Indonesia membantah telah menyepakati pengintegrasian sistem perekrutan 

pekerja migran dengan Malaysia. Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar 

Negeri Judha Nugraha mengatakan, memang ada pertemuan antara pihak KBRI Kuala 

Lumpur dengan pejabat Kementerian SDM dan Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Namun 

sifatnya hanya informal untuk bertukar pikiran dan mencari solusi atas ketidaksepahaman 

perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI). "Kami ingin menegaskan kembali, Pemerintah 

Indonesia tidak pernah menyampaikan persetujuan atas integrasi mekanisme penempatan 

melalui OCS sesuai dengan MoU dengan SMO yang dimiliki oleh Malaysia," kata Judha saat 

jumpa pers virtual, Kamis, 21 Juli 2022. 

 

 

 

Pemerintah Indonesia membantah telah menyepakati pengintegrasian sistem perekrutan pekerja migran 

dengan Malaysia. Kementerian Luar Negeri menegaskan sistem perekrutan yang sah sesuai dengan MoU, 

adalah model One Channel System (OCS), dan tidak ada Sistem Maid Online (SMO).Direktur Perlindungan 

WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha mengatakan, memang ada pertemuan antara 

pihak KBRI Kuala Lumpur dengan pejabat Kementerian SDM dan Kementerian Dalam Negeri Malaysia. 

Namun sifatnya hanya informal untuk bertukar pikiran dan mencari solusi atas ketidaksepahaman 

perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI)."Kami ingin menegaskan kembali, Pemerintah Indonesia 

tidak pernah menyampaikan persetujuan atas integrasi mekanisme penempatan melalui OCS sesuai 

dengan MoU dengan SMO yang dimiliki oleh Malaysia," kata Judha saat jumpa pers virtual, Kamis, 21 Juli 

2022.Judha menyatakan, dilanjutkannya SMO itu akan membuat OCS yang baru disepakati kedua negara 

tiga bulan lalu itu tidak efektif. Pengabaian prosedur seperti pelatihan, persiapan kontrak kerja, dokumen 

membuat posisi PMI rentan tereksploitasi.Biasanya PMI yang masuk ke Malaysia melalui SMO 

menggunakan visa turis, baru setelah di sana mendaftar. Hal ini rentan terjadi pelanggaran karena 

Pemerintah Indonesia tidak bisa ikut mengawasi.Belum lama ini, Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia 
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M Saravanan mengatakan Malaysia pada prinsipnya menyetujui untuk mengintegrasikan sistem 

perekrutan pekerja migran dengan Indonesia. Langkah tersebut, menurut dia, agar kedua negara bisa 

memperoleh informasi masuknya pekerja migran Indonesia (PMI) ke Malaysia."Dalam diskusi dengan 

Indonesia, mereka menyarankan menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal (One Channel 

System/OCS) di Indonesia. Untuk saat ini, kami, berpikir Kementerian Dalam Negeri menggunakan Maid 

Online System (MOS) yang Indonesia klaim tidak menyajikan informasi pekerja dari Indonesia yang masuk 

ke Malaysia," kata Saravanan dikutip Bernama, Selasa seperti dilansir ANTARA, Rabu 20 Juli 

2022.Menurut Saravanan, tidak ada kewajiban untuk menghapus SMO dalam nota kesepakatan antara 

Indonesia dan Malaysia itu.Pemerintah Indonesia pada 13 Juli 2022, memutuskan untuk menghentikan 

sementara pengiriman pekerja migran Indonesia untuk semua sektor ke Malaysia. Musababnya 

ditemukan indikasi penggunaan metode rekrutmen maid online di Malaysia untuk mempekerjakan 

pekerja migran Indonesia di sektor domestik.Sementara dalam MoU yang ditandatangani Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Sumber Daya Manusia Malaysia M Saravanan pada 1 April 

2022 sudah tercantum, penempatan pekerja migran sektor domestik di Malaysia melalui Sistem 

Penempatan Satu Kanal atau One Channel System (OCS) sebagai satu-satunya jalur legal. 
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Title Kemnaker Perkuat Sinergitas Pusat dan Daerah dalam 

Implementasi Satu Data Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Jawa Post National Network Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.jpnn.com/news/kemnaker-perkuat-sinergitas-pusat-dan-daerah-dalam-

implementasi-satu-data-ketenagakerjaan 

Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan kementerian yang 

dipimpinnya terus memperkuat penerapan kebijakan satu data ketenagakerjaan. Rapat 

koordinasi nasional Satu Data Ketenagakerjaan (Rakornas SDK) yang sekarang berlangsung 

di Badung, Bali merupakan rangkaian sinergitas program dan kegiatan pusat dan daerah 

terkait penerapan Satu Data Indonesia di bidang ketenagakerjaan. "Rakornas ini sebagai 

media untuk memperkuat kerja sama, kolaborasi, dan sinergi Kemnaker dengan dinas 

ketenagakerjaan dalam mewujudkan tata kelola data ketenagakerjaan yang memenuhi 

prinsip-prinsip Satu Data Indonesia," kata Menaker Ida Fauziyah saat membuka Rakornas 

SDK, Kamis (21/7). Dari Rakornas SDK, kata Menaker Ida, juga menyatukan prinsip satu data 

ketenagakerjaan untuk mendukung pemulihan nasional, khususnya sektor ketenagakerjaan 

yang terguncang akibat pandemi Covid-19. 

 

 

 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan kementerian yang dipimpinnya terus 

memperkuat penerapan kebijakan satu data ketenagakerjaan.Upaya yang dilakukan, di antaranya 

dengan melakukan koordinasi antarinstansi ketenagakerjaan di pusat dan daerah untuk menyatukan 

persepsi prinsip data ketenagakerjaan di Indonesia.Rapat koordinasi nasional Satu Data Ketenagakerjaan 

(Rakornas SDK) yang sekarang berlangsung di Badung, Bali merupakan rangkaian sinergitas program dan 

kegiatan pusat dan daerah terkait penerapan Satu Data Indonesia di bidang ketenagakerjaan."Rakornas 

ini sebagai media untuk memperkuat kerja sama, kolaborasi, dan sinergi Kemnaker dengan dinas 

ketenagakerjaan dalam mewujudkan tata kelola data ketenagakerjaan yang memenuhi prinsip-prinsip 

Satu Data Indonesia," kata Menaker Ida Fauziyah saat membuka Rakornas SDK, Kamis (21/7).Dari 

Rakornas SDK, kata Menaker Ida, juga menyatukan prinsip satu data ketenagakerjaan untuk mendukung 

pemulihan nasional, khususnya sektor ketenagakerjaan yang terguncang akibat pandemi Covid-

19.Menurutnya, perlu langkah-langkah untuk mewujudkan agenda pemulihan ekonomi dan 
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pembangunan nasional berkelanjutan pascapandemi.Mulai dari menentukan sektor prioritas, 

mempromosikan pasar kerja, pemberian manfaat bantuan tunai, memaksimalkan dampak stimulus 

fiskal, serta mendorong inovasi pembiayaan hijau.Menaker Ida Fauziyah berharap melalui Rakornas ini 

juga dikenalkan aplikasi Portal Satu Data Ketenagakerjaan dan SMData yang dapat dimanfaatkan pusat 

dan daerah untuk percepat implementasi satu data ketenagakerjaan.Kepala Badan Perencanaan dan 

Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker Bambang Satrio Lelono menambahkan reformasi tata kelola 

data ketenagakerjaan menjadi hal fundamental mewujudkan ketersediaan data ketenagakerjaan akurat, 

mutakhir, terpadu, terintegrasi, mudah diakses, dan dapat dipakai kembali."Pada akhirnya setiap 

pengambilan keputusan dan kebijakan ketenagakerjaan memiliki dukungan data dan informasi 

berkualitas, relevan, akurat, up to date, lengkap dan berkesinambungan serta berbasis pada fakta atau 

bukti (evidence based)," para Bambang.Bambang menyampaikan Kemnaker telah melakukan berbagai 

rangkaian sinergitas program dan kegiatan pusat dan daerah dalam implementasi Satu Data Indonesia di 

bidang ketenagakerjaan."Ini sejalan dengan rencana aksi satu data Indonesia yang disusun Kementerian 

PPN/Bappenas selaku sekretariat Satu Data Indonesia," tegas Bambang.Redaktur & 
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Title Sekda Adi Arnawa Hadiri Rakornas Satu Data 

Ketenagakerjaan Tahun 2022 

Author Oleh&#58; Ayu Rini 

Media Rrinews Denpasar Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Neutral 

Link http://rri.co.id/denpasar/peristiwa/1546940/sekda-adi-arnawa-hadiri-rakornas-satu-data-

ketenagakerjaan-tahun-2022 

Summary Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta yang diwakili Sekda Badung Wayan Adi Arnawa 

menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan di Trans Resort 

Bali, Seminyak, Kerobokan Bali, Kamis (21/7/2022). Rakornas Satu Data Ketenagakerjaan 

dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan Tata Kelola Data Ketenagakerjaan yang 

dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Rakornas yang dilaksanakan Rabu-Jumat, 

20-22 Juli tahun 2022 ini mengambil tema "Satu Data Ketenagakerjaan Untuk Mendukung 

Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional". Dalam sambutannya Sekda Adi Arnawa 

mengucapkan selamat datang sekaligus memberikan apresiasi atas penyelenggaraan 

Rakornas 2022 ini di Kabupaten Badung. 

 

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta yang diwakili Sekda Badung Wayan Adi Arnawa menghadiri Rapat 

Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan di Trans Resort Bali, Seminyak, Kerobokan 

Bali, Kamis (21/7/2022). Rakornas Satu Data Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mengatur 

penyelenggaraan Tata Kelola Data Ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi 

Daerah. Rakornas yang dilaksanakan Rabu-Jumat, 20-22 Juli tahun 2022 ini mengambil tema "Satu Data 

Ketenagakerjaan Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional".Dalam sambutannya 

Sekda Adi Arnawa mengucapkan selamat datang sekaligus memberikan apresiasi atas penyelenggaraan 

Rakornas 2022 ini di Kabupaten Badung."Langkah yang dilakukan Menteri Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia ini adalah salah satu upaya dalam rangka membantu kami khususnya Pemerintah Kabupaten 

Badung dalam rangka pemulihan perekonomian di situasi Covid-19 yang pernah menjadi kontraksi 

pertumbuhan ekonomi. Dimana, menjadi pukulan keras bagi kami karena kehidupan masyarakat kami 

yang bersumber dari sektor pariwisata. Tentu pada kesempatan yang baik ini, langkah yang dilakukan 

oleh Kemenaker RI saya apresiasi dengan baik karena selama ini persoalan kita bersama bahwa sering 

sekali data yang kita miliki tidak terintegrasi dengan pemerintah pusat. Kegiatan ini bisa membangun 

kesejahteraan ketenagakerjaan dan mampu menjaga data terintegrasi, mampu dipertanggungjawabkan 

dan berkesinambungan itu menjadi harapan untuk memberi dampak positif terutama dalam rangka 

melakukan pendataan ketenagakerjaan di seluruh daerah di Indonesia ini," ucapnya.Adi Arnawa 

mengakui, dalam situasi Covid-19 ini khususnya kami di Badung, banyak terjadi PHK. Diharapkan dengan 

kegiatan ini bisa melihat indikator terkait hal ini dengan baik."Mudah-mudahan Covid-19 cepat berlalu 

sehingga Bali khususnya di Kabupaten Badung bisa melanjutkan program pembangunan dalam rangka 

memberikan kesejahteraan di lingkungan Kabupaten Badung ini." pungkasnya.Sementara Menteri 

Ketenagakerjaan RI, Hj. Ida Fauziyah mengatakan, sebagai upaya mereformasi tata kelola data 

pemerintah untuk dapat menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, mudah diakses 

dan dapat dibagi-pakaikan kembali. Di bidang ketenagakerjaan sendiri, Kementerian Ketenagakerjaan 

juga sudah menindaklanjuti peraturan Presiden dengan menerbitkan Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan No.15 Tahun 2020 tentang Satu Data Ketenagakerjaan."Kebijakan ini merupakan suatu 
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bentuk inisiasi yang lebih awal dilakukan terkait tindak lanjut Satu Data Indonesia di kalangan 

Kementerian/Lembaga. Akan tetapi, sampai saat ini seringkali masih kita temukan data yang disajikan 

baik nasional maupun daerah, terdiri dari banyak versi dari berbagai sumber yang kadang diragukan 

keakuratan dan kevalidannya. Tentunya hal ini menjadi tantangan yang harus dijawab dan diselesaikan 

secepatnya oleh seluruh Instansi Pemerintah baik di Pusat maupun Daerah. Saya menyambut baik 

diselenggarakannya Rakernas Satu Data Ketenagakerjaan ini. Rakornas ini dapat menjadi media untuk 

memperkuat kerjasama, kolaborasi, dan sinergi Kementerian Ketenagakerjaan dengan OPD yang 

membidangi Ketenagakerjaan," ujarnya. 
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Title Pantas Indonesia Kesal Sampai Hentikan Pengiriman TKI ke Malaysia, 

Sudah Jelas Malaysia Melanggar Perjanjian Ini, Pejabat Malaysia 

Ngotot Bela Sistem yang Dianggap Salah Kaprah Oleh Indonesia Ini 

Author _noname 

Media Intisari Online Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Negative 

Link http://intisari.grid.id/read/033387144/pantas-indonesia-kesal-sampai-hentikan-

pengiriman-tki-ke-malaysia-sudah-jelas-malaysia-melanggar-perjanjian-ini-pejabat-

malaysia-ngotot-bela-sistem-yang-diangga 

Summary Dapat membahayakan pekerja Indonesia karena memungkinkan mereka memasuki negara 

itu menggunakan visa turis sebelum mengajukan izin kerja. Dapat membahayakan pekerja 

Indonesia karena memungkinkan mereka memasuki negara itu menggunakan visa turis 

sebelum mengajukan izin kerja. Sementara itu, Presiden Asosiasi Agen Tenaga Kerja, Foo 

Yong Hooi, mendesak pemerintah untuk mematuhi perjanjian dengan Indonesia dan 

meninggalkan sistem online. Beberapa waktu lalu, untuk sementara menghentikan 

pengiriman pekerja ke. 

 

Beberapa waktu lalu, untuk sementara menghentikan pengiriman pekerja ke .Karena Kuala Lumpur 

karena diduga melanggar perjanjian perekrutan pekerja dan menempatkan mereka pada risiko 

digunakan sebagai pekerja paksa.mengatakan Kuala Lumpur menggunakan sistem rekrutmen online 

"ilegal" untuk mempekerjakan Tenaga Kerja .Ini bertentangan dengan kesepakatan yang ditandatangani 

pada bulan April.Utusan untuk Hermono, yang menggunakan satu nama, mengatakan awal bulan ini 

bahwa apa yang disebut MAID Online System (MOS) yang digunakan oleh departemen imigrasi .Dapat 

membahayakan pekerja Indonesia karena memungkinkan mereka memasuki negara itu menggunakan 

visa turis sebelum mengajukan izin kerja.Membuat Tenaga Kerja (TKI) rentan dieksploitasi di .Meski 

demikian, ternyata pihak masih kekeh dengan tindakannya menggunkana sistem online tidaklah 

salahMenguitip Benar News, Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin membela penggunaan sistem 

online, dengan mengatakan siapa pun yang memasuki negara itu harus memiliki dokumentasi yang 

tepat.Beberapa waktu lalu, untuk sementara menghentikan pengiriman pekerja ke .Karena Kuala Lumpur 

karena diduga melanggar perjanjian perekrutan pekerja dan menempatkan mereka pada risiko 

digunakan sebagai pekerja paksa.mengatakan Kuala Lumpur menggunakan sistem rekrutmen online 

"ilegal" untuk mempekerjakan Tenaga Kerja .Ini bertentangan dengan kesepakatan yang ditandatangani 

pada bulan April.Utusan untuk Hermono, yang menggunakan satu nama, mengatakan awal bulan ini 

bahwa apa yang disebut MAID Online System (MOS) yang digunakan oleh departemen imigrasi .Dapat 

membahayakan pekerja Indonesia karena memungkinkan mereka memasuki negara itu menggunakan 

visa turis sebelum mengajukan izin kerja.Membuat Tenaga Kerja (TKI) rentan dieksploitasi di .Meski 

demikian, ternyata pihak masih kekeh dengan tindakannya menggunkana sistem online tidaklah 

salahMenguitip Benar News, Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin membela penggunaan sistem 

online, dengan mengatakan siapa pun yang memasuki negara itu harus memiliki dokumentasi yang 

tepat."Sistem online adalah sesuatu yang telah kami umumkan kepada dunia. Bukan hanya untuk TKA , 

tapi untuk semua TKA," ujarnya dalam sebuah acara di saat ditanya wartawan."Prosesnya adalah proses 

kita mau dilakukan secara online atau melalui agen," katanya."Ini semua tentang pemahaman bahwa 

hanya orang yang memiliki dokumen yang dapat datang dan tinggal di negara kita," 
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rtambahnya.Kementerian Sumber Daya Manusia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka 

akan berbicara dengan Kementerian Dalam Negeri."Untuk menemukan solusi segera untuk masalah yang 

berkaitan dengan masuknya pekerja asing ke negara itu."Alex Ong, aktivis buruh Migrant Care , sebuah 

LSM, menyebut langkah pemerintah sebagai "teguran lunak" ke , yang dia tuduh tidak serius 

memperbaiki kondisi buruh migran." tidak begitu menghargai hubungan kedua negara," kata Alex kepada 

BeritaBenar.Sementara itu, Presiden Asosiasi Agen Tenaga Kerja , Foo Yong Hooi, mendesak pemerintah 

untuk mematuhi perjanjian dengan Indonesia dan meninggalkan sistem online."Kementerian Tenaga 

Kerja telah bekerja keras untuk mematuhi MoU, tetapi kementerian lain juga harus bekerja sama untuk 

memastikan itu berjalan dengan baik," kata Foo seperti dikutip New Straits Times."Harus ada harmonisasi 

antar kementerian untuk memastikan penangguhan ini dicabut," kata Foo, seraya menambahkan bahwa 

perusahaan pemasok tenaga kerja akan merugi jika larangan tersebut terus berlanjut.Cek Berita dan 

Artikel yang lain di 
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Title Gaji Rp 18 Juta, Masyarakat Usia Kerja Antusias Daftar Magang 

ke Jepang 

Author _noname 

Media Harian Silampari Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Link http://hariansilampari.co.id/gaji-rp-18-juta-masyarakat-usia-kerja-antusias-daftar-magang-

ke-jepang 

Summary Antusias masyarakat usia kerja untuk pergi magang ke Jepang cukup tinggi di Lubuklinggau. 

Mereka yang ikut untuk magang pergi ke Jepang akan ditempatkan magang di bidang teknik 

dan kesehatan. Program tersebut dari Kementerian Tenaga Kerja yang pendaftarannya 

sudah dibuka pada Kamis (21/7/2022). "Hingga Kamis siang sudah 12 orang daftar kesini," 

kata Kepala Disnaker Kota Lubuklinggau, Tamri. 

 

 

 

Antusias masyarakat usia kerja untuk pergi magang ke Jepang cukup tinggi di Lubuklinggau. Program 

tersebut dari Kementerian Tenaga Kerja yang pendaftarannya sudah dibuka pada Kamis 

(21/7/2022)."Hingga Kamis siang sudah 12 orang daftar kesini," kata Kepala Disnaker Kota Lubuklinggau, 

Tamri.Dijelaskannya, pendaftaran dibuka mulai 21 Juli sampai 5 Agustus 2022 untuk usia kerja 18 tahun 

sampai 26 tahun. Selanjutnya dilakukan seleksi. Namun lebih dulu mereka akan mengikuti tes persiapan 

seleksi yang dilaksanakan pada 8 - 12 Agustus."Kalau sudah dilatih, nanti baru daftar ke Kemenaker. Baru 

Kemenaker mengadakan seleksinya," ujarnya.Mereka yang ikut untuk magang pergi ke Jepang akan 

ditempatkan magang di bidang teknik dan kesehatan. Adapun gaji yang ditawarkan mulai Rp12 juta 

sampai Rp18 juta."Rata-rata mereka yang mendaftar memang lagi belum ada kerjaan. Kebenaran ada 

kesempatan dan menarik. Apalagi gaji yang ditawarkan Rp12 juta sampai Rp18 juta," 

bebernya.Sementara itu disamping program magang, pihak Kemenaker juga membuka program Tenaga 

Kerja Mandiri Pemula. Dan dibuka untuk sebanyak-banyaknya."Jadi orang yang usia kerja yang tidak ada 

kerjaan, dia mau buat kerjaan, berkumpul. Jadi buat kelompok terdiri 10 orang. Kelompoknya diketahui 

oleh Kelurahannya, penduduk kelurahan itu," bebernya.Pihak Disnaker Lubuklinggau nanti akan 

mengusulkan kelompok tersebut untuk mendapat bantuan dari Kemenaker. Kalau lolos seleksi, 

kelompok tersebut akan mendapat bantuan sekitar Rp20 juta yang dipakai untuk membuat usaha."Nanti 

uangnya tidak masuk ke kami, ke kelompok. Kami hanya mengecek uang dibelikan kemana," pungkasnya. 
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Title Kemnaker Perkuat Implementasi Satu Data Ketenagakerjaan 

Pusat dan Daerah 

Author _noname 

Media Nusakini.com Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Link http://nusakini.com/news/kemnaker-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan-

pusat-dan-daerah 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan terus memperkuat implementasi kebijakan satu data 

ketenagakerjaan dengan melakukan koordinasi antar instansi ketenagakerjaan di pusat dan 

daerah. Hal tersebut dikemukakan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, ketika membuka 

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan (SDK) di Badung, Bali, 

Kamis (21/7/2022). Rakornas Satu Data Ketenagakerjaan merupakan rangkaian sinergitas 

program dan kegiatan pusat dan daerah, terkait implementasi Satu Data Indonesia di bidang 

ketenagakerjaan. "Rakornas ini sebagai media untuk memperkuat kerja sama, kolaborasi, 

dan sinergi Kemnaker dengan dinas ketenagakerjaan, dalam mewujudkan tata kelola data 

ketenagakerjaan yang memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia," katanya. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan terus memperkuat implementasi kebijakan satu data ketenagakerjaan 

dengan melakukan koordinasi antar instansi ketenagakerjaan di pusat dan daerah. Koordinasi ini 

bertujuan untuk menyatukan persepsi prinsip data ketenagakerjaan di Indonesia.Hal tersebut 

dikemukakan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional 

(Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan (SDK) di Badung, Bali, Kamis (21/7/2022).Rakornas Satu Data 

Ketenagakerjaan merupakan rangkaian sinergitas program dan kegiatan pusat dan daerah, terkait 

implementasi Satu Data Indonesia di bidang ketenagakerjaan."Rakornas ini sebagai media untuk 

memperkuat kerja sama, kolaborasi, dan sinergi Kemnaker dengan dinas ketenagakerjaan, dalam 

mewujudkan tata kelola data ketenagakerjaan yang memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia," 

katanya.Menaker mengatakan, dari Rakornas SDK juga menyatukan prinsip satu data ketenagakerjaan 

untuk mendukung pemulihan nasional khususnya sektor ketenagakerjaan yang terguncang akibat 

pandemi COVID-19.Menurutnya, perlu langkah-langkah untuk mewujudkan agenda pemulihan ekonomi 

dan pembangunan nasional berkelanjutan pasca pandemi, antara lain menentukan sektor prioritas, 

mempromosikan pasar kerja, pemberian manfaat bantuan tunai, memaksimalkan dampak stimulus 

fiskal, serta mendorong inovasi pembiayaan hijau.Ia menambahkan, melalui Rakornas ini juga dikenalkan 

aplikasi Portal Satu Data Ketenagakerjaan dan SMData, sebagai aplikasi pendukung satu data 

ketenagakerjaan yang dapat dimanfaatkan pusat dan daerah untuk percepat implementasi satu data 

ketenagakerjaan."Adanya persamaan persepsi antara Kemnaker dengan dinas yang membidangi 

ketenagakerjaan terhadap standar data, metadata, dan kode referensi data ketenagakerjaan," 

ucapnya.Sementara Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, 

Bambang Satrio Lelono, mengatakan, reformasi tata kelola data ketenagakerjaan melalui kebijakan satu 

data ketenagakerjaan menjadi hal fundamental mewujudkan ketersediaan data ketenagakerjaan akurat, 

mutakhir, terpadu, terintegrasi, mudah diakses dan dapat dipakai kembali."Pada akhirnya setiap 

pengambilan keputusan dan kebijakan ketenagakerjaan memiliki dukungan data dan informasi 

berkualitas, relevan, akurat, up to date, lengkap dan berkesinambungan serta berbasis pada fakta/bukti 

(evidence based)," kata Bambang.Bambang menyebut, Kemnaker telah melakukan berbagai rangkaian 
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sinergitas program dan kegiatan pusat dan daerah dalam implementasi Satu Data Indonesia di bidang 

ketenagakerjaan."Rangkaian sinergitas program dan kegiatan pusat dan daerah terkait implementasi 

satu data Indonesia di bidang ketenagakerjaan menjadi penting karena program ini telah sejalan dengan 

rencana aksi satu data Indonesia yang disusun Kementerian PPN/Bappenas selaku sekretariat Satu Data 

Indonesia," pungkasnya. 
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Title SP PLN Kawal Sidang Penetapan Kelanjutan Perundingan PKB 

di PN Jaksel 

Author Sofyan Badrie 

Media Porto News Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.portonews.com/2022/laporan-utama/sp-pln-kawal-sidang-penetapan-

kelanjutan-perundingan-pkb-di-pn-jaksel 

Summary Kamis pagi (21/7/2022) ada pemandangan tidak biasa di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta 

Selatan (Jaksel). Puluhan orang berseragam baju warna merah berdatangan dan berkumpul 

di areal gedung PN Jaksel. Wakil Sekjend II SP PLN. Menurutnya, saat ini hanya ada dua 

Serikat Pekerja PLN (SP PLN) yang memiliki anggota diatas 10 persen, yaitu SP PLN dan Laskar 

PLN. 

 

 

 

 Kamis pagi (21/7/2022) ada pemandangan tidak biasa di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel). 

Puluhan orang berseragam baju warna merah berdatangan dan berkumpul di areal gedung PN Jaksel. 

Mereka terlihat berbincang antara satu dengan lainnya. Ada pula beberapa orang yang duduk asik 

dengan gadgetnya, tetapi tetap awas menanti jalannya persidangan. Penasaran terhadap sekumpulan 

orang berseragam merah tersebut, Portonews masuk, menghampiri dan menanyakan perihal mereka 

pada resepsionis. "Ada sidang apa ya kok banyak yang berseragam," tanya Portonews. "Ya, tadi sidang 

PLN. Sidang Perdata. Ada puluhan orang berbaju seragam merah turut hadir dan akan menyaksikan 

jalannya sidang itu," kata salah seorang resepsionis, yang stand by di ruang luar persidangan. Tanpa 

sengaja pula Portonews diperkenalkan oleh seseorang kepada laki-laki paruh baya. Berseragam baju 

merah. Setelah berbasa-basi, barulah diketahui namanya. Parsahatan Siregar. Wakil Sekjend II SP PLN.Dia 

menuturkan bahwa pagi Kamis ada jadwal sidang. Menurutnya, saat ini hanya ada dua Serikat Pekerja 

PLN (SP PLN) yang memiliki anggota diatas 10 persen, yaitu SP PLN dan Laskar PLN. Kewenangan PKB 

mengacu pada Permen Naker No 28 tahun 2014. "Masalahnya, dalam catatan proses verifikasi Laskar 

PLN terdapat ketidaksesuaian dengan domisili. Padahal di dalam Kepmenaker RI No. 16 Tahun 2001 Jo 

Pergub Provinsi DKI Jakarta No 10 Tahun 2007, yang namanya pencatatan harus sesuai dengan domisili. 

Sementara Laskar PLN domisilinya tercatat di Limo Depok tetapi mencatatkan domisilinya di Jakarta 

Selatan. Seharusnya dicatat di Depok," ungkap Parsahatan Siregar. Dalam pandangan Parsahatan Siregar, 

sebenarnya telah ada dilakukan beberapa tahapan mediasi dengan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi DKI 



 

233 

 

Jakarta dan Kementerian Naker. Namun karena tidak ada keputusan-keputusan, akhirnya berlarut-larut 

dan berkepanjangan. "Bahkan saat akan dilakukan mediasi pada 1 Nopember 2001 dan 25 Nopember 

2001, Laskar PLN menolak teguran mediator. Mencabut pencatatannya dan mencatat ulang di Depok. 

"Kita tidak ada masalah dengan Serikat Pekerja lain. Tetapi karena perundingan PKB merupakan produk 

hukum dan tujuannya pasal 13, 20 KUA Perdata, yang menyebutkan keabsahan suatu perjanjian ada 

dalam pencatatannya. Kalau naskah pencatatannya bermasalah maka tidak bisa diikutkan kecuali sudah 

dibenahi terlebih dulu," tegas Parsahatan. Hal tersebut termaktub dalam surat 311 dari Dinas Naker 

Jakarta Selatan yang meminta Laskar PLN mencabut dan mencatatkan ulang domisilnya di Kota Depok. 

"Tetapi, sekali lagi tidak dilaksanakan," tandasnya. Oleh karena itu, ungkap Parsahatan, menganggap 

penting untuk melakukan pengawalan jalannya proses sidang ini. Tujuannya; memberikan dukungan 

positif atas langkah yang ditempuh oleh Direktur MSDM PT PLN (Persero) dalam upaya melanjutkan 

kembali Perundingan PKB. "Kita harapkan proses persidangan berlangsung obyektif. Mengemukakan 

semua bukti-bukti data dan fakta yang ada, tanpa ada satu hal pun yang ditutup-tutupi," kata Parsahatan. 

Pasalnya, imbuhnya, keputusan yang akan diambil nantinya akan berdampak kepada SP PLN sebagai para 

pihak yang akan melanjutkan kembali Perundingan PKB antara SP PLN dengan Perseroan. Seusai 

persidangan yang belangsung singkat, Portonews juga meminta tanggapan kepada tim kuasa hukum dari 

PLN. Setelah sidang, terlihat 3 orang tim pengacara PLN nampak terburu-buru keluar dari persidangan. 

Ketika dikejar dan diminta respon perihal sidang, mereka hanya menjawab, "Sebentar ya. Nanti akan 

disampaikan". Ketiganya pun tergesa-gesa keluar area PN Jaksel menuju ke lokasi parkir mobil. Lebih jauh 

lagi Parsahatan mengungkapkan hasil-hasil pertemuan dengan Direktur MSDM PLN pada 7 Juni 2022 dan 

20 Juli 2022, Tim Kuasa Hukum Pemohon, tidak membuka semua bukti-bukti dan fakta yang ada terkait 

keabsahan salah satu serikat pekerja di lingkungan PLN yang merasa berhak untuk ikut dalam 

Perundingan PKB. Bukti-Bukti yang tidak diungkapkan adalah : Pertama, surat dari Kelurahan Krukut Limo 

No. 474.2/322/IV/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Surat Keterangan Domisili Kantor PLN P2B Jawa 

Bali dan No.474.4/443/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021 Tentang Surat Keterangan Domisili Tambahan yang 

menerangkan bahwa Domisili Kantor PLN P2B Jawa Bali masuk wilayah territorial Kota Depok sejak 

berdirinya Kota Depok tanggal 27 April 1999. Kedua, surat Sudinakertrans Jakarta Selatan No.3111/-

1.835.3 tanggal 28 Juni 2021 tentang Penjelasan Ketiga, notulen klarifikasi pada saat pertemuan mediasi 

dengan mediator dari Kemenaker RI tanggal 25 Oktober 2021 dan 01 Nopember 2021. Pada sidang 5 Juli 

2022 yang lalu, papar Parsahatan, pihaknya juga melihat dan mendengarkan langsung bahwa saksi ahli 

yang diajukan Kuasa Hukum Pemohon, telah memberikan keterangan yang tidak benar padahal yang 

bersangkutan bersaksi dibawah sumpah. "Beberapa keterangan tidak benar disampaikan oleh saksi 

adalah menyatakan bahwa Kelurahan Krukut Limo masuk wilayah territorial Jakarta Selatan. Saksi 

menjelaskan proses mediasi oleh mediator Kemenaker RI padahal yang bersangkutan tidak hadir dan 

tidak terlibat dalam pertemuan tersebut. Selain itu saksi juga sudah melakukan tindakan pencemaran 

nama baik SP PLN dengan menyatakan bahwa SP PLN telah menghalang-halangi serikat pekerja lain untuk 

ikut berunding PKB. Saksi juga menyatakan didepan Hakim bahwa keenam surat dari Dirjen PHI 

Kemenaker RI yang diajukan sebagai bukti oleh Kuasa Hukum Pemohon, adalah saksi sendiri yang 

membuatnya," paparnya. Jadi dengan melihat fakta-fakta yang terjadi selama persidangan diatas, lanjut 

Parsahatan, wajar jika SP PLN harus mengambil tindakan pengawalan atas jalannya Proses Sidang 

Permohonan Penetepan Pengadilan Perkara Nomor 429/Pdt.P/2022/PN JKT-SEL tanggal 06 Juni 2022, 

sebagai bahan masukan dan laporan kepada Ketum dan Sekjend SP PLN dalam mengambil keputusan 

dan menentukan sikap organisasi ke depan. 
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Title LSM MAPPAN Lakukan 3 Aksi di Instansi Pemerintah, Korlap 

Hadi Prabowo : Kita Tunggu Hasil Realisasi untuk PT PAL 

Author Pt. Viva Media 

Baru - Viva 

Media Visualjambi.co Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Neutral 

Link http://visualjambi.co/read/lsm-mappan-lakukan-3-aksi-di-instansi-pemerintah-korlap-hadi-

prabowo-kita-tunggu-hasil-realisasi-untuk-pt-pal 

Summary "Ada pengaduan ke kita yaitu PT. PAL, dalam hal ini Tim Sudah turun dilokasi pengambilan 

sampel dilapangan masih menunggu hasilnya dan saya hingga kini belum dapat laporan 

resmi, kemudian jika Terbukti nanti secara penindakan administratif dan Penyegelan atas 

dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan baik sampel dari aer anak sungai, 

tanah dan Kolam limbah," Kata Kabid Penaatan Evi Syahrul Terpisah Hari Rabu (20/07) LSM 

MAPPAN di Kordinator Lapangan Hadi Prabowo Melakukan Haering di Dinas 

Ketenagakerjaan transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jambi Mengatakan " Hasil Notuline 

tersebut ada Point yang dijelaskan pihak Disnakertrans (Kadis-Red) tentang aturan undangan 

undang Ketenagakerjaan dan pengujian kelayakan Peralatan K3 Serta Memperhatikan 

Kondisi 112 orang Karyawan yang Bekerja.  

 

 

 

Sebelumnya pada Senin 12-07-22 LSM MAPPAN melakukan Aksi unjuk rasa damai depan kantor dinas 

Lingkungan Hidup Provinsi Jambi atas dugaan Aktifitas Pabrik Kelapa Sawit PT. Parosimpac Agro Lestari 

Kecamatan Sei Gelam Kabupaten Muara Jambi Tidak Memiliki Izin Amdal yang memiliki daya kelola 

Tandan Buah Segar (TBS), sebanyak 45 Ton Perjam tersebut hanya memiliki dokumen lingkungan sebatas 

UKL/UPL. Kemarin 19-07-2022 Media ini Melakukan Investigasi Melanjutkan Perkembangan dari Dinas 

Lingkungan Hidup dan Mewancarai Kabid Penaatan Lingkungan. "Ada pengaduan ke kita yaitu PT. PAL, 

dalam hal ini Tim Sudah turun dilokasi pengambilan sampel dilapangan masih menunggu hasilnya dan 

saya hingga kini belum dapat laporan resmi, kemudian jika Terbukti nanti secara penindakan administratif 

dan Penyegelan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan baik sampel dari aer 

anak sungai, tanah dan Kolam limbah," Kata Kabid Penaatan Evi Syahrul Terpisah Hari Rabu (20/07) LSM 

MAPPAN di Kordinator Lapangan Hadi Prabowo Melakukan Haering di Dinas Ketenagakerjaan 

transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jambi Mengatakan " Hasil Notuline tersebut ada Point yang 

dijelaskan pihak Disnakertrans (Kadis-Red) tentang aturan undangan undang Ketenagakerjaan dan 
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pengujian kelayakan Peralatan K3 Serta Memperhatikan Kondisi 112 orang Karyawan yang Bekerja. Tim 

Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Jambi juga menjelaskan kronologis dan proses hukum yang telah dilakukan dan 

konsekuensi bagi perusahaan jika tidak melaksanakan peringatan dengan Nota Riksa sebagai bentuk 

pembinaan dan peringatan yang disampaikan kepada perusahaan sesuai dengan ketentuan Permenaker 

No. 33/2016 tentang tata cara pengawasan ketenagakerjaan. Peserta aksi tetap menyampaikan dan 

mempertanyakan bagaimana pelaksanaan K3 di PT. PAL dan bagaimana konsekuensinya Kepala Dinas 

kembali menegaskan akan menunggu dan melakukan tindakan dan upaya hukum terhadap jawaban atas 

peringatan yang disampaikan kepada perusaahaan nantinya kepada Disnakertrans Selama 14 hari 

kedepan terhitung tanggal 20 juli 2022," Ulasnya Bowo Sapaan Korlap LSM MAPPAN. Sementara hari ini 

Aksi LSM MAPPAN pun di lanjutkan di Dinas Perhubungan Provinsi Jamb terkait izin Hamdal Lalin dan 

Persoalan Penggunaan jalan Provinsi dalam Regulasi Angkutan kendaraan PT. PAL dan aksi pun disambut 

oleh Kabib Perhubungan Darat. "Menanggapinya paling kami berkoordinasi bersama dinas Perhubungan 

kabupaten muaro jambi, dalam hal ini akan menurunkan Staf kami dilakosi area keluar masuknya 

Kendaraan PT PAL, untuk di muara jambi sendiri punya peraturan daerah dan penertiban melalui dinas 

POL PP yg berkaitan pengualaran izin nya ada atau tidak. Untuk itupun kami jika melakukan penindakan 

akan melibatkan pihak kepolisian jika ada pelanggaran dalam Lalu lintas Kendaraan PT. PAL," Pungkas 

Kabid Wing Gunariyadi (*/Red) 
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Title Kabar Baik dari Sekjen Kemnaker Tentang Hasil 

Pertemuan Hari Kedua G20 EWG IV 

Author Webservices Jpnn.Com 

Media Obligasi.id Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Link http://obligasi.id/external/337827 

Summary Perjalanan diskusi tadi sangat bagus, konstruktif dan masing-masing negara cukup respek 

satu dengan yang lain," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen 

Kemnaker) Anwar Sanusi seusai memimpin pertemuan itu secara virtual, Kamis (21/7) 

malam. Pertemuan keempat Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 The Fourth 

Employment Working Group (EWG) di hari kedua membahas draf deklarasi Menteri 

Ketenagakerjaan/Perburuhan. Selain itu, memasuki pembahasan awal tambahan dokumen 

(annex) terkait pasar kerja inklusif dan penyandang disabilitas. "Kami menyelesaikan 

deklarasi Menaker G20. 

 

 

 

 Pertemuan keempat Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan G20 The Fourth Employment Working 

Group (EWG) di hari kedua membahas draf deklarasi Menteri Ketenagakerjaan/Perburuhan.Selain itu, 

memasuki pembahasan awal tambahan dokumen (annex) terkait pasar kerja inklusif dan penyandang 

disabilitas."Kami menyelesaikan deklarasi Menaker G20. Perjalanan diskusi tadi sangat bagus, konstruktif 

dan masing-masing negara cukup respek satu dengan yang lain," kata Sekretaris Jenderal Kementerian 

Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker) Anwar Sanusi seusai memimpin pertemuan itu secara virtual, Kamis 

(21/7) malam.Kabar baiknya lagi, kata Sekjen Anwar, hal itu merupakan modal yang bagus untuk 

menyelesaikan tambahan dokumen yang melengkapi dari deklrasi Menteri-menteri Ketenagakerjaan 

nanti.Di akhir bahasan deklarasi, kata Sekjen Anwar, setiap negara G20 akan menyepakati dalam 

pertemuan-pertemuan G20 mendatang untuk melaporkan inisiatif kebijakan yang dilakukan dalam 

mendorong pasar kerja yang terbuka untuk para penyandang disabilitas."Indikatornya sedang kami 

bahas dan matangkan," bebernya.Dia berharap indikator yang nanti digunakan menjadi pedoman bagi 

negara G20, sehingga bisa dilihat inisiatif setiap negara mendorong keterlibatan para penyandang 

disabilitas di dalam pasar kerja.Sekjen Anwar juga berharap pembahasan draf ini menghasilkan 

kesepakatan konkret untuk negara G20 dan negara lainnya dan dapat disepakati bersama dalam 

pertemuan tingkat menteri serta menjadi masukan pernyataan pada deklarasi kepala negara. 



 

237 

 

Title Sosialisasikan Perlindungan Pekerja Migran, Wamenaker 

Kunjungi Poltekpel Sumatra Barat 

Author Iwan Supriyatna 

Media Suara.com Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.suara.com/bisnis/2022/07/21/175503/sosialisasikan-perlindungan-pekerja-

migran-wamenaker-kunjungi-poltekpel-sumbar 

Summary Dalam rangka sosialisasi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di 

Kabupaten Padang Pariaman, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor melakukan 

kunjungan kerja ke Politeknik Pelayaran Sumatera Barat (Poltekpel Sumatra Barat). 

Kunjungan kerja tersebut disambut hangat oleh Direktur Poltekpel Sumatra Barat, Capt. 

Wisnu Risianto, M.M. Yang sekaligus memperkenalkan kampus Poltekpel Sumatra Barat. 

"Kami berterimakasih atas kunjungan Bapak Wamen Ketenagakerjaan beserta jajaran, 

sebagai lembaga pendidikan pelayaran, Poltekpel Sumatra Barat kedepannya akan 

mencetak perwira pelayaran yang terampil yang kami harapkan bisa terjun di duni kerja, 

sehingga kami sangat mendukung baik dari penyiapan tenaga kerja maupun hal-hal yang lain 

yang dibutuhkan nantinya", ujar Direktur saat menyampaikan sambutan. Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan bahwa taruna dan taruni yang dididik dan 

dibina di Poltekpel Sumatra Barat tentunya memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai 

dengan profesi. 

 

 

 

Dalam rangka sosialisasi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Kabupaten Padang 

Pariaman, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor melakukan kunjungan kerja ke Politeknik 

Pelayaran Sumatera Barat (Poltekpel Sumatra Barat). Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) 

datang dengan didampingi oleh Bupati Padang Pariaman beserta jajaran.Kunjungan kerja tersebut 

disambut hangat oleh Direktur Poltekpel Sumatra Barat, Capt. Wisnu Risianto, M.M. yang sekaligus 

memperkenalkan kampus Poltekpel Sumatra Barat."Kami berterimakasih atas kunjungan Bapak Wamen 

Ketenagakerjaan beserta jajaran, sebagai lembaga pendidikan pelayaran, Poltekpel Sumatra Barat 

kedepannya akan mencetak perwira pelayaran yang terampil yang kami harapkan bisa terjun di duni 

kerja, sehingga kami sangat mendukung baik dari penyiapan tenaga kerja maupun hal-hal yang lain yang 

dibutuhkan nantinya", ujar Direktur saat menyampaikan sambutan.Capt. Wisnu juga berharap, melalui 
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sosialisasi ini bisa memberikan gambaran kepada taruna dan taruni tentang BP2MI yang berkolaborasi 

dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk melindungi tenaga kerja Indonesia khususnya di luar 

negeri."Kami berharap dengan kegiatan ini bisa memberikan pendekatan dan sosialisasi kepada taruna 

dan taruni kami terutama untuk yang akan praktek di kapal maupun perusahaan nantinya baik nasional 

maupun internasional, sehingga apa yang ditujukan bisa tercapai", tuturnya.Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan bahwa taruna dan taruni yang dididik dan dibina di 

Poltekpel Sumatra Barat tentunya memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai dengan profesi. Dengan 

demikian, taruna dan taruni memiliki potensi dan kesempatan kerja yang lebih besar."Ini merupakan 

kesempatan yang luar biasa bisa bertemu dengan taruna/i Poltekpel Sumatra Barat. Adik-adik taruna rela 

jauh dari orang tua untuk menimba ilmu dan menambah bekal, sehingga nantinya bisa bekerja sesuai 

dengan profesi yang diharapkan. Tentunya, harus diiringi dengan kecakapan, kemampuan khusus, disiplin 

yang bagus, dan terus belajar untuk menambah skill. Sehingga, ketika lulus bisa langsung kerja", ungkap 

Wamenaker saat menyampaikan materi.Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa taruna dan taruni dapat 

memanfaatkan sarana dan sistem yang disediakan oleh pemerintah sebagai upaya perlindungan kerja 

nantinya. Ia juga berharap agar kedepannya ada tindak lanjut dari sosialisasi ini dengan menjalin 

kerjasama."Saya berharap kami dari Kementerian Ketenagakerjaan dengan BP2MI bisa menjalin 

kerjasama dengan Poltekpel Sumatra Barat nantinya. Tugas adik-adik mempersiapkan sebaik mungkin 

dan tugas negaralah yang menyediakan sarana dan sistem", ungkapnya.Pada kesempatan yang sama, 

Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Kawasan Amerika dan Pasifik BP2MI, Seriulina Br. Tarigan, S.E. 

juga turut menyampaikan materi. Ia mengatakan bahwa kesempatan bekerja di atas kapal terbuka 

luas."Dengan keahlian khusus yang dimiliki, adik-adik taruna dan taruni memiliki kesempatan yang 

terbuka luas untuk bekerja di kapal. Selama ini tercatat sudah banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

yang bekerja di kapal-kapal luar baik kapal niaga, kapal pesiar, maupun kapal perikanan", ujarnya.Ia juga 

menjelaskan lebih lanjut terkait regulasi khusus yang mengatur tentang perlindungan tenaga kerja 

migran Indonesia yang bekerja di luar teritori Indonesia."Pekerja migran adalah pahlawan devisa, untuk 

itu menjadi prioritas bagi BP2MI dalam memberikan perlindungan yang komprehensif baik dari regulasi 

internasional, maupun dari UU 18 tahun 2017 dan UU 17 Tahun 2008 untuk pelayaran", jelasnya.Ia juga 

menegaskan bahwa para taruna dan taruni bisa bekerja di luar negeri dari berbagai jalur, baik dari 

pemerintah, BP2MI, dan manning agent yang memiliki izin resmi. Ia juga menekankan bahwa para taruna 

dan taruni harus minimal menguasai Bahasa Inggris untuk bisa bekerja di luar negeri."Di industri 

pelayaran, ada banyak negara yang memperkerjakan PMI seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, 

Malaysia, dll. Keinginan adik-adik untuk dapat bekerja di luar negeri harus dibarengi dengan kompetensi 

terutama Bahasa Inggris. Karena nantinya adik-adik akan bekerja di kapal - kapal asing. Tindak lanjut dari 

kunjungan ini nantinya diharapkan adik-adik dapat mencari informasi seputar peluang kerja di luar negeri 

termasuk info manning agent resmi di luar negeri dari info resmi BP2MI", tutupnya.Sosialisasi ini turut 

mendapat dukungan dari Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur, S.E, M.M. Dengan turut menjadikan 

Poltekpel Sumatra Barat sebagai salah tiga dari lokasi kunjungan kerja Wamen Ketenagakerjaan, ia 

berharap sosialisasi ini menjadi sarana penyampaian informasi khususnya di Poltekpel Sumatra Barat 

sebagai lembaga pendidikan yang memiliki lulusan yang dapat bekerja di luar negeri."Sosialisasi ini 

memberikan informasi kepada masyarakat tentang peluang kerja di luar negeri dan prosedurnya agar 

bisa bekerja dengan aman serta memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pekerja migran Indonesia 

khususnya dari industri pelayaran," tuturnya. 
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Title Baru 10% Pekerja Punya Jaminan Pensiun, Pemerintah Perlu 

Atur Strategi 

Author _noname 

Media Ddtc News Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Neutral 

Link http://news.ddtc.co.id/baru-10-pekerja-punya-jaminan-pensiun-pemerintah-perlu-atur-

strategi-40702 

Summary Pemerintah tengah mematangkan skema pelindungan jaminan pensiun bagi pekerja. 

Perbaikan perlu dilakukan mengingat baru sekitar 10% pekerja nasional yang memiliki 

program jaminan pensiun. Pemerintah, katanya, masih perlu melakukan harmonisasi dalam 

memberikan pelindungan sebagai tindak lanjut dari asas gotong royong pada sistem jaminan 

sosial nasional sebagaimana diamanahkan dalam UU 40/2004. "[Perlu] segera mungkin 

untuk dapat dibuatkannya reformasi skema pelindungan jaminan pensiun yang lebih efektif. 

 

 

 

Pemerintah tengah mematangkan skema pelindungan jaminan pensiun bagi pekerja. Perbaikan perlu 

dilakukan mengingat baru sekitar 10% pekerja nasional yang memiliki program jaminan pensiun.Data 

Badan Pusat Statistikmemerinci, pada Januari 2022 terdapat 13,65 juta pekerja yang menjadi peserta 

program jaminan pensiun dari total penduduk pekerja sebanyak 135,61 juta orang."Hal ini perlu menjadi 

perhatian dan fokus kita bersama untuk bisa dicarikan solusinya, guna dapat memberikan pelindungan 

dan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal negara," 

ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Kamis (21/7/2022).Ida menambahkan, program jaminan 

sosial merupakan hal penting karena menjadi sumber penghidupan serta menunjang kesejahteraan 

pekerja saat masuk usia nonproduktif. Pemerintah, katanya, masih perlu melakukan harmonisasi dalam 

memberikan pelindungan sebagai tindak lanjut dari asas gotong royong pada sistem jaminan sosial 

nasional sebagaimana diamanahkan dalam UU 40/2004.Sementara itu, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker 

Indah Anggoro Putri mengakui masih ada tantangan bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem jaminan 

pensiun dalam menjaga kesejahteraan masyarakat di masa tua. Di sisi lain, menurutnya, pemerintah 

perlu memanfaatkan bonus demografi guna membentuk skema program jaminan pensiun yang 

mencakup seluruh penduduk (universal coverage) dengan manfaat yang optimal.Manajer Program 

Pelindungan Sosial International Labour OrganizationJakarta Office Ippei Tsuruga menambahkan, 

program pelindungan program jaminan pensiun di Indonesia masih terkendala skema yang tumpang 
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tindih."[Perlu] segera mungkin untuk dapat dibuatkannya reformasi skema pelindungan jaminan pensiun 

yang lebih efektif. Menurutnya, skema ini sangat diperlukan karena merupakan investasi jangka panjang 

bagi para pekerja di Indonesia," katanya. 
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Title Pj Bupati Sambut Baik Dukungan NGO Dalam Kolaborasi 

Pembangunan Aceh Jayaantarannews.com 

Author Https 

Media Antarannews.com Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.antarannews.com/pj-bupati-sambut-baik-dukungan-ngo-dalam-kolaborasi-

pembangunan-aceh-jaya 

Summary Pj Bupati Aceh Jaya, Dr Nurdin menyambut baik atas keinginan Non Government 

Organisastion (NGO) Wildlife Conservation Society Indoensia Program (WCS-IP) mengambil 

peran dalam pembangunan daerahnya. "Pembangunan masyarakat Aceh Jaya harus 

dilakukan dengan prinsip kolaborasi, bukan kompetisi. Pernyataan itu disampaikan Pj Bupati 

Aceh Jaya, Dr Nurdin SSos MSi dalam diskusi ringan dengan perwakilan NGO WCS-IP di 

Warung Kopi Aceh, Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang Bintang, Aceh 

Besar, sesaat sebelum keberangkatan ke Denpasar, Bali, Rabu (20/07/2022). "Saya 

menyambut baik ajakan kerjasama WCS dan saya mengundang NGO-NGO lain, baik lokal, 

nasional, maupun internasional untuk mengambil bagian dalam pembangunan Aceh Jaya," 

ujar Dr Nurdin kepada rombongan WCS-IP yang dipimpin, Ina Nisrina Has, selaku Manajer 

Program Aceh. 

 

 

 

Pj Bupati Aceh Jaya, Dr Nurdin menyambut baik atas keinginan Non Government Organisastion (NGO) 

Wildlife Conservation Society Indoensia Program (WCS-IP) mengambil peran dalam pembangunan 

daerahnya. "Pembangunan masyarakat Aceh Jaya harus dilakukan dengan prinsip kolaborasi, bukan 

kompetisi. Baik kolaborasi di internal Pemerintahan, maupun kolaborasi dengan aktor-aktor 

pembangunan lainnya dari sektor swasta, media massa, organisasi masyarakat (Ormas), NGO (non-

government organisastion) dan berbagai organisasi masyarakat sipil lainnya," kata Pj Bupati, Dr Nurdin. 

Pernyataan itu disampaikan Pj Bupati Aceh Jaya, Dr Nurdin SSos MSi dalam diskusi ringan dengan 

perwakilan NGO WCS-IP di Warung Kopi Aceh, Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Blang 

Bintang, Aceh Besar, sesaat sebelum keberangkatan ke Denpasar, Bali, Rabu (20/07/2022).Dr Nurdin 

yang kini juga menjabat sebagai Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi (Kapusdatin) Kementerian Dalam 

Negeri (Kemendagri) diundang ke Denpasar untuk menjadi pembicara dalam sebuah Rapat Koordinasi 

Satu Data yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang berlangsung, Kamis 
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(21/07/2022). "Saya menyambut baik ajakan kerjasama WCS dan saya mengundang NGO-NGO lain, baik 

lokal, nasional, maupun internasional untuk mengambil bagian dalam pembangunan Aceh Jaya," ujar Dr 

Nurdin kepada rombongan WCS-IP yang dipimpin, Ina Nisrina Has, selaku Manajer Program Aceh. Dalam 

sesi audiensi dan diskusi ringan itu juga, Dr Nurdin menegaskan, bahwa Pemerintah dan semua pihak 

sekarang butuh aksi cepat. "Termasuk diskusi-diskusi dan analisis masalah harus dilanjutkan dengan aksi 

nyata berupa program dan kegiatan yang konkrit, untuk membedakan kita dengan diskusi di warung 

kopi," tegasnya.Menindak lanjuti diskusi itu, kedua belah pihak menyepakati akan melaksanakan dua 

seminar dan workshop internasional tentang panangangan satwa liar dan ekonomi berkelanjutan bagi 

masyarakat di sekitar hutan, serta pengembangan sumber daya laut. "Kita mulai dari seminar 

internasional, dalam waktu sesegera mungkin untuk menggalang dukungan luas berbagai pihak di level 

regional dan mancanegara," tambah Pj Bupati Aceh Jaya, Dr Nurdin. Seperti diketahui, Aceh Jaya 

mempunyai panjang garis pantai sekitar 156 kilometer, dengan panorama alamnya yang indah. Ini 

merupakan potensi besar yang bisa dikembangkan menjadi wisata bahari dan kepulauan. Didasarkan 

pertimbangan itu, parawisata menjadi salah satu prioritas pembangunan ekonomi Aceh Jaya di bawah 

kepemimpinan Pj Bupati Dr Nurdin.Dalam kunjungan kerjanya ke Universitas Teuku Umar pada Selasa 

(19/07), Pj Bupati Aceh Jaya menekankan parawisata merupakan salah satu sektor andalan yang harus 

digarap serius untuk menyukseskan pembangunan koridor ekonomi Kawasan Barat Selatan Aceh 

(Barsela) yang gagasannya sedang dikembangkan saat ini. "Tentu kita memilih segmen yang sesuai 

dengan syariat Islam, misalnya kita memilih segmen wisata keluarga," tambahnya. Untuk itu, lanjut Dr 

Nurdin, upaya konservasi yang dilakukan harus menjadi pengungkit ekonomi bagi masyarakat dan daerah 

dengan mengkaitkan aktivitas konservasi dengan kegiatan kegiatan produktif, seperti parawisata. 
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Title Penyaluran BSU 2022 Gagal Cair? Cek Pake Link Ini untuk Pastikan 

Subsidi Upah Bisa Masuk Rekening 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.ayobandung.com/umum/pr-793940389/penyaluran-bsu-2022-gagal-cair-cek-

pake-link-ini-untuk-pastikan-subsidi-upah-bisa-masuk-rekening 

Summary Bentuk dari subsidi upah ini berupa bantuan uang tunai sebesar Rp500 ribu/bln selama 2 

bulan yang akan diberikan dalam 1 tahap yakni sebesar Rp 1 juta. : Kapan Dana BSU 2022 

Ditransfer Ke Rekening Penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan? Namun, hingga kini 

pemerintah masih belum memberikan kepastian mengenai lanjutan penyaluran Bantuan 

Subsidi Upah 2022. Apakah penyaluran BSU 2022 gagal cair? Simak jawabannya di dalam 

artikel berikut ini lengkap dengan link agar tahu subsidi upah sudah masuk rekening atau 

belum. 

 

 

 

Apakah penyaluran BSU 2022 gagal cair? Simak jawabannya di dalam artikel berikut ini lengkap dengan 

link agar tahu subsidi upah sudah masuk rekening atau belum.Program BSU merupakan bantuan yang 

diberikan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja/buruh. Subsidi gaji tersebut 

dilaksanakan guna melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi 

pekerja/buruh dalam rangka penanganan Covid-19.Bentuk dari subsidi upah ini berupa bantuan uang 

tunai sebesar Rp500 ribu/bln selama 2 bulan yang akan diberikan dalam 1 tahap yakni sebesar Rp 1 juta.: 

Kapan Dana BSU 2022 Ditransfer Ke Rekening Penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan? Ini Kata 

Menaker!Pasalnya, Kemnaker sebelumnya telah mengumumkan bahwa BSU tahun 2022 akan cair pada 

bulan April sebelum hari raya Idulfitri. Namun, hingga kini pemerintah masih belum memberikan 

kepastian mengenai lanjutan penyaluran Bantuan Subsidi Upah 2022.Sehingga, tidak sedikit masyarakat 

yang mengira bahwa BSU tahun 2022 gagal disalurkan. Banyak yang meminta Kemnaker beri kejelasan 

jika memang penyaluran BSU tahun 2022 gagal dibatalkan.Sebagaimana komentar pengguna instagram 

r 
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Title BSU 2022 Cair Atau Tidak? Begini Tanggapan Resmi Menaker 

Ida Fauziyah 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayojakarta.com/news/pr-763940859/bsu-2022-cair-atau-tidak-begini-

tanggapan-resmi-menaker-ida-fauziyah 

Summary Simak pula tanggapa Menaker Ida Fauziyah terkait jadwal pencairan BSU 2022. Com dengan 

judul BSU 2022 Tidak Jelas Kapan Cair, Ini Tanggapan Menaker Ida Fauziyah. Bagi yang masih 

ragu BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan tidak jelas kapan cair, ada kabar baik bahwa Menteri 

Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Ida Fauziyah pernah memberikan pernyataan soal kepastian 

dana bantuan tersebut car atau tidak jadi. Informasi terkait BSU 2022 dapat disimak di artikel 

ini. 

 

 

 

Informasi terkait BSU 2022 dapat disimak di artikel ini.Simak pula tanggapa Menaker Ida Fauziyah terkait 

jadwal pencairan BSU 2022.Lantas kapan BSU 2022 akan cair?Simak penjelasan lengkapnya seperti 

dikutip AyoJakarta. com dari AyoIndonesia. com dengan judul BSU 2022 Tidak Jelas Kapan Cair, Ini 

Tanggapan Menaker Ida FauziyahDiketahui hingga saat ini BSU 2022 tidak jelas kapan cair hingga 

menyebabkan para pekerja terus bertanya-tanya apakah program yang juga dikenal sebagai BLT BPJS 

Ketenagakerjaan ini benar-benar tidak jadi cair.Kemnaker pernah menyatakan bahwa sedang melakukan 

penyusunan regulasi BSU 2022, para pekerja tetap meragukan BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan tidak jelas 

kapan cair.Hal itu karena hingga beberapa bulan masih belum ada update mengenai regulasi tersebut.: 

Pembangunan Ibu Kota Nusantara Dimulai Agustus 2022, Pemerintah Bakal Gandeng BUMN hingga 

LSMBagi yang masih ragu BSU 2022 BPJS Ketenagakerjaan tidak jelas kapan cair, ada kabar baik bahwa 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Ida Fauziyah pernah memberikan pernyataan soal kepastian 

dana bantuan tersebut car atau tidak jadi. 
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Title Kartu Prakerja Gelombang 38 Dibuka Kapan? Simak Prediksi 

Jadwal dan Tips Lolos Seleksi di Sini! 

Author _noname 

Media Ayo Bandung Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Link http://www.ayojakarta.com/news/pr-763940958/kartu-prakerja-gelombang-38-dibuka-

kapan-simak-prediksi-jadwal-dan-tips-lolos-seleksi-di-sini 

Summary Lantas kapan Kartu Prakerja Gelombang 38 dibuka?. Informasi terkait Kartu Prakerja 

Gelombang 38 dapat disimak di artikel ini. Simak pula prediksi jadwal pendaftaran dan tips 

lolos seleksi Kartu Prakerja Gelombang 38 di sini. Berikut prediksinya dikutip AyoJakarta. 

 

 

 

Informasi terkait Kartu Prakerja Gelombang 38 dapat disimak di artikel ini.Simak pula prediksi jadwal 

pendaftaran dan tips lolos seleksi Kartu Prakerja Gelombang 38 di sini.Lantas kapan Kartu Prakerja 

Gelombang 38 dibuka?Berikut prediksinya dikutip AyoJakarta. com dari AyoIndonesia. com dengan judul 

Gelombang 38 Prakerja Kapan Dibuka? Catat Jadwal dan Tips Lolos Seleksi Pendaftarannya!Ayoindonesia 

memprediksi pendaftaran Prakerja Gelombang 38 kapan dibuka yakni pada minggu ini atau paling lambat 

minggu depan.Biasanya pendaftaran Kartu Prakerja dibuka Gelombang 38 Prakerja Kapan Dibuka? Catat 

Jadwal dan Tips Lolos Seleksi Pendaftarannya! jadi bersiap saja diri anda untuk mendaftar Prakerja 

Gelombang 38 sebelum dibuka.Sambil menunggu pendaftaran Gelombang 38 Prakerja kapan dibuka, 

simak terlebih dahulu tips berikut agar lolos seleksi jadi peserta Kartu Prakerja.: BSU 2022 Cair Atau 

Tidak? Begini Tanggapan Resmi Menaker Ida FauziyahTIPS LOLOS SELEKSI GELOMBANG 38 Prakerja 
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Title Ombudsman RI Temukan 3 Maladministrasi Dalam 

Pelayanan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 

Author Sri Wahyuningsih 

Media Khamparan.com Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Neutral 

Link http://khamparan.com/ombudsman-ri-temukan-3-maladministrasi-dalam-pelayanan-

kepesertaan-bpjs-ketenagakerjaan 

Summary J AKARTA- Ombudsman RI menemukan tiga bentuk maladministrasi dalam pelayanan 

kepesertaan dan penjaminan sosial yang diselenggarakan oleh B adan Penyelenggaraan 

Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Ombudsman RI juga menyampaikan sejumlah 

Tindakan Korektif yang harus ditindaklanjuti oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam kurun waktu 

30 hari. "Berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, BPJS Ketenagakerjaan terbukti 

maladministrasi berupa tindakan tidak kompeten, penyimpangan prosedur dan penundaan 

berlarut dalam pelaksanaan pelayanan kepesertaan dan penjaminan sosial," tegas Anggota 

Ombudsman RI, Hery Susanto dalam Konferensi Pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta 

Selatan pada Rabu (6/7/2022). Hery menyebutkan, bentuk maladministrasi tidak kompeten 

yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan di antaranya pelaksanaan akuisisi kepesertaan 

Penerima Upah (PU) dan Bukan Penerima Upah (BPU) tidak berjalan optimal. 

 

 

 

J AKARTA - Ombudsman RI menemukan tiga bentuk maladministrasi dalam pelayanan kepesertaan dan 

penjaminan sosial yang diselenggarakan oleh B adan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan. Ombudsman RI juga menyampaikan sejumlah Tindakan Korektif yang harus 

ditindaklanjuti oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam kurun waktu 30 hari."Berdasarkan hasil investigasi 

Ombudsman, BPJS Ketenagakerjaan terbukti maladministrasi berupa tindakan tidak kompeten, 

penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut dalam pelaksanaan pelayanan kepesertaan dan 

penjaminan sosial," tegas Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto dalam Konferensi Pers di Kantor 

Ombudsman RI, Jakarta Selatan pada Rabu (6/7/2022).Hery menyebutkan, bentuk maladministrasi tidak 

kompeten yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan di antaranya pelaksanaan akuisisi kepesertaan Penerima 

Upah (PU) dan Bukan Penerima Upah (BPU) tidak berjalan optimal. Selain itu Hery juga menyatakan BPJS 

Ketenagakerjaan tidak optimal dalam mengawal pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 

Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan."Dengan jumlah pengawas 
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ketenagakerjaan di lingkup Kemnaker RI sangat terbatas dan hanya di level propinsi berdampak 

lemahnya pengawasan dan penanganan pengaduan masyarakat. Justeru, ini mengakibatkan rendahnya 

kepatuhan perusahaan dalam mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Problem 

ini harus diselesaikan dengan perbaikan regulasi terkait. Selain itu harus ada perbaikan kualitas SDM BPJS 

Ketenagakerjaan dalam hal rekrutmen peserta dan pelayanan kepesertaan," imbuh Hery.Sedangkan 

bentuk penyimpangan prosedur yang ditemukan Ombudsman RI di antaranya pencairan klaim secara 

kolektif melalui HRD Perusahaan, perbedaan penetapan usia pensiun antara perusahaan dan BPJS 

Ketenagakerjaan, belum dilaksanakannya upaya penyelarasan regulasi untuk optimalisasi akuisisi 

kepesertaan dan pelayanan klaim manfaat. "Terkait klaim secara kolektif ini dapat menimbulkan celah 

yang dapat dimanfaatkan oknum. Padahal hubungan kepesertaan adalah antara kedua belah pihak yaitu 

antara pihak BPJS Ketenagakerjaan dengan peserta, maka proses klaim seharusnya dilakukan oleh kedua 

belah pihak," ungkap Hery.Sedangkan bentuk maladministrasi penundaan berlarut yang ditemukan 

Ombudsman RI adalah pelayanan pencairan klaim manfaat yang masih terjadi hambatan. "Pengawasan 

dan pengendalian penjaminan sosial oleh pihak DJSN dan Dewas BPJS K e tenagakerjaan tidak berjalan 

optimal, Bahwa terjadinya problem pencairan klaim manfaat hendaknya menjadi perhatian untuk 

dibuatkan saran alternati f dan perbaikan pelayanan kepada BPJS Ketenagakerjaan," terang 

HeryOmbudsman RI memberikan sejumlah Tindakan Korektif yang harus dilaksanakan oleh Direktur 

Utama BPJS Ketenagakerjaan sebagai pihak terlapor dalam kurun waktu 30 hari mendatang. Pertama, 

agar Dirut BPJS Kenetagakerjaan melakukan sosialisasi, koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka 

percepatan akuisisi kepesertaan pada sektor PU, BPU, pegawai pemerintah Non-ASN dan termasuk 

program afirmasi penerima bantuan iuran (PBI), dengan menyusun rencana dan penahapan akuisisi 

kepesertaan.Kedua, agar menyiapkan struktur organisasi kerja dan SDM yang memadai dari segi kualitas 

dan kuantitas untuk mendukung terselenggaranya program yang diamanatkan oleh regulasi termasuk 

dalam merespon tuntutan pelayanan kepesertaan dan penjaminan sosial. Ketiga, agar berkoordinasi 

dengan pihak pemerintah, pelaku usaha dan pekerja dalam hal penetapan batas usia pensiun agar dibuat 

regulasi dan ketetapan yang relevan mengenai batas usia penerima manfaat Jaminan Hari Tua. Terakhir, 

Ombudsman juga meminta agar BPJS Kesejahteraan konsisten dalam penggunaan nama BPJS 

Ketenagakerjaan sesuai undang-undang.Selain itu, Ombudsman juga memberikan Tindakan Korektif 

kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) selaku 

pihak terkait. Di antaranya, a gar Menko Bidang Perekonomian membuat perencanaan dan penyiapan 

peraturan pemerintah terkait program PBI terhadap pekerja yang berstatus penyandang masalah sosial, 

sesuai amanat pasal 19 ayat 5 huruf d UU 24 Tahun 2011, m enyusun perencanaan bagi penyempurnaan 

regulasi yaitu revisi Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan 

Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian .Menko Bidang Perekonomian juga diminta 

untuk m embuat perencanaan bagi penyempurnaan regulasi dan atau mengusulkan kepada DPR RI untuk 

dilakukan yaitu revisi Pasal 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS yang mengatur sanksi 

administrasi bagi Pelaku Usaha yang tidak mendaftarkan pekerja ke BPJS ketenagakerjaan, dan revisi 

Pasal 55 yang menyebutkan bahwa Pemberi Kerja tidak membayarkan iuran dengan sanksi ancaman 

pidana denda dan kurungan." Seharusnya bagi pelanggaran berupa tidak menjalankan kewajiban 

mendaftarkan Pekerja sebagai Peserta BPJS dapat diberikan sanksi yang setara berupa denda dan pidana 

," tegas Hery.Kepada Ketua DJSN, Ombudsman meminta agar b ersama Dewan Pengawas BPJS 

Ketenagakerjaan membuat kajian dan saran kepada Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk efektifitas 

pengawasan dalam hal kepatuhan pembayaran oleh pihak perusaha. Kemudian, b ersama Dewan 

Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, menyusun saran dan arah kebijakan kepada BPJS Ketenagakerjaan 

dalam hal pelayanan pencairan klaim manfaat oleh BPJS Ketenagakerjaan, agar proses dan prosedur 

pemberian jaminan sosial dilakukan secara cepat dan akuntab el. 
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Title Kalimantan Tengah Masuk 10 Besar Pelayanan AK-1 Se-

Indonesia 

Author Hairil Supriadi 

Media Kaltengtimes.co.id Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.kaltengtimes.co.id/berita-15052/kalteng-masuk-10-besar-pelayanan-ak-1-se-

indonesia 

Summary Palangka Raya, kaltengtimes.co.id- Pelayanan terhadap para pencari kerja berikut 

pendataannya di Kalimantan Tengah (Kalimantan Tengah) oleh dinas terkait merupakan 

salah satu yang terbaik di Indonesia. Hal ini terungkap pada Rapat Koordinasi Nasional 

(Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan Indonesia yang digelar di Badung Bali, Kamis 

(21/7/2022). Kegiatan ini dihadiri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Provinsi Kalimantan Tengah Kaspinor 

selaku Koordinator Forum Satu Data di Kalimantan Tengah, didampingi perencana ahli muda 

selaku Sub Koordinator Kasubbag Penyusunan Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Provinsi Kalimantan Tengah Heru Setiawan dan Kepala Bidang Litbang Endy. Kaspinor saat 

dihubungi media, menyatakan, atas prestasi tersebut pihaknya mengapresiasi kinerja 

seluruh jajaran Dinas Ketenagakerjaan baik di tingkat kabupaten/kota dan Provinsi 

Kalimantan Tengah yang telah berusaha menyajikan data ketenagakerjaan termasuk AK-1 

"Ak-1 dipergunakan sebagai data perencanaan untuk mengatasi pengangguran dan 

kemiskinan," lanjut Kaspinor. 

 

 

 

Palangka Raya, kaltengtimes.co.id - Pelayanan terhadap para pencari kerja berikut pendataannya di 

Kalimantan Tengah (Kalimantan Tengah) oleh dinas terkait merupakan salah satu yang terbaik di 

Indonesia. Bahkan untuk pelayanan verifikasi dan penerbitan AK-1 bagi pencari kerja masuk dalam jajaran 

10 terbaik secara nasional.Hal ini terungkap pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data 

Ketenagakerjaan Indonesia yang digelar di Badung Bali, Kamis (21/7/2022).Kegiatan ini dihadiri Kepala 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Provinsi 

Kalimantan Tengah Kaspinor selaku Koordinator Forum Satu Data di Kalimantan Tengah, didampingi 

perencana ahli muda selaku Sub Koordinator Kasubbag Penyusunan Program Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Heru Setiawan dan Kepala Bidang Litbang Endy.Kaspinor saat 
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dihubungi media, menyatakan, atas prestasi tersebut pihaknya mengapresiasi kinerja seluruh jajaran 

Dinas Ketenagakerjaan baik di tingkat kabupaten/kota dan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah 

berusaha menyajikan data ketenagakerjaan termasuk AK-1 "Ak-1 dipergunakan sebagai data 

perencanaan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan," lanjut Kaspinor.Ditambahkannya, 

penyajian data yang valid oleh produsen data, akan bermanfaat besar bagi peningkatan kualitas 

perencanaan pembangunan berbagai sektor dan pengambilan keputusan yang tepat terutama dalam 

penyusunan, menetapkan program dan kegiatan prioritas hingga optimal nya penganggaran, baik 

kepentingan nasional/APBN maupun daerah/APBD.Di kegiatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan RI 

Ida Fauziyah dalam sambutan pembukaan Rakornas, mengatakan, Satu Data Ketenagakerjaan 

merupakan kebijakan tata kelola pemerintahan di sektor ketenagakerjaan untuk menghasilkan data 

ketenagakerjaan yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses 

dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan daerah melalui pemenuhan standard data."Data 

pergunakan sebagai proses perencanaan pembangunan ketenagakerjaan, bertujuan peningkatan 

kesejahteraan rakyat," tandas Menteri Ketenagakerjaan. 
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Title Kisruh Pengiriman Pekerja Migran, Indonesia Desak Malaysia 

Temu Bilateral 

Author Yudono Yanuar 

Media Tempo.co Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Negative 

Link http://dunia.tempo.co/read/1614423/kisruh-pengiriman-pekerja-migran-indonesia-desak-

malaysia-temu-bilateral 

Summary Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha mengatakan 

Pemerintah Indonesia mendorong Malaysia melaksanakan pertemuan bilateral untuk 

mencari jalan keluar kisruh sistem perekrutan pekerja domestik dari Indonesia. Indonesia 

membekukan pengiriman tenaga kerja ke Malaysia akibat perbedaan persepsi terhadap isi 

kesepakatan yang sudah ditanda-tangani kedua negara. Menurut Judha, Pemerintah 

Indonesia membantah telah menyepakati pengintegrasian sistem perekrutan pekerja 

migran dengan Malaysia. Sebelumnya Kementerian SDM Malaysia menyatakan sudah 

mencapai kesepakatan dengan Indonesia tentang pengintegrasian kedua sistem itu setelah 

mereka bertemu pihak KBRI di Kuala Lumpur. 

 

 

 

Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha mengatakan Pemerintah Indonesia 

mendorong Malaysia melaksanakan pertemuan bilateral untuk mencari jalan keluar kisruh sistem 

perekrutan pekerja domestik dari Indonesia.Indonesia membekukan pengiriman tenaga kerja ke 

Malaysia akibat perbedaan persepsi terhadap isi kesepakatan yang sudah ditanda-tangani kedua 

negara."Pertemuan bilateral itu untuk mencari solusi. Integrasi dilakukan dengan tetap merujuk pada 

kesepakatan yang sudah ditetapkan dalam MoU yang ditandatangani April lalu," kata Judha dalam jumpa 

pers virtual pada Kamis, 21 Juli 2022. Menurut Judha, Pemerintah Indonesia membantah telah 

menyepakati pengintegrasian sistem perekrutan pekerja migran dengan Malaysia. Menurutnya, sistem 

perekrutan yang sah sesuai dengan MoU adalah one channel system (OCS), dan tidak ada sistem maid 

online (SMO). Sebelumnya Kementerian SDM Malaysia menyatakan sudah mencapai kesepakatan 

dengan Indonesia tentang pengintegrasian kedua sistem itu setelah mereka bertemu pihak KBRI di Kuala 

Lumpur. Judha membenarkan terjadi pertemuan antara pihak KBRI Kuala Lumpur dengan pejabat 

Kementerian SDM dan Kementerian Dalam Negeri Malaysia, namun sifatnya hanya informal untuk 

bertukar pikiran dan mencari solusi atas ketidaksepahaman perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI). 



 

251 

 

"Kami ingin menegaskan kembali, Pemerintah Indonesia tidak pernah menyampaikan persetujuan atas 

integrasi mekanisme penempatan melalui OCS sesuai dengan MoU dengan SMO yang dimiliki oleh 

Malaysia," ujar Judha. Judha menyatakan, dilanjutkannya SMO itu akan membuat OCS yang baru 

disepakati kedua negara tiga bulan lalu itu tidak efektif. Pengabaikan prosedur seperti pelatihan, 

persiapan kontrak kerja, dokumen membuat posisi PMI rentan tereksploitasi. Biasanya PMI yang masuk 

ke Malaysia melalui SMO menggunakan visa turis terlebih dahulu. Belum lama ini, Menteri Sumber Daya 

Manusia Malaysia M Saravanan mengatakan Malaysia pada prinsipnya menyetujui untuk 

mengintegrasikan sistem perekrutan pekerja migran dengan Indonesia. Langkah tersebut, menurut dia, 

agar kedua negara bisa memperoleh informasi masuknya pekerja migran Indonesia ke Malaysia. "Dalam 

diskusi dengan Indonesia, mereka menyarankan menggunakan Sistem Penempatan Satu Kanal (One 

Channel System/OCS) di Indonesia. Untuk saat ini, kami, berpikir Kementerian Dalam Negeri 

menggunakan Maid Online System (MOS) yang Indonesia klaim tidak menyajikan informasi pekerja dari 

Indonesia yang masuk ke Malaysia," kata Saravanan dikutip Bernama, Selasa seperti dilansir ANTARA, 

Rabu 20 Juli 2022. Menurut Saravanan, tidak ada kewajiban menghapus SMO dalam nota kesepakatan 

antara Indonesia dan Malaysia itu. Pemerintah Indonesia pada 13 Juli 2022, menghentikan sementara 

pengiriman pekerja migran Indonesia untuk semua sektor ke Malaysia. Musababnya ditemukan indikasi 

penggunaan metode rekrutmen maid online di Malaysia untuk mempekerjakan pekerja migran Indonesia 

di sektor domestik. Sementara dalam MoU yang ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah 

dan Menteri SDM Malaysia M Saravanan pada 1 April 2022 sudah tercantum, penempatan PMI sektor 

domestik di Malaysia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal atau One Channel System (OCS) sebagai 

satu-satunya jalur legal. DANIEL AHMAD 
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Title Kalimantan Tengah Masuk 10 Besar Pelayanan Verifikasi dan 

Penerbitan AK-1 

Author Aspiani Asp 

Media Balanganews.com Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Neutral 

Link http://balanganews.com/palangkaraya/berita-70889/kalteng-masuk-10-besar-pelayanan-

verifikasi-dan-penerbitan-ak-1.html 

Summary Provinsi Kalimantan Tengah (Kalimantan Tengah) masuk dalam 10 besar dalam Pelayanan 

verifikasi dan penerbitan AK-1 (pencari kerja) di dinas yang membidangi ketenagakerjaan 

Kabupaten atau Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2022. Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) 

Provinsi Kalimantan Tengah selaku Koordinator Forum Satu Data Kalimantan Tengah, 

Kaspinor mengapresiasi kinerja jajaran ketenagakerjaan kabupaten/kota dan Provinsi 

Kalimantan Tengah yang telah berusaha menyajikan data ketenagakerjaan termasuk AK-1. 

"AK-1 dipergunakan sebagai data perencanaan untuk mengatasi pengangguran dan 

kemiskinan," ucap Kaspinor dikutip dari MMC Kalimantan Tengah. Turut hadir dalam 

kesempatan tersebut Perencana Ahli Muda selaku Sub Koordinator Kasubbag Penyusunan 

Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, Heru Setiawan 

dan Kepala Bidang Litbang, Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah, Endy. 

 

 

 

 Provinsi Kalimantan Tengah (Kalimantan Tengah) masuk dalam 10 besar dalam Pelayanan verifikasi dan 

penerbitan AK-1 (pencari kerja) di dinas yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten atau Kota se-

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2022.Hal tersebut terungkap pada Rapat Koordinasi Nasional 

(Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan, sebagai tindaklanjut Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 39 

tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia di Badung Bali pada Kamis (21/7/2022).Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Kalimantan 

Tengah selaku Koordinator Forum Satu Data Kalimantan Tengah, Kaspinor mengapresiasi kinerja jajaran 

ketenagakerjaan kabupaten/kota dan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah berusaha menyajikan data 

ketenagakerjaan termasuk AK-1."AK-1 dipergunakan sebagai data perencanaan untuk mengatasi 

pengangguran dan kemiskinan," ucap Kaspinor dikutip dari MMC Kalimantan Tengah.Lanjutnya 

mengatakan, penyajian data yang valid oleh produsen data, akan bermanfaat besar bagi peningkatan 
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kualitas perencanaan pembangunan berbagai sektor dan pengambilan keputusan yang tepat terutama 

dalam penyusunan, menetapkan program dan kegiatan prioritas hingga optimalnya penganggaran, baik 

kepentingan nasional/APBN maupun daerah/APBD.Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia, Ida Fauziyah didalam sambutannya pada pembukaan Rakornas Satu Data Ketenagakerjaan, 

mengatakan satu data ketenagakerjaan sebagai kebijakan tata kelola pemerintahan di sektor 

ketenagakerjaan untuk menghasilkan data ketenagakerjaan yang akurat, mutakhir, terpadu dapat 

dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan daerah 

melalui pemenuhan standar data."Data pergunakan sebagai proses perencanaan pembangunan 

Ketenagakerjaan, bertujuan peningkatan kesejahteraan rakyat," beber Menteri Ketenagakerjaan.Turut 

hadir dalam kesempatan tersebut Perencana Ahli Muda selaku Sub Koordinator Kasubbag Penyusunan 

Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, Heru Setiawan dan Kepala 

Bidang Litbang, Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah, Endy. 
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Title Kemnaker Perkuat Implementasi Satu Data Ketenagakerjaan 

Pusat dan Daerah 

Author _noname 

Media Pripos Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Link http://pripos.id/kemnaker-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan-pusat-dan-

daerah 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan terus memperkuat implementasi kebijakan satu data 

ketenagakerjaan dengan melakukan koordinasi antar instansi ketenagakerjaan di pusat dan 

daerah. Hal tersebut dikemukakan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, ketika membuka 

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan (SDK) di Badung, Bali, 

Kamis (21/7/2022). Rakornas Satu Data Ketenagakerjaan merupakan rangkaian sinergitas 

program dan kegiatan pusat dan daerah, terkait implementasi Satu Data Indonesia di bidang 

ketenagakerjaan. "Rakornas ini sebagai media untuk memperkuat kerja sama, kolaborasi, 

dan sinergi Kemnaker dengan dinas ketenagakerjaan, dalam mewujudkan tata kelola data 

ketenagakerjaan yang memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia," katanya. 

 

 

 

Kementerian Ketenagakerjaan terus memperkuat implementasi kebijakan satu data ketenagakerjaan 

dengan melakukan koordinasi antar instansi ketenagakerjaan di pusat dan daerah. Koordinasi ini 

bertujuan untuk menyatukan persepsi prinsip data ketenagakerjaan di Indonesia.Hal tersebut 

dikemukakan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional 

(Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan (SDK) di Badung, Bali, Kamis (21/7/2022).Rakornas Satu Data 

Ketenagakerjaan merupakan rangkaian sinergitas program dan kegiatan pusat dan daerah, terkait 

implementasi Satu Data Indonesia di bidang ketenagakerjaan."Rakornas ini sebagai media untuk 

memperkuat kerja sama, kolaborasi, dan sinergi Kemnaker dengan dinas ketenagakerjaan, dalam 

mewujudkan tata kelola data ketenagakerjaan yang memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia," 

katanya.Menaker mengatakan, dari Rakornas SDK juga menyatukan prinsip satu data ketenagakerjaan 

untuk mendukung pemulihan nasional khususnya sektor ketenagakerjaan yang terguncang akibat 

pandemi COVID-19.Menurutnya, perlu langkah-langkah untuk mewujudkan agenda pemulihan ekonomi 

dan pembangunan nasional berkelanjutan pasca pandemi, antara lain menentukan sektor prioritas, 

mempromosikan pasar kerja, pemberian manfaat bantuan tunai, memaksimalkan dampak stimulus 
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fiskal, serta mendorong inovasi pembiayaan hijau.Ia menambahkan, melalui Rakornas ini juga dikenalkan 

aplikasi Portal Satu Data Ketenagakerjaan dan SMData, sebagai aplikasi pendukung satu data 

ketenagakerjaan yang dapat dimanfaatkan pusat dan daerah untuk percepat implementasi satu data 

ketenagakerjaan."Adanya persamaan persepsi antara Kemnaker dengan dinas yang membidangi 

ketenagakerjaan terhadap standar data, metadata, dan kode referensi data ketenagakerjaan," 

ucapnya.Sementara Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, 

Bambang Satrio Lelono, mengatakan, reformasi tata kelola data ketenagakerjaan melalui kebijakan satu 

data ketenagakerjaan menjadi hal fundamental mewujudkan ketersediaan data ketenagakerjaan akurat, 

mutakhir, terpadu, terintegrasi, mudah diakses dan dapat dipakai kembali."Pada akhirnya setiap 

pengambilan keputusan dan kebijakan ketenagakerjaan memiliki dukungan data dan informasi 

berkualitas, relevan, akurat, up to date, lengkap dan berkesinambungan serta berbasis pada fakta/bukti 

(evidence based)," kata Bambang.Bambang menyebut, Kemnaker telah melakukan berbagai rangkaian 

sinergitas program dan kegiatan pusat dan daerah dalam implementasi Satu Data Indonesia di bidang 

ketenagakerjaan."Rangkaian sinergitas program dan kegiatan pusat dan daerah terkait implementasi 

satu data Indonesia di bidang ketenagakerjaan menjadi penting karena program ini telah sejalan dengan 

rencana aksi satu data Indonesia yang disusun Kementerian PPN/Bappenas selaku sekretariat Satu Data 

Indonesia," pungkasnya. 
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Title Sosialisasikan Perlindungan Pekerja Migran, Wamenaker 

Kunjungi Poltekpel Sumatra Barat 

Author Naufal Sinuka 

Media Juragananime.id Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Link http://juragananime.id/artikel/110895/sosialisasikan-perlindungan-pekerja-migran-

wamenaker-kunjungi-poltekpel-sumbar 

Summary Dalam rangka sosialisasi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di 

Kabupaten Padang Pariaman, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor melakukan 

kunjungan kerja ke Politeknik Pelayaran Sumatera Barat (Poltekpel Sumatra Barat). 

Kunjungan kerja tersebut disambut hangat oleh Direktur Poltekpel Sumatra Barat, Capt. 

Wisnu Risianto, M.M. Yang sekaligus memperkenalkan kampus Poltekpel Sumatra Barat.. 

"Kami berterimakasih atas kunjungan Bapak Wamen Ketenagakerjaan beserta jajaran, 

sebagai lembaga pendidikan pelayaran, Poltekpel Sumatra Barat kedepannya akan 

mencetak perwira pelayaran yang terampil yang kami harapkan bisa terjun di duni kerja, 

sehingga kami sangat mendukung baik dari penyiapan tenaga kerja maupun hal-hal yang lain 

yang dibutuhkan nantinya", ujar Direktur saat menyampaikan sambutan. Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan bahwa taruna dan taruni yang dididik dan 

dibina di Poltekpel Sumatra Barat tentunya memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai 

dengan profesi. 

 

 

 

Dalam rangka sosialisasi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Kabupaten Padang 

Pariaman, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor melakukan kunjungan kerja ke Politeknik 

Pelayaran Sumatera Barat (Poltekpel Sumatra Barat). Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) 

datang dengan didampingi oleh Bupati Padang Pariaman beserta jajaran.Kunjungan kerja tersebut 

disambut hangat oleh Direktur Poltekpel Sumatra Barat, Capt. Wisnu Risianto, M.M. yang sekaligus 

memperkenalkan kampus Poltekpel Sumatra Barat. "Kami berterimakasih atas kunjungan Bapak Wamen 

Ketenagakerjaan beserta jajaran, sebagai lembaga pendidikan pelayaran, Poltekpel Sumatra Barat 

kedepannya akan mencetak perwira pelayaran yang terampil yang kami harapkan bisa terjun di duni 

kerja, sehingga kami sangat mendukung baik dari penyiapan tenaga kerja maupun hal-hal yang lain yang 

dibutuhkan nantinya", ujar Direktur saat menyampaikan sambutan.Capt. Wisnu juga berharap, melalui 
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sosialisasi ini bisa memberikan gambaran kepada taruna dan taruni tentang BP2MI yang berkolaborasi 

dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk melindungi tenaga kerja Indonesia khususnya di luar negeri. 

"Kami berharap dengan kegiatan ini bisa memberikan pendekatan dan sosialisasi kepada taruna dan 

taruni kami terutama untuk yang akan praktek di kapal maupun perusahaan nantinya baik nasional 

maupun internasional, sehingga apa yang ditujukan bisa tercapai", tuturnya. Wakil Menteri 

Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan bahwa taruna dan taruni yang dididik dan dibina di 

Poltekpel Sumatra Barat tentunya memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai dengan profesi. Dengan 

demikian, taruna dan taruni memiliki potensi dan kesempatan kerja yang lebih besar."Ini merupakan 

kesempatan yang luar biasa bisa bertemu dengan taruna/i Poltekpel Sumatra Barat. Adik-adik taruna rela 

jauh dari orang tua untuk menimba ilmu dan menambah bekal, sehingga nantinya bisa bekerja sesuai 

dengan profesi yang diharapkan. Tentunya, harus diiringi dengan kecakapan, kemampuan khusus, disiplin 

yang bagus, dan terus belajar untuk menambah skill. Sehingga, ketika lulus bisa langsung kerja", ungkap 

Wamenaker saat menyampaikan materi. Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa taruna dan taruni dapat 

memanfaatkan sarana dan sistem yang disediakan oleh pemerintah sebagai upaya perlindungan kerja 

nantinya. Ia juga berharap agar kedepannya ada tindak lanjut dari sosialisasi ini dengan menjalin 

kerjasama. "Saya berharap kami dari Kementerian Ketenagakerjaan dengan BP2MI bisa menjalin 

kerjasama dengan Poltekpel Sumatra Barat nantinya. Tugas adik-adik mempersiapkan sebaik mungkin 

dan tugas negaralah yang menyediakan sarana dan sistem", ungkapnya. Pada kesempatan yang sama, 

Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Kawasan Amerika dan Pasifik BP2MI, Seriulina Br. Tarigan, S.E. 

juga turut menyampaikan materi. Ia mengatakan bahwa kesempatan bekerja di atas kapal terbuka 

luas."Dengan keahlian khusus yang dimiliki, adik-adik taruna dan taruni memiliki kesempatan yang 

terbuka luas untuk bekerja di kapal. Selama ini tercatat sudah banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) 

yang bekerja di kapal-kapal luar baik kapal niaga, kapal pesiar, maupun kapal perikanan", ujarnya.Ia juga 

menjelaskan lebih lanjut terkait regulasi khusus yang mengatur tentang perlindungan tenaga kerja 

migran Indonesia yang bekerja di luar teritori Indonesia."Pekerja migran adalah pahlawan devisa, untuk 

itu menjadi prioritas bagi BP2MI dalam memberikan perlindungan yang komprehensif baik dari regulasi 

internasional, maupun dari UU 18 tahun 2017 dan UU 17 Tahun 2008 untuk pelayaran", jelasnya.Ia juga 

menegaskan bahwa para taruna dan taruni bisa bekerja di luar negeri dari berbagai jalur, baik dari 

pemerintah, BP2MI, dan manning agent yang memiliki izin resmi. Ia juga menekankan bahwa para taruna 

dan taruni harus minimal menguasai Bahasa Inggris untuk bisa bekerja di luar negeri."Di industri 

pelayaran, ada banyak negara yang memperkerjakan PMI seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, 

Malaysia, dll. Keinginan adik-adik untuk dapat bekerja di luar negeri harus dibarengi dengan kompetensi 

terutama Bahasa Inggris. Karena nantinya adik-adik akan bekerja di kapal - kapal asing. Tindak lanjut dari 

kunjungan ini nantinya diharapkan adik-adik dapat mencari informasi seputar peluang kerja di luar negeri 

termasuk info manning agent resmi di luar negeri dari info resmi BP2MI", tutupnya.Sosialisasi ini turut 

mendapat dukungan dari Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur, S.E, M.M. Dengan turut menjadikan 

Poltekpel Sumatra Barat sebagai salah tiga dari lokasi kunjungan kerja Wamen Ketenagakerjaan, ia 

berharap sosialisasi ini menjadi sarana penyampaian informasi khususnya di Poltekpel Sumatra Barat 

sebagai lembaga pendidikan yang memiliki lulusan yang dapat bekerja di luar negeri."Sosialisasi ini 

memberikan informasi kepada masyarakat tentang peluang kerja di luar negeri dan prosedurnya agar 

bisa bekerja dengan aman serta memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pekerja migran Indonesia 

khususnya dari industri pelayaran," tuturnya. 
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Title Kemnaker Perkuat Implementasi Satu Data Ketenagakerjaan Author Https 

Media Obligasi.id Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Link http://obligasi.id/external/336473 

Summary Hal tersebut disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, ketika membuka Rapat 

Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan (SDK) di Badung, Bali, Kamis 

(21/7/2022). Rakornas Satu Data Ketenagakerjaan merupakan rangkaian sinergitas program 

dan kegiatan pusat dan daerah, terkait implementasi Satu Data Indonesia di bidang 

ketenagakerjaan. "Rakornas ini sebagai media untuk memperkuat kerja sama, kolaborasi, 

dan sinergi Kemnaker dengan dinas ketenagakerjaan, dalam mewujudkan tata kelola data 

ketenagakerjaan yang memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia," katanya. Menaker 

mengatakan, dari Rakornas SDK juga menyatukan prinsip satu data ketenagakerjaan untuk 

mendukung pemulihan nasional khususnya sektor ketenagakerjaan yang terguncang akibat 

pandemi COVID-19. 

 

 

 

Metro, Suara.com- Kementerian Ketenagakerjaan melakukan koordinasi antar instansi ketenagakerjaan 

di pusat dan daerah guna menyatukan persepsi prinsip data ketenagakerjaan di Indonesia.Hal tersebut 

disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional 

(Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan (SDK) di Badung, Bali, Kamis (21/7/2022).Rakornas Satu Data 

Ketenagakerjaan merupakan rangkaian sinergitas program dan kegiatan pusat dan daerah, terkait 

implementasi Satu Data Indonesia di bidang ketenagakerjaan."Rakornas ini sebagai media untuk 

memperkuat kerja sama, kolaborasi, dan sinergi Kemnaker dengan dinas ketenagakerjaan, dalam 

mewujudkan tata kelola data ketenagakerjaan yang memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia," 

katanya.Menaker mengatakan, dari Rakornas SDK juga menyatukan prinsip satu data ketenagakerjaan 

untuk mendukung pemulihan nasional khususnya sektor ketenagakerjaan yang terguncang akibat 

pandemi COVID-19.Menurutnya, perlu langkah-langkah untuk mewujudkan agenda pemulihan ekonomi 

dan pembangunan nasional berkelanjutan pasca pandemi, antara lain menentukan sektor prioritas, 

mempromosikan pasar kerja, pemberian manfaat bantuan tunai, memaksimalkan dampak stimulus 

fiskal, serta mendorong inovasi pembiayaan hijau.Ia menambahkan, melalui Rakornas ini juga dikenalkan 

aplikasi Portal Satu Data Ketenagakerjaan dan SMData, sebagai aplikasi pendukung satu data 
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ketenagakerjaan yang dapat dimanfaatkan pusat dan daerah untuk percepat implementasi satu data 

ketenagakerjaan."Adanya persamaan persepsi antara Kemnaker dengan dinas yang membidangi 

ketenagakerjaan terhadap standar data, metadata, dan kode referensi data ketenagakerjaan," 

ucapnya.Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, Bambang Satrio 

Lelono, mengatakan, reformasi tata kelola data ketenagakerjaan melalui kebijakan satu data 

ketenagakerjaan menjadi hal fundamental mewujudkan ketersediaan data ketenagakerjaan akurat, 

mutakhir, terpadu, terintegrasi, mudah diakses dan dapat dipakai kembali."Pada akhirnya setiap 

pengambilan keputusan dan kebijakan ketenagakerjaan memiliki dukungan data dan informasi 

berkualitas, relevan, akurat, up to date, lengkap dan berkesinambungan serta berbasis pada fakta/bukti 

(evidence based)," kata Bambang.Bambang menyebut, Kemnaker telah melakukan berbagai rangkaian 

sinergitas program dan kegiatan pusat dan daerah dalam implementasi Satu Data Indonesia di bidang 

ketenagakerjaan."Rangkaian sinergitas program dan kegiatan pusat dan daerah terkait implementasi 

satu data Indonesia di bidang ketenagakerjaan menjadi penting karena program ini telah sejalan dengan 

rencana aksi satu data Indonesia yang disusun Kementerian PPN/Bappenas selaku sekretariat Satu Data 

Indonesia," pungkasnya. 
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Title Dirjen Binwasnaker RI Apresiasi Kemajuan Pelayanan K3 di Nusa 

Tenggara Barat 

Author _noname 

Media Harian Nusa Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Link http://hariannusa.com/2022/07/21/dirjen-binwasnaker-ri-apresiasi-kemajuan-pelayanan-

k3-di-ntb 

Summary Usai membuka Workshop, Dirjen Rumondang melanjutkan kegiatan meninjau peralatan dan 

proses layananan Laboratorium K3 pada UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 

Pulau Lombok Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Barat di Jalan Majapahit Mataram. 

Dirjen menilai pelayanan K3 di Nusa Tenggara Barat ini sudah cukup baik, dan telah 

menerapkan standar-standar yg ditentukan bahkan capaian kinerjanya setiap tahun selalu 

melampaui target. Terlebih Lab K3 ini merupakan salah satu sumber PAD yang potensial, 

sehingga Dirjen Rumondang berharap Pemprov Nusa Tenggara Barat kedepan dapat terus 

meningkatkan pelayanan K3, dengan mengalokasikan anggaran untuk biaya perawatan 

peralatan hibah dari Kemenaker, sekaligus melakukan modernisasi peralatan /pengadaan 

peralatan baru untuk melengkapi yang sudah ada serta peningkatan kapasitas SDMnya. 

Melaksanakan Perpres tersebut, Kementrian Ketenagakerjaan melalui Dirjen Pengawasan 

Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengadakan Workshop Pencegahan 

dan Pengendalian Kasus TB serta strategi DOTS di Tempat Kerja yang berlangsung di Prime 

Park, Senin (18/07/2022). 

 

Tuberkulosis (TB) merupakan salah satu dari 10 penyakit menular yang menyebabkan kematian 

terbanyak di dunia. Lebih besar dibandingkan HIV/AIDS setiap tahunnya.Menurut WHO, Penyakit 

tuberkulosis di Indonesia menempati peringkat ketiga setelah India dan Cina dengan jumlah kasus 824 

ribu dan kematian 93 ribu per tahun atau setara dengan 11 kematian per jam. Potensi penyakit TB 

sangatlah besar, lebih-lebih setelah pandemi covid-19.Untuk megatasi hal tersebut, Presiden melalui 

Peraturan Presiden (Perpres) No. 67/2021 tentang Penanggulangan TB memberikan mandat kepada 

seluruh menteri untuk melakukan sosialisasi terhadap pencegahan TB.Melaksanakan Perpres tersebut, 

Kementrian Ketenagakerjaan melalui Dirjen Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja mengadakan Workshop Pencegahan dan Pengendalian Kasus TB serta strategi DOTS di 

Tempat Kerja yang berlangsung di Prime Park, Senin (18/07/2022).Workshop yang diikuti oleh 60 peserta 

yang terdiri dari Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa 

Tenggara Barat, dan 43 perwakilan dari perusahaan ini merupakan upaya meningkatkan pemahaman 

terhadap pencegahan dan pengendalian TB di tempat kerja dan meningkatkan peran K3 untuk 

menurunkan angka TB di tempat kerja.Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, 

Haiyani Rumondang, M.A, mengungkapkan bahwa sebagian besar kasus TB, 67%nya terjadi pada usia 

produktif (15-54 tahun)."Seperti yang kita tahu, bahwa TB ini tidak bisa segera sembuh sehingga tentu 

akan mengakibatkan turunnya produktivitas tenaga kerja dan bahkan bisa menyebabkan potensi 

kecelakaan kerja. Karena itu, kepedulian pimpinan perusahaan sangat diperlukan. TB sangat bahaya jika 

tidak dideteksi sejak awal karena akan merugikan human investment di perusahaan tersebut," papar 

Haiyani.Belum lagi potensi penularannya yang begitu mudah. Seperti Virus Corona, bakteri TB dapat 

ditularkan melalui droplet yang terinfeksi di udara. Seseorang dengan TB dapat menularkan bakteri 
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melalui bersin, batuk, berbicara, dan nyanyian."Di lingkungan kerja yang begitu padat dengan aktifitas 

sosial yang tidak dapat dihindari, potensi penyebaran TB menjadi semakin besar. Itulah sebabnya di 

perusahaan harus dilakukan pemeriksaan yang rutin," ujar Rumondang.Tenaga kerja dengan lingkungan 

yang tidak higienis menyebabkan buruknya ventilasi udara, ditambah kondisi bekerja di satu waktu 

bersamaan dalam waktu yang lama dapat meningkatkan kasus TB jika tidak dilakukan upaya 

pencegahan.Upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah faktor resiko TB, yaitu 

membudayakan hidup bersih, memperbaiki perilaku ketika batuk, melakukan perbaikan kualitas 

lingkungan rumah dan kerja dengan standar yang sehat, tidak merokok dan mengkonsumsi alkohol, 

makan makanan yang sehat dan bergizi, serta olahraga teratur.Haiyani berharap pekerja dapat menjadi 

agent of change untuk mendorong efektifitas untuk gerakan hidup sehat di perusahaan.Usai membuka 

Workshop, Dirjen Rumondang melanjutkan kegiatan meninjau peralatan dan proses layananan 

Laboratorium K3 pada UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Pulau Lombok Disnakertrans 

Provinsi Nusa Tenggara Barat di Jalan Majapahit Mataram.Dirjen menilai pelayanan K3 di Nusa Tenggara 

Barat ini sudah cukup baik, dan telah menerapkan standar-standar yg ditentukan bahkan capaian 

kinerjanya setiap tahun selalu melampaui target.Terlebih Lab K3 ini merupakan salah satu sumber PAD 

yang potensial, sehingga Dirjen Rumondang berharap Pemprov Nusa Tenggara Barat kedepan dapat 

terus meningkatkan pelayanan K3, dengan mengalokasikan anggaran untuk biaya perawatan peralatan 

hibah dari Kemenaker, sekaligus melakukan modernisasi peralatan /pengadaan peralatan baru untuk 

melengkapi yang sudah ada serta peningkatan kapasitas SDMnya.Ia juga mengapresiasi langkah Kadis 

Nakertrans Provinsi Nusa Tenggara Barat, Gde Putu Aryadi yang tahun ini telah memprogramkan 

peningkatan peralatan Lab J3 Pulau Lombok, dan juga membangun Lab K3 di Pulau Sumbawa dari alokasi 

DBCHT." Pak Kadis hebat", puji Dirhen Rumondang seraya mengangkat 2 jempolnya.Sementara itu, 

Kadisnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Barat, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H mengapresiasi kegiatan 

workshop ini.Saat ini Nusa Tenggara Barat sedang menjadi sorotan dunia. Karena itu, selain 

meningkatkan kompetensi tenaga kerja, pemilik badan usaha perlu juga meningkatkan kondisi 

lingkungan kerja untuk menghindari resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja."Lingkungan kerja 

yang baik, higienis dan sehat akan membuat nyaman pekerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas 

pekerja. Meningkatnya produktivitas tentu meningkatkan produktivitas perusahaan yang pada akhirnya 

membantu meningkatkan perekonomian negara," ujar Aryadi.Adanya workshop hari ini adalah bagian 

upaya pemerintah untuk memastikan proses yang terjadi di perusahaan harus benar-benar menerapkan 

standar K3, seperti menguji secara berkala setiap peralatan yang digunakan, lingkungan kerja, bahkan 

tata kelola kelembagaan. Hal tersebut menjadi penting, karena dapat memastikan setiap proses yang 

terjadi benar-benar mencapai kemaslahatan, keselamatan dan kesejahteraan."Harus dipastikan bahwa 

seluruh proses yang terjadi dalam suatu perusahaan menaati Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang 

Keselamatan Kerja. Kita harus terus melakukan pembinaan agar Nusa Tenggara Barat Gemilang Indonesia 

maju bisa diwujudkan," tegas mantan Irbansus pada Inspektorat Nusa Tenggara Barat tersebut.Lebih 

lanjut, Aryadi berharap sejumlah perusahaan yang sudah mendapatkan Penghargaan K3 di Tahun 2021 

untuk terus mempertahankan prestasi tersebut. Dan bagi perusahaan yang belum memperoleh 

penghargaan untuk terus berusaha mengupayakan terwujudnya K3 agar tidak lagi terjadi kecelakaan 

kerja."Kami berharap di tahun mendatang Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat memperoleh Penghargaan 

Zero Accident dari Kementerian Ketenagakerjaan RI," pungkasnya 
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Title Kemnaker Percepat Implementasi Satu Data 

Ketenagakerjaan 

Author _noname 

Media Bisnistoday.co.id Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Neutral 

Link http://bisnistoday.co.id/kemnaker-percepat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan 

Summary Kementerian Ketenagakerjaan terus memperkuat implementasi kebijakan satu data 

ketenagakerjaan dengan melakukan koordinasi antar instansi ketenagakerjaan di pusat dan 

daerah. Hal tersebut dikemukakan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, ketika membuka 

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan (SDK) di Badung, Bali, 

Kamis (21/7). Rakornas Satu Data Ketenagakerjaan merupakan rangkaian sinergitas program 

dan kegiatan pusat dan daerah, terkait implementasi Satu Data Indonesia di bidang 

ketenagakerjaan. "Rakornas ini sebagai media untuk memperkuat kerja sama, kolaborasi, 

dan sinergi Kemnaker dengan dinas ketenagakerjaan, dalam mewujudkan tata kelola data 

ketenagakerjaan yang memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia," katanya. 

 

Kementerian Ketenagakerjaan terus memperkuat implementasi kebijakan satu data ketenagakerjaan 

dengan melakukan koordinasi antar instansi ketenagakerjaan di pusat dan daerah. Koordinasi ini 

bertujuan untuk menyatukan persepsi prinsip data ketenagakerjaan di Indonesia.Hal tersebut 

dikemukakan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional 

(Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan (SDK) di Badung, Bali, Kamis (21/7).Rakornas Satu Data 

Ketenagakerjaan merupakan rangkaian sinergitas program dan kegiatan pusat dan daerah, terkait 

implementasi Satu Data Indonesia di bidang ketenagakerjaan."Rakornas ini sebagai media untuk 

memperkuat kerja sama, kolaborasi, dan sinergi Kemnaker dengan dinas ketenagakerjaan, dalam 

mewujudkan tata kelola data ketenagakerjaan yang memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia," 

katanya.Menaker mengatakan, dari Rakornas SDK juga menyatukan prinsip satu data ketenagakerjaan 

untuk mendukung pemulihan nasional khususnya sektor ketenagakerjaan yang terguncang akibat 

pandemi COVID-19.Menurutnya, perlu langkah-langkah untuk mewujudkan agenda pemulihan ekonomi 

dan pembangunan nasional berkelanjutan pasca pandemi, antara lain menentukan sektor prioritas, 

mempromosikan pasar kerja, pemberian manfaat bantuan tunai, memaksimalkan dampak stimulus 

fiskal, serta mendorong inovasi pembiayaan hijau.Ia menambahkan, melalui Rakornas ini juga dikenalkan 

aplikasi Portal Satu Data Ketenagakerjaan dan SMData, sebagai aplikasi pendukung satu data 

ketenagakerjaan yang dapat dimanfaatkan pusat dan daerah untuk percepat implementasi satu data 

ketenagakerjaan."Adanya persamaan persepsi antara Kemnaker dengan dinas yang membidangi 

ketenagakerjaan terhadap standar data, metadata, dan kode referensi data ketenagakerjaan," 

ucapnya.Sementara Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, 

Bambang Satrio Lelono, mengatakan, reformasi tata kelola data ketenagakerjaan melalui kebijakan satu 

data ketenagakerjaan menjadi hal fundamental mewujudkan ketersediaan data ketenagakerjaan akurat, 

mutakhir, terpadu, terintegrasi, mudah diakses dan dapat dipakai kembali."Pada akhirnya setiap 

pengambilan keputusan dan kebijakan ketenagakerjaan memiliki dukungan data dan informasi 

berkualitas, relevan, akurat, up to date, lengkap dan berkesinambungan serta berbasis pada fakta/bukti 

(evidence based)," kata Bambang.Bambang menyebut, Kemnaker telah melakukan berbagai rangkaian 

sinergitas program dan kegiatan pusat dan daerah dalam implementasi Satu Data Indonesia di bidang 
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ketenagakerjaan."Rangkaian sinergitas program dan kegiatan pusat dan daerah terkait implementasi 

satu data Indonesia di bidang ketenagakerjaan menjadi penting karena program ini telah sejalan dengan 

rencana aksi satu data Indonesia yang disusun Kementerian PPN/Bappenas selaku sekretariat Satu Data 

Indonesia," paparnya./ 

  



 

264 

 

Title Sekda Adi Arnawa Hadiri Rakornas Satu Data 

Ketenagakerjaan Tahun 2022 

Author Oleh Metrobali 

Pada 

Media Metro Bali Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Neutral 

Link http://metrobali.com/sekda-adi-arnawa-hadiri-rakornas-satu-data-ketenagakerjaan-tahun-

2022 

Summary Rakornas Satu Data Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan Tata 

Kelola Data Ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah. 

Rakornas yang dilaksanakan pada hari Rabu-Jumat, tanggal 20-22 Juli tahun 2022 ini 

mengambil tema "Satu Data Ketenagakerjaan Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan 

Pembangunan Nasional". Sekda Badung Wayan Adi Arnawa menghadiri Rapat Koordinasi 

Nasional (Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan Satu Data Ketenagakerjaan di Trans Resort 

Bali, Seminyak, Kerobokan Bali, Kamis (21/7). Badung, (Metrobali.com) Bupati Badung, I 

Nyoman Giri Prasta yang diwakili Sekda Badung Wayan Adi Arnawa menghadiri Rapat 

Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan di Trans Resort Bali, Seminyak, 

Kerobokan Bali, Kamis (21/7). 

 

Sekda Badung Wayan Adi Arnawa menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data 

Ketenagakerjaan Satu Data Ketenagakerjaan di Trans Resort Bali, Seminyak, Kerobokan Bali, Kamis 

(21/7).Badung, (Metrobali.com) Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta yang diwakili Sekda Badung Wayan 

Adi Arnawa menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan di Trans Resort 

Bali, Seminyak, Kerobokan Bali, Kamis (21/7). Rakornas Satu Data Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk 

mengatur penyelenggaraan Tata Kelola Data Ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan 

Instansi Daerah. Rakornas yang dilaksanakan pada hari Rabu-Jumat, tanggal 20-22 Juli tahun 2022 ini 

mengambil tema "Satu Data Ketenagakerjaan Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Nasional". Turut hadir Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah beserta jajaran, Perwakilan Disnaker, 

Diskominfo, Bappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dan peserta Rakornas 

lainnya.Dalam sambutannya Sekda Adi Arnawa mengucapkan selamat datang sekaligus memberikan 

apresiasi atas penyelenggaraan Rakornas 2022 ini di Kabupaten Badung "Langkah yang dilakukan Menteri 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia ini adalah salah satu upaya dalam rangka membantu kami 

khususnya Pemerintah Kabupaten Badung dalam rangka pemulihan perekonomian di situasi Covid-19 

yang pernah menjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi. Dimana, menjadi pukulan keras bagi kami karena 

kehidupan masyarakat kami yang bersumber dari sektor pariwisata. Tentu pada kesempatan yang baik 

ini, langkah yang dilakukan oleh Kemenaker RI saya apresiasi dengan baik karena selama ini persoalan 

kita bersama bahwa sering sekali data yang kita miliki tidak terintegrasi dengan pemerintah pusat. 

Kegiatan ini bisa membangun kesejahteraan ketenagakerjaan dan mampu menjaga data terintegrasi, 

mampu dipertanggungjawabkan dan berkesinambungan itu menjadi harapan untuk memberi dampak 

positif terutama dalam rangka melakukan pendataan ketenagakerjaan di seluruh daerah di Indonesia 

ini," ucapnya.Pihaknya juga menyampaikan, dalam situasi Covid-19 ini khususnya kami di Badung, banyak 

terjadi PHK. Oleh karena itulah, diharapkan dengan kegiatan ini bisa melihat indikator terkait hal ini 

dengan baik. "Mudah-mudahan Covid-19 cepat berlalu sehingga Bali khususnya di Kabupaten Badung 

bisa melanjutkan program pembangunan dalam rangka memberikan kesejahteraan di lingkungan 
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Kabupaten Badung ini." pungkasnya.Sementara Menteri Ketenagakerjaan RI, Hj. Ida Fauziyah 

mengatakan, sebagai upaya mereformasi tata kelola data pemerintah untuk dapat menghasilkan data 

yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, mudah diakses dan dapat dibagi-pakaikan kembali. Di 

bidang ketenagakerjaan sendiri, Kementerian Ketenagakerjaan juga sudah menindaklanjuti peraturan 

Presiden dengan menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.15 Tahun 2020 tentang Satu Data 

Ketenagakerjaan. "Kebijakan ini merupakan suatu bentuk inisiasi yang lebih awal dilakukan terkait tindak 

lanjut Satu Data Indonesia di kalangan Kementerian/Lembaga. Akan tetapi, sampai saat ini seringkali 

masih kita temukan data yang disajikan baik nasional maupun daerah, terdiri dari banyak versi dari 

berbagai sumber yang kadang diragukan keakuratan dan kevalidannya. Tentunya hal ini menjadi 

tantangan yang harus dijawab dan diselesaikan secepatnya oleh seluruh Instansi Pemerintah baik di Pusat 

maupun Daerah. Saya menyambut baik diselenggarakannya Rakernas Satu Data Ketenagakerjaan ini. 

Rakornas ini dapat menjadi media untuk memperkuat kerjasama, kolaborasi, dan sinergi Kementerian 

Ketenagakerjaan dengan OPD yang membidangi Ketenagakerjaan," ujarnya. 
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Title Disnakertrans Berau Surati PT Buma Untuk Kembali 

Mempekerjakan 3 Karyawan yang di PHK 

Author Berita Independen 

Media A News Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Negative 

Link http://www.a-news.id/disnakertrans-berau-surati-pt-buma-untuk-kembali-

mempekerjakan-3-karyawan-yang-di-phk 

Summary Ditegaskannya, Disnakertrans Berau telah menerbitkan surat untuk PT Buma job site Binsua, 

untuk kembali menerima 3 karyawan yang sudah dipecat. Dalam pertemuan sebelumnya, di 

ruang rapat Sangalaki, Kantor Bupati Berau, Bupati Berau, Sri Juniarsih telah meminta 

kepada PT Buma untuk meninjau kembali atas surat yang direkomendasi dari Disnakertrans 

Berau. Sementara itu, Kepala Disnakertrans Berau, Masrani mengatakan, surat kepada PT 

Buma telah dibuat dan akan dikirimkan untuk segera ditindak lanjuti. Lanjutnya, berdasarkan 

petunjuk dan arahan Bupati Berau, pihaknya meminta kepada PT Buma untuk bisa menerima 

kembali 3 karyawan yang di PHK berdasarkan surat yang dikeluarkan sebelumnya oleh 

pihaknya. 

 

 

 

DPC FKUI KSBSI Berau tandangi Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Berau, 

menagih janji terkait hasil notulensi rapat yang dilaksanakan Selasa, 5 Juli 2022 lalu.Ketua DPC FKUI KSBSI, 

Ari Iswandi mengatakan, aksi tersebut adalah buntut dari pertemuan sebelumnya yang tak kunjung ada 

kejelasan.Dalam pertemuan sebelumnya, di ruang rapat Sangalaki, Kantor Bupati Berau, Bupati Berau, 

Sri Juniarsih telah meminta kepada PT Buma untuk meninjau kembali atas surat yang direkomendasi dari 

Disnakertrans Berau. Serta dapat mempekerjakan kembali 3 karyawan tersebut dan membayar semua 

hak-hak karyawannya."Dari surat rekomendasi itu ada karyawan yang di PHK," ujarnya.Dikatakannya, 

aksi digelar secara damai, dan berakhir pada mediasi yang dihadiri langsung oleh delegasi Kementerian 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia."Alhamdulillah, sudah ada kejelasan," katanya.Ditegaskannya, 

Disnakertrans Berau telah menerbitkan surat untuk PT Buma job site Binsua, untuk kembali menerima 3 

karyawan yang sudah dipecat."Ya, pada akhirnya tuntutan kami sudah difasilitasi. Tinggal menunggu 

respon dari PT Buma saja," tegasnya.Sementara itu, Kepala Disnakertrans Berau, Masrani mengatakan, 

surat kepada PT Buma telah dibuat dan akan dikirimkan untuk segera ditindak lanjuti."Alhamdulillah aksi 

tadi berjalan lancar, mediasi pun berjalan aman, meskipun ada sedikit ketegangan," katanya.Lanjutnya, 
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berdasarkan petunjuk dan arahan Bupati Berau, pihaknya meminta kepada PT Buma untuk bisa 

menerima kembali 3 karyawan yang di PHK berdasarkan surat yang dikeluarkan sebelumnya oleh 

pihaknya."Ada 3 orang yang di PHK, dan kami berharap agar mereka bisa kembali bekerja," 

tandasnya.Sementara itu, Manager Bussiness Support, Sriyanta mengatakan, bahwa pihaknya senantiasa 

menghormati dan menghargai segala proses dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial.Begitu juga Perusahaan menghargai anjuran yang telah dikeluarkan oleh Disnakertrans 

Berau."Untuk melakukan peninjauan ulang Perusahan tidak punya kapasitas untuk itu, karena yang 

berhak meninjau atau membatalkan anjuran adalah pengadilan. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan 

kepastian hukum perusahan akan mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial di Samarinda," 

pungkasnya. 
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Title Sekda Adi Arnawa Hadiri Rakornas Satu Data Ketenagakerjaan 

Tahun 2022 

Author _noname 

Media Bali Netizen Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Neutral 

Link http://www.balinetizen.com/2022/07/21/sekda-adi-arnawa-hadiri-rakornas-satu-data-

ketenagakerjaan-tahun-2022 

Summary Rakornas Satu Data Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan Tata 

Kelola Data Ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah. 

Rakornas yang dilaksanakan pada hari Rabu-Jumat, tanggal 20-22 Juli tahun 2022 ini 

mengambil tema "Satu Data Ketenagakerjaan Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan 

Pembangunan Nasional". Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta yang diwakili Sekda Badung 

Wayan Adi Arnawa menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data 

Ketenagakerjaan di Trans Resort Bali, Seminyak, Kerobokan Bali, Kamis (21/7). Dalam 

sambutannya Sekda Adi Arnawa mengucapkan selamat datang sekaligus memberikan 

apresiasi atas penyelenggaraan Rakornas 2022 ini di Kabupaten Badung "Langkah yang 

dilakukan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia ini adalah salah satu upaya dalam 

rangka membantu kami khususnya Pemerintah Kabupaten Badung dalam rangka pemulihan 

perekonomian di situasi Covid-19 yang pernah menjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi. 

 

Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta yang diwakili Sekda Badung Wayan Adi Arnawa menghadiri Rapat 

Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan di Trans Resort Bali, Seminyak, Kerobokan 

Bali, Kamis (21/7). Rakornas Satu Data Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan 

Tata Kelola Data Ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Rakornas yang 

dilaksanakan pada hari Rabu-Jumat, tanggal 20-22 Juli tahun 2022 ini mengambil tema "Satu Data 

Ketenagakerjaan Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional". Turut hadir Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah beserta jajaran, Perwakilan Disnaker, Diskominfo, Bappeda Provinsi dan 

Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dan peserta Rakornas lainnya.Dalam sambutannya Sekda Adi Arnawa 

mengucapkan selamat datang sekaligus memberikan apresiasi atas penyelenggaraan Rakornas 2022 ini 

di Kabupaten Badung "Langkah yang dilakukan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia ini adalah 

salah satu upaya dalam rangka membantu kami khususnya Pemerintah Kabupaten Badung dalam rangka 

pemulihan perekonomian di situasi Covid-19 yang pernah menjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi. 

Dimana, menjadi pukulan keras bagi kami karena kehidupan masyarakat kami yang bersumber dari 

sektor pariwisata. Tentu pada kesempatan yang baik ini, langkah yang dilakukan oleh Kemenaker RI saya 

apresiasi dengan baik karena selama ini persoalan kita bersama bahwa sering sekali data yang kita miliki 

tidak terintegrasi dengan pemerintah pusat. Kegiatan ini bisa membangun kesejahteraan 

ketenagakerjaan dan mampu menjaga data terintegrasi, mampu dipertanggungjawabkan dan 

berkesinambungan itu menjadi harapan untuk memberi dampak positif terutama dalam rangka 

melakukan pendataan ketenagakerjaan di seluruh daerah di Indonesia ini," ucapnya.Pihaknya juga 

menyampaikan, dalam situasi Covid-19 ini khususnya kami di Badung, banyak terjadi PHK. Oleh karena 

itulah, diharapkan dengan kegiatan ini bisa melihat indikator terkait hal ini dengan baik. "Mudah-

mudahan Covid-19 cepat berlalu sehingga Bali khususnya di Kabupaten Badung bisa melanjutkan 

program pembangunan dalam rangka memberikan kesejahteraan di lingkungan Kabupaten Badung ini." 
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pungkasnya.Sementara Menteri Ketenagakerjaan RI, Hj. Ida Fauziyah mengatakan, sebagai upaya 

mereformasi tata kelola data pemerintah untuk dapat menghasilkan data yang akurat, mutakhir, 

terpadu, terintegrasi, mudah diakses dan dapat dibagi-pakaikan kembali. Di bidang ketenagakerjaan 

sendiri, Kementerian Ketenagakerjaan juga sudah menindaklanjuti peraturan Presiden dengan 

menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.15 Tahun 2020 tentang Satu Data Ketenagakerjaan. 

"Kebijakan ini merupakan suatu bentuk inisiasi yang lebih awal dilakukan terkait tindak lanjut Satu Data 

Indonesia di kalangan Kementerian/Lembaga. Akan tetapi, sampai saat ini seringkali masih kita temukan 

data yang disajikan baik nasional maupun daerah, terdiri dari banyak versi dari berbagai sumber yang 

kadang diragukan keakuratan dan kevalidannya. Tentunya hal ini menjadi tantangan yang harus dijawab 

dan diselesaikan secepatnya oleh seluruh Instansi Pemerintah baik di Pusat maupun Daerah. Saya 

menyambut baik diselenggarakannya Rakernas Satu Data Ketenagakerjaan ini. Rakornas ini dapat 

menjadi media untuk memperkuat kerjasama, kolaborasi, dan sinergi Kementerian Ketenagakerjaan 

dengan OPD yang membidangi Ketenagakerjaan," ujarnya. 
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Title Data Tidak Valid, Menaker Gelar Rakornas Satu Data 

Ketenagakerjaan Tahun 2022 

Author Tarunacyber - 

Media Balitribune.co.id Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Negative 

Link http://balitribune.co.id/content/data-tidak-valid-menaker-gelar-rakornas-satu-data-

ketenagakerjaan-tahun-2022 

Summary balitribune.co.id | Mangupura- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah 

menghadiri menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan di 

Trans Resort Bali, Seminyak, Kerobokan Bali, Kamis (21/7). Rakornas Satu Data 

Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data 

ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah. Tentu pada 

kesempatan yang baik ini, langkah yang dilakukan oleh Kemenaker RI saya apresiasi dengan 

baik karena selama ini persoalan kita bersama bahwa sering sekali data yang kita miliki tidak 

terintegrasi dengan pemerintah pusat. Di bidang ketenagakerjaan sendiri, Kementerian 

Ketenagakerjaan juga sudah menindaklanjuti peraturan Presiden dengan menerbitkan 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 15 Tahun 2020 tentang Satu Data Ketenagakerjaan. 

 

balitribune.co.id | Mangupura - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menghadiri 

menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan di Trans Resort Bali, 

Seminyak, Kerobokan Bali, Kamis (21/7). Rakornas Satu Data Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk 

mengatur penyelenggaraan tata kelola data ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh instansi pusat dan 

instansi daerah. Hadir Sekda Badung Wayan Adi Arnawa, perwakilan Disnaker, Diskominfo, Bappeda 

Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia dan peserta Rakornas lainnya. Sekda Adi Arnawa 

mengucapkan selamat datang sekaligus memberikan apresiasi atas penyelenggaraan Rakornas 2022 ini 

di Kabupaten Badung "Langkah yang dilakukan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia ini adalah 

salah satu upaya dalam rangka membantu kami khususnya Pemerintah Kabupaten Badung dalam rangka 

pemulihan perekonomian di situasi Covid-19 yang pernah menjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi. 

Dimana, menjadi pukulan keras bagi kami karena kehidupan masyarakat kami yang bersumber dari 

sektor pariwisata. Tentu pada kesempatan yang baik ini, langkah yang dilakukan oleh Kemenaker RI saya 

apresiasi dengan baik karena selama ini persoalan kita bersama bahwa sering sekali data yang kita miliki 

tidak terintegrasi dengan pemerintah pusat. Kegiatan ini bisa membangun kesejahteraan 

ketenagakerjaan dan mampu menjaga data terintegrasi, mampu dipertanggungjawabkan dan 

berkesinambungan itu menjadi harapan untuk memberi dampak positif terutama dalam rangka 

melakukan pendataan ketenagakerjaan di seluruh daerah di Indonesia ini," ucapnya. Pihaknya juga 

menyampaikan, dalam situasi Covid-19 ini khususnya Badung, banyak terjadi PHK. Oleh karena itulah, 

diharapkan dengan kegiatan ini bisa melihat indikator terkait hal ini dengan baik. "Mudah-mudahan 

Covid-19 cepat berlalu sehingga Bali khususnya di Kabupaten Badung bisa melanjutkan program 

pembangunan dalam rangka memberikan kesejahteraan di lingkungan Kabupaten Badung ini." 

pungkasnya. Sementara Menteri Ketenagakerjaan RI, Hj. Ida Fauziyah mengatakan, sebagai upaya 

mereformasi tata kelola data pemerintah untuk dapat menghasilkan data yang akurat, mutakhir, 

terpadu, terintegrasi, mudah diakses dan dapat dibagi-pakaikan kembali. Di bidang ketenagakerjaan 

sendiri, Kementerian Ketenagakerjaan juga sudah menindaklanjuti peraturan Presiden dengan 
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menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.15 Tahun 2020 tentang Satu Data Ketenagakerjaan. 

Kebijakan ini merupakan suatu bentuk inisiasi yang lebih awal dilakukan terkait tindak lanjut Satu Data 

Indonesia di kalangan Kementerian/Lembaga. Akan tetapi, sampai saat ini seringkali masih ditemukan 

data yang disajikan baik nasional maupun daerah, terdiri dari banyak versi dari berbagai sumber yang 

kadang diragukan keakuratan dan kevalidannya. "Tentunya hal ini menjadi tantangan yang harus dijawab 

dan diselesaikan secepatnya oleh seluruh Instansi Pemerintah baik di Pusat maupun Daerah. Rakornas 

ini dapat menjadi media untuk memperkuat kerjasama, kolaborasi, dan sinergi Kementerian 

Ketenagakerjaan dengan OPD yang membidangi Ketenagakerjaan," kata Menaker Ida Fauziyah. 
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Title Garuda (GIAA) Tambah Frekuensi Penerbangan dan 

Jumlah Armada 

Author Grahanusa Mediatama 

Media Kontan Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Neutral 

Link http://insight.kontan.co.id/news/garuda-giaa-tambah-frekuensi-penerbangan-dan-jumlah-

armada 

Summary "Kegiatan ini bisa membangun kesejahteraan ketenagakerjaan dan mampu menjaga data 

terintegrasi, mampu dipertanggungjawabkan dan berkesinambungan itu menjadi harapan 

untuk memberi dampak positif terutama dalam rangka melakukan pendataan 

ketenagakerjaan di seluruh daerah di Indonesia ini," katanya. Rakornas Satu Data 

Ketenagakerjaan diselenggarakan untuk mengatur penyelenggaraan Tata Kelola Data 

Ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, kegiatan rakornas itu dapat menjadi media 

untuk memperkuat kerja sama, kolaborasi, dan sinergi Kementerian Ketenagakerjaan 

dengan organisasi perangkat daerah yang membidangi Ketenagakerjaan. Di bidang 

ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan juga sudah menindaklanjuti peraturan 

Presiden dengan menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 15 Tahun 2020 

tentang Satu Data Ketenagakerjaan. 

 

 

 

 Pemerintah Kabupaten Badung, Bali mengapresiasi penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional Satu 

Data Ketenagakerjaan di wilayah Seminyak, Badung yang dinilai telah membantu pemulihan Badung yang 

terdampak pandemi COVID-19."Langkah yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan ini adalah salah 

satu upaya dalam rangka membantu kami khususnya Pemerintah Kabupaten Badung dalam rangka 

pemulihan perekonomian di situasi COVID-19 yang mengakibatkan kontraksi pertumbuhan ekonomi," 

ujar Sekretaris Daerah Badung I Wayan Adi Arnawa, Kamis.Ia mengatakan, pihaknya juga mengapresiasi 

langkah yang dilakukan oleh Kemenaker karena selama ini sering terjadi persoalan bahwa sering data 

yang dimiliki pemerintah daerah tidak terintegrasi dengan pemerintah pusat."Kegiatan ini bisa 

membangun kesejahteraan ketenagakerjaan dan mampu menjaga data terintegrasi, mampu 

dipertanggungjawabkan dan berkesinambungan itu menjadi harapan untuk memberi dampak positif 

terutama dalam rangka melakukan pendataan ketenagakerjaan di seluruh daerah di Indonesia ini," 



 

273 

 

katanya.Sekda Adi Arnawa menambahkan, dalam situasi pandemi, di wilayah Badung banyak terjadi PHK 

tenaga kerja. Oleh karena itu, pihaknya berharap pelaksanaan kegiatan itu bisa melihat indikator terkait 

permasalahan itu dengan baik."Mudah-mudahan COVID-19 cepat berlalu sehingga Bali khususnya di 

Kabupaten Badung bisa melanjutkan program pembangunan dalam rangka memberikan kesejahteraan 

di lingkungan Badung," ungkapnya.Rakornas Satu Data Ketenagakerjaan diselenggarakan untuk 

mengatur penyelenggaraan Tata Kelola Data Ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan 

Instansi Daerah.Rakornas yang dilaksanakan hingga Jumat 22 Juli itu mengambil tema "Satu Data 

Ketenagakerjaan Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional".Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, kegiatan rakornas itu dapat menjadi media untuk 

memperkuat kerja sama, kolaborasi, dan sinergi Kementerian Ketenagakerjaan dengan organisasi 

perangkat daerah yang membidangi Ketenagakerjaan.Di bidang ketenagakerjaan, Kementerian 

Ketenagakerjaan juga sudah menindaklanjuti peraturan Presiden dengan menerbitkan Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan No.15 Tahun 2020 tentang Satu Data Ketenagakerjaan.Menurutnya, kebijakan 

itu merupakan suatu bentuk inisiasi yang lebih awal dilakukan terkait tindak lanjut Satu Data Indonesia 

di kalangan kementerian/lembaga yang sampai saat ini seringkali masih ditemukan data yang disajikan 

baik nasional maupun daerah, terdiri dari banyak versi dari berbagai sumber yang kadang diragukan 

keakuratan dan kevalidannya."Tentunya hal ini menjadi tantangan yang harus dijawab dan diselesaikan 

secepatnya oleh seluruh Instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah. Saya menyambut baik 

diselenggarakannya Rakernas Satu Data Ketenagakerjaan ini," kata Ida Fauziyah. 
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Title Kemnaker Perkuat Implementasi Satu Data Ketenagakerjaan Pusat 

dan Daerah 

Author Zul Fasli 

Media Liputan.co.id Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Positive 

Link http://liputan.co.id/2022/07/kemnaker-perkuat-implementasi-satu-data-ketenagakerjaan-

pusat-dan-daerah 

Summary Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan pihaknya terus memperkuat 

implementasi kebijakan satu data ketenagakerjaan dengan melakukan koordinasi antar 

instansi ketenagakerjaan di pusat dan daerah. Hal tersebut dikemukakan Ida Fauziyah, ketika 

membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan (SDK) di Badung, 

Bali, Kamis (21/7/2022), merupakan rangkaian sinergitas program dan kegiatan pusat dan 

daerah, terkait implementasi Satu Data Indonesia di bidang ketenagakerjaan. "Rakornas ini 

sebagai media untuk memperkuat kerja sama, kolaborasi, dan sinergi Kemnaker dengan 

dinas ketenagakerjaan, dalam mewujudkan tata kelola data ketenagakerjaan yang 

memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia," katanya. Menurut olitikus PKB itu, dari 

Rakornas SDK juga menyatukan prinsip satu data ketenagakerjaan untuk mendukung 

pemulihan nasional khususnya sektor ketenagakerjaan yang terguncang akibat pandemi 

COVID-19. 

 

 

 

 Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan pihaknya terus memperkuat implementasi 

kebijakan satu data ketenagakerjaan dengan melakukan koordinasi antar instansi ketenagakerjaan di 

pusat dan daerah. Koordinasi ini bertujuan untuk menyatukan persepsi prinsip data ketenagakerjaan di 

Indonesia.Hal tersebut dikemukakan Ida Fauziyah, ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 

Satu Data Ketenagakerjaan (SDK) di Badung, Bali, Kamis (21/7/2022), merupakan rangkaian sinergitas 

program dan kegiatan pusat dan daerah, terkait implementasi Satu Data Indonesia di bidang 

ketenagakerjaan."Rakornas ini sebagai media untuk memperkuat kerja sama, kolaborasi, dan sinergi 

Kemnaker dengan dinas ketenagakerjaan, dalam mewujudkan tata kelola data ketenagakerjaan yang 

memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia," katanya.Menurut olitikus PKB itu, dari Rakornas SDK juga 

menyatukan prinsip satu data ketenagakerjaan untuk mendukung pemulihan nasional khususnya sektor 

ketenagakerjaan yang terguncang akibat pandemi COVID-19."Perlu langkah-langkah untuk mewujudkan 
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agenda pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional berkelanjutan pasca pandemi, antara lain 

menentukan sektor prioritas, mempromosikan pasar kerja, pemberian manfaat bantuan tunai, 

memaksimalkan dampak stimulus fiskal, serta mendorong inovasi pembiayaan hijau," ujarnya.Ia 

menambahkan, melalui Rakornas ini juga dikenalkan aplikasi Portal Satu Data Ketenagakerjaan dan 

SMData, sebagai aplikasi pendukung satu data ketenagakerjaan yang dapat dimanfaatkan pusat dan 

daerah untuk percepat implementasi satu data ketenagakerjaan."Adanya persamaan persepsi antara 

Kemnaker dengan dinas yang membidangi ketenagakerjaan terhadap standar data, metadata, dan kode 

referensi data ketenagakerjaan," ucapnya.Sementara Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan 

Ketenagakerjaan Kemnaker, Bambang Satrio Lelono, mengatakan, reformasi tata kelola data 

ketenagakerjaan melalui kebijakan satu data ketenagakerjaan menjadi hal fundamental mewujudkan 

ketersediaan data ketenagakerjaan akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, mudah diakses dan dapat 

dipakai kembali."Pada akhirnya setiap pengambilan keputusan dan kebijakan ketenagakerjaan memiliki 

dukungan data dan informasi berkualitas, relevan, akurat, up to date, lengkap dan berkesinambungan 

serta berbasis pada fakta/bukti (evidence based)," kata Bambang.Bambang menyebut, Kemnaker telah 

melakukan berbagai rangkaian sinergitas program dan kegiatan pusat dan daerah dalam implementasi 

Satu Data Indonesia di bidang ketenagakerjaan."Rangkaian sinergitas program dan kegiatan pusat dan 

daerah terkait implementasi satu data Indonesia di bidang ketenagakerjaan menjadi penting karena 

program ini telah sejalan dengan rencana aksi satu data Indonesia yang disusun Kementerian 

PPN/Bappenas selaku sekretariat Satu Data Indonesia," pungkasnya. 
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Title Kalimantan Tengah Masuk 10 Besar Pelayanan AK-1 Se-

Indonesia 

Author koran pelita 

Media Koran Pelita Reporter  

Date 21 July 2022 Tone Neutral 

Link http://koranpelita.com/2022/07/21/kalteng-masuk-10-besar-pelayanan-ak-1-se-indonesia 

Summary Pelayanan terhadap para pencari kerja berikut pendataannya di Kalimantan Tengah 

(Kalimantan Tengah) oleh dinas terkait merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia. Hal 

ini terungkap pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan 

Indonesia yang digelar di Badung Bali, Kamis (21/7/2022). Kegiatan ini dihadiri Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) 

Provinsi Kalimantan Tengah Kaspinor selaku Koordinator Forum Satu Data di Kalimantan 

Tengah,. Didampingi perencana ahli muda selaku Sub Koordinator Kasubbag Penyusunan 

Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Heru Setiawan 

dan Kepala Bidang Litbang Endy. 

 

 

 

Pelayanan terhadap para pencari kerja berikut pendataannya di Kalimantan Tengah (Kalimantan Tengah) 

oleh dinas terkait merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia. Bahkan untuk pelayanan verifikasi dan 

penerbitan AK-1 bagi pencari kerja masuk dalam jajaran 10 terbaik secara nasional.Hal ini terungkap pada 

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satu Data Ketenagakerjaan Indonesia yang digelar di Badung Bali, 

Kamis (21/7/2022). Kegiatan ini dihadiri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan 

Pengembangan (Bappeda Litbang) Provinsi Kalimantan Tengah Kaspinor selaku Koordinator Forum Satu 

Data di Kalimantan Tengah,didampingi perencana ahli muda selaku Sub Koordinator Kasubbag 

Penyusunan Program Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Heru Setiawan 

dan Kepala Bidang Litbang Endy.Kaspinor saat dihubungi media, menyatakan, atas prestasi tersebut 

pihaknya mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Dinas Ketenagakerjaan baik di tingkat kabupaten/kota 

dan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah berusaha menyajikan data ketenagakerjaan termasuk AK-1 

"Ak-1 dipergunakan sebagai data perencanaan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan," lanjut 

Kaspinor.Ditambahkannya, penyajian data yang valid oleh produsen data, akan bermanfaat besar bagi 

peningkatan kualitas perencanaan pembangunan berbagai sektor dan pengambilan keputusan yang 

tepat terutama dalam penyusunan, menetapkan program dan kegiatan prioritas hingga optimal nya 
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penganggaran, baik kepentingan nasional/APBN maupun daerah/APBD.Di kegiatan yang sama, Menteri 

Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah dalam sambutan pembukaan Rakornas, mengatakan, Satu Data 

Ketenagakerjaan merupakan kebijakan tata kelola pemerintahan di sektor ketenagakerjaan untuk 

menghasilkan data ketenagakerjaan yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, 

serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan daerah melalui pemenuhan standard 

data."Data pergunakan sebagai proses perencanaan pembangunan ketenagakerjaan, bertujuan 

peningkatan kesejahteraan rakyat," tandas Menteri Ketenagakerjaan. (Sut). 
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